
หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 3 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 1 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 2 อาจารย์นรินทร์  อุ่นแก้ว 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 อาจารย์กาญจนา  สุขาบูรณ์ 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 อาจารย์กาญจนา  สุขาบูรณ์ 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2562 หมู่ 1 อาจารย์พินิจ  ศรีสวัสด์ิ 43001

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2562 หมู่ 2 อาจารย์พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 43108

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ 31007

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ 31007

วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 อาจารย์ชะกาแก้ว  สุดสีชง 31008

วศ.บ. 4 ปี  (เทียบโอน) วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 อาจารย์ธีรพล  ทรัพย์บุญ 31009

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.สุรชัย  บุญเจริญ 31010

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 2 อาจารย์พงระภี  ศรีสวัสด์ิ 31011

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 3 ผศ.ดร.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ 31012

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 4 อาจารย์ช่อเพชร  จ าปี 31013

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2562 หมู่ 1 ดร.ปทิตตา  นาควงษ์ 31015

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 2 อาจารย์สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์))

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาการจัดการ

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาในวันท่ี 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00-08.30 น. ตามห้องท่ีก าหนด

น.บ. 4 ปี อาจารย์พันธรัตน์  ศรีสุวรรณ 43108
นิติศาสตร์ รุ่น 2563 หมู่ 1 

(นักศึกษาใหม่เข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563)

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2563 หมู่ 1

(นักศึกษาใหม่เข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563)
อาจารย์ชนาธิป  พรมเพศ 31016



หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1 อาจารย์สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 2 อาจารย์สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด อินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 อาจารย์สมเกียรติ  แดงเจริญ 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 41104

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ 41104

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1 อาจารย์ชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ 41101

หมายเหตุ

1. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=12&id=1231

2. ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษประจ าภาคเรียนท่ี 1/2563 https://www.aru.ac.th/online-contents.php?mcon_id=11&id=1230

3. นักศึกษารุ่นปี 59-62 ติดต่อรับซิมการ์ดส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ต้ังแต่วันท่ี 19-30 กันยายน 2563  ณ กองบริการการศึกษา

5. นักศึกษาใหม่รุ่นปี 63 (ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563) ถ่ายรูปท าบัตรนักศึกษาและรับซิมการ์ดส าหรับใช้งานอินเตอร์เน็ตในวันท่ี 12 ก.ย. 63 

ท่ีกองบริการการศึกษา ได้ต้ังแต่เวลา 10.00-15.00 น.และช าระค่าคู่มือนักศึกษาจ านวน 200 บาทท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย

6. นักศึกษาใหม่รุ่นปี 63 (ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563) ให้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (กิจกรรมบังคับ) ในวันเสาร์ท่ี 26 ก.ย. 63

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาบวรราชนายก (ห้องประชุม 317) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 8.30-12.00 น.

4. นักศึกษาใหม่รุ่นปี 63 (ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563) ตรวจสอบรหัสนักศึกษาและห้องพบท่ีปรึกษาได้ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php 

บธ.บ. 4 ปี
การจัดการ รุ่น 2563 หมู่ 1

(นักศึกษาใหม่เข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563)
อาจารย์สุดารัตน์  เกล้ียงสอาด อินทนิล 1

คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษา (ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์))

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาในวันท่ี 12 กันยายน 2563 เวลา 08.00-08.30 น. ตามห้องท่ีก าหนด



 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

   ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
นักศึกษาทุกชั้นปี  เปิดภาคเรียน พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเร่ิมเรียน  12 กันยายน 2563 
นักศึกษาทุกชั้นปี  (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) 

12-15 กันยายน 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียน 

ในวันที่ 12 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ทุกคณะ 

16-20 กันยายน 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียน 

ในวันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น.) 
นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน ติดตอ่กองบริการการศึกษา 16-20 กันยายน 2563 

นักศึกษาที่ขอเปิดวิชาเรียน  
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ขอเปิดวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคณะ 

21-23 กันยายน 2563 
(เปิดระบบลงทะเบียน 

ในวันที่ 21 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น.) 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) 
กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลนไ์ม่ทันต้อง ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนด 
(ล่าช้า) ได้ที่กองบริการการศึกษา 
(กรณีทีน่กัศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2563 นักศกึษาติดตอ่ทำเรือ่งลาพักการศึกษาไดท้ี่ กองบรกิารการศึกษา) 

24-30 กันยายน 2563 

นักศึกษาใหม่ ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนยืน่คำร้องขอเทียบโอน-ยกเว้น  
ที่กองบริการการศึกษา 

12-30 กันยายน 2563 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 1-5 ตุลาคม 2563 
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงินผา่นธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชยท์ุกสาขา  
(กรณีนกัศกึษาเกา่ผ่อนผันให้ติดตอ่กองพัฒนานกัศึกษา) 

5-15 ตุลาคม 2563 

นักศึกษาที่ผ่อนผันการชำระเงนิ สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และชำระเงิน 
ผ่านธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณชิย์ ทุกสาขา 

2-12 พฤศจิกายน 2563 

นักศึกษาทุกชั้นปี  ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  (ระบบบริการนกัศึกษา) 16-20 ธันวาคม 2563 
วันสุดทา้ยของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2562 (สำหรับนักศึกษารุ่น 60-62) 4 ตุลาคม 2563 
วันสุดทา้ยของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2562 (สำหรับนักศึกษารุ่น 56-59) 27 ธันวาคม 2563 
สอบปลายภาคเรียนที่  1/2563 9-10 มกราคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563) 

11-15 มกราคม 2564 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563) 

11-20 มกราคม 2564 

02/09/2563 

กองบริการการศึกษา 

 

 



 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563 

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย)์ 

ตารางสัปดาห ์

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
1 12-13 กันยายน 2563 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียน 
2 19-20 กันยายน 2563 เรียนปกติ 
 26-27 กันยายน 2563 งดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นสถานที่สอบ ก.พ. 
3 3-4 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 3/2562 (สำหรับนกัศึกษารุ่น 60-62) 
4 10-11 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ 
5 17-18 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ 
6 24-25 ตุลาคม 2563 เรียนปกติ 
7 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
8 7-8 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
9 14-15 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
10 21-22 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
11 28-29 พฤศจิกายน 2563 เรียนปกติ 
12 5-6 ธันวาคม 2563 เรียนปกติ 
13 12-13 ธันวาคม 2563 เรียนปกติ 
14 19-20 ธันวาคม 2563 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 

15 26-27 ธันวาคม 2563 
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน/แก้ I ภาคเรียนที่ 3/2562 
(สำหรับนักศึกษารุ่น 56-59) 

 9-10 มกราคม 2564 สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2563 
 

11-15 มกราคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์   
(สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563) 

 11-20 มกราคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563) 

หมายเหตุ :  
1. กิจกรรมการลงทะเบียน/การชำระเงิน จะแจ้งในประกาศตารางเรียน ตารางสอน และปฏิทินวิชาการ (ตารางกิจกรรม) 
2. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php?mid=12 ในวันท่ี 10 ก.ย. 63 
3. ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 ท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php ในวันท่ี 10 ก.ย. 63 
4. นักศึกษาใหม่ (ท่ีเข้าเรยีนภาคเรียนท่ี 1/2563) ตรวจสอบรหัสนักศึกษาและห้องพบท่ีปรึกษาท่ี https://www.aru.ac.th/academic.php ในวันท่ี 10 ก.ย. 63  
5. นักศึกษาใหม่ (ท่ีเข้าเรียนภาคเรียนท่ี 1/2563) ถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาในวันท่ี 12 ก.ย. 63 ท่ีกองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.
และชำระค่าคู่มือนักศึกษาจำนวน 200 บาทท่ีงานการเงินของมหาวิทยาลัย 
6. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็นและเหมาะสม 
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 กองบริการการศึกษา 
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