
             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนที่ 2/2561 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) 

สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (กลุ่ม B) 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  เปิดภาคเรียน/พบอาจารย์ที่ปรึกษา 18 มีนาคม 2562 
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค (ภาคเรียนที่ 1/2561) 
ส าหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 มีสิทธิ์ยื่นค าร้อง      
ขาดสอบปลายภาคได้ที่ กองบริการการศึกษา 

18-27 มีนาคม 2562 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) 

18-22 มีนาคม 2562 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  
กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันต้องยื่นค าร้องขอลงทะเบียน
เรียนเกินก าหนด(ล่าช้า) ได้ที่กองบริการการศึกษา    

23-27 มีนาคม 2562 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 28-31 มีนาคม 2562 
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ทีง่านการเงินของมหาวิทยาลัย  1-5 เมษายน 2562 
วันสุดท้ายของการยื่นค าร้องยกเลิกวิชาเรียน 10 พฤษภาคม 2562 
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2561  29 มีนาคม 2562 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 21-24,27 พฤษภาคม 2562 
ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษารุ่น 61) 2 กันยายน 2562 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 31 สิงหาคม – 1-14 กันยายน 2562 
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ตารางสัปดาห ์

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
1 18-22 มีนาคม 2562 เปิดภาคเรียน/เริ่มเรียน 
2 25-29 มีนาคม 2562 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2561 
3 1-5 เมษายน 2562 เรียนปกติ 
4 8-12 เมษายน 2562* เรียนปกติ (วันที ่8 เมษายน 62 วันหยุดชดเชยวันจักรี) 
 15-16 เมษายน 2562 หยุดเทศกาลวันสงกรานต ์
5 17-19 เมษายน 2562 เรียนปกติ  
6 22-26 เมษายน 2562 เรียนปกติ  
7 29-30 เมษายน-1-3 พฤษภาคม 2562 เรียนปกติ 

8 6-10 พฤษภาคม 2562* 
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
(วันที่ 6 พ.ค. 62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระมหากษัตริย์ไทย) 
(วันที่ 9 พ.ค. 62 วันพืชมงคล) 

9 13-17 พฤษภาคม 2562 เรียนปกติ  
 21-24,27 พฤษภาคม 2562 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2561 
 28-31 พฤษภาคม 2562 หยุดเตรียมตัวออกฝึกปฏิบัติบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด  (7-Eleven) 

10 3-7 มิถุนายน 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
11 10-14 มิถุนายน 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
12 17-21 มิถุนายน 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
13 24-28 มิถุนายน 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
14 1-5 กรกฎาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
15 8-12 กรกฎาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
16 15-19 กรกฎาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
17 22-26 กรกฎาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
18 29-31 กรกฎาคม -1-2 สิงหาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
19 5-9 สิงหาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
20 12-16 สิงหาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
21 19-23 สิงหาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
22 26-30 สิงหาคม 2562 ฝึกปฏิบัตบิริษัท ซีพี ออลล์  จ ากัด (7-Eleven) 
 2 กันยายน 2562 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษารุน่ 61) 
 31 สิงหาคม-1-14 กันยายน 2562 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

หมายเหต ุ

1. การจัดการเรียนการสอนเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ Block Course 

2. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 

3. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


