
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4) 
ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

นักศึกษาทกุชัน้ปี พบอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 11 สิงหาคม 2564 
นักศึกษาทกุชัน้ปี ทุกคณะเปิดภาคเรียน/เริม่เรยีนออนไลน ์ 23 สิงหาคม 2564 
ขอเปิดวิชาเรียน นักศึกษาที่ต้องการขอเปิดวิชาเรียนใหก้รอกขอ้มูลผ่าน Google forms คลิกได้ที่ Link  

https://forms.gle/yYJy6XA9c6BFWib96 
(**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาทีน่ักศึกษาขอเปิดได้ที่ เมนตูรวจสอบการลงทะเบียนในระบบบริการนกัศกึษา 

ตั้งแต่วนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 กองบรกิารการศกึษาจะเป็นผู้ลงทะเบียนในรายวิชาขอเปิดให้กับนักศกึษา**)  

 
       12-17 สิงหาคม 2564 
 
                                                สแกน QR Code  

นักศึกษาทกุชัน้ปี (ทุกคณะ)   
           ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ (ยนืยันรายวิชาตามแผนการเรียน)  

13-16 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันท่ี 13 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ)  
          ลงทะเบียนเรียน เพ่ิมถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์  

17-18 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 17 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทุกคณะ)   
          ลงทะเบียนเรียน เพ่ิมถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 

19-20 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 19 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุกคณะ)   
          ลงทะเบียนเรียน เพ่ิมถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 

21-22 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 21 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชัน้ปี (ทุกคณะ)  
          ลงทะเบียนเรียน เพ่ิมถอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า) ผา่นระบบออนไลน์  

24-31 สิงหาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 24 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.) 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมตัิผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน ์ 2-5 กันยายน 2564 
การช าระเงินค่าลงทะเบียน  งวดที่ 1 
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น  
(กรณีนักศึกษาที่ต้องการผ่อนผันให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

6-16 กันยายน 2564 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน งวดที่ 2  
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น   
(ส าหรับนักศึกษาที่ผอ่นผนัการช าระเงนิค่าลงทะเบียนกับกองพัฒนานกัศึกษา นักศกึษาสามารถพมิพ์ใบแจ้งหนีแ้ละ 
น าไปช าระเงนิผ่านธนาคารกรุงเทพหรอืธนาคารไทยพาณิชย์ทกุสาขาและเคาน์เตอรเ์ซอร์วิส เซเวน่-อีเลฟเว่น) 

1-11 ธันวาคม 2564 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 25-29 ตุลาคม 2564 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 
วันสุดท้ายของการ ส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63) 3 กันยายน 2564 
วันสุดท้ายของการ ส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 57-59) 17 ธันวาคม 2564 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 20-24 ธันวาคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 1/2564) 

25- 31 ธันวาคม 2564 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 1/2564) 

25 ธันวาคม 2564-3 มกราคม 2565 

ข้อมูล ณ วันที่ 09/08/2564 

 

 

https://forms.gle/yYJy6XA9c6BFWib96


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4) 
ตารางสัปดาห ์
สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

1 23-27 สิงหาคม 2564 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียนออนไลน์  
2 30-31 สิงหาคม – 1-3 กันยายน 2564 เรียนออนไลน์ /วนัสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63)  
3 6-10 กันยายน 2564 เรียนออนไลน ์
4 13-17 กันยายน 2564 เรียนออนไลน ์
5 20-24 กันยายน 2564 เรียนออนไลน์ (24 ก.ย. 64 วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

6 27-30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
7 4-8 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์

8 11-15 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน์ (13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) 

9 18-22 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน์ (21 ต.ค. 64 หยุดวันออกพรรษา, 22 ต.ค. 64  หยุดชดเชยวนัปิยมหาราช  

(เลื่อนจากวันที ่25 ต.ค. 64 ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63) 

 25-29 ตุลาคม 2564 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 
10 1-5 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
11 8-12 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
12 15-19 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
13 22-26 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
14 29-30 พฤศจิกายน -1-3 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
15 6-10 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์ (10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ) 

16 13-17 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของภาคเรียน/วันสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 2/2563 
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 57-59) 

 20-24 ธันวาคม 2564  สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 

 25- 31 ธันวาคม 2564 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 1/2564) 

 25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนที่ 1/2564) 

หมายเหต ุ

1. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561-2563 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/ 

2. การทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประจ าปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2565 (** ผู้เข้าสอบจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4   

รุ่นปีการศึกษา 2561 (ทุกคณะ) และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเนื่อง รุ่นปีการศึกษา 2563**) ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทีเ่ว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.aru.ac.th 

และ Facebook : https://www.facebook.com/ARIT.ARU99 

3. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 
4. นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและได้รับผลการเรียน (เกรด) Fe ในภาคเรียนที่ 2/2563 ให้ด าเนินการขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาคให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 6 กันยายน 2564 

5. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่ดีขึ้น   
และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป    
อย่างมีประสิทธิภาพ 

https://www.aru.ac.th/isc/
https://www.aru.ac.th/
https://www.facebook.com/ARIT.ARU99

