
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

   ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
นักศึกษาทุกชั้นปี  พบอาจารยท์ี่ปรึกษา 
(นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 

24 กันยายน 2564 

นักศึกษาทุกชั้นปี  เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียนออนไลน ์ 25 กันยายน 2564 
นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน (ขอเปิดวิชาเรียนผา่นออนไลน์) 
                       https://forms.gle/N9W45Qt1hjF3pY7k9  
                        (นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาขอเปิดได้ที่ เมนูตรวจสอบ 
                        การลงทะเบียนในระบบบริการนักศึกษาตัง้แต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
                        กองบริการการศึกษาจะเป็นผู้ลงทะเบียนในรายวิชาขอเปิดให้กับนักศึกษา 

25-28 กันยายน 2654 

นักศึกษาทุกชั้นปี  (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) 

24 -27 กันยายน 2564 
(เปิดระบบลงทะเบยีน  

ในวันท่ี 24 ก.ย. 64 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวชิาเรียนผา่นระบบออนไลน์ทุกคณะ 
(กรณีทีน่กัศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 นักศกึษาติดตอ่ท าเรือ่งลาพักการศึกษาไดท้ี่ กองบรกิารการศึกษา) 

28 กันยายน  - 6 ตุลาคม 2564 
(เปิดระบบลงทะเบยีน  

ในวันท่ี 28 ก.ย. 64 เวลา 9.00 น.) 
นักศึกษาใหม่  
ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวชิาเรียนให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ 
รายวิชาที่ต้องการจะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาและจัดส่งค าร้องให้กองบริการการศึกษา 

25 กันยายน – 17 ตุลาคม 2564 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 7-10 ตุลาคม 2564 
นักศึกษาสามารถ พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผา่นธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชย์ทุกสาขา  
(กรณีนักศึกษาเก่าผ่อนผนัให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

18-31 ตุลาคม 2564 

นักศึกษาที่ผ่อนผันการช าระเงนิสามารถ พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ/
ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 

1-11 ธันวาคม 2564 

นักศึกษาทุกชั้นปี  ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  (ระบบบริการนกัศึกษา) 15-19 ธันวาคม 2564 
วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63) 10 ตุลาคม 2564 
วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 57-59) 9 มกราคม 2565 
สอบปลายภาคเรียนที่  1/2564 15-16 มกราคม 2565 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 1/2564) 

17-21 มกราคม 2565 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 1/2564) 

17- 26 มกราคม 2565 

กองบริการการศึกษา 

15/09/2564 

 

 

https://forms.gle/N9W45Qt1hjF3pY7k9
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ตารางสัปดาห ์

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
1 25-26 กันยายน 2564 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียนออนไลน์ 
2 2-3 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
3 9-10 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 3/2563 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-63) 
4 16-17 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
5 23-24 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
6 30-31 ตุลาคม 2564 เรียนออนไลน ์
7 6-7 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
8 13-14 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
9 20-21 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
10 27-28 พฤศจิกายน 2564 เรียนออนไลน ์
11 4-5 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน ์
12 11-12 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน ์
13 18-19 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 
14 25-26 ธันวาคม 2564 เรียนออนไลน ์

15 8-9 มกราคม 2565 
เรียนออนไลน์/วนัสุดท้ายของภาคเรียน/แก้ I ภาคเรียนที่ 3/2563 
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 57-59) 

 15-16 มกราคม 2565 สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1/2564 
 

17-21 มกราคม 2565 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษา ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 1/2564) 

 17- 26 มกราคม 2565 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 1/2564) 

หมายเหตุ :  
1. กิจกรรมการลงทะเบียน/การช าระเงิน จะแจ้งในประกาศตารางเรียน ตารางสอน และปฏิทินวิชาการ (ตารางกิจกรรม) 

2. ประกาศตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนท่ี 1/2564 ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_study 

3. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560-2564 ติดตามข้อมูลได้ท่ี https://www.aru.ac.th/isc/ 

3. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น

และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ 

กองบริการการศึกษา 

15/09/2564 
 


