
                                  

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565  สำหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 (รุนป 2561)  
--------------------------------------------------------------- 

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2565  ชั้นปที่ 5  (รุนป 2561)  ดำเนินการไปดวยความเรียบรอย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
27 และมาตรา 31แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึงประกาศตารางเรียน ตารางสอน และกำหนดการ
ตางๆ สำหรับนักศึกษาและอาจารยดังนี้ 

1. ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2565 ชั้นปที่ 5 (รุนป 2561)  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ขอใหอาจารยผูสอนตรวจสอบขอมูล 
ความถูกตอง หากพบขอมูลไมถูกตองใหแจงกองบริการการศึกษา  

2. ตารางกิจกรรม 
 

วันที ่ กิจกรรม 
19 ตุลาคม 2565 นักศึกษาพบอาจารยทีป่รึกษา ผานชองทางออนไลน 
19-22 ตุลาคม 2565  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน 
22-23 ตุลาคม 2565 อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน 
25 ตุลาคม 2565 นักศึกษาเร่ิมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
7-17 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษาพิมพใบแจงหนี้และชำระเงินคาลงทะเบียนเรียน ผานธนาคารกรุงเทพ   

ธนาคารไทยพาณิชยหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และเคานเตอรเซอรวิส เซเวน-อีเลฟเวน 
15-17 กุมภาพันธ 2566 นักศึกษาที่ประสงคจะยกเลิกวิชาเรียน ใหดำเนินการผานระบบออนไลน 
24 กุมภาพันธ 2566 วันสุดทายของการสงผลการเรียนแก “I” ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
25 กุมภาพันธ - 6 มีนาคม 2566 อาจารยผูสอนสงผลการเรียนผานระบบออนไลน 

 

ใหบุคคลที่เก่ียวของทุกฝายปฏิบัติงานอยางถูกตองเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการหากประสบ 
ปญหาใด ๆ ใหแจงตอมหาวิทยาลัยฯ ทันที 

 
 

ประกาศ   ณ  วันที่   6  ตุลาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม) 

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์) 

 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อรับค าแนะน าในการลงทะเบียน 
(นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 

19 ตุลาคม 2565 

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เร่ิมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25 ตุลาคม 2565 
ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน) 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 19-22 ตุลาคม 2565 
(เปิดระบบในวันท่ี 19 ต.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

อนุมัติการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 22-23 ตุลาคม 2565 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผา่นธนาคารกรุงเทพ  
ธนาคารไทยพาณิชย์หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา 
และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น  

7-17 พฤศจิกายน 2565 

การยกเลิกวิชาเรียน นักศึกษาสามารถยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566  
(เปิดระบบในวันท่ี 15 ก.พ. 66 เวลา 9.00 น.) 

การส่งผลการเรียนแก้ “I” วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียนที่ 1/2565 24 กุมภาพันธ์ 2566 
การส่งผลการเรียน (เกรด) 
ผ่านระบบออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566 

 
กองบริการการศึกษา 

22/09/2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565  
ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีท่ี 5 (คณะครุศาสตร์) 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
1 24-28 ตุลาคม 2565* ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

2 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
3 7-11 พฤศจิกายน 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

4 14-18 พฤศจิกายน 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
5 21-25 พฤศจิกายน 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
6 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
7 5-9 ธันวาคม 2565* ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
8 12-16 ธันวาคม 2565* ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

9 19-23 ธันวาคม 2565 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
10 26-30 ธันวาคม 2565* ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

11 2-6 มกราคม 2566* ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
12 9-13 มกราคม 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

13 16-20 มกราคม 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
14 23-27 มกราคม 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
15 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

16 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
17 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา/สัปดาห์สุดท้ายของการยกเลิกวิชา 
18 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา/สัปดาห์สุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2565 
 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2566 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ : 

1. ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนท่ี 2/2565 ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_study  หรือท่ี https://www.aru.ac.th/regis/  

2. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 ติดตามข้อมูลได้ท่ี https://www.aru.ac.th/isc/  

3. ส าหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566  

ท่ีกองบริการการศึกษา ท้ังน้ีสามารถดาวน์โหลดค าร้องได้ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf   หรือรับค าร้องได้ท่ีกองบริการการศึกษา 

4. วันหยุดนักขัตฤกษ์  

    สัปดาห์ท่ี 1 วันจันทร์ท่ี 24 ตุลาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช    

    สัปดาห์ท่ี 7 วันจันทร์ท่ี 5 ธันวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ หรือ วันพ่อแห่งชาติ 

    สัปดาห์ท่ี 8 วันจันทร์ท่ี 12 ธันวาคม 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ 

    สัปดาห์ท่ี 10 วันศุกร์ท่ี 30 ธันวาคม 2565 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565 

    สัปดาห์ท่ี 11 วันจันทร์ท่ี 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชย วันสิ้นปี 

5. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

กองบริการการศึกษา 
22/09/2565 

https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_study
https://www.aru.ac.th/regis/
https://www.aru.ac.th/isc/
https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf


มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา

ตารางสอน  ปีการศกึษา 2565/2

1501 คณิตศาสตร ์ รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1502 วิทยาศาสตร ์ รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1503 สงัคมศกึษา  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1504 การศกึษาปฐมวยั  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1505 คอมพิวเตอรศ์กึษา  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1508 พลศกึษา  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1510 การสอนภาษาไทย  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1511 การสอนภาษาองักฤษ  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1512 การประถมศกึษา  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

1513 การศกึษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  รุน่ 2561 หมู ่1  ปกติ ป.ตร ี

Group ชื�อวิชา หนว่ยกิต วนัเวลาเรยีน อาจารย์ รหสัสอบ เลขตาราง

23 1005802 การปฏิบตัิการสอนในสถานศกึษา 2 6(0-540-0)  00:00 - 00:00 ดร.ศิรริตัน ์ชาวนา 8a 1001

วนัที�พิมพ ์ 07/10/2565
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