
             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต) (นักศึกษารหัส 62) 

คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา) 
 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อรับค าแนะน าในการลงทะเบียน 
(นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 

19 ตุลาคม 2565 

เปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียน 25 ตุลาคม 2565 

ขอเปิดวิชาเรียน 

ขอเปิดวิชาเรียน นักศึกษาท่ีต้องการขอเปิดวิชาเรยีนให้กรอกข้อมลูผ่าน 

Google forms คลิกได้ที่ Link  https://forms.gle/getWJD86ihzG8HGV8  
(**นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายวิชาทีน่ักศึกษาขอเปิดได้ที่ เมนตูรวจสอบการลงทะเบียนใน

ระบบบริการนกัศึกษาตั้งแต่วนัที ่31 ตุลาคม 2565 กองบรกิารการศึกษาจะเป็นผู้ลงทะเบียน

ในรายวิชาขอเปิดให้กับนักศกึษา**) 

17-20 ตุลาคม 2565 
 
       

                                               
สแกน QR Code 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเพิม่ถอนรายวชิา) 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (นักศึกษารหัส 62) 19-22 ตุลาคม 2565 
(เปิดระบบในวันที่ 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 

สอบกลางภาค สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 19-23 ธันวาคม 2565 

การยกเลิกวิชาเรียน นักศึกษาสามารถยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 
 (เปิดระบบในวันที่ 30 ม.ค. 66 เวลา 9.00 น.) 

การส่งผลการเรียนแก้ “I” วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียนที่ 1/2565 18 พฤศจิกายน 2565 
สอบปลายภาค สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 

การส่งผลการเรียน (เกรด) 
ผ่านระบบออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 18-28 กุมภาพันธ์ 2566 

 
กองบริการการศึกษา 

12/10/2565 
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ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑิต) (นักศึกษารหัส 62) 
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ตารางสัปดาห ์
สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

 19 ตุลาคม 2565 พบอาจารย์ที่ปรึกษา (นกัศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษาติดตอ่ผ่านช่องทางออนไลน)์ 
1 25-28 ตุลาคม 2565 เปิดภาคเรียน/เรียนปกติ  
2 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกต ิ
3 7-11 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกติ  
4 14-18 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2565  
5 21-25 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกต ิ
6 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 เรียนปกต ิ

7 5-9 ธันวาคม 2565 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 5 ธนัวาคม 2565 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วนัชาติ หรือ วันพอ่แห่งชาติ) 

8 12-16 ธันวาคม 2565 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 12 ธนัวาคม 2565 ชดเชยวันรฐัธรรมนูญ) 
 19-23 ธันวาคม 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 
9 26-30 ธันวาคม 2565 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 30 ธนัวาคม 2565 หยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565) 
10 2-6 มกราคม 2566 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 2 มกราคม 2566 วันหยุดชดเชย วนัสิ้นปี) 
11 9-13 มกราคม 2566 เรียนปกติ  
12 16-20 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ
13 23-27 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ
14 30 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรยีน 
15 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของภาคเรียน  
 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 
 18-28 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ 

หมายเหตุ : 

1. การจัดการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 1 - 15 ระหวางวันที่ 25 ตุลาคม 2565– 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในชั้นเรียน (Onsite) 

2. ประกาศตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 ที่ https://www.aru.ac.th/regis/  

3. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปี 62 ติดตามข้อมูลได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/  

4.  การทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล ( Digital Literacy) ประจ าปีการศึกษา 2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

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

5. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

ที่กองบริการการศึกษา ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดค าร้องได้ที่ https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf   หรือรับค าร้องได้ที่กองบริการการศึกษา 

6. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 

7. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถ       

จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

กองบริการการศึกษา 
12/10/2565 
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