
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1) 

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
พบอาจารย์ทีป่รึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ทีป่รึกษาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์) 
           **มหาวทิยาลัยจะประกาศรายชื่อ/รหัสนกัศึกษา/รายชื่ออาจารย์ที่ปรกึษา และช่องทางการติดตอ่อาจารย์ที่ปรึกษา 
ของนกัศกึษาชั้นปีที่ 1 ในวนัที ่8 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ https://www.aru.ac.th/regis/   
และทีเ่พจ Facebook :  https://www.facebook.com/asd2018aru ** 

11 กรกฎาคม 2565 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียน/เร่ิมเรียน 25 กรกฎาคม 2565 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ) (นักศึกษารหัส 65) 
         ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ (ยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียน) 
ศึกษาวิธกีารเข้าใช้งานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs&t=1s 
**สามารถเข้าใช้งานระบบบรกิารนักศกึษาได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.** 

11-15 กรกฎาคม 2565  
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถ่ายรูปท าบตัรนักศึกษาใหม่  
สถานที่ถ่ายรูปท าบัตร : หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 - คณะครุศาสตร์                              เวลา 09.00-12.00 น. 
                                 - คณะวิทยาการจัดการ                      เวลา 13.00-15.00 น. 
                                 - คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี          เวลา 13.00-15.00 น. 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     เวลา 09.00-12.00 น. 
หมายเหตุ  
1. ให้นักศกึษา แต่งกายชุดนักศกึษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่สวมเครือ่งประดบั  นักศกึษาชายไม่ไว้หนวดเครา 
นักศกึษาหญิงไม่ท าสีผม 
2. ให้นักศกึษาเตรียมเอกสาร ใบส าเนาผลการเรียน (ที่ส าเร็จการศกึษาแลว้) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง จ านวน 2 ฉบับ 
และน ามาย่ืนให้กับเจ้าหน้าที่ในวนัทีถ่่ายรูปท าบัตรนักศกึษา ที ่หอประชุม มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

18-19 กรกฎาคม 2565 

นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ)  
          ลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า) ผ่านระบบออนไลน ์

26 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2565  
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 3-6 สิงหาคม 2565 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1   
นักศึกษาที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาและจัดส่งค าร้องให้กองบริการ
การศึกษา 

25 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565  

การช าระเงินค่าลงทะเบียน   
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น  

8-18 สิงหาคม 2565 

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 19-23 กันยายน 2565 
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ 24-28 ตุลาคม 2565 
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 14-18 พฤศจิกายน 2565 
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 

 ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2565 
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  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1) 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
 11 กรกฎาคม 2565 พบอาจารย์ทีป่รึกษา (นักศกึษาและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์) 

1 25-29 กรกฎาคม 2565 
เปิดภาคเรียน/เรียนปกติ (หยุดวันที่ 28 ก.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, หยุดวันที่ 29 ก.ค. 65 
วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565) 

2 1-5 สิงหาคม 2565 เรียนปกติ 
3 8-12 สิงหาคม 2565 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 12 ส.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ) 
4 15-19 สิงหาคม 2565 เรียนปกติ 
5 22-26 สิงหาคม 2565 เรียนปกติ 
6 29 สิงหาคม -2 กันยายน 2565 เรียนปกติ 
7 5-9 กันยายน 2565 เรียนปกติ 
8 12-16 กันยายน 2565 เรียนปกติ 
 19-23 กันยายน 2565 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 

9 26-30 กันยายน 2565 เรียนปกติ 
10 3-7 ตุลาคม 2565 เรียนปกติ 

11 10-14 ตุลาคม 2565 เรียนปกติ (หยุดวันที่ 13 ต.ค. 65 วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, หยุดวันที่ 14 ต.ค. 65 วันหยุดราชการกรณีพิเศษประจ าปี 2565) 
12 17-21 ตุลาคม 2565 เรียนปกติ 
13 24-28 ตุลาคม 2565 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน (หยุดวันที่ 24 ต.ค. 65 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) 
14 31 ตุลาคม -4 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกติ 
15 7-11 พฤศจิกายน 2565 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน 
 14-18 พฤศจิกายน 2565 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 

 19 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2565 อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
หมายเหต ุ
1. การจัดการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 1 - 15 ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในชั้นเรียน (Onsite) 
2. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ/รหัสนักศึกษา/รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา และช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 
14.00 น. ที่ https://www.aru.ac.th/regis/  และที่เพจ Facebook :  https://www.facebook.com/asd2018aru  
3. การเข้าใช้งานระบบบริการนักศึกษาจะเข้าใช้งานได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index 
ทั้งนี้สามารถศึกษาวิธีการเข้าใช้งานได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=OaMUDNOigYs&t=1s โดยรหัสผู้ใช้งานจะเป็นรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านจะเป็น     
วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น รหัสผู้ใช้งาน 16515001 (คือรหัสนักศึกษา) รหัสผ่าน 29062531 (คือวัน/เดือน/ปีเกิด ของนักศึกษา)   
4. การเข้าใช้งาน E-mail ของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะเข้าใช้งานได้ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ชื่อบัญชีจะเป็น รหัสนักศึกษา@aru.ac.th   
รหัสผ่านจะเป็น วัน/เดือน/ปีเกิด ของนักศึกษา ยกตัวอย่างเช่น ชื่อบัญชี 16515001@aru.ac.th รหัสผ่าน 29062531 (คือวัน/เดือน/ปีเกิด ของนักศึกษา)   

5. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/ 

6. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 
7. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงและ 
ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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