มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สาหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

ตารางกิจกรรม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
พบอาจารย์ทปี่ รึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ทปี่ รึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์)
(ให้นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ในวันที่ 10 ส.ค. 64
ที่ https://www.aru.ac.th/regis/ และFacebook : https://www.facebook.com/asd2018aru )

นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ให้ดาเนินการจัดส่ง สาเนาผลการเรียน (ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน 2 ฉบับ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ไทย (EMS) หรือบริการขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้า
ซองถึง ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96
หมู่ 2 ถนนปรีดีพนมยงค์ ตาบลประตูชัย อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ 13000 วงเว็บมุมซองจดหมาย “ใบแสดงผลการเรียน”
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เปิดภาคเรียน/เริ่มเรียนออนไลน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ)
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียน)

นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ)
ลงทะเบียนเรียน เพิ่มถอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า) ผ่านระบบออนไลน์

อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนให้ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ
รายวิชาที่ต้องการจะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาและจัดส่งคาร้องให้กองบริการการศึกษา
การชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

วัน/เดือน/ปี
11 สิงหาคม 2564

ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564

23 สิงหาคม 2564
14-16 สิงหาคม 2564
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันที่ 14 ส.ค. 64 เวลา 9.00 น.)

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

2-5 กันยายน 2564
23 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

กรณีที่ 1 นักศึกษาใหม่ที่ได้ชาระเงินค่ายืนยันสิทธิ์และค่าบารุงการศึกษาเหมาจ่าย เต็มจานวนแล้ว
ให้นักศึกษาติดต่อ กลุ่มงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เบอร์โทรศัพท์ 0-3524-5164 เบอร์โทรศัพท์มือถือ
086-627-2691 คุณดิเรก กองชนะ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-16 กันยายน 2564
กรณีที่ 2 นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชาระค่าบารุงการศึกษาเหมาจ่าย ให้นักศึกษาดาเนินการชาระเงินตามงวดที่กาหนดดังต่อไปนี้
1. การชาระเงินในงวดที่ 1 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนีค้ ่าบารุงการศึกษาเหมาจ่ายได้ที่ http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
และชาระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เซเว่น-อีเลฟเว่น >> ภายในวันที่ 6-16 กันยายน 2564
2. การชาระเงินในงวดที่ 2 นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนีค้ ่าบารุงการศึกษาเหมาจ่ายได้ที่ http://e-uni7.aru.ac.th/e-student/login.htm?mode=index
และชาระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วสิ เซเว่น-อีเลฟเว่น >> ภายในวันที่ 1-11ธันวาคม 2564

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ) ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์

25-29 ตุลาคม 2564
24 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
20-24 ธันวาคม 2564
25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 09/08/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY
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ตารางสัปดาห์

สัปดาห์
1
2
3
4
5
6
7

วัน/เดือน/ปี
11 สิงหาคม 2564
23-27 สิงหาคม 2564
30-31 สิงหาคม – 1-3 กันยายน 2564
6-10 กันยายน 2564
13-17 กันยายน 2564
20-24 กันยายน 2564
27-30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564
4-8 ตุลาคม 2564

8

11-15 ตุลาคม 2564

9

18-22 ตุลาคม 2564

10
11
12
13
14
15
16

25-29 ตุลาคม 2564
1-5 พฤศจิกายน 2564
8-12 พฤศจิกายน 2564
15-19 พฤศจิกายน 2564
22-26 พฤศจิกายน 2564
29-30 พฤศจิกายน -1-3 ธันวาคม 2564
6-10 ธันวาคม 2564
13-17 ธันวาคม 2564
20-24 ธันวาคม 2564
25 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565

กิจกรรม
พบอาจารย์ทปี่ รึกษา (นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์)
เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์ (24 ก.ย. 64 วันหยุดราชการกรณีพิเศษเนื่องในวันมหิดล ตามมติ ครม. 29 ธ.ค. 63)
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์ (13 ต.ค. 64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

เรียนออนไลน์ (21 ต.ค. 64 หยุดวันออกพรรษา, 22 ต.ค. 64

หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

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

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน
เรียนออนไลน์ (10 ธ.ค. 64 หยุดวันรัฐธรรมนูญ)
เรียนออนไลน์/วันสุดท้ายของภาคเรียน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์

หมายเหตุ
1. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2564 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/
2. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย

3. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

