
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4) 
ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี

พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
นักศึกษาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับค าแนะน าในการลงทะเบียน 
(นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาตดิต่อกันผ่านช่องทางออนไลน์) 

21 พฤศจิกายน 2565 

เปิดภาคเรียน เปิดภาคเรียน/เริ่มเรียน 6 ธันวาคม 2565 

ขอเปิดวิชาเรียน 

ขอเปิดวิชาเรียน นักศึกษาท่ีต้องการขอเปิดวิชาเรยีนให้กรอกข้อมลูผ่าน  
Google forms คลิกได้ที่ Link : https://forms.gle/Pj8WGgH1mxGgR5nD8  
(นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาขอเปิดได้ในวันท่ี 9-13 ธันวาคม 2565 
ที่ระบบบริการนักศึกษา) 

21-25 พฤศจิกายน 2565 
       
                                   

สแกน QR Code 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน) 

นักศึกษาทุกชัน้ปี (ทุกคณะ)   
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ยืนยันรายวิชาตามแผนการเรียน)  

21-23 พฤศจิกายน 2565 
 (เปิดระบบวันที่ 21 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น.) 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชา) 
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ) (นกัศกึษารหัส 62 และนกัศึกษาค้างรุ่น) 
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์  

24-26 พฤศจิกายน 2565 
 (เปิดระบบวันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (ทุกคณะ)  (นักศึกษารหัส 63) 
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน ์

27-29 พฤศจิกายน 2565 
 (เปิดระบบวันที่ 27 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ทุกคณะ)  (นักศึกษารหัส 64) 
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน ์

30 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2565 
(เปิดระบบวันที่ 30 พ.ย. 65 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ทุกคณะ)  (นักศึกษารหัส 65) 
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน ์

3-5 ธันวาคม 2565 

(เปิดระบบวันที่ 3 ธ.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชัน้ปี (ทุกคณะ)  
ลงทะเบียนเรียน เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียน (ล่าช้า)  

7-13 ธันวาคม 2565 
(เปิดระบบวันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียน  
ในรายวิชาที่ขอเปิดวิชาเรียน) 

ส าหรับนักศึกษาท่ีขอเปิดวิชาเรียน 
ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาทีข่อเปิดวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์  

9-13 ธันวาคม 2565 
(เปิดระบบวันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 9.00 น.) 

อนุมัติการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมตัิการลงทะเบียนเรยีนผ่านระบบออนไลน์ 14-16 ธันวาคม 2565 
การยื่นค าร้องขอสอบวิชา 
ที่ขาดสอบปลายภาค (Fe) 

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 และได้รับผลการเรียน (เกรด) Fe 
สามารถยื่นค าร้องขอสอบวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ได้ที่ กองบริการการศึกษา  

6-20 ธันวาคม 2565 

การช าระเงินค่าลงทะเบียน 
นักศึกษา พิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา และเคานเ์ตอรเ์ซอร์วสิ เซเว่น-อีเลฟเว่น  

ช่วงที่ 1 วันท่ี 3-12 มกราคม 2566 
ช่วงที่ 2 วันที่ 6-16 กุมภาพันธ์ 2566 

สอบกลางภาค สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566 
การยกเลิกวิชาเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี (ทุกคณะ) ยกเลกิวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน ์ 6-10 มีนาคม 2566 

การส่งผลการเรียนแก้ “I” 
วันสุดท้ายของการ ส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2565 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-65) 29 ธันวาคม 2565 
วันสุดท้ายของการ ส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2565 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 58-59) 24 มีนาคม 2566 

สอบปลายภาค สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 27-31 มีนาคม 2566 
ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถยื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่กองบริการการศึกษา 

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

การส่งผลการเรียน (เกรด) 
ผ่านระบบออนไลน ์

อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 2/2565) 

1-10 เมษายน 2566 

อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรยีนที่ 2/2565) 

1-15 เมษายน 2566 

ข้อมูล ณ วันที่ 09/11/2565 

https://forms.gle/Pj8WGgH1mxGgR5nD8
https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf


 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดบัปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4) 
ตารางสัปดาห ์
สัปดาห ์ วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 

 21 พฤศจิกายน 2565 พบอาจารย์ที่ปรึกษา (นักศกึษาและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์) 
1 6-9 ธันวาคม 2565 เปิดภาคเรียน/เรียนปกติ  
2 12-16 ธันวาคม 2565 เรียนปกติ (วนัที่ 12 ธ.ค. 2565 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนญู) 
3 19-23 ธันวาคม 2565 เรียนปกติ  

4 26-30 ธันวาคม 2565 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2565 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-65) 
(วันที่ 30 ธ.ค. 2565 วันหยุดราชการกรณีพเิศษประจ าปี 2565) 

5 2-6 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ(วันที่ 2 ม.ค. 2566 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่) 
6 9-13 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ
7 16-20 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ
8 23-27 มกราคม 2566 เรียนปกต ิ

 30 มกราคม -3 กุมภาพันธ์ 2566 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 
9 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกต ิ

10 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกต ิ
11 20-24 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกติ  

 1 มีนาคม 2566 งดการเรียนการสอน “กิจกรรมกฬีาสัมพันธภ์ายใน” (งดการเรียนการสอนทุกชั้นป)ี 
12 27 กุมภาพันธ ์-3 มีนาคม 2566 เรียนปกต ิ
13 6-10 มีนาคม 2566 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรยีน  (วันที่ 6 มี.ค. 2566 วันมาฆบูชา) 

14 13-17 มีนาคม 2566 เรียนปกต ิ

15 20-24 มีนาคม 2566 
เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของภาคเรียน/สัปดาห์สดุท้ายของการแก ้I ภาคเรียนท่ี 1/2565 
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 58-59) 

 27-31 มีนาคม 2566 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2565 
ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่กองบริการการศึกษา 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดค าร้องได้ที่ https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_form  หรือรับค าร้องได้ที่กองบริการการศึกษา 

 1-10 เมษายน 2566 
อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 2/2565) 

 1-15 เมษายน 2566 
อาจารยผ์ู้สอนส่งผลการเรียน (เกรด) ผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรยีนที่ 2/2565) 

หมายเหตุ 

1. การจัดการเรียนการสอนในสัปดาหที่ 1 - 15 ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม – 24 มีนาคม  พ.ศ. 2566 ใหจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติในชั้นเรียน (Onsite) 
2. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562-2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.aru.ac.th/isc/ 
3. การทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประจ าปีการศึกษา 2565 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.aru.ac.th และ 
Facebook : https://www.facebook.com/ARIT.ARU99 
4. กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย 
5. นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคและได้รับผลการเรียน (เกรด) Fe ในภาคเรียนที่ 1/2565 สามารถย่ืนค าร้องขอสอบวิชาที่ขาดสอบปลายภาค ได้ที่ กองบริการการศึกษา ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 20 ธันวาคม 
2565 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดค าร้องได้ที่ https://www.aru.ac.th/contents-file/15/10-2019-10-07-092732.pdf    
6. ส าหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถย่ืนค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ที่กองบริการการศึกษา ทั้งนี้สามารถ
ดาวน์โหลดค าร้องได้ที่ https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf  หรือรับค าร้องได้ที่กองบริการการศึกษา 
7. วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 งดการเรียนการสอนเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายใน” และให้มีการสอนชดเชยในวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในเวลา 
13.00-16.30 น. (ส าหรับตารางภาคเช้า) 
8. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงและไม่สามารถจัดการเรียน 

การสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

https://www.aru.ac.th/regis/?page=intro&subpage=intro_form
https://www.aru.ac.th/isc/
https://www.aru.ac.th/
https://www.facebook.com/ARIT.ARU99
https://www.aru.ac.th/contents-file/15/10-2019-10-07-092732.pdf
https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf

