
              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

     PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

   ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ป ี
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาติดต่อกันผ่านช่องทางออนไลน ์ 11 กุมภาพันธ์ 2566 
เปิดภาคเรียน นักศึกษาทุกช้ันปี  เปิดภาคเรยีน/เริ่มเรียน 18 กุมภาพันธ์ 2566 

การยื่นค าร้องขอเทียบโอน 
ผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา 

นักศึกษาใหม่ ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียนให้ติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการจะเทียบโอน        
หรือยกเว้นรายวิชาและด าเนินการจัดส่งค าร้องให้กองบริการการศึกษา 

18 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2566 

การยื่นค าร้องขอสอบวิชา 
ที่ขาดสอบปลายภาค 

นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาคและไดร้ับผลการเรียน (เกรด) Fe  
ในภาคเรียนท่ี 1/2565 ให้ด าเนินการยื่นค าร้อง ขอสอบวิชาที่ขาดสอบ 
ปลายภาค ได้ที่กองบริการการศึกษา ดาวน์โหลดค าร้องได้ที ่
https://www.aru.ac.th/contents-file/15/10-2019-10-07-092732.pdf 

18 กุมภาพันธ ์- 4 มีนาคม 2566 

การขอเปิดวิชาเรียน 

นักศึกษาท่ีต้องการขอเปิดวิชาเรยีนให้กรอกข้อมูลผ่าน Google forms 
คลิกที ่https://forms.gle/hczxRBaJK1Nhhzz68 หรือสแกน QR Code  
      (นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาขอเปิดได้ในวันที่ 22-24 
กุมภาพันธ์ 2566 ที่ระบบบริการนักศึกษา) 

11-15 กุมภาพันธ์ 2566 
 
 
 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน) 

นักศึกษาทุกชั้นปี (ทุกคณะ)  ลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์  11-14 กุมภาพันธ์ 2566 
 (เปิดระบบในวันที่ 11 ก.พ. 66 เวลา 9.00 น.) 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียนเพิม่-ถอนรายวิชา) 

นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างรุ่น (ทุกคณะ) 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวชิาเรียน ผา่นระบบออนไลน์ทุกคณะ 
(กรณีที่นักศึกษา ไมไ่ด้ลงทะเบยีนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2565 
นักศึกษาติดต่อท าเร่ืองลาพักการศึกษาได้ที่ กองบริการการศึกษา) 

15-24 กุมภาพันธ์ 2566 

ลงทะเบียนเรียน 
(ลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชาที่ขอเปิดวิชาเรียน) 

ส าหรับนักศึกษาที่ขอเปดิวิชาเรียน 
ลงทะเบียนเรียน ในรายวิชาที่ขอเปิดวิชาเรียน ผ่านระบบออนไลน์ 

22-24 กุมภาพันธ์ 2566 

อนุมัติการลงทะเบียนเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา อนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผา่นระบบออนไลน์ 24-27 กุมภาพันธ์ 2566 

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

ช่วงที่ 1   1-10 มีนาคม 2566 
ช่วงที่ 2    19 -31 พฤษภาคม 2566 

การยกเลิกวิชาเรียน นักศึกษาทุกชัน้ปี ยกเลิกวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์  18-21 พฤษภาคม 2566 

การส่งผลการเรียนแก้ “I” 

วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 1/2565 
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-64) 

5 มีนาคม 2566 

วันสุดทา้ยของการ ส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 1/2565  
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 58-59) 

4 มิถุนายน 2566 

สอบปลายภาค สอบปลายภาคเรียนที่  2/2565 10-11 มิถุนายน 2566 

การส่งผลการเรียน (เกรด) 
ผ่านระบบออนไลน ์

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 2/2565) 

12-16 มิถุนายน 2566 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ท่ียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนที่ 2/2565) 

12-21 มิถุนายน 2566 

             26/01/2566 

https://www.aru.ac.th/contents-file/15/10-2019-10-07-092732.pdf
https://forms.gle/hczxRBaJK1Nhhzz68


    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 
ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห ์ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
1 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียน 
2 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เรียนปกต ิ
3 4-5 มีนาคม 2566 สัปดาหส์ุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนที่ 1/2565 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-65) 
4 11-12 มีนาคม 2566 เรียนปกต ิ
5 18-19 มีนาคม 2566 เรียนปกต ิ
6 25-26 มีนาคม 2566 เรียนปกต ิ
7 1-2 เมษายน 2566 เรียนปกต ิ
8 8-9 เมษายน 2566 เรียนปกต ิ
 15-16 เมษายน 2566 หยุดเทศกาลสงกรานต์ 
9 22-23 เมษายน 2566 เรียนปกต ิ
10 29-30 เมษายน 2566 เรียนปกต ิ
11 6-7 พฤษภาคม 2566 เรียนปกต ิ
12 13-14 พฤษภาคม 2566 เรียนปกต ิ
13 20-21 พฤษภาคม 2566 เรียนปกต/ิสปัดาหส์ุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรยีน 
14 27-28 พฤษภาคม 2566 เรียนปกต ิ
15 3-4 มิถุนายน 2566 สัปดาหส์ุดท้ายของภาคเรยีน/แก้ I ภาคเรียนท่ี 1/2565 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 58-59) 

 10-11 มิถุนายน 2566 สอบปลายภาค  ภาคเรียนที่ 2/2565 
 

12-16 มิถุนายน 2566 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์   
(ส าหรับนักศึกษา ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนท่ี 2/2565) 

 12-21 มิถุนายน 2566 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษา ที่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ ในภาคเรียนท่ี 2/2565) 

หมายเหตุ :  
1. ประกาศตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนท่ี 2/2565 ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/ 
2. การทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560-2565 ติดตามข้อมูลได้ท่ี https://www.aru.ac.th/isc/ 
3. ส าหรับนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2565 สามารถยื่นค าร้องขอเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาได้ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 
2566 ท่ีกองบริการการศึกษา ท้ังน้ีสามารถดาวน์โหลดค าร้องได้ท่ี https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf  หรือรับค าร้องได้ท่ีกองบริการ
การศึกษา 
4. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มท่ีเสี่ยง
ขึ้นและไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ มหาวิทยาลัยจะประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอีกครั้ง เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

กองบริการการศึกษา 

26/01/2566 

https://www.aru.ac.th/regis/
https://www.aru.ac.th/isc/
https://www.aru.ac.th/regis/pdf/Graduation.pdf

