ประกาศห้องพบอาจารย์ทปี่ รึกษาและอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
สาหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ประจาปีการศึกษา 2560
ตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษาและอบรมการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
วัน/เดือน/ปี
2 ส.ค. 60

2 ส.ค. 60

คณะ

เวลาอบรม/พบอาจารย์ทปี่ รึกษา

สถานที่

คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ

เวลา 09.00-10.00 น.

ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการพบอาจารย์ทปี่ รึกษา

เวลา 10.30-11.30 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เวลา 11.00-12.00 น.

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

เวลา 13.00-14.00 น.

ตามห้องทีก่ าหนด
ห้องประชุมอาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
ตามห้องทีก่ าหนด

ห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะครุศาสตร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-11.30 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
ค.บ. 5 ปี คณิตศาสตร์ 60/1
วิทยาศาสตร์ 60/1
สังคมศึกษา 60/1
การศึกษาปฐมวัย 60/1
คอมพิวเตอร์ศึกษา 60/1
พลศึกษา 60/1
การสอนภาษาไทย 60/1
การสอนภาษาอังกฤษ 60/1
การประถมศึกษา 60/1
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย 60/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายสิรภพ สินธุประเสริฐ
นางสาวภัทรภร พิกุลขวัญ
นายนรเศรษฐ เตชะ
ดร.สุภัทรา คงเรือง
ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี
นางสาวชนกานต์ ขาวสาลี
นางสาวจันจิรา หาวิชา
นางรักษมน ยอดมิ่ง
ดร.ธานี ชูกาเนิด
นางสาวพัชนี บุญรัศมี

ห้อง
624
625
626
605
606
702
712
713
721
722

-2คณะวิทยาการจัดการ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30-11.30 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
การบัญชี 60/1
บช.บ.4 ปี
การบัญชี 60/2
การจัดการ 60/1
การจัดการ 60/2
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 60/1
การตลาด 60/1
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 60/1
บธ.บ.4 ปี
การจัดการโลจิสติกส์ 60/1
การจัดการโลจิสติกส์ 60/2
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 60/1
ธุรกิจระหว่างประเทศ 60/1
การเป็นผู้ประกอบการ 60/1
ศศ.บ. 4 ปี การท่องเทีย่ ว 60/1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 60/1
ศศ.บ.4 ปี

ภาษาอังกฤษ 60/2
การพัฒนาชุมชนและสังคม 60/1
ภาษาญีป่ นุ่ 60/1
ภาษาไทย 60/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายณัฏฐ์พล จงพิทักษ์สกุล
นางสาววนิดา อินทรลักษณ์
นางสาวพรรษวรรณ สุขสมวัฒน์
นายจักรพันธุ์ เพ็ชรขา
นางสุรารักษ์ สุพัฒนมงคล
ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน์
นางสาวสิริพร อินทสนธิ์
นางสาวอมรา ดอกไม้
นางสาวทรรศิกา ธานีนพวงศ์
นายฉัตรชัย นิยะบุญ
นางวรรณิภา ใจดี
นายชาลีวัฒน์ จิตต์โสภา
นางกันยารัตน์ คงพร

อาจารย์ทปี่ รึกษา
ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
นางสุวณี วิจารัตน์
นางสาวกุสุมา นะสานี
ผศ.ดร.จริยาภรณ์ รุจิโมระ
ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวสุ
ดร.ศิขรินทร์ แสงเพชร

ห้อง
413
414
415
416
423
424
425
41101
41102
41103
41104
41106
41107

ห้อง
43001
43002
43008
43009
43010

-3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
สหวิทยาการอิสลาม 60/1
ศศ.บ.4 ปี ประวัติศาสตร์ 60/1
ภาษาจีน 60/1
ดนตรีไทย 60/1
ศิลปกรรม 60/1
ศป.บ. 4 ปี ศิลปะการแสดง 60/1
ดนตรีสากล 60/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 60/1
รัฐประศาสนศาสตร์ 60/2
รป.บ.4 ปี
การปกครองท้องถิ่น 60/1
การปกครองท้องถิ่น 60/2
นศ.บ 4 ปี นิเทศศาสตร์ 60/1
น.บ.4 ปี นิติศาสตร์ 60/1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 60/1
เคมี 60/1
วท.บ.4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ 60/1
คณิตศาสตร์ 60/1
เทคโนโลยีสารสนเทศ 60/1

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายกัมปนาท บัวเจริญ
นางสาวศุภสุตา ปรีเปรมใจ
นางสาวดวงพร รื่นเรืองฤทธิ์
นางอุมาภรณ์ กล้าหาญ
ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
นางสาวฤตพชรพร ทองถนอม
นายกุลธีร์ บรรจุแก้ว
ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร
ว่าทีร่ ้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์
ดร.พยัญชน์ เอี่ยมศิลป์

ห้อง
43011
43012
43016
43017
43018
43104

นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

43014

ผศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ
นายปกาศิต เจิมรอด

43115
43111

อาจารย์ทปี่ รึกษา
นายสายชล สุขญาณกิจ
ดร.จันทกานต์ นุชสุข
นางสาวยุพิน พวกยะ
นางสาวโสภิดา จิวประเสริฐ
นางสาวสุวรรณ อาจคงหาญ

ห้อง
31007
31008
31010
31011
31012

43105
43107
43108

-4คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-14.00 น.
หลักสูตร
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60/1
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 60/1
จุลชีววิทยา 60/1
วท.บ.4 ปี คหกรรมศาสตร์ 60/1
คหกรรมศาสตร์ 60/2
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 60/1
เทคโนโลยีการผลิตพืช 60/1
วิศวกรรมการจัดการ 60/1
วศ.บ.4 ปี
วิศวกรรมไฟฟ้า 60/1
วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมการจัดการ 60/1
(เทียบโอน) วิศวกรรมไฟฟ้า 60/1
ทล.บ.2 ปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60/1
(ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 60/2

อาจารย์ทปี่ รึกษา
ผศ.ปิยธิดา สุดเสนาะ
นางสาวสุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์
ผศ.ศิริรัตน์ ศิริพรวิศาล
นางสาวสุนันทา คะเนนอก
นางสาวจรัสสินี สุวีรานนท์
ดร.วัชราภรณ์ ตันติพนาทิพย์
ดร.เพชรพิกุล วางมูล
นางสาวปทิตตา นาควงษ์
ผศ.พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
นางสาวชนาธิป พรหมเพศ
ผศ.คมศักดิ์ หาดขุนทด
นางสาวช่อเพชร จาปี
ผศ.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

ห้อง
31013
31015
31016
31017
31018
31113
31114
31115
31006
ศว.102
ศว.103
ศว.105
ศว.202

ปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
สาหรับนักศึกษาเข้าใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ตารางกิจกรรม
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา/อบรมเรื่องลงทะเบียนออนไลน์
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ (ทุกคณะ)
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคณะเปิดภาคเรียน/เริ่มเรียน
นักศึกษาทุกชั้นปี
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มถอนรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ (ทุกคณะ)
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1
กรณีลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ไม่ทันต้องยื่นคาร้องขอลงทะเบียน
เรียนเกินกาหนด(ล่าช้า) ได้ที่กองบริการการศึกษา
โดยมีเงื่อนไขตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 354 เรื่องแนวปฏิบัติและ
มาตรการการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอนวิชา การลงทะเบียนล่าช้าของ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ พ.ศ. 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
นักศึกษาใหม่ ที่ประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน
ยื่นคาร้องขอเทียบโอน-ยกเว้น ที่กองบริการการศึกษา
นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และนาใบสาคัญรับเงินที่ชาระค่าเทอม
แล้วเมื่อตอนรายงานตัวนามายื่นที่งานการเงินของมหาวิทยาลัย
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
วันสุดท้ายของการยื่นคาร้องยกเลิกวิชาเรียน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์

วัน/เดือน/ปี
2 สิงหาคม 2560
4-6 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
7-18 สิงหาคม 2560

19-25 สิงหาคม 2560

26-31 สิงหาคม 2560
7-31 สิงหาคม 2560
28-31 สิงหาคม, 1-7 กันยายน 2560
2-6 ตุลาคม 2560
24 พฤศจิกายน 2560
4,6-8,12 ธันวาคม 2560
7-21 ธันวาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560
กองบริการการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจาปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560
สาหรับนักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2560
ตารางสัปดาห์
สัปดาห์
วัน/เดือน/ปี
1
7-11 สิงหาคม 2560
2
14-18 สิงหาคม 2560
3
21-25 สิงหาคม 2560
4
28-30 สิงหาคม, 1 กันยายน 2560
31 สิงหาคม 2560
5
4-8 กันยายน 2560
6
11-15 กันยายน 2560
7
18-22 กันยายน 2560
8
25-29 กันยายน 2560
2-6 ตุลาคม 2560
9
9-13 ตุลาคม 2560
10 16-20 ตุลาคม 2560
11

23-27 ตุลาคม 2560

12
13

30-31 ตุลาคม, 1-3 พฤศจิกายน 2560
6-10 พฤศจิกายน 2560

14
15
16

กิจกรรม
เปิดภาคเรียน : เริ่มเรียน
เรียนปกติ (วันที่ 14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ)
เรียนปกติ
เรียนปกติ
งดการเรียนการสอน “กิจกรรมพระคุณที่สาม (ไหว้ครู)”
เรียนปกติ
เรียนปกติ
เรียนปกติ
เรียนปกติ
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
เรียนปกติ (วันที่ 13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต รัชกาลที่ 9)
เรียนปกติ
เรียนปกติ (วันที่ 23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช,
วันที่ 26 ต.ค. 60 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช)

9 พฤศจิกายน 2560

เรียนปกติ
เรียนปกติ
งดการเรียนการสอน “กิจกรรมสอบธรรมศึกษา”

13-17 พฤศจิกายน 2560
20-24 พฤศจิกายน 2560
27-30 พฤศจิกายน, 1 ธันวาคม 2560
4,6-8,12 ธันวาคม 2560
7-21 ธันวาคม 2560

เรียนปกติ
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์

(เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น ชั้นปีที่ 2-4 เรียนตามปกติ)

หมายเหตุ
1. สั ป ดาห์ ส อบปลายภาค ภาคเรีย นที่ 1/2560 วั น ที่ 4,6-8,12 ธั น วาคม 2560 ให้นั กศึ กษาดู ต ารางสอบได้ ที่
www.aru.ac.th หรือที่ www.webregis.aru.ac.th และที่บอร์ดหน้าห้องกองบริการการศึกษาเท่านั้น (นักศึกษาจะ
ไม่สามารถตรวจสอบตารางสอบปลายภาคในระบบนักศึกษาได้ เฉพาะการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560)
2. วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 งดการเรียนการสอนเนื่องจากกองพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรม “สอบธรรม
ศึกษา” (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เท่านั้น ชั้นปีที่ 2-4 เรียนตามปกติ) และให้มีการสอนชดเชยใน
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ในเวลา 13.00-16.00 น. (สาหรับตารางภาคเช้า) และวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
ในเวลา 13.00-16.00 น. (สาหรับตารางภาคบ่าย)
3.กรณีที่สัปดาห์ใดที่จัดการเรียนการสอนตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงาน/สอนชดเชย
4.ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

