
วันท่ี 24 มิถุนายน-9 กรกฎาคม 2560  ย่ืนคําร้องขอเปิดวิชาเรียนเพ่ิม

วันท่ี 3-9 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th

**นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 9 กรกฎาคม 2560  เท่านั้น   หลังจากนั้น

มหาวิทยาลัยจะปิดระบบการลงทะเบียน**  (ยกเว้นนักศึกษารุ่นปี 2559)

วันท่ี 3-9 กรกฎาคม 2560 เลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป สําหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 1-3

วันท่ี 10-14 กรกฎาคม 2560  อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์

เดือน     วัน
สัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์

1 2 15 ก.ค. วันเปิดภาคเรียนและเร่ิมการเรียนการสอน
8 9 15-23 ก.ค. เพ่ิม-ถอนวิชาเรียน  สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3

1 15 16 15-30 ก.ค. เพ่ิม-ถอนวิชาเรียน  สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4-5 และนักศึกษาตกค้าง
2 22 23 15 ก.ค.-10 พ.ย. - รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาและรอผลการ
3 29 30   แก้เกรด I,  IP

- รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาท่ีไม่ลงทะเบียนเรียนตามเวลาท่ีกําหนด
24 ก.ค.- 29 ต.ค. ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W) สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1-3
30 ก.ค. หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน
30 ก.ค.-3 ก.ย. พิมพ์ใบแจ้งยอด /ใบยืนยันการลงทะเบียน
31 ก.ค.-22 ต.ค. ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W) สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 4-5 และนักศึกษาตกค้าง
31 ก.ค.-4 ส.ค. คณะส่งรายงานการสอนและแนวการเรียน
31 ก.ค.-4 ส.ค. นักศึกษาช้ันปี 2-5 และนักศึกษาตกค้าง ชําระเงินค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย และ   

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)  (หากชําระเงินในวันท่ี 4 ส.ค.60 ณ ธนาคารกรุงไทย
ให้ชําระเงินภายในเวลา  16.30 น. หรือท่ีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด ภายในเวลา
15.30 น. เท่าน้ัน)

เดือน
  วัน 
สัปดาห์ เสาร์ อาทิตย์ 5 ส.ค.-3 ก.ย. นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4 5 6 ภายในเวลา 15.30 น. เท่าน้ัน
12 13 5 ส.ค.-10 พ.ย. การลาพักการเรียน สําหรับนักศึกษาท่ีชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว  แต่มีเหตุจําเป็น

5 19 20 ไม่สามารถเรียนได้
6 26 27 12-13 ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

เดือน   วัน 
สัปดาห์

เสาร์ อาทิตย์

7 2 3 16-17 ก.ย.  สอบกลางภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
8 9 10
9 16 17
10 23 24
11 30
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ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   นักศึกษาภาค กศ.บป.  ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560
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เดือน   วัน 
สัปดาห์

เสาร์ อาทิตย์

เดือน   วัน 
สัปดาห์

เสาร์ อาทิตย์ 22 ต.ค. - วันสุดท้ายของการยื่นคําร้องขอสอบปลายภาคกับกรรมการกลาง (กรณีตารางซ้ําซ้อน)

11 1 30 ต.ค.-5 พ.ย.  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์

12 7 8 **นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
13 14 15    ไม่สามารถดูผลการเรียนได้**
14 21 22

15 28 29

เดือน   วัน 
สัปดาห์

เสาร์ อาทิตย์ 5 พ.ย. - วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

16 4 5 - อาจารย์ผู้สอนส่งรายช่ือผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบ
17 11 12 11-12, 18-19 พ.ย.  สอบปลายภาค
18 18 19 - วันท่ี 10 พ.ย.60 ---> ส่งข้อสอบรายวิชาท่ีสอบวันท่ี 11-12 พ.ย.60
19 25 26 - วันท่ี 17 พ.ย.60 ---> ส่งข้อสอบรายวิชาท่ีสอบวันท่ี 18-19 พ.ย.60

11 พ.ย.-4 ธ.ค.  ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาคภาคเรียน 1/2560
12-28 พ.ย. เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์  **อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์**

(ปิดระบบการส่งเกรด  วันท่ี  28 พฤศจิกายน 2560  เวลา 12.00 น.)
19 พ.ย. วันสุดท้ายของการส่งคําร้องขอยกเว้นวิชาเรียน สําหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1
20 พ.ย. วันปิดภาคเรียน

20 พ.ย.-19 ธ.ค.  เปิดระบบ TQF ออนไลน์ 

 **อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5)/รายงานผลการฝึก
   ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ผ่านระบบออนไลน์**

28 พ.ย. - คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2560
- วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ I ภาคเรียนท่ี 3/2559, แก้ IP ภาคเรียนท่ี 2/2559,
  3/2559

25 พ.ย. วันเปิดภาคเรียนและเร่ิมการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560
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***กําหนดการสําคัญ***


