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วันท่ี 18-31 มีนาคม 2562 ย่ืนคําร้องขอเปิดวิชาเรียนเพิ่ม
วันท่ี 18-31 มีนาคม 2562 นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th

**นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 31 มีนาคม 2562 เท่านั้น  หลังจากนั้นมหาวิทยาลัย
จะปิดระบบการลงทะเบียน**  

วันท่ี 8-21 เมษายน 2562 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์
เดือน สัปดาห์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์

1 2 3 4 5 6 8 เม.ย. หยุดชดเชยวันจักรี
7 8 9 10 11 12 13 12-17 เม.ย. หยุดวันสงกรานต์
14 15 16 17 18 19 20 22 เม.ย. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มการเรียนการสอน

1 21 22 23 24 25 26 27 22-26 เม.ย. เพ่ิม-ถอนวิชาเรียน  

2 28 29 30 26 เม.ย. หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน

27 เม.ย.-7 มิ.ย. ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W)

29 เม.ย.-3 พ.ค. คณะส่งรายงานการสอนและแนวการเรียน

เดือน สัปดาห์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 6 พ.ค. หยุดวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2 1 2 3 4 7-30 พ.ค. พิมพ์ใบแจ้งยอด /ใบยืนยันการลงทะเบียน

3 5 6 7 8 9 10 11 7-21 พ.ค. นักศึกษาทุกชั้นปีชําระเงินค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย หรือ
4 12 13 14 15 16 17 18 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ  
5 19 20 21 22 23 24 25 (หากชําระเงินในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2562 ณ ธนาคารกรุงไทย

6 26 27 28 29 30 31 ให้ชําระเงินภายในเวลา 16.30 น. หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จํากัด(มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา 15.30 น.เท่านั้น)

9 พ.ค. หยุดวันพืชมงคล
20 พ.ค. หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
21-24 พ.ค. สอบกลางภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
22-30 พ.ค. นักศึกษาท่ียังไม่ได้ชําระเงินท่ีธนาคาร จะต้องทําหนังสือขออนุญาต

มหาวิทยาลัย  เพ่ือชําระเงินค่าลงทะเบียนพร้อมค่าปรับ
ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในเวลา 15.30 น.

เดือน สัปดาห์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 3-14 มิ.ย. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์

6 1 **นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในเวลาท่ี

7 2 3 4 5 6 7 8       มหาวิทยาลัยกําหนดไม่สามารถดูผลการเรียนได้**
8 9 10 11 12 13 14 15 7 มิ.ย. อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธ์ิสอบ
9 16 17 18 19 20 21 22 17 มิ.ย. สอนชดเชยวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (6 พฤษภาคม 2562)
10 23 24 25 26 27 28 29 18 มิ.ย. สอนชดเชยวันพืชมงคล (9 พฤษภาคม 2562)
11 30 19 มิ.ย. สอนชดเชยวันวิสาขบูชา (20 พฤษภาคม 2562)

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
20-21, 24-25 มิ.ย.  สอบปลายภาค
20 มิ.ย.-3 ก.ค. ย่ืนคําร้องขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 1-2

กิจกรรม
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(ฉบับเปลี่ยนแปลง  ตามประกาศลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562)
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20 มิ.ย.-11 ก.ค. ย่ืนคําร้องขอสอบรายวิชาท่ีขาดสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษา
ชั้นปีท่ี 3-5 และนักศึกษาตกค้าง

21 มิ.ย.-2 ก.ค. ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์
**อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์**
(ปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ วันที่ 2 ก.ค.2562  เวลา 12.00 น.)

26 มิ.ย. วันปิดภาคการศึกษา
26 มิ.ย.-25 ก.ค. ช่วงของการเปิดระบบ TQF ออนไลน์

*อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ 
มคอ.5/มคอ.6**

เดือน สัปดาห์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ 2 ก.ค. คณะส่งเกรดซ่ึงอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2561
11 1 2 3 4 5 6 8 ก.ค. วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มการเรียนการสอน
12 7 8 9 10 11 12 13 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 14 15 16 17 18 19 20 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ให้ตรวจสอบจากประกาศปฏิทิน
14 21 22 23 24 25 26 27 วิชาการ ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2562 อีกครั้ง)
15 28 29 30 31 16 ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา

17 ก.ค. หยุดวันเข้าพรรษา
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