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1)  นักศึ

ยกเลิกวิ

หยุดราช
อาจารย์
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วันสุดท้า
สอบปล

กําหนดส

 

 
 
 

อง  หยุดการ

ตามมติที
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ฉะน้ัน อา
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กจิ

วิชาเรียน (ถอน

ชการเพิ่มเป็นก
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ยนการสอน 

ายภาค 

ประกาศมหา
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าภาคการศกึ

------------

ะรัฐมนตรี เ
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หยุดการเรียน
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าวิทยาลัยรา
ดสอนชดเช
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มื่อวันที่ 29
วันหยุดราชก
งวันที่ 1 มกร
สนุนภาคธุรกิจ

31(1)  แห่
ประกาศให้วั
นการสอน  โ

เ
7 ธันวาค
13 มีนา

6 มีนาค

20 มีนา
23-27 มนี

30 มีนา

20 มีนา
ส่งข้อสอบร

วันที่ 23-25 
25 มีนา

ส่งข้อสอบร
วันที่ 26-27 
และวันที่ 30 

 
าชภัฏสงขล
ย และเปลี่ย

ปการศึกษา 
------------- 

9 ตุลาคม พ.
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ราคม พ.ศ. 2
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รายวชิาที่สอบ
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คม 2563 
รายวชิาที่สอบ
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มีนาคม 256
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8 ธันวาคม พ
นสอนชดเชย
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ทยาลัยราชภั
พ.ศ. 2562 
ย เปลี่ยนแปล

เปลีย่นเปน็ 
ธันวาคม 256
7 มีนาคม 25
0 ธันวาคม 25
3 มีนาคม 25
3 มีนาคม 25

3 มีนาคม 25
27 มีนาคม 2
1 มีนาคม 256

1 เมษายน 256
4 มีนาคม 25
อสอบรายวชิาท

25-27 มีนาคม
7 มีนาคม 25
อสอบรายวชิาท

30-31 มีนาคม
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น 2563 

นคําร้อง...
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กจิกรรม เดิม เปลีย่นเปน็ 
ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 

23 มีนาคม-7 เมษายน 2563 25 มีนาคม-8 เมษายน 2563

ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 และนักศึกษา
ตกค้าง 

23 มีนาคม-17 เมษายน 
2563 

25 มีนาคม-17 เมษายน 
2563 

เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ 
*อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์* 

24 มีนาคม-8 เมษายน 2563 
(ปิดระบบส่งเกรด 

วันที่ 8 เมษายน 2563  
เวลา 12.00 น.) 

26 มีนาคม-9 เมษายน 2563 
(ปิดระบบส่งเกรด 

วันที่ 9 เมษายน 2563  
เวลา 12.00 น.) 

วันปิดภาคเรียน 31 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563 
เปิดระบบ TQF ออนไลน์ 31 มีนาคม-29 เมษายน 

2563 
2 เมษายน-1 พฤษภาคม 

2563 
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  
(มคอ.7) 

31 มีนาคม-30 กรกฎาคม 
2563 

2 เมษายน-30 กรกฎาคม 
2563 

คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษา  8 เมษายน 2563 9 เมษายน 2562 
 
2) นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) 

กจิกรรม เดิม เปลีย่นเปน็ 
ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W) 9 ธันวาคม 2562- 

13 มีนาคม 2563 
9 ธันวาคม 2562- 
20 มีนาคม 2563 

หยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  - 28-29 ธันวาคม 2562 
สอบกลางภาค 25-26 มกราคม 2563 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 
นักศึกษาประเมินอาจารย์ ผู้สอนผ่านทาง
เว็บไซต์  **นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์
ผู้สอนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไม่
สามารถดูผลการเรียนได้** 

7-20 มีนาคม 2563 14-27 มีนาคม 2563 

อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 15 มีนาคม 2563 22 มีนาคม 2563 
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 15 มีนาคม 2563 22 มีนาคม 2563 
สอบปลายภาค 21-22 มีนาคม 2563 28-29 มีนาคม 2563 
กําหนดส่งข้อสอบปลายภาค 20 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 
ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 

21-29 มีนาคม 2563 28 มีนาคม-8 เมษายน 2563

ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค 
สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 และนักศึกษา
ตกค้าง 

21 มีนาคม-7 เมษายน 2563 28 มีนาคม-21 เมษายน 
2563 

เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ 
*อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์* 

22-31 มีนาคม 2563  
(ปิดระบบส่งเกรด 

วันที่ 31 มีนาคม 2563  
เวลา 12.00 น.) 

29 มีนาคม-8 เมษายน 2563 
(ปิดระบบส่งเกรด 

วันที่ 8 เมษายน 2563  
เวลา 12.00 น.) 

วันปิดภาคเรียน...
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เ
23 มีนา

23 มีนาคม-21
23 มีนาคม-30

31 มีนา

บัติโดยทั่วกัน

 พฤศจกิายน
 
 
 

ช่วยศาสตราจ
รองอธิการบดี
ธิการบดีมหาวิ

เดิม 
คม 2563 

1 เมษายน 256
0 กรกฎาคม 256
คม 2563 

น พ.ศ. 2562

ารย์ ดร.ทัศน
ดี ปฏิบัติราชก
วิทยาลัยราชภั

30
63 30 มีนา
63 30 มีนา

8

2 

า  ศิริโชติ) 
การแทน 
ัฏสงขลา 

เปลีย่นเปน็ 
0 มีนาคม 25
าคม-28 เมษาย
าคม-30 กรกฎาค
8 เมษายน 256

563 
น  2563 
คม 2563
62 


