ประกาศมหา
ป
าวิทยาลัยราาชภัฏสงขลา
เรื่อง กําหนดปฏิ
ห
ทินวิชาการ นักกศึกษาภาคพพิเศษ (โครงงการการจัดดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บบป.) ประจําภาคฤดู
า
ร้อน ปีการศึกกษา 2562
-----------------------------------------------ด้ ว ยมหาาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สงขลา ได้ ดํ า เนิ น การจั
ก ด การเรีรี ย นการสอนน ประจํ า ภาคฤดู ร้ อ น
ปีการศึกกษา 2562 ดังนั้นเพื่อให้ห้การเรียนการรสอนของคณ
ณะต่าง ๆ ดําเนินงานไปด้ววยความเรียบร้
บ อยและ
มีประสิททธิภาพ มหาาวิทยาลัยราชชภัฏสงขลา จึึงประกาศกําหนดปฏิทินวิชาการ สําหรัรับนักศึกษาภภาคพิเศษ
(โครงการรการจัดการศึศึกษาสําหรับบุบคลากรประจํจําการ) ประจําภาคฤดู
า
ร้อน ปีการศึกษา 22562 ดังต่อไปนี
อ ้
1
2

วันที่
28 มีนาคมม-8 เมษายน 2563
28 มีนาคมม-8 เมษายน 2563

3

11-17 เมมษายน 25633

4
5
6
7

11-12 เมมษายน 25633
18 เมษายยน 2563
18-26 เมมษายน 25633
18 เมษายยน-14 มิถนุ ายน 2563

8

18 เมษายยน-14 มิถนุ ายน 2563

9
10
11
12
13

26 เมษายยน 2563
27 เมษายยน-5 มิถุนายนน 2563
27 เมษายน-8 พฤษภาคคม 2563
27 เมษายน-29 พฤษภาคม 2563
27 เมษายน-11 พฤษภาคม 2563

ลําดับที่

รายการ
ยื่นคําร้องขออเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม
**นักศึกษาายืนยันการลงงทะเบียนผ่านนระบบบริการรการศึกษา
ทางเว็ บ ไซซต์ http://regis.skru.ac.t h** หากไม่ ยื น ยั น การ
ลงทะเบี ย นภายในกํ
น
าหนดจะถื
ห
อ ว่ านั ก ศึ ก ษาไ ม่ ป ระสงค์
จะเรียน
อาจารย์ผู้สอนส่
อ งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หรือ
รายละเอียดการฝึ
ด กประสสบการณ์ภาคสสนาม (มคอ.44)
ผ่านระบบ TQF
T ออนไลนน์
หยุดวันสงกกรานต์
วันเปิดภาคการศึกษาและะเริม่ การเรียนนการสอน
เพิ่ม-ถอนวิชาเรี
ช ยน
รักษาสภาพพการเป็นนักศึกษา สําหรับนนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษา และรอผลการ
แ
รแก้เกรด I IPP
รักษาสภาพพการเป็นนักศึกษา สําหรับนนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบี
ล
ยน
เรียนตามเวลาที่กําหนด
หมดเขตการรเปลี่ยนแปลงงตารางสอน
ยกเลิกวิชาเเรียน (ถอนติด W)
คณะส่งรายงงานการสอน ณ สํานักส่งเสริมมวิชาการและงงานทะเบียน
พิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยื
ง
นยันการลงทะเบี
น
บียน
นักศึกษาชําระเงิ
า นค่าลงททะเบียนเรียน ณ ธนาคารกรรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงศรี
ศ อยุธยา จํากัด (มหาชน) หหรือธนาคารกรรุงเทพ (หาก
ชําระเงินในววันที่ 11 พฤษษภาคม 25633 ณ ธนาคารกรุงไทย ให้
ชําระเงินภายยในเวลา 16.330 น. หรือธนนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
หรือธนาคารรกรุงเทพ ภายใในเวลา 15.300 น. เท่านั้น)
ลําดับที่ 14...

-2ลําดับที่
วันที่
รายการ
14 27 เมษายน-12 มิถนุ ายน 2563 ลาพักการเรียน สําหรับนักศึกษาที่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
แล้ว แต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถเรียนได้
15 16-17 พฤษภาคม 2563
สอบกลางภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)
16 12-29 พฤษภาคม 2563
นักศึกษาที่ยังไม่ชําระเงินที่ธนาคาร ให้ชําระเงินค่าลงทะเบียน
พร้อมค่าปรับ ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใน
เวลา 15.30 น.
17 1-12 มิถุนายน 2563
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์
**นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผสู้ อนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่สามารถดูผลการเรียนได้**
18 7 มิถุนายน 2563
อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
19 7 มิถุนายน 2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
20 13-14 มิถุนายน 2563
สอบปลายภาค
21 13-22 มิถุนายน 2563
ยื่นคําร้องขอมีสิทธิ์สอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค
สําหรับนักศึกษาขาดสอบ
22 14-23 มิถุนายน 2563
เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์
**อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์ **
(ปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2563
เวลา 12.00 น.)
23 15 มิถนุ ายน 2563
วันปิดภาคการศึกษา
24 15 มิถนุ ายน-14 กรกฎาคม
เปิดระบบ TQF ออนไลน์
2563
อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) /
รายงานผลการดําเนินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
25 23 มิถนุ ายน 2563
คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562
26 27 มิถนุ ายน 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และเริ่มการเรียน
การสอน (อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ตรวจสอบจากประกาศ
กําหนดปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
อีกครั้ง)
หมายเหตุ วันสําคัญทางศาสนา วันนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดตามปีปฏิทิน ให้หยุดการเรียนการสอน
กําหนดการส่งเกรดแก้ I / IP
นักศึกษา
ชั้นปี 1-3 (รหัส 62, 61
และ 60)
ชั้นปี 4-5 (รหัส 59 และ
58)

กําหนดการส่งเกรด
I
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินให้
เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมิ นให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป

IP
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมิ นให้
เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินให้
เสร็จสิ้ นภายในสองภาคการศึ ก ษา
ถัดไป
นักศึกษา...

ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

เมษายน 2563

เดือน

สัปดาห์

เสาร์

อาทิตย์

กิจกรรม

4

5

28 มี.ค.- 8 เม.ย.

11

12

28 มี.ค.- 8 เม.ย.

1

18

19

2

25

26

ยื่นคําร้องขอเปิดวิชาเรียนเพิ่ม
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบบริการการศึกษา
ทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th

11-17 เม.ย.
11-12 เม.ย.
18 เม.ย.
18-26 เม.ย.
18 เม.ย.-14 มิ.ย.

26 เม.ย.
27 เม.ย.-5 มิ.ย.
27 เม.ย.-8 พ.ค.
27 เม.ย.-29 พ.ค.
27 เม.ย.- 11 พ.ค.

27 เม.ย.-12 มิ.ย.

อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบTQF ออนไลน์
หยุดวันสงกรานต์
วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มการเรียนการสอน
เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน
- รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จ
การศึกษาและรอผลการแก้เกรด I IP
- รักษาสภาพการเป็นักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียน
เรียนตามเวลาที่กําหนด
หมดเขตการเปลี่ยนแปลงตารางสอน
ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W)
ส่งรายงานการสอน ณ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
พิมพ์ใบแจ้งยอด /ใบยืนยันการลงทะเบียน
นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย หรือ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ
(หากชําระเงินในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ธนาคารกรุงไทย
ให้ชําระเงินภายในเวลา 16.30 น. หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในเวลา 15.30 น.)
ลาพักการเรียน สําหรับนักศึกษาที่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว
แต่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถเรียนได้
1

พฤษภาคม 2563

เดือน

มิถุนายน 2563

เดือน

เสาร์

อาทิตย์

3

2

3

16-17 พ.ค.

สอบกลางภาค

4

9

10

12-29 พ.ค.

นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชําระเงินที่ธนาคาร ให้ชําระเงินค่าลงทะเบียน

5

16

17

พร้อมค่าปรับ ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายใน

6

23

24

ภายในเวลา 15.30 น.

7

30

31

สัปดาห์

สัปดาห์

เสาร์

กิจกรรม

อาทิตย์ 1-12 มิ.ย.

สอบกลางภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)

นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์

8

6

7

**นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในเวลาที่

9

13

14

มหาวิทยาลัยกําหนดไม่สามารถดูผลการเรียนได้**

10

20

21

7 มิ.ย.

11

27

28

7 มิ.ย.
13-14 มิ.ย.
13-22 มิ.ย.
14-23 มิ.ย.

อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
สอบปลายภาค
ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค
ช่วงของการเปิดระบบส่งเกรดออนไลน์
**อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์**
(ปิดระบบวันที่ 23 มิ.ย.2563 เวลา 12.00 น.)

กําหนดการส่งเกรดแก้ I
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรก
ของการเปิดภาคการศึกษาถัดไป
กําหนดการส่งเกรดแก้ IP
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา
ถัดไป
15 มิ.ย.

วันปิดภาคการศึกษา
2

กิจกรรม
15 มิ.ย.-14 ก.ค.

ช่วงของการเปิดระบบ TQF ออนไลน์
*อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดําเนินการรายวิชาตามแบบ
มคอ.5/มคอ.6**

23 มิ.ย.
27 มิ.ย.

คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562
มายังสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันเปิดภาคการศึกษาและเริ่มการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ตรวจสอบจากประกาศกําหนดปฏิทินวิชาการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อีกครั้ง)
งานหลักสูตรและงานทะเบียน สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร.1778

3

