
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เร่ือง  หยุดการเรียนการสอน ก าหนดสอนชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค   
และกิจกรรมต่างๆ นักศกึษาภาคปกต ิประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ประกาศปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาค 
ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ไปแล้วนั้น เนื่องจากตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 
มีมติให้มีวันหยุดนักขัตฤกษเ์หมือนเดิม   

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 31 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  และค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 096/2563 เรื่อง มอบหมายงานและ
มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี   จึงประกาศหยุดการเรียนการสอน ก าหนดสอน
ชดเชย เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค และกิจกรรมต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจ าภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2662 ดังนี้  
 

กิจกรรม เดิม เปลี่ยนเป็น 

หยุดวันฉัตรมงคล - 4 พฤษภาคม 2563 
หยุดวันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 6 พฤษภาคม 2563 
หยุดวันพืชมงคล 13 พฤษภาคม 2563 11 พฤษภาคม 2563 
นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทาง
เว็บไซต์ **นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์
ผู้สอนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ไม่สามารถดูผลการเรียนได้** 

9-16 มิถุนายน 2563 9-17 มิถุนายน 2563 

อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 8 มิถุนายน 2563 12 มิถุนายน 2563 
สอนชดเชยวันฉัตรมงคล 
(วันที่ 4 พฤษภาคม 2563)  

- 15 มิถุนายน 2563 

สอนชดเชยวันวิสาขบูชา 
(วันที่ 6 พฤษภาคม 2562) 

15 มิถุนายน 2563 16 มิถุนายน 2563 

สอนชดเชยวันพืชมงคล 
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563) 

16 มิถุนายน 2562 17 มิถุนายน 2562 

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 16 มิถุนายน 2563 17 มิถุนายน 2563 
วันสอบปลายภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง) 17-19, 22-23 มิถุนายน 

2563 
22-26 มิถุนายน 2563 

ยื่นค าร้อง... 





นักศึกษา อาจารย์

เดือน สัปดาห์ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 16 มี.ค.-7 เม.ย. ยื่นค าร้องขอเปดิวชิาเรียนเพิ่ม

1 2 3 4 6 เม.ย.

5 6 7 8 9 10 11 1-9 เม.ย. นักศึกษายืนยันการลงทะเบยีนผ่านระบบบริการการศึกษา

12 13 14 15 16 17 18 ทางเวบ็ไซต์ http://regis.skru.ac.th
1 19 20 21 22 23 24 25 10-17 เม.ย. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบTQF ออนไลน์
2 26 27 28 29 30 13-15 เม.ย.

20 เม.ย.

20-24 เม.ย. เพิ่ม-ถอนวชิาเรียน  

24 เม.ย. หมดเขตการเปล่ียนแปลงตารางสอน

25 เม.ย.-8 มิ.ย. ยกเลิกวชิาเรียน (ถอนติด W)

27 เม.ย.-8 พ.ค. ส่งรายงานการสอน ณ ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน

27 เม.ย.-29 พ.ค. พมิพใ์บแจ้งยอด /ใบยืนยันการลงทะเบยีน

4 พ.ค.-11 มิ.ย. นักศึกษาช าระเงินค่าลงทะเบยีน ณ ธนาคารกรุงไทย หรือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ  

(หากช าระเงินในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ ธนาคาร

กรุงไทย ใหช้ าระเงินภายในเวลา 16.30 น. หรือธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ 

ภายในเวลา 15.30 น.)
เดือน สัปดาห์ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์ 4 พ.ค.

2 1 2 6 พ.ค.

3 3 4 5 6 7 8 9 11 พ.ค.

4 10 11 12 13 14 15 16 18-22 พ.ค. สอบกลางภาค สอบกลางภาค (อาจารย์ผู้สอนจัดสอบเอง)

5 17 18 19 20 21 22 23 12 มิ.ย.เปน็ต้นไป นักศึกษาที่ยังไม่ได้ช าระเงินค่าลงทะเบยีนเรียน ใหช้ าระเงิน

6 24 25 26 27 28 29 30 ค่าลงทะเบยีนเรียนพร้อมค่าปรับ ณ งานคลัง มหาวทิยาลัย

7 31 ราชภฏัสงขลา ภายในเวลา 15.30 น.

ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นักศึกษาภาคปกต ิ ประจ าภาคฤดรู้อน  ปีการศึกษา  2562 (ฉบับเปลี่ยนแปลงตามประกาศลงวันที ่1 พฤษภาคม 2563)
พฤ
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25
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วันเปดิภาคการศึกษาและเริม่การเรยีนการสอน

หยุดวันสงกรานต์

หยุดวันวิสาขบชูา

หยุดชดเชยวันจักรี

หยุดวันฉัตรมงคล

วัน เดือน ปี
กิจกรรม

เม
ษา

ยน
 2

56
3

ปฏทินิ

หยุดวันพืชมงคล
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เดือน สัปดาห์ อาทติย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหสั ศุกร์ เสาร์

7 1 2 3 4 5 6 9-17 มิ.ย. นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเวบ็ไซต์

8 7 8 9 10 11 12 13 **นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในเวลาที่
9 14 15 16 17 18 19 20       มหาวิทยาลัยก าหนดไม่สามารถดูผลการเรยีนได*้*
10 21 22 23 24 25 26 27 12 มิ.ย. อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิส์อบ

11 28 29 30 15 มิ.ย.

16 มิ.ย.
17 มิ.ย.
17 มิ.ย.
22-26 ม.ิย.
22 มิ.ย.-3 ก.ค. ยื่นค าร้องขอสอบรายวชิาที่ขาดสอบปลายภาค 
23 มิ.ย.-7 ก.ค. ช่วงของการเปดิระบบส่งเกรดออนไลน์

**อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์**
(ปดิระบบวันที ่7 ก.ค.63 เวลา 12.00 น.)

ก าหนดการส่งเกรดแก้ I
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายในสัปดาหแ์รก
ของการเปดิภาคการศึกษาถัดไป
ก าหนดการส่งผลเกรดแก้  IP
อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเมินใหเ้สร็จส้ินภายใน
ภาคการศึกษาถัดไป

27 ม.ิย.
27 มิ.ย.-26 ก.ค. ช่วงของการเปดิระบบ TQF ออนไลน์

*อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการด าเนินการรายวชิาตามแบบ 
มคอ.5/มคอ.6**

29 ม.ิย.

7 ก.ค. คณะส่งเกรดซ่ึงอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2562
8 ก.ค. เปดิระบบแสดงผลการประเมินการเรียนการสอน 

โดยนักศึกษา

วันปดิภาคเรยีน

วันเปดิภาคการศึกษาและเริม่การเรยีนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563
(อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ ทั้งนี้ตรวจสอบจากประกาศก าหนดปฏทินิวชิาการภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 อีกคร้ัง)

กิจกรรม

สอบปลายภาค
วนัสุดทา้ยของการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนชดเชยวนัพชืมงคล (11 พฤษภาคม 2563)
จัดการเรียนการสอนชดเชยวนัวสิาขบชูา (6 พฤษภาคม 2563)

มิถุ
นา

ยน
  2

56
3

จัดการเรียนการสอนวนัฉัตรมงคล (4 พฤษภาคม 2563)
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