






นักศึกษา อาจารย์

เด ือน สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย์ 1 - 27 ธ.ค 64 ยื่นคําร้องขอเปิดวิชาเรียนเพิ่ม

5 6 1 - 27 ธ.ค. 64 นักศึกษายืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์

12 13 ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th

19 20 ระหว่างวันที่ 1 - 27 ธ.ค 63 หากไม ่ยืนยันการลงทะเบียน

26 27 ภายในกําหนดจะถือว่านักศึกษาไม ่ประสงค์จะเรียน ให้ยื่นคําร้อง

รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

1-13 ธค.63 อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบออนไลน์

19 ธ .ค .63

19 - 27ธ.ค.63 เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 

19 ธ.ค 63-25 เม .ย 64 - รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สําหรับนักศึกษาที่จะ

  สําเร็จการศึกษาและรอผลการแก้เกรด I,  IP

- รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสําหรับนักศึกษาที่ไม ่ลงทะเบียน

  ตามเวลาที่กําหนด

19 - 27 ธ.ค.63 สัปดาห์สุดท้ายการยื่นแบบฟอร์มขอสอบซ้ําซ้อน 

28 ธ.ค 63 - 18 เม .ย. 64 ยกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W) 

19 ธ.ค.63 - 10 ม .ค.64 คณะส่งรายงานการสอน

28 ธ.ค.63 - 8 เม .ย 64 พิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียน

วันเป ิดภาคเรียนและเริ่มการเรียนการสอน

  ปฏิทินวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   นักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  ประจําภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา  2563

ปฏิทิน วัน เดือน ปี
กจิกรรม

ธัน
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คม
   

25
63



นักศึกษา อาจารย์
ปฏิทิน วัน เดือน ปี

กจิกรรม

28 ธ.ค.63 - 8 เม .ย 64 นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ

(หากชําระเงินในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ธนาคารกรุงไทย

จํากัด (มหาชน) ให้ชําระเงินภายในเวลา 16.30 น. หรือธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือธนาคารกรุงเทพ  ภายในเวลา

15.30 น. เท่านั้น)

**หากไม่ด ําเนินการตามวนัเวลาที่ก ําหนด มหาวิทยาลัย

จะปรับสถานะเป ็น "พ ้นสภาพด้วยระเบ ียบการรับ -จ่าย

ค ่าธรรมเนียมการศ ึกษา"

ตั้งแต ่ว ันที่ 9 เม.ย.25664 เป ็นต ้นไป**

28 ธ.ค.63 - 23 เม .ย 64 ลาพักการเรียน สําหรับนักศึกษาที่ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว

เด ือน สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย์

3 2 3 2 - 3 ม.ค .64 หยุดการเรียนการสอน เทศกาลป ีใหม่

4 9 10

5 16 17

6 23 24

7 30 31

มก
รา

คม
  2

56
4



นักศึกษา อาจารย์
ปฏิทิน วัน เดือน ปี

กจิกรรม

เด ือน สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย์ 20 - 21 ก.พ .64 สอบกลางภาค อาจารย์ผ ู้สอนจัดสอบเอง

8 6 7 22 ก.พ.- 4 เม .ย.64 นักศึกษาประเม ินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์

9 13 14 **นักศ ึกษาที่ไม ่ประเมินอาจารย์ผ ู้สอนภายในเวลาที่

10 20 21 มหาวิทยาลัยกําหนดไม่สามารถด ูผลการเรียน

11 27 28 ผ่านระบบบริการการศ ึกษาได ้**

เด ือน สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย์

12 6 7

13 13 14

14 20 21

15 27 28

เด ือน สัปดาห ์ เสาร ์ อาทิตย์ 18 เม.ย 64

16 3 4 17-18 เม.ย.64 สัปดาห ์สอนชดเชย วันหยุดเทศกาลป ีใหม่ (2 - 3 ม.ค 64)

17 10 11 24-25 เม .ย 64 สอบปลายภาค สอบปลายภาค

18 17 18 กําหนดส่งข้อสอบ  อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบวันที 23 เมษายน 2564

19 24 25 รายวิชาที่สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564

ณ ห้องรับ-จ่ายข้อสอบ อาคารอํานวยการ ชั้น 1 ภายในเวลา 14.00 น.

24 เม .ย. - 2 พ.ค.64 ยื่นคําร้องขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษา

ที่ขาดสอบ
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วันสุดท้ายของการเรียนการสอน/อาจารย์ผ ู้สอนส่งรายชื่อผ ู้ไม ่ม ีสิทธ ิสอบ



นักศึกษา อาจารย์
ปฏิทิน วัน เดือน ปี

กจิกรรม

25 เม .ย.- 2 พ.ค.64 เป ิดระบบส่งเกรดออนไลน์ ภาคการศ ึกษาที่ 2/2563

**อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์**

(ปิดระบบการส่งเกรด วันที่ 2 พ.ค .2564  เวลา 23.59 น.)

กําหนดการส่งเกรดแก้  I 

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเม ินให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์แรก

ของการเปิดภาคการศึกษาถัดไป

กําหนดการส่งเกรดแก้  IP

อาจารย์ผู้สอนส่งผลการประเม ินให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป

26 เม.ย. 64

26 เม .ย - 3 พ.ค. 64 เปิดระบบ TQF Online  **อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผล

การดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) / รายงานผลการฝกึประสบการณ์

ภาคสนาม  (มคอ.6) ผ่านระบบ TQF ออนไลน์**

เด ือน สัปดาห ์ เสาร ์ อาทิตย์ 26 เม.ย – 30 ก.ค.64 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 

1 2 (ดาวน์โหลดแบบ มคอ.7 จากเว็บ http://regis.skru.ac.th

8 9 และส่งผ่านระบบ TQF ออนไลน์)

15 16 4 พ.ค.64 คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563

22 23 ณ สํานักส่งเสิมวิชาการและงานทะเบียน ภายในเวลา 13.00 น.

29 30 8 พ.ค.64

สามารถดูข้อม ูลผ่านเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th
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เปิดภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 และเริ่มการเรียนการสอน

งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันป ิดภาคการศ ึกษา

(อาจม ีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ตรวจสอบจากประกาศกําหนดปฏิทินวิชาการภาคฤดูร้อนปี การศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 อีกครั้ง)


