
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เรื่อง  กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ)   
ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2565 

--------------------------------------- 
 ด้วยมหาว ิทยาลัยราชภัฏสงขลาได ้ดำเนินการจ ัดการเร ียนการสอนนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 เพื ่อให้การดำเนินการเกี ่ยวกับการ
ลงทะเบียน  การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกต้อง  ตามระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง   
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาล ัยราชภัฏ  
พ.ศ. ๒๕๔๗  และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ 272/๒๕๖6 เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้     
รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
จึงออกประกาศ เรื่อง กำหนดปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 
2565  ดังต่อไปนี้ 

๑.  ปฏิทินงานวิชาการและงานทะเบียน 

ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม 
1 3 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเพ่ิม/ขอเปิด

รายวิชาเรียนร่วม ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ (ORA)  
2 3 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ

ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th  
หากไม่ยืนยันการลงทะเบียนภายในกำหนด จะถือว่า
นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียน และนักศึกษาต้องยื่น     
คำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภายในวันที่  
30 มิถุนายน 2566 

3 21 – 28  เมษายน 2566 อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) หรือ
รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ผ่านระบบ TQF ออนไลน์ 

4 29 เมษายน 2566 วันเปิดภาคเรียนและเริ่มการเรียนการสอน 
5 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566 นักศึกษาเพ่ิมถอนรายวิชาเรียน 
6 29 เมษายน – 30 มิถุนายน 2566 รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีท่ีไม่ลงทะเบียน

เรียนตามเวลาที่กำหนด  และนักศึกษาที่จะสำเร็จ
การศึกษากำลังรอผลการแก้เกรด I   IP 

7 2 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอด / ใบยืนยันการลงทะเบียน 

 

ลำดับที่ 8... 
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ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม 

8 8 – 26 พฤษภาคม 2566 คณะส่งรายงานการสอน 
9 17 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2566 นักศึกษายกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W) : เมื่อยกเลิก  

วิชาเรียนแล้วจะแสดง “W” ในใบรายงานผลการเรียน 
๑0 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์ 

*นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกำหนด จะไม่สามารถดูผลการเรียนได้* 

11 3 – 4 มิถุนายน 2566 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า 
สุทิดาฯ พระบรมราชินี 

12 30 มิถุนายน 2566 อาจารย์ผู้สอนส่งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ 
13 30 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
14 1 – 2  กรกฎาคม 2566 สอบปลายภาค  
15 2 – 16 กรกฎาคม 2566 เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ ภาคฤดูร้อน/2565   

***อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
ปิดระบบการส่งเกรด วันที ่ 16 กรกฎาคม 2566 
เวลา 23.59 น. *** 

16 3 กรกฎาคม 2566 วันปิดภาคการศึกษา 
17 10 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2566 เปิดระบบ TQF Online  

***อาจารย ์ผ ู ้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการ
รายวิชา (มคอ.๕) / รายงานผลการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖) ผ ่ านระบบ TQF Online 
http://regis.skru.ac.th/tqf/*** 

18 15 กรกฎาคม 2566  เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 
และเริ่มการเรียนการสอน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ทั้งนี้ตรวจสอบจากประกาศกำหนดปฏิทินวิชาการ
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 อีกครั้ง) 

19 17 กรกฎาคม 2566 
 

คณะส่งเกรดนักศึกษาซึ่งอนุมัติแล้วของภาคกฤดูร้อน/
2565 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ภายในเวลา 12.00 น.  

 

 

    2.ปฏิทิน... 
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๒.  ปฏิทินการชำระเงินสำหรับนักศึกษา 

ลำดับที่ วันที่ กิจกรรม 
1 2 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 น ั กศ ึ กษาท ุ กช ั ้ นปี ช ำ ระ เ ง ิ นค ่ า ล งทะ เบ ี ยน  

ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือสแกน QR 
Code จากใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่าน
แอปพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือผ่านตู้ ATM ของ
ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 
** ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของ 
ภาคการศึกษาปัจจ ุบ ันตามประกาศของปฏิทิน
วิชาการฉบับนี้ ** 

2 9 มิถุนายน 2566 วันสุดท้ายของการชำระเงินผ่านธนาคารโดยไม่มี
ค่าปรับ  

3 10 – 18 มิถุนายน 2566 นักศึกษาที ่ไม่ชำระเงินในวันที่ 2 พฤษภาคม – 9 
มิถุนายน 2566 ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
พร้อมค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 
บาท ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ งานคลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในเวลา 15.30 น. 

4 19 – 30 มิถุนายน 2566 นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินในวันที่ 2 พฤษภาคม – 18 
มิถุนายน 2566 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอผ่อนผัน
การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติ
จากอธิการบดี/ผู้ที ่อธิการบดีมอบหมาย และชำระ
เงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมค่าปรับวันละ 50 บาท 
แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 
2566 ณ งานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ภายในเวลา 15.30 น.   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   13   มีนาคม  พ.ศ.  2566 
 
 
 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ) 
        รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ปฏิทินวิชาการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

 

เดือน วัน 
สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย ์ รายการ 

เม
ษา

ยน
 2

56
6  1 2 3 เม.ย.-7 พ.ค. นักศึกษายื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเรียนเพิ่ม/ขอเปิดรายวิชา 

 เรียนร่วม ผ่านระบบคำร้องออนไลน์ (ORA)  
3 เม.ย.-7 พ.ค. นักศึกษาทุกคนยืนยันการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
 ผ่านทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th  หากไม่ยืนยันการ 
 ลงทะเบียนภายในกำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะ 
 เรียน และนักศึกษาต้องยื่นคำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 
 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 
21-28 เม.ย. อาจารย์ผู้สอนส่งรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หรือรายละเอียด 
 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ผ่านระบบ TQF 
 ออนไลน์ http://regis.skru.ac.th/tqf/ 
29 เม.ย.  วันเปิดภาคการศึกษา และเร่ิมการเรียนการสอน 
29 เม.ย.-7 พ.ค. นักศึกษาเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน 
29 เม.ย.-30 มิ.ย. รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ไม่ 
 ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด และนักศึกษาที่จะสำเร็จ 
 การศึกษาและรอผลการแก้เกรด I  IP 

 8 9 
 15 16 
 22 23 
1 29 30 

 

พฤ
ษภ

าค
ม 

 
25

66
 

2 6 7 2 พ.ค.-9 มิ.ย. นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งยอด/ใบยืนยันการลงทะเบียน  
2 พ.ค.-9 ม.ิย. นักศึกษาทุกชัน้ปชีำระเงนิค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย  
 จำกัด (มหาชน) หรือสแกน QR Code จากใบแจ้งหนี ้
 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านแอปพลิเคชั่นของทุกธนาคาร หรือ 
 ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 
 ** ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคการศึกษา 
 ปัจจุบนัตามประกาศของปฏิทนิวิชาการฉบบันี้ ** 
8-26 พ.ค. คณะส่งรายงานการสอน 
17 พ.ค.-17 มิ.ย. นักศึกษายกเลิกวิชาเรียน (ถอนติด W)  
29 พ.ค.-30 มิ.ย. นักศึกษาทุกคนประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านทางเว็บไซต์ 
 *นักศึกษาที่ไม่ประเมินอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถดูผลการ 
 เรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้** 

3 13 14 
4 20 21 
5 27 28 

 

มิถ
ุนา

ยน
 2

56
6  3 4 3-4 มิ.ย. หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินิ 

9 มิ.ย. วันสุดท้ายของการชำระเงินผ่านธนาคาร 
10-18 มิ.ย. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินในวันที่ 2 พ.ค.- 9 ม.ิย. 66 ให้ชำระเงิน 
 ค่าลงทะเบียนเรียน พร้อมค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 
 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2566 ณ งานคลัง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ภายในเวลา 15.30 น.  
19-30 มิ.ย. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินในวันที่ 2 พ.ค.-18 มิ.ย. 66 ให้นักศึกษายื่น 
 คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน โดยผ่านความ 
 เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี/ 
 ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย และชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนพร้อม 
 ค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 
 มิถุนายน 66 ณ งานคลัง มรภ.สข ภายในเวลา 15.30 น.  
30 มิ.ย. วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 
30 มิ.ย. วันสุดท้ายของการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา   

6 10 11 
7 17 18 
8 24 25 
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เดือน วัน 
สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย ์ รายการ 

เดือน วัน 
สัปดาห ์ เสาร์ อาทิตย ์ รายการ 

กร
กฎ

าค
ม 

25
66

 9 1 2 1-2 ก.ค.        สอบปลายภาค 
2-16 ก.ค. เปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ **อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบ 
 ออนไลน์ (ปิดระบบส่งเกรดออนไลน์ วันที่ 16 ก.ค. 65  
 เวลา 23.59 น.) 
3 ก.ค. วันปิดภาคการศึกษา 
10 ก.ค.-8 ส.ค. เปิดระบบ TQF ออนไลน์ **อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการ 
 ดำเนินการรายวิชา (มคอ.5)/รายงานผลการดำเนินการฝึก 
 ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ผ่านระบบ TQF ออนไลน์ 
 http://regis.skru.ac.th/tqf/ 
15 ก.ค. วันเปิดภาคการศึกษาและเร่ิมการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 
 ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตรวจสอบจาก 
 ประกาศปฏิทินวิชาการ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565  
 อีกครั้ง) 
17 ก.ค. คณะส่งเกรดซึ่งอนุมัติแล้วของนักศึกษา ภาคฤดูร้อน/2565 

10 8 9 
11 15 16 
12 22 23 
13 29 30 
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