
 
 
 
 
 
 
 

 

           
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563 
----------------------- 

 
เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   
มหาวิทยาลัยกําหนดเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) ภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)   
 

ทั้งนี้  สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่  http://reg.pkru.ac.th 
 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วันที่  9  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 

            
(ผศ.ดร.สุวิชา วิริยมานุวงษ์) 

รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

 

        
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

7 พ.ค. 63 
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู1 

(lnternship l) 

11 พ.ค. 63 
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพคร ู

ระหว่างเรียน 1  (Practicum 1) 

11 พ.ค. – 2 ต.ค. 63 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู 1  

(lnternship l) 

25 พ.ค.–12 มิ.ย. 63 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระหว่างเรียน 1 

(Practicum 1) 

11 มิ.ย. 63 
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณว์ิชาชีพครู 2 

(SIL 2)  

14 มิ.ย. 63 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

15 มิ.ย. 63 
สัมมนาหลังการฝึกประสบการณว์ชิาชพีครู

ระหวา่งเรยีน 1  (Practicum 1) 

15 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63 
ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครูระหว่างเรียน 2  

(SIL 2) 

17 มิ.ย. 63 
สัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 1  (lnternship l) 
 

20 มิ.ย. 63 
 

  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 
ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

21 - 24 มิ.ย. 63 
กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 

ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

25 – 27 ม.ิย. 63
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน สอบวัดความรู้

วิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ 

26 ม.ิย.–15 ก.ค. 63
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน 
รายวชิาเรียน ภาคเรยีนที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่ http://reg.pkru.ac.th 

29 มิ.ย. 63 เปดิภาคเรียนที่ 1/2563 
29 ม.ิย.–10 ก.ค. 63 งานบรกิารการศกึษา รับคําร้องการขอเปดิกลุ่มพิเศษ 

29 ม.ิย.–28 ก.ค.63 ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563  
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) 

29 ม.ิย.–22 ต.ค.63 
รับคําร้องขอโอน ยกเว้นรายวิชาเรียน   
(เฉพาะนักศึกษา รุ่น 63) 

6 ก.ค. 63 สัมมนาหลังการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน ขั้นที ่2 

28 ก.ค. 63 
วันสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบียน  
ภาคเรียนที่ 1/2563 

29ก.ค.–27ส.ค. 63 ชําระเงินค่าปรับ กรณีชําระเงินค่าลงทะเบียน
วิชาเรียนล่าช้า (วันละ 30 บาท)  

13 ส.ค. 63 
กิจกรรมวันไหว้ครู 

ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม 

18 ส.ค. 63 พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์  
18 – 20 ส.ค. 63 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 24 – 28 ส.ค. 63 สอบกลางภาค ภาคเรียนที ่1/2563 

29 ส.ค.–12 ก.ย. 63 นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ยื่นคําร้องขอสอบ 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

28ก.ย.–22ต.ค.63 นักศึกษาประเมินการสอนอาจารยผ์่านเว็บ    
http://reg.pkru.ac.th  

5 ต.ค. 63 วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้อง 
ขอยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563  

9 ต.ค. 63 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 

12 ต.ค. 63 วันสุดท้ายของการยมืหนังสอืของนักศึกษา 

16 ต.ค. 63 วันสุดทา้ยของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ 
การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563  

19 – 22 ต.ค. 63 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 

22 ต.ค. 63 
สัมมนาหลังการฝกึปฏิบัติการสอน 

ในสถานศึกษา 1 

24 ต.ค.–7 พ.ย. 63 
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคําร้อง
ขอสอบ 

25 ต.ค. 63 
นายทะเบยีนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศกึษา
ที่ขาดสอบปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาฯ   

29 ต.ค. 63 วนัสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผูท้ี่
สําเร็จการศกึษา   

6 พ.ย. 63 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่  
ไม่สําเร็จการศึกษา 

6 - 25 พ.ย. 63 
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และขอเพิ่ม-ถอน 
รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ที ่
http://reg.pkru.ac.th 

9 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 
 
 
 

 

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 
(เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ 
  http://reg.pkru.ac.th 


