ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ
สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
----------------------เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การเรี ย นการสอนภาคปกติ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่

http://reg.pkru.ac.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ผศ.ดร.ประภา กาหยี)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ

ภาคเรียนที่ 2/2559
เปิดภาคการศึกษา วันที่ 13 ธ.ค. 59
ใช้สําหรับนักศึกษาทุกชัน้ ปี

วัน เดือน ปี

กิจกรรมทางวิชาการ

17 มี.ค. 60

สอบวัดความสามารถพื้นฐาน
การรับนักศึกษากลุ่มภาคี ปี 2560

22 มี.ค. 60

วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
ภาคเรียนที่ 2/2559

24 มี.ค. 60

สอบสัมภาษณ์
การรับนักศึกษากลุ่มภาคี ปี 2560

(ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีท่ี 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

วัน เดือน ปี

กิจกรรมทางวิชาการ

ธ.ค.59–เม.ย.60

นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

25 มี.ค. 60

ประกาศรายชื่อ นั กศึ กษาที่ ไ ม่ มี สิ ท ธิ์ส อบปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2/2559

9 - 28 ธ.ค.59

นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน
รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th

27 มี.ค. 60

วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา

12 เม.ย. 60

ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

จันทร์

2 มกราคม 60

ชดเชยวันขึ้นปีใหม่

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
(2 สัปดาห์)

จันทร์

13 กุมภาพันธ์ 60

ชดเชยวันมาฆบูชา

พฤหัสบดี

6 เมษายน 60

วันจักรี

พฤหัสบดี

13 เมษายน 60

วันสงกรานต์

ศุกร์

14 เมษายน 60

วันสงกรานต์

จันทร์

17 เมษายน 60

ชดเชยวันสงกรานต์

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคําร้องขอสอบ

13 ธ.ค.59–11 ม.ค.60

ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2558

1 พ.ค. 60

11 ม.ค. 60

วันสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียน
ที่ 2/2559

3 พ.ค. 60

14 ม.ค. 60

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

8 พ.ค. 60

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จ
การศึกษา

18 พ.ค. 60

วันอนุมัติผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่
2/2559 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

23 พ.ค. 60

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษารับหลักฐานการสําเร็จ
การศึกษา ที่งานทะเบียน

นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ
ที่ http://webservice.pkru.ac.th

วันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 2/2559
12 ธันวาคม 59

13 ธ.ค.59–11 ม.ค.60

13 มี.ค.–28 เม.ย.60

31 ก.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

จันทร์

งานบริการการศึกษารับคําร้องการขอเปิดกลุ่มพิเศษ

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559

1/2560 ที่ http://reg.pkru.ac.th

วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

13 – 23 ธ.ค. 59

6 – 10 ก.พ. 60

28 ก.ค.-15 ส.ค. 60

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และ
ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่

วันที่

เปิดภาคเรียนที่ 2/2559

24-28 เม.ย.60

กิจกรรมทางวิชาการ

วัน

13 ธ.ค. 59

18-21 เม.ย.60

วัน เดือน ปี

นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศึกษาที่ขาดสอบ
ปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาฯ
วั น สุ ด ท้ า ยการส่ ง ผลการเรี ย นสํ า หรั บ ผู้ ท่ี สํ า เร็ จ
การศึกษา

วันสําคัญ

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

