ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ฉบับเปลี่ยนแปลง)
---------------------------ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประเทศไทยได้ประกาศ
ให้เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ได้มีประกาศ
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ยกระดับมาตรการ
การเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ ง แล้วนั้น
ในการนี้ เพื่อให้การดําเนินการจัดสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563 เป็นไปตามมาตรการ และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามแนวทางทีก่ ระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดภูเก็ตกําหนด และเพือ่ มิให้ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอเปลีย่ นแปลงกําหนดการสอบปลายภาค จาก
1 สัปดาห์ เป็น 2 สัปดาห์ คือสัปดาห์วันที่ 19 – 22 ตุลาคม 2563 และสัปดาห์วันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
(รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(ผศ.ดร.ธวัชชัย ทุมทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(ฉบับเปลี่ยนแปลง)
วัน เดือน ปี
7 พ.ค. 63
11 พ.ค. 63
11 พ.ค. – 2 ต.ค. 63
25 พ.ค.–12 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63

วัน เดือน ปี

กิจกรรมทางวิชาการ

วัน เดือน ปี

ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
(lnternship l)
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)

26 มิ.ย. – 15 ก.ค. 63

นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน
รายวิชาเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบออนไลน์

5 ต.ค. 63

29 มิ.ย. 63

เปิดภาคเรียนที่ 1/2563

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (lnternship l)

29 มิ.ย.–10 ก.ค. 63

งานบริการการศึกษา รับคําร้องการขอเปิดกลุ่มพิเศษ

29 มิ.ย. – 28 ก.ค.63

ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)

19 – 22 ต.ค. 63

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

29 มิ.ย. – 30 ต.ค.63

รับคําร้องขอโอน ยกเว้นรายวิชาเรียน (นักศึกษารุ่น 63)

26 – 30 ต.ค. 63

(2 สัปดาห์)

สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน ขั้นที่ 2
วันสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่
1/2563
ชําระเงินค่าปรับ กรณีชําระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
ล่าช้า (วันละ 30 บาท)
กิจกรรมวันไหว้ครู
ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม

22 ต.ค. 63

สัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 1

กิจกรรมทางวิชาการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
(Practicum 1)
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
(SIL 2)

14 มิ.ย. 63

วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

15 มิ.ย. 63

สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)

15 มิ.ย. – 3 ก.ค. 63
17 มิ.ย. 63
20 มิ.ย. 63

21 - 24 มิ.ย. 63

25 – 27 มิ.ย. 63

ที่ http://reg.pkru.ac.th

6 ก.ค. 63
28 ก.ค. 63

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน 2 (SIL 2)
สัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(lnternship l)

 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ
(ระบบออนไลน์)
กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่
ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ทุกคน สอบวัดความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์

29ก.ค.–27ส.ค. 63
13 ส.ค. 63
18 ส.ค. 63

พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์

18 – 20 ส.ค. 63

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

24 – 28 ส.ค. 63

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

29 ส.ค.–12 ก.ย. 63 นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ยื่นคําร้องขอสอบ
28 ก.ย. – 30 ต.ค. 63

นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ

http://reg.pkru.ac.th

9 ต.ค. 63
12 ต.ค. 63
16 ต.ค. 63

กิจกรรมทางวิชาการ
วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอยกเลิก
วิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบ
ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563
วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา
วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

31 ต.ค.–14 พ.ย. 63 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคําร้องขอสอบ
2 พ.ย. 63
6 พ.ย. 63
6 - 25 พ.ย. 63

นายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศึกษา
ที่ขาดสอบปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาฯ
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และขอเพิ่ม-ถอน
รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่

http://reg.pkru.ac.th

9 พ.ย. 63

เปิดภาคเรียนที่ 2/2563

14 พ.ย. 63

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จ
การศึกษา

ดาวน์โหลดปฏิทนิ การศึกษาได้ที่ http://reg.pkru.ac.th

