ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
--------------------------------เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดเปิดภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://reg.pkru.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วัน เดือน ปี
6 – 7 พ.ค. 64
17 พ.ค. – 15 ต.ค. 64
21 พ.ค. 64
24 พ.ค. – 11 มิ.ย. 64
14 มิ.ย. 64
20 มิ.ย. 64

กิจกรรมทางวิชาการ
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (lnternship l)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 (lnternship l)
ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม

21 มิ.ย. 64

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับคณะ (สถานที่ตามที่คณะกําหนด)

22 มิ.ย. 64

สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)

22 - 24 มิ.ย. 64
25 - 26 มิ.ย. 64
26 มิ.ย. – 15 ก.ค. 64

28 มิ.ย. 64
28 มิ.ย. – 9 ก.ค. 64
28 มิ.ย. – 27 ก.ค. 64

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 2021 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม
การเตรียมความพร้อมระดับสาขาวิชา (สถานที่ตามที่สาขาวิชากําหนด)
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
งานบริการการศึกษา รับคําร้องการขอเปิดกลุ่มพิเศษ
ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564)

28 มิ.ย. – 29 ต.ค. 64
16 ก.ค. 64
18 – 20 ส.ค. 64
19 ส.ค. 64

รับคําร้องขอโอน ยกเว้นรายวิชาเรียน (นักศึกษารุ่น 64)
สัมมนาระหว่างการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (lnternship l)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม

23 – 27 ส.ค. 64

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564

28 ส.ค. – 11 ก.ย. 64
27 ก.ย. – 29 ต.ค. 64
4 ต.ค. 64
8 ต.ค. 64
11 ต.ค. 64
15 ต.ค. 64

นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ยื่นคําร้องขอสอบ
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ http://reg.pkru.ac.th
วันสุดท้ายที่งานทะเบียน รับคําร้องขอยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564
วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา
วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

18 – 22 ต.ค. 64
26 – 29 ต.ค. 64

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (2 สัปดาห์)

25 ต.ค. 64
30 ต.ค. – 13 พ.ย. 64
5 พ.ย. 64
5 – 24 พ.ย. 64

สัมมนาหลังการฝึกปฏิบัติการสอน ในสถานศึกษา 1
นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ยื่นคําร้องขอสอบ
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th

8 พ.ย. 64

เปิดภาคเรียนที่ 2/2564

13 พ.ย. 64

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จการศึกษา

