ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์)
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
--------------------------------เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดเปิดภาคการศึกษาสําหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่ http://reg.pkru.ac.th
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์-วันศุกร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วัน เดือน ปี

กิจกรรมทางวิชาการ

19 มิถุนายน 65

ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หลักสูตร 4 ปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี (นักศึกษา
ชั้นปีที่ 5 รหัส 61)
ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ณ สถานศึกษา
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ขั้นที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 63)
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 (Practicum 1)
วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับมหาวิทยาลัย (ระบบ Live Streaming ผ่าน Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

20 มิถุนายน 65

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ระดับคณะ (ระบบออนไลน์ ตามที่คณะกําหนด)

6 พ.ค. 65
16 พ.ค. – 11 ต.ค. 65
28 พ.ค. 65
1 – 24 มิ.ย. 65
14 มิ.ย. 65

21 – 24 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. – 14 ก.ค. 65
27 มิ.ย. 65

27 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. – 8 ก.ค. 65
27 มิ.ย. – 26 ก.ค. 65
27 มิ.ย. – 28 ต.ค. 65
ก.ค. – ก.ย. 65
17 – 19 ส.ค. 65
18 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65

กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 2022 (ระบบออนไลน์ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด)
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์
ที่ http://reg.pkru.ac.th
สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน ขั้นที่ 1 หลักสูตร 4 ปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 63)

เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
งานบริการการศึกษา รับคําร้องการขอเปิดกลุ่มพิเศษ
ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2565 หรือเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

รับคําร้องขอโอน ยกเว้นรายวิชาเรียน (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 65)
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทดสอบสมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีดิจิทัล
(สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแจ้งวันและเวลา การเข้าทดสอบผ่านเว็บไซต์ trainingarit.pkru.ac.th)
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กิจกรรมวันไหว้ครู
สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 หลักสูตร 4 ปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี
(นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 61)

22 – 26 ส.ค. 65

สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565

27 ส.ค. – 10 ก.ย. 65
26 ก.ย. – 28 ต.ค. 65
3 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65
14 ต.ค. 65

นักศึกษาที่ขาดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ยื่นคําร้องขอสอบ
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ http://reg.pkru.ac.th
วันสุดท้ายที่งานทะเบียน รับคําร้องขอยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565
วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา
วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1 หลักสูตร 4 ปี (นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 62) และหลักสูตร 5 ปี
(นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 61)

14 ต.ค. 65

17 – 21 ต.ค. 65
25 – 28 ต.ค. 65

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (2 สัปดาห์)

29 ต.ค. – 12 พ.ย. 65

นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 ยื่นคําร้องขอสอบ

4 พ.ย. 65
4 – 23 พ.ย. 65

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษา
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th

7 พ.ย. 65

เปิดภาคเรียนที่ 2/2565

12 พ.ย. 65

วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จการศึกษา

