
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติ  

ประจําภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 
 

----------------------- 

 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558 เม่ือวันอังคารท่ี   

17 กุมภาพันธ์ 2558 กําหนดให้เปล่ียนแปลงวันเปิดภาคการศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนท่ี 1/2558 จากเดิม

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เปล่ียนเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2558  และกําหนดให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์  

ช้ันปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 8 มิถุนายน 2558   
 
ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนภาคปกติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

(ฉบับเปล่ียนแปลง) ดังนี้ 
 

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์  ช้ันปีที่ 5  ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  กําหนดให้เปิดภาค 

การศึกษา ภาคปกติ  วันที่ 8 มิถุนายน 2558  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 

2. นักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี (ยกเว้นนักศึกษาคณะครุศาสตร์  ช้ันปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู)  เปล่ียนเป็นเปิดภาคการศึกษา วันที่ 3 สิงหาคม 2558  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้) 
 

 

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

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2558 

 

         

(ผศ.ดร.ประภา  กาหยี) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 
 

        
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

เม.ย. – พ.ค. 58 ปฐมนิเทศกอ่นออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

พ.ค. – ต.ค. 58 

 

ฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู (การปฏบิัตกิารสอน

ในสถานศึกษา 1) ณ สถานศึกษา 
 

4 – 23 ม.ิย. 58 
นักศึกษายืนยันการลงทะเบยีน และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวชิาเรียน ภาคเรยีนที่ 1/2558 ผ่านระบบออนไลน์ 

ที่ http://reg.pkru.ac.th 

8 มิ.ย. 58 
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 
(นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 
8 – 19 มิ.ย. 58 งานบรกิารการศกึษา รับคําร้องการขอเปดิกลุ่มพิเศษ 

8 มิ.ย.–7 ก.ค. 58 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคาํร้องขอสอบ 

8 มิ.ย.–7 ก.ค. 58 ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558  

14 มิ.ย. 58 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต 

15 ม.ิย.–31 ก.ค.58 
นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  

ณ ห้องการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

27 ม.ิย. 58 
วันสุดท้ายที่งานการเงินจะรับคําร้องขอถอนเงินคนื 

กรณีที่นักศึกษาชาํระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  

ก.ค. 58 สัมมนาระหว่างการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

7 ก.ค. 58 
วนัสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบยีน ภาคเรียนที่ 

1/2558   

12 ส.ค. 58 
กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินนีาถ  

17 – 19 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

19 ส.ค. 58 พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ 
 

27 ส.ค. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู 

7 ก.ย. – 25 ก.ย. 58 
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ      
http://webservice.pkru.ac.th  

11 ก.ย. 58 
วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอ
ยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  

21 ก.ย. 58 วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา 

25 ก.ย. 58 
วันสุดทา้ยของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการ

เป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  

28 ก.ย. 58 

นายทะเบยีนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศกึษาที่

ขาดสอบปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการ

ประเมินผลการศึกษาฯ   

30 ก.ย. 58 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่

สําเร็จการศกึษา   

ต.ค. 58 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

5 ต.ค. 58 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่  

ไม่สําเร็จการศกึษา 

22 ต.ค.–10 พ.ย.58 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ที ่

http://reg.pkru.ac.th 

26 ต.ค. 58 
เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

(นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  

ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 
 

 

วันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1/2558 
วัน วันที่ วันสําคัญ 

พฤหัสบด ี 30 กรกฎาคม 58 วันอาสาฬหบูชา 

ศุกร ์ 31 กรกฎาคม 58 วันเข้าพรรษา 

พุธ 12 สิงหาคม 58 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจา้ฯ ระบรมราชนินีาถ 

ศุกร ์ 23 ตุลาคม 58 วันปิยมหาราช 
 

 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที ่1/2558 

(ใช้สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  

ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

: เปิดภาคการศึกษา วันที่ 8 มิ.ย. 58) 

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



 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

14 มิ.ย. 58 วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

28 มิ.ย. 58 ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ 

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
 

 

29 มิ.ย. 58 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกต ิ

ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

30 ม.ิย.–3 ก.ค.58 กิจกรรมรับขวัญน้องใหม่ 

6 - 31 ก.ค. 58 

นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1  
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

ณ อาคารหอประชุมใหญ่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  

30 ก.ค.–18 ส.ค. 58 

นักศึกษายืนยันการลงทะเบยีน และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวชิาเรียน ภาคเรยีนที่ 1/2558 ผ่านระบบออนไลน์ 

ที่ http://reg.pkru.ac.th 

3 ส.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 

3 – 14 ส.ค. 58 งานบรกิารการศกึษา รับคําร้องการขอเปดิกลุ่มพิเศษ 

3 – 21 ส.ค. 58 
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู (การฝึกปฏิบัติ
วิชาชีพครูระหว่างเรียน 1)  

3 ส.ค. – 1 ก.ย. 58 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคาํร้องขอสอบ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

3 ส.ค. – 1 ก.ย. 58 ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2558  
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 

3 ส.ค. – 4 ธ.ค. 58 
รับคําร้องขอโอน ยกเว้นรายวิชาเรียน  

(เฉพาะนักศึกษา รุ่น 58) 

10 ส.ค.–25 ก.ย. 58 
นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน  

ณ ห้องการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
(ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2558) 

12 ส.ค. 58 
กิจกรรมวันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินนีาถ  

17 – 19 ส.ค. 58 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

19 ส.ค. 58 พิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์ 
 

22 ส.ค. 58 

วันสุดท้ายที่งานการเงินจะรับคําร้องขอถอนเงินคืน 

กรณีที่นักศึกษาชําระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว  

(ยกเว้นนักศึกษาใหม ่ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป ี2558)  

27 ส.ค. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู 

1 ก.ย. 58 
วนัสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบยีน ภาคเรียนที่ 

1/2558 (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ป ี2558)  
 28ก.ย.–2ต.ค.58 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2558 

2 พ.ย. – 4 ธ.ค. 58 
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ      
http://webservice.pkru.ac.th  

6 พ.ย. 58 
วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอ
ยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558  

14 พ.ย. 58 
ประกาศรายชื่อนักศกึษาที่ไม่มีสิทธิส์อบปลายภาค   

ภาคเรียนที่ 1/2558 

16 พ.ย. 58 วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา 

20 พ.ย. 58 
วันสุดทา้ยของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพการ

เป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558  
 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

23 – 27 พ.ย. 58 

30 พ.ย.–4 ธ.ค. 58 

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 

(2 สัปดาห์) 

7 ธ.ค. 58 

นายทะเบยีนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศกึษา

ที่ขาดสอบปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วย

การประเมินผลการศึกษาฯ   

9 ธ.ค. 58 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่

สําเร็จการศึกษา   

10 – 29 ธ.ค.58 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ที ่

http://reg.pkru.ac.th 

14 ธ.ค. 58 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่  

ไม่สําเร็จการศึกษา 

14 ธ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558 

วันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1/2558 
วัน วันที่ วันสําคัญ 

พุธ 12 สิงหาคม 58 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจา้ฯ ระบรมราชนินีาถ 

ศุกร ์ 23 ตุลาคม 58 วันปิยมหาราช 

จันทร ์ 7 ธันวาคม 58 
ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

พฤหัสบด ี 10 ธันวาคม 58 วันรัฐธรรมนูญ 

พฤหัสบด ี 31 ธันวาคม 58 วันสิ้นป ี

ศุกร ์ 1 มกราคม 59 วันขึ้นปีใหม ่

 
 
 

 

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

ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที ่1/2558 

(ฉบับเปลี่ยนแปลง : เปิดภาคการศึกษา วันที่ 3 ส.ค. 58 
ใช้สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

  ยกเว้นนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปทีี่ 5 ที่ออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู) 


