
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

เรื่อง ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ 

ประจําภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560 
 

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

 

เพื่อให้การดําเนินการเรียนการสอนภาคปกติ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาภาคปกติ  ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ดังนี้   
 

   เปิดภาคการศึกษา  24 ตุลาคม 2560  เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 5      

ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู   (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้) 
 

  เปิดภาคการศึกษา 12 ธันวาคม 2560  สําหรับนักศึกษาทุกช้ันปี ยกเว้นนักศึกษา  

คณะครุศาสตร์ ช้ันปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศน้ี) 
 

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

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

         
(ผศ.ดร.อรไท ครุธเวโช) 

 รักษาราชการแทน 

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

        
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

20 ต.ค.–8 พ.ย. 60 
นักศึกษายืนยันการลงทะเบยีน และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบ

ออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th 

24 ต.ค. 60 
เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 

(เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑติ ชั้นปีที่ 5 

ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เท่านั้น)

25 ต.ค. 60 ปฐมนิเทศกอ่นออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

24 ต.ค.–3 พ.ย. 60 งานบรกิารการศกึษา รับคําร้องการขอเปดิกลุ่มพิเศษ 

24 ต.ค.–22 พ.ย. 60 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคาํร้องขอสอบ 

24 ต.ค.–22 พ.ย. 60 ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560  

30 ต.ค. 60–23 มี.ค. 61 
 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษา 
 

22 พ.ย. 60 
วนัสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบยีน ภาคเรยีนที ่

2/2560  
 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

11 ม.ค. 61 สัมมนาระหว่างการฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู 

13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ป ี2561 

22 ม.ค.–9 ก.พ. 61 
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ      
http://webservice.pkru.ac.th  

26 ม.ค. 61 
วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอ
ยกเลิกวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  

5 ก.พ. 61 วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา 

9 ก.พ. 61 
วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ

การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560  

12 ก.พ. 61 

นายทะเบยีนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศกึษาที่

ขาดสอบปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการ

ประเมินผลการศึกษาฯ   

13 - 15 ก.พ. 61 สัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

14 ก.พ. 61 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่

สําเร็จการศกึษา   

19 ก.พ. 61 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่   

ไม่สําเร็จการศกึษา 

1 – 20 มิ.ย. 61 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และขอเพิ่ม-ถอน 

รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ที ่

http://reg.pkru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

4 มิ.ย. 61 

เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
(เฉพาะนักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

ชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพครู เท่านั้น) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที ่2/2560 

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 24 ต.ค. 60 
 

(ใช้สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5  

ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

ธ.ค.60–เม.ย.61 นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

8 - 27 ธ.ค.60 
นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน และขอเพิ่ม-ถอน 
รายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่ http://reg.pkru.ac.th 

12 ธ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 

12 – 22 ธ.ค. 60 งานบรกิารการศกึษารับคํารอ้งการขอเปดิกลุ่มพิเศษ 

12 ธ.ค.60–10 ม.ค.61 นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาค ยื่นคําร้องขอสอบ 

12 ธ.ค.60–10 ม.ค.61 ชําระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2560 

10 ม.ค. 61 
วันสุดท้ายการชําระเงินค่าลงทะเบียน  

ภาคเรียนที่ 2/2560 

13 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ ป ี2561 

5 – 9 ก.พ. 61 สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 

12 ม.ีค.–27 เม.ย.61 
นักศึกษาประเมินการสอนอาจารย์ผ่านเว็บ  
ที่ http://webservice.pkru.ac.th   

 

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

21 ม.ีค. 61 
วันสุดท้ายที่งานทะเบียนจะรับคําร้องขอยกเลิกวิชาเรียน 

ภาคเรียนที่ 2/2560  

24 ม.ีค. 61 
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค   
ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

26 มี.ค. 61 วันสุดท้ายของการยืมหนังสือของนักศึกษา 

5 เม.ย. 61 

สอบวัดความสามารถพื้นฐาน  

(ปวช./นอกระบบ)  

การรับนักศึกษา (โควตา) ปี 2561 

10 เม.ย. 61 
สอบสัมภาษณ์  

การรับนักศึกษา (โควตา) ปี 2561 

12 เม.ย. 61 
วันสุดท้ายของการชําระเงินเพื่อรักษาสภาพ 

การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 
 

18-20 เม.ย.61 

23-27 เม.ย.61 

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 

(2 สัปดาห)์ 

30 เม.ย. 61 

นายทะเบยีนเปลี่ยนผลการเรียนของนักศึกษาที่ขาดสอบ

ปลายภาค (M) ตามข้อบังคับ ว่าด้วยการประเมนิผล

การศึกษาฯ   

2 พ.ค. 61 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่สําเร็จ

การศึกษา   

7 พ.ค. 61 
วันสุดท้ายการส่งผลการเรียนสําหรับผู้ที่ไม่สําเร็จ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

วัน เดือน ปี กิจกรรมทางวิชาการ 

17 พ.ค. 61 
วันอนุมัติผลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา  
ภาคเรียนที่ 2/2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 
 

22 พ.ค. 61 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษารับหลักฐาน 
การสําเร็จการศึกษา ที่งานทะเบียน 
 

27 ก.ค.-14 ส.ค. 61 

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ และ 

ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 

1/2561 ที ่http://reg.pkru.ac.th 

30 ก.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนที ่2/2560 

เปิดภาคการศึกษา วันที่ 12 ธ.ค. 60 
 
 

ใช้สําหรับนักศึกษาทุกชั้นปี  

(ยกเว้นนักศกึษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปทีี่ 5 ที่ออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพครู) 

 

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


