ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสาหรับนักศึกษาวิทยาเขตตรัง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
---------------------------เพื่อให้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ ๕๗
(๑/๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ การจัดตารางสอบจะไม่กาหนดตารางสอบกลางภาค แต่จะกาหนด
เฉพาะตารางสอบปลายภาค จึงให้กาหนดปฏิทินการศึกษาตลอดปีการศึกษา ดังต่อไปนี้

ภาคการศึกษาที่ ๑
-

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ ๗ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน web
วันที่ ๑๔ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียน
๒. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลังวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าปรับ ๕oo บาท
๓. แนวปฏิบัติการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดูได้จาก WEB SITE :
http://regist.trang.psu.ac.th
- วันเปิดภาคเรียนและเข้าชั้นเรียน
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจาภาค
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
การศึกษาที่ ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
- วันสุดท้ายถอนรายวิชาเรียนโดยไม่บนั ทึกสัญลักษณ์ W
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- วันถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W
วันที่ ๕ กรกฎาคม – ๑o กันยายน ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
วันที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
** กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
วันที่ ๒o กรกฎาคม ๒๕๖๔
** กรณีที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว
วันที่ ๑o กันยายน ๒๕๖๔
- วัน “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” (วันมหิดล)
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการเรียน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
- วันสอบไล่
วันที่ ๙ – ๑๒, ๑๔ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
- วันปิดภาคการศึกษา
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- แจ้งผลการเรียนผ่าน WEB
วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ภาคการศึกษาที่ ๒
-

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนผ่าน web

วันที่ ๒๗ ตุลาคม – ๑o พฤศจิกายน ๒๕๖๔
วันที่ ๔ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

-๒๑. นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนวันลงทะเบียนเรียน
๒. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลังวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จ่ายค่าปรับ ๕oo บาท
๓. แนวปฏิบัติการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดูได้จาก WEB SITE :
http://regist.trang.psu.ac.th
- วันเปิดภาคเรียนและเข้าชั้นเรียน
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประจาภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายถอนรายวิชาเรียนโดยไม่บนั ทึกสัญลักษณ์ W
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- วันถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๒๘ มกราคม
๒๕๖๕
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
- วันสุดท้ายของการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
- วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
** กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
** กรณีที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
- วันสุดท้ายของการเรียน
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- วันสอบไล่
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- วันปิดภาคการศึกษา
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕
- วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
- แจ้งผลการเรียนผ่าน WEB
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕

ภาคฤดูร้อน
-

นักศึกษาชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
พบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนเรียน และเพิ่ม-ถอน
รายวิชาผ่าน web
วันเปิดภาคเรียนและเข้าชั้นเรียน
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ประจาภาคการศึกษา
ที่ ๒/๒๕๖๔ ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ๒๕๖๔
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาโดยไม่บันทึกสัญลักษณ์ W
วันถอนรายวิชาโดยบันทึกสัญลักษณ์ W
วันสุดท้ายของการเรียน

วันสอบไล่
วันปิดภาคการศึกษา
วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน
แจ้งผลการเรียนผ่าน WEB

วันที่ ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ ๔ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๖ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๒o พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

-๓การดาเนินการ มคอ. ๓ – ๖
- วันสุดท้ายการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.๓, มคอ. ๔)
- วันสุดท้ายการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.๕, มคอ. ๖)
- วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนนรายวิชาถึงงานทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา และนักศึกษาทีมีชื่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร

๑ สัปดาห์ ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ภายใน ๓ สัปดาห์ หลังวันปิดภาคการศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๒
 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์)
รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

