(สาเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559
ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2559 ลงวันที่ 29
เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น เนื่องจากหลายจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทยได้ประสบกับภาวะฝนตกหนัก และเกิด
อุทกภัยในหลายพืน้ ที่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีได้ประชุมหารือแล้ว มีมติเลื่อนกาหนดการ
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
เพือ่ ให้การเรียนการสอนของวิทยาเขตปัตตานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จึงขอ
เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ใหม่ดังนี้
ปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กิจกรรม
วันเดือนปี
- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 - อาทิตย์ที่
(ช่วงก่อนวันเปิดภาคการศึกษา)
15 มกราคม 2560
- วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
จันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิม่ -เปลี่ยนกลุ่มของนักศึกษารหัส 52 - 59 จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560
- วันถอนวิชาทีไ่ ม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 52 - 59 จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
- วันลงทะเบียนช้าโดยเสียค่าปรับ-เพิ่ม-เปลี่ยนกลุ่มวิชาของนักศึกษารหัส 50 - 51 จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
- วันถอนรายวิชาที่ไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาของนักศึกษารหัส 50 - 51 จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
- วันถอนรายวิชาโดยรายวิชาทีถ่ อนจะปรากฏสัญลักษณ์ W (Withdrawn) จันทร์ที่ 30 มกราคม - อังคารที่ 18 เมษายน
ในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
2560
- วันสุดท้ายทีค่ ณะ/วิทยาลัยขอเปิด-ปิด-ยุบกลุ่ม-ขยายกลุ่มรายวิชา
พฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
จันทร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
- พิมพ์ใบแจ้งและชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร
ศุกร์ที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์
ของนักศึกษาทีเ่ ลือกวิธี Bill Payment
2560
/ - มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน...

-2ปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
กิจกรรม
วันเดือนปี
- ตรวจสอบใบนาชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาทีเ่ ลือกวิธีหักเงิน ศุกร์ที่ 10 - พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์
ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
2560
- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ของนักศึกษาทีเ่ ลือกวิธีการหักเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ฯ พฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
- นักศึกษาพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่าน Web
จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- นักศึกษาทีค่ าดว่าสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ตรวจสอบ จันทร์ที่ 30 มกราคม - อังคารที่ 18 เมษายน
รายวิชาตามหลักสูตร และแจ้งขอสาเร็จการศึกษาผ่าน Web
2560
- วันตรุษจีน
เสาร์ที่ 28 มกราคม 2560
- วันมาฆบูชา
เสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560
- วันสุดท้ายของการขอลาพักของนักศึกษาทีย่ ังไม่ได้ลงทะเบียนเรียน
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- วันสุดท้ายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาที่ไม่มีหน่วยกิตลงทะเบียนแล้ว
แต่ยังไม่สาเร็จการศึกษา
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ์
ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาทีจ่ ะสาเร็จภาคการศึกษาที่ 1/2559
อังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 2/2559 จันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
จันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
- วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2559
เสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
- วันประกาศตารางสอบไล่ ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
- วันจักรี
พฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
- วันสงกรานต์
พฤหัสบดีที่ 13 - เสาร์ที่ 15 เมษายน 2560
- วันประกาศตารางสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
จันทร์ที่ 24 เมษายน 2560
- วันสุดท้ายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
- วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว
ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
- วันสุดท้ายของการขอลาออก กรณีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว
ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560
- วันสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2/2559
จันทร์ที่ 8 - จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
- วันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2559
จันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560
- วันปิดภาคการศึกษาที่ 2/2559
อังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวิชาทีเ่ งื่อนไขเปิดสอน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
พฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการเรียนผ่าน Web ของรายวิชาทีเ่ งื่อนไขเปิดสอน
สาหรับนักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ
จันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
/ - ประกาศผลการเรียน...

-3ปฏิทินการศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 (ต่อ)
กิจกรรม
วันเดือนปี
- ประกาศผลการเรียนของนักศึกษา ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่าน web ศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560
- วันสุดท้ายของการส่งผลการประเมินเพือ่ รายงานความก้าวหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผ่าน Web
ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
จึงประกาศมาเพือ่ ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)

พัชรียา ไชยลังกา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรียา ไชยลังกา)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวกัลยา อนุพัฒน์)
นักวิชาการศึกษาชานาญการ

กัลยา พิมพ์/ทาน

