อาจารย์ผู้สอน (ฉบับแก้ไข)
ปฏิทินการศึกษานักศึกษา ภาคปกติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร / มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ประจำภาคเรียนฤดูร้อน/2562
วัน เดือน ปี
อ. 7 เมษายน – ศ. 10 เมษายน 2563
▪ จ. 6 เมษายน 2563
 อ. 7 เมษายน 2563

เวลา
กิจกรรม
08.00 – 16.40 น. ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์
▪ วันหยุดวันจักรี
08.30 – 16.40 น.  วันแรกของการเพิ่ม-ถอนรายวิชาออนไลน์

จ. 13 เมษายน – ศ. 17 เมษายน 2563
 จ. 13 เมษายน 2563
จ. 20 เมษายน – ศ. 24 เมษายน 2563
 อา. 26 เมษายน 2563

08.00 – 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.

ที่ https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1
 วันเปิดภาคการศึกษาที่ 3/2562
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 2
 วันสุดท้ายของการเพิ่ม – ถอนรายวิชาออนไลน์

ที่ https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/
จ. 27 เมษายน – ศ. 1 พฤษภาคม 2563
จ. 4 พฤษภาคม – ศ. 8 พฤษภาคม 2563
 จ. 4 พฤษภาคม – ศ. 8 พฤษภาคม 2563
 จ. 4 พฤษภาคม 2563
 ส. 9 พฤษภาคม 2563
▪ จ. 4 พฤษภาคม 2563
▪ พ. 6 พฤษภาคม 2563
จ. 11 พฤษภาคม – ศ. 15 พฤษภาคม 2563
 อ. 17 พฤษภาคม 2563

08.00 – 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.

▪ จ. 11 พฤษภาคม 2563
จ. 18 พฤษภาคม – ศ. 22 พฤษภาคม 2563
 ศ. 22 พฤษภาคม 2563
 ศ. 22 พฤษภาคม 2563
 ศ. 22 พฤษภาคม 2563
 ส. 23 พฤษภาคม 2563
 ส. 23 พฤษภาคม 2563
จ. 25 พฤษภาคม – ศ. 29 พฤษภาคม 2563
 อา. 31 พฤษภาคม 2563
 อา. 31 พฤษภาคม 2563
จ. 1 มิถุนายน – ศ. 5 มิถนุ ายน 2563
 อ. 2 มิถุนายน 2563
จ. 8 มิถุนายน – ศ. 12 มิถนุ ายน 2563
 จ. 8 มิถุนายน 2563
 อ. 9 มิถุนายน 2563
 พ. 10 มิถุนายน 2563
 พฤ. 11 มิถุนายน – ศ. 12 มิถุนายน 2563 ,
จ. 15 มิถุนายน – อ. 16 มิถุนายน 2563

08.00 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.00 – 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.00 – 12.00 น.
08.30 - 16.40 น.
08.00 - 16.40 น.
08.00 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 - 16.40 น.
08.30 – 16.30 น.

การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4
 กำหนดการชำระเงินที่ธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 วันแรกของการยื่นคำร้องขอขยายเวลาการชำระเงิน
 วันแรกของการชำระเงินเกินกำหนดวันละ 20 บาท
▪ วันหยุดวันฉัตรมงคล
▪ วันหยุดวันวิสาขบูชา
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 5
 การเงินส่งข้อมูลการชำระเงินที่ธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
▪ วันหยุดวันพืชมงคล
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 6
 วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน
 วันสุดท้ายของการชำระเงินเกินกำหนดวันละ 20 บาท
 วันสุดท้ายของการยกเลิกรายวิชา (ติด W)
 วันแรกของการชำระเงินของผู้ยื่นขยายเวลาชำระเงิน
 วันแรกของการเสียค่าปรับการยื่นคำร้องล่าช้าวันละ 100 บาท
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 7
 วันสุดท้ายของการชำระเงินของผู้ยื่นขยายเวลา
 วันสุดท้ายของการเสียค่าปรับการยื่นคำร้องล่าช้าวันละ 100 บาท
การเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 8
 ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้าสอบปลายภาค
สัปดาห์สอนชดเชย
 สอนชดเชยวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2563
 สอนชดเชยวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563
 สอนชดเชยวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563
 สอบปลายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

/เปิดระบบ.....

2
วัน เดือน ปี
 พ. 17 มิถุนายน 2563
 ศ. 3 กรกฎาคม 2563

เวลา
08.30 – 16.40 น.

 พ. 8 กรกฎาคม 2563

08.30 – 16.40 น.

 พฤ. 16 กรกฎาคม 2563
 ศ. 17 กรกฎาคม 2563
 พ. 22 กรกฎาคม 2563

08.30 – 16.40 น.
08.30 – 16.40 น.

กิจกรรม
 เปิดระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
 อาจารย์ส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา
ในภาคฤดูร้อน/2562 และนักศึกษาตกค้างที่คณะฯ
 คณะฯ รวบรวมส่งผลการเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษา
และตกค้างทีง่ านทะเบียนและประมวลผล
 ปิดระบบกรอกผลการเรียนออนไลน์
 อาจารย์ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมดที่คณะฯ
 คณะฯ ส่งผลการเรียนนักศึกษาทั้งหมดที่งานทะเบียน
และประมวลผล

หมายเหตุ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563
2. ถ้าไม่ยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงินตามกำหนดตามปฏิทิน และมาดำเนินการภายหลังต้องเสียค่าปรับ
การยื่นคำร้องล่าช้าวันละ 100 บาท นอกเหนือจากค่าปรับการลงทะเบียนช้า
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3. นักศึกษาทำการเพิ่ม - ถอนออนไลน์ได้ที่ https://e-student.kpru.ac.th/adddrop/

