ประกาศมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563/2020
……………………………………………………..
เพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ประจําปการศึกษา พ.ศ. 2563/2020 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย
และสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 สํานักทะเบียนและสงเสริม
วิชาการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงไดกําหนดปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563/2020 ดังรายละเอียดตอไปนี้
ภาคการศึกษาที่ 1/2563
วันเดือนป
รายการ
10-14 พ.ค. 2563 นักศึกษาทุกชั้นปลงทะเบียน Online
3 มิ.ย. 2563
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
5 ก.ค. 2563
เปดภาคการศึกษา ที่ 1/2563
5-14 ก.ค. 2563
ชวงเวลาคณะขอเปด-ปดรายวิชาและกลุม (เพิม่ เติม) และสงเอกสารเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน
5-18 ก.ค. 2563
ลงทะเบียน Online ลาชา ปรับวันละ 50 บาท สูงสุดไมเกิน 500 บาท นับรวมวันหยุด
5-18 ก.ค. 2563
ชวงเวลา เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุมรายวิชา Online
(ถอนรายวิชาคืนเงินตามระเบียบฯ) และไมบันทึก “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
16 ก.ค. 2563
วันสิ้นสุดการขอลาพักการศึกษาและรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ไมบันทึก “W” ใน
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
17 ก.ค. 2563
วันสิ้นสุดคณะสงผลการแกสญ
ั ลักษณ I ในระบบ e-register ประจําภาคการศึกษาที่
2/2562
28 ก.ค. 2563
วันหยุด วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว
30 ก.ค.–3 ส.ค. 2563 วันหยุด วันอารอฟะฮฺและอีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1441
12 ส.ค. 2563
วันหยุด วันแมแหงชาติ
27 ส.ค. 2563
วันสิ้นสุดของการขอลาพักการศึกษาและบันทึก “W” สําหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น และวันสิ้นสุดของการถอนรายวิชา บันทึก “W” ในรายวิชาที่ถอน
6 ก.ย. 2563
พิธีประสาทปริญญา ครั้งที่ 17 (ติดตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอีกครัง้ )
10 ก.ย. 2563
วันสิ้นสุดคณะสงขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563
13 ต.ค. 2563
วันหยุด วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9
18 ต.ค. 2563
วันสิ้นสุดคณะสงผลการแกสญ
ั ลักษณ P ในระบบ e-register ประจําภาคการศึกษาที่
2/2562
19 ต.ค.–2 พ.ย. 2563 สอบวัดผลปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2563

23 ต.ค. 2563
3 พ.ย. 2563
21 ต.ค.– 10 พ.ย.
2563
21 ต.ค.– 24 พ.ย.
2563

วันหยุด วันปยมหาราช
ปดภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชวงวันที่คณาจารยสงผลการศึกษา และคณะยืนยันผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่
1/2563 ไปยังคณะ
วันประกาศผลการศึกษาผานระบบ e-register

ภาคการศึกษาที่ 2/2563
วันเดือนป
รายการ
16-20 พ.ย. 2563 นักศึกษาทุกชั้นปลงทะเบียน Online
22 พ.ย. 2563
เปดภาคการศึกษา ที่ 2/2563
22 พ.ย.-1 ธ.ค. 2563 ชวงเวลาคณะขอเปด-ปดรายวิชาและกลุม (เพิม่ เติม) และสงเอกสารเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียน
29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2563 ลงทะเบียน Online ลาชา ปรับวันละ 50 บาท สูงสุดไมเกิน 500 บาท นับรวมวันหยุด
29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2563 ชวงเวลา เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุมรายวิชา Online
(ถอนรายวิชาคืนเงินตามระเบียบฯ) และไมบันทึก “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
3 ธ.ค. 2563
วันสิ้นสุดการขอลาพักการศึกษาและรักษาสภาพการเปนนักศึกษา ไมบันทึก “W” ใน
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
4 ธ.ค. 2563
วันสิ้นสุดคณะสงผลการแกสญ
ั ลักษณ I ในระบบ e-register ประจําภาคการศึกษาที่
1/2563
5 ธ.ค. 2563
วันหยุด วันคลายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9
10 ธ.ค. 2563
วันหยุด วันรัฐธรรมนูญ
14 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุดของการขอลาพักการศึกษาและบันทึก “W” สําหรับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษานั้น และวันสิ้นสุดของการถอนรายวิชา บันทึก “W” ในรายวิชาที่ถอน
4 ก.พ. 2564
วันสิ้นสุดคณะสงขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2563
7 มี.ค. 2564
วันสิ้นสุดคณะสงผลการแกสญ
ั ลักษณ P ในระบบ e-register ประจําภาคการศึกษาที่
1/2563
8-21 มี.ค. 2564
สอบวัดผลปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2563
22 มี.ค. 2564
ปดภาคการศึกษาที่ 2/2563
10-30 มี.ค. 2564 ชวงวันที่คณาจารยสงผลการศึกษา และคณะยืนยันผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่
2/2563 ไปยังคณะ
10 มี.ค.-13 เม.ย. 2564 วันประกาศผลการศึกษาผานระบบ e-register

ภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
วันเดือนป
รายการ
11 มี.ค. 2564
วันสิ้นสุดคณะสงรายวิชาที่จะเปดสอนภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
28-31 มี.ค. 2564 นักศึกษาทุกชั้นปลงทะเบียน Online (ภาคฤดูรอน)
1 เม.ย. 2564
วันสุดทายนักศึกษาชําระคาลงทะเบียน ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
4 เม.ย. 2564
เปดภาคการศึกษา ที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
6 เม.ย. 2564
วันหยุด วันจักรี
4-10 เม.ย. 2564
ลงทะเบียน Online ลาชา ปรับวันละ 50 บาท สูงสุดไมเกิน 500 บาท นับรวมวันหยุด
4-10 เม.ย. 2564
ชวงเวลา เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุมรายวิชา Online
(ถอนรายวิชาคืนเงินตามระเบียบฯ) และไมบันทึก “W” ในใบแสดงผลการศึกษา
1 พ.ค. 2564
วันสิ้นสุดของการถอนรายวิชา บันทึก “W” ในรายวิชาที่ถอน
4 พ.ค. 2564
วันหยุด วันฉัตรมงคล
6 พ.ค. 2564
วันสิ้นสุดคณะสงขอสอบปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2564 สอบวัดผลปลายภาค ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
3 มิ.ย. 2564
วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี
7 มิ.ย. 2564
ปดภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน)
31 พ.ค.-13 มิ.ย. 2564 ชวงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษา ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2563 (ภาคฤดูรอน) เขาสู
ระบบ
31 พ.ค.-27 มิ.ย. 2564 วันประกาศผลการศึกษาผานระบบ e-register
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา)
อธิการบดี

