ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
……………………………………..

เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดังนี้
1. จานวนวันเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ
ภาคต้น และ ภาคปลาย ภาคเรียนละ 15 ครั้ง เท่ากับ 15 สัปดาห์
ภาคฤดูร้อน 6 ครั้ง เท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงเรียนเท่ากับ 2.5 เท่า)
2. จานวนวันสอบปลายภาค
2.1 ภาคปกติ 10 วันทาการ
2.2 ภาคพิเศษ เรียนเสาร์ – อาทิตย์ สอบ 4 วัน
2.3 สาหรับภาคฤดูร้อน สอบ 2 วัน
3. ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 20.30 น. ห้าม มีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก มหาวิทยาลัย
กาหนดเป็นช่วงเวลาการทากิจกรรมของนิสิต ยกเว้น
3.1 นิสิตภาคพิเศษให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.10 น.
3.2 ภาคฤดูร้อนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
3.3 วันที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามปฏิทินการศึกษาให้เป็นวันสอนชดเชย

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่
1.
2.
3.

รายการ
กาหนดวันลงทะเบียนออนไลน์ผา่ น
http://www.reg.tsu.ac.th/
วันเปิดภาคเรียน
วันเริ่มต้นของการเรียน
3.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์ – ศุกร์)
3.2 นิสิตภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

4.

วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิม่ -ถอน) รายวิชา
เรียนผ่าน http://www.reg.tsu.ac.th/

5.

วันสุดท้ายที่คณะขอเปิด / เปลี่ยนแปลง
รายวิชาเรียน
วันชาระเงินค่าลงทะเบียน

6.
7.

วันแจ้งชื่อของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่
ประสงค์จะสาเร็จการศึกษาผ่าน
http://www.reg.tsu.ac.th/

8.

วันไหว้ครู (ไม่งดการเรียนการสอน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ผสู้ อนในให้นิสิตเข้าร่วม
กิจกรรม)
9. วันที่นิสิตยื่นความจานงและชาระเงิน
เพื่อขอสอบประมวลความรู้
10. วันประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบประมวลความรู้
11. วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
(ไม่งดการเรียนการสอน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
อาจารย์ผู้สอนในการให้นสิ ิตเข้าร่วมกิจกรรม)
12. งดเรียน สัปดาห์สอบกลางภาคของนิสิต
ระดับปริญญาตรี
13.

วันสอบประมวลความรู้ : วิชาพื้นฐาน

14.
15.

วันสอบประมวลความรู้ : วิชาเอก
วันสุดท้ายของการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์
วันสุดท้ายของการเรียน
16.1 นิสิตภาคปกติ
16.2 นิสิตภาคพิเศษ
วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ถอน
รายวิชาโดยไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
รายวิชานั้น

16.
17.

2

ภาคต้น
จันทร์ที่ 4 ส.ค. 57ถึง
อาทิตย์ที่ 10 ส.ค. 57
จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57

ภาคเรียน
ภาคปลาย
จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58 ถึง
อาทิตย์ที่ 11 ม.ค. 58
จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58

ภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 58 ถึง
อาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 58
จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58

จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57
เสาร์ที่ 16 ส.ค. 56

จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58
เสาร์ที่ 17 ม.ค. 58

จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58
เสาร์ที่ 13 มิ.ย. 58

จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57
ถึง
อาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 57

จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 25 ม.ค. 58

จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 14 มิ.ย. 58

พฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 57

พฤหัสบดีที่ 22 ม.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 58

จันทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ถึง
จันทร์ที่ 1 ก.ย. 57
จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57
ถึง
พฤหัสบดีที่ 9 ต.ค. 57

จันทร์ที่ 26 ม.ค. 58 ถึง
จันทร์ที่ 2 ก.พ. 58
จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58
ถึง
พฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58

จันทร์ที่ 15 มิ.ย. 58 ถึง
จันทร์ที่ 22 มิ.ย. 58
จันทร์ที่ 8 มิ.ย. 58
ถึง
อังคารที่ 7 ก.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 28 ส.ค. 57

-

-

อังคารที่ 2 ก.ย. 57 ถึง
จันทร์ที่ 15 ก.ย. 57
จันทร์ที่ 22 ก.ย. 57
พุธที่ 1 ต.ค. 57

อังคารที่ 3 ก.พ. 58 ถึง
จันทร์ที่ 16 ก.พ. 58
จันทร์ที่ 23 ก.พ. 58
-

อังคารที่ 23 มิ.ย. 58 ถึง
จันทร์ 29 มิ.ย. 58
จันทร์ที่ 6 ก.ค. 58
-

จันทร์ที่ 6 ต.ค. 57
ถึง
อาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 57
อาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 58

จันทร์ที่ 9 มี.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 58
อาทิตย์ที่ 15 มี.ค. 58

อาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 58

อาทิตย์ที่ 19 ต.ค. 58

อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 58

อาทิตย์ที่ 19 ก.ค. 58

อังคารที่ 25 พ.ย. 57

อังคารที่ 28 เม.ย. 58

อังคารที่ 7 ก.ค. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57
อาทิตย์ที่ 7 ธ.ค. 57

ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58
อาทิตย์ที่ 10 พ.ค.58

ศุกร์ที่ 17 ก.ค. 58
อาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58

-

พุธที่ 15 ก.ค. 58

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่

รายการ

18.

วันสุดท้ายของการขอลาพักการเรียน

19.

วันสุดท้ายของการมีสภาพนิสิต สาหรับนิสติ ที่
ไม่ลงทะเบียน/ไม่ขอลาพักการเรียน/ไม่ชาระ
เงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
วันสุดท้ายของการมีสภาพการเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่หมดระยะเวลาการศึกษา

20.
21.
22.

หยุดเรียน เพื่อการสอนชดเชย
สัปดาห์วันสอบปลายภาค
22.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
22.2 นิสิตภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์)

23.
24.

25.

26.

27.

28.

วันสุดท้ายของการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์
วันเริ่มต้นการปิดภาคเรียน
24.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์)
24.2 นิสิตภาคพิเศษ (เรียนเสาร์–อาทิตย์)
วันที่อาจารย์ผสู้ อน/สาขาวิชา/คณะ
ดาเนินการจัดทา ตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนระดับขั้น และบันทึกผลการเรียน
ผ่าน http://www.reg.tsu.ac.th/
วันสุดท้ายที่คณะดาเนินการส่งรายงานระดับ
ขั้นและผลสอบประมวลความรู้ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะถึง
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯก่อนเวลา11.00น.
วันสุดท้ายของการคงสภาพรายวิชาที่นิสิต
ได้รับสัญลักษณ์ I
27.1 นิสิตภาคปกติ
27.2 นิสิตภาคพิเศษ
วันประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ เนื่องจาก
ไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่ลาพักการเรียน/ไม่ชาระ
เงินรักษาสภาพนิสิต

3

ภาคต้น
ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ภาคเรียน
ภาคปลาย
ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58

ภาคฤดูร้อน
พุธที่ 15 ก.ค. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58

พุธที่ 15 ก.ค. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57
รุ่นเข้าเรียน 2/2552

ศุกร์ที่ 1 พ.ค. 58
รุ่นเข้าเรียน 3/2552

พุธที่ 15 ก.ค. 58
รุ่นเข้าเรียน 1/2553

จันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57
ถึง
พฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57

จันทร์ที่ 4 พ.ค. 58
ถึง
ศุกร์ที่ 8 พ.ค. 58

-

จันทร์ที่ 8 ธ.ค. 57
จันทร์ที่ 11 พ.ค. 58
ถึง
ถึง
จันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57
ศุกร์ที่ 22 พ.ค. 58
เสาร์ที่ 13 ธ.ค. ถึง
เสาร์ที่ 16 พ.ค. ถึง
อาทิตย์ที่ 14 ธ.ค.57 และ อาทิตย์ที่ 17 พ.ค. 58 และ
เสาร์ที่ 20 ธ.ค. ถึง
เสาร์ที่ 23 พ.ค. ถึง
อาทิตย์ที่ 21 ธ.ค. 57
อาทิตย์ที่ 24 พ.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 23 ก.ค. 58
ถึง
พุธที่ 29 ก.ค. 58
เสาร์ที่ 1 ส.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค. 57

พฤหัสบดีที่ 28 พ.ค. 58

พฤหัสที่ 6 ส.ค. 58

อังคารที่ 23 ธ.ค. 57
จันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57

เสาร์ที่ 23 พ.ค. 58
จันทร์ที่ 25 พ.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 58
เสาร์ที่ 3 ส.ค. 58

อังคารที่ 23 ธ.ค. 57
ถึง
จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58

จันทร์ที่ 25 พ.ค. 58
ถึง
พฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. 58

เสาร์ที่ 1 ส.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 9 ส.ค. 58

อังคารที่ 6 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 58

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

อังคารที่ 6 ม.ค. 58
(I ภาคปลาย/2556)
(I ภาคฤดูร้อน/2556)

ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 58
(I ภาคต้น/2557)
(I ภาคต้น/2557)

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58
(I ภาคปลาย/2557)
(I ภาคปลาย/2557)

อังคารที่ 6 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 58

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา

ที่

รายการ

29.

วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ดาเนินการ
สาหรับนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา
:- บันทึกข้อมูลระดับขั้นเข้าระบบ
:- ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา (ระดับ
ขั้นคะแนนเฉลีย่ สะสม และโครงสร้าง)
:- บันทึกคะแนนเฉลี่ยสะสมในเอกสาร
รายชื่อนิสิตสาเร็จการศึกษา
:- จัดทาสถิตินิสติ ที่สาเร็จการศึกษาตาม
สาขาวิชาและหลักสูตร
วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ส่งรายชื่อ
ผู้สาเร็จการศึกษาให้คณะกรรมการประจา
คณะพิจารณาเห็นชอบรายชื่อนิสติ ที่สาเร็จ
การศึกษา
วันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุมให้
ความเห็นชอบรายชื่อนิสติ ที่สาเร็จการศึกษา
ประจาภาคเรียน
วันที่คณะส่งเอกสารรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา
ถึงกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ก่อนเวลา
13.00 น.
วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดทาเอกสาร
รายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา ส่งสานักงาน
สภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติปริญญา
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผูส้ าเร็จ
การศึกษา
วันที่นิสิตรับเอกสารการสาเร็จการศึกษา

30.

31.
32.
33.

34.
35.

4

ภาคต้น

ภาคเรียน
ภาคปลาย

ภาคฤดูร้อน

พุธที่ 7 ม.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58

เสาร์ที่ 6 มิ.ย. 58
ถึง
พฤหัสบดีที่ 11 มิ.ย. 58

อังคารที่ 11 ส.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 17 ส.ค. 58

อังคารที่ 13 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 12 มิ.ย. 58

อังคารที่ 18 ส.ค. 58

พุธที่ 14 ม.ค. 58

จันทร์ที่ 15 มิ.ย. 58

พุธที่ 19 ส.ค. 58

ศุกร์ที่ 16 ม.ค. 58

พุธที่ 17 มิ.ย. 58

ศุกร์ที่ 21 ส.ค. 58

เสาร์ที่ 17 ม.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 19 ม.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 18 มิ.ย. 58
ถึง
ศุกร์ที่ 19 มิ.ย. 58

เสาร์ที่ 22 ส.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 24 ส.ค. 58

อนุมัติโดยการแจ้งเวียน
(พุธที่ 28 ม.ค. 58)
พฤหัสบดีที่ 29 ม.ค. 58

อนุมัติโดยการแจ้งเวียน
(อังคารที่ 30 มิ.ย. 58)
พุธที่ 1 ก.ค. 58

อนุมัติโดยการแจ้งเวียน
(พุธที่ 2 ก.ย. 58 )
พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557 ระดับบัณฑิตศึกษา

5

สาหรับวันหยุดประจาภาคเรียนให้เป็นไปตามวันหยุดราชการประจาปีปกติ โดยให้รวมถึงวันสารทไทย (วันทาบุญเดือน 10 ทั้ง 2 ครั้ง)
วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา และวันตรุษจีนกรณีวันหยุดดังกล่าว วันใดตรงกับช่วงวันเวลาการเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยได้กาหนดวันสอน
ชดเชยไว้ดังนี้
ที่
วัน เดือน ปี
ภาคเรียนต้น
1 วันจันทร์ที่ 11 ส.ค. 57

วันสาคัญ
วันหยุดราชการพิเศษ เนื่องจากมติที่ประชุม คสช.

2

วันอังคารที่ 12 ส.ค. 57

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

3

วันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57

วันปิยมหาราช

4 วันแรม 1 ค่า เดือน 10
5 วันแรม 15 ค่า เดือน 10
6 ตามประกาศของสานักจุฬาราชมนตรี
7 ตามประกาศของสานักจุฬาราชมนตรี
ภาคเรียนปลาย
1 วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. 58

วันสารทไทย (ทาบุญเดือน 10 แรก)
วันสารทไทย (ทาบุญเดือน 10 หลัง)
วันตรุษอีดลิ้ ฟิตรี
วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา

2

วันพุธที่ 4 มี.ค. 58

วันมาฆบูชา

3
4
5
6

วันจันทร์ที่ 6 เม.ย. 58
วันจันทร์ที่ 13 เม.ย. 58
วันอังคารที่ 14 เม.ย. 58
วันพุธที่ 15 เม.ย. 58

วันจักรี
วันสงกรานต์
วันสงกรานต์ (วันครอบครัว)
วันสงกรานต์ (วันผูส้ ูงอายุ)

วันตรุษจีน

วันสอนชดเชย
จันทร์ 11 ส.ค. 57 (เช้า)
ชดเชย(เช้า) วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57
จันทร์ 11 ส.ค. 57 (บ่าย)
ชดเชย(บ่าย) วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57
อังคารที่ 12 ส.ค. 57 (เช้า)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 5 พ.ย. 57
อังคารที่ 12 ส.ค. 57 (บ่าย)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 12 พ.ย. 57
พฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57 (เช้า)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 19 พ.ย. 57
พฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57 (บ่าย)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 26 พ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57
วันอังคารที่ 2 ธ.ค. 57
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57
พฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. 58 (เช้า)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 1 เม.ย. 58
พฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. 58 (บ่าย)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 8 เม.ย. 58
พุธที่ 4 มี.ค. 58 (เช้า)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 22 เม.ย. 58
พุธที่ 4 มี.ค. 58 (บ่าย)
ชดเชย(บ่าย)วันพุธที่ 29 เม.ย. 58
วันจันทร์ที่ 4 พ.ค. 58
วันพุธที่ 6 พ.ค. 58
วันพฤหัสบดีที่ 7 พ.ค. 58
วันศุกร์ที่ 8 พ.ค. 58

กาหนดวันเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2558 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556
(ลงชื่อ)
วิชัย ชานิ
(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

