ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558)
ประจาปีการศึกษา 2557
………………………………………………..……………..

เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558) ประจาปี
การศึกษา 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณจึงกาหนดปฏิทินการศึกษา โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ดังนี้
1. จำนวนวันเวลำเรียนในแต่ละภำคเรียนของนิสิตระดับปริญญำตรีภำคปกติ
ภำคต้น เรียน 15 ครั้ง เท่ำกับ 15 สัปดำห์
ภำคปลำย เรียน 8 ครั้ง เท่ำกับ 15 สัปดำห์ โดยจัดให้มีเวลำกำรเรียนกำรสอน 2 เท่ำของเวลำเรียนปกติ
ภำคฤดูร้อนไม่อนุญำตให้นิสิตลงทะเบียนยกเว้นนิสิตตกค้ำงและให้เรียนตำมปฏิทินกำรศึกษำฉบับปกติ
2. จำนวนวันสอบกลำงภำค และปลำยภำค
2.1 กำรสอบกลำงภำค
2.1.1 ภำคเรียนต้น จัดสอบ 5 วันทำกำร
2.1.1 ภำคเรียนปลำย ไม่ดำเนินกำรจัดสอบให้
2.2 กำรสอบปลำยภำค
ดำเนินกำรจัดสอบ 10 วันทำกำร
3. วันพุธของสัปดำห์ ตั้งแต่เวลำ 13.00 น. – 17.30 น. ห้าม มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เนื่องจำก มหำวิทยำลัย
กำหนดเป็นช่วงเวลำกำรทำกิจกรรมของนิสิต ยกเว้น
3.1 ภำคเรียนปลำย ให้จัดกำรเรียนกำรสอนได้ เนื่องจำกมหำวิทยำลัยกำหนดจัดกำรเรียนกำรจำนวน 8 ครั้ง
โดยจัดให้มีเวลำกำรเรียนกำรสอน 2 เท่ำของเวลำปกติ
3.2 วันที่มหำวิทยำลัยกำหนดตำมปฏิทินกำรศึกษำให้เป็นวันสอนชดเชย

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558)
ประจำปีกำรศึกษำ 2557

ที่

รายการ

ภาคต้น

ภาคเรียน
ภาคปลาย

จันทร์ที่ 4 ส.ค. 57ถึง
อำทิตย์ที่ 10 ส.ค. 57

จันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57 ถึง
อำทิตย์ที่ 4 ม.ค. 58

1.

กาหนดวันลงทะเบียนออนไลน์ผา่ น
http://www.reg.tsu.ac.th/

2.
3.

วันเปิดภาคเรียน
วันเริ่มต้นของการเรียน

จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57
จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57

จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58
จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58

4.

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

5.

วันสุดท้ำยที่คณะขอเปิด / เปลี่ยนแปลง
รำยวิชำเรียน

จันทร์ที่ 11 ส.ค. 57
ถึง
อำทิตย์ที่ 24 ส.ค. 57
พฤหัสบดีที่ 21 ส.ค. 57

จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58
ถึง
อำทิตย์ที่ 11 ม.ค. 58
ไม่อนุญาตให้เปิดวิชาเพิ่ม
คณะต้องจัดวิชาให้แน่นอน
ก่อนกาหนดวันลงทะเบียน

6.

วันชำระเงินค่ำลงทะเบียน

จันทร์ที่ 25 ส.ค. 57 ถึง
จันทร์ที่ 1 ก.ย. 57

7.

วันแจ้งชื่อของนิสิตที่ประสงค์จะสำเร็จกำรศึกษำ
ผ่ำน http://www.reg.tsu.ac.th/

จันทร์ที่ 12 ม.ค. 58 ถึง
จันทร์ที่ 19 ม.ค. 58
จันทร์ที่ 5 ม.ค. 58
ถึง
พฤหัสบดีที่ 5 ก.พ. 58

8.

วันไหว้ครู (ไม่งดกำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอำจำรย์ผสู้ อนในกำรให้นิสิตเข้ำ
ร่วมกิจกรรม)
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (ไม่
งดกำรเรียนกำรสอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อำจำรย์ผู้สอนในกำรให้นสิ ิตเข้ำร่วมกิจกรรม)
สัปดาห์วันสอบกลางภาค
(งดเรียน งดกิจกรรม)

9.
10.
11.

วันสุดท้ายของการเรียน

12.

วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา
โดยไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา
นั้น

13.
14.

วันสุดท้ำยของกำรขอลำพักกำรเรียน สำหรับ
นิสิตปริญญำตรีคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
(หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี)
วันสุดท้ำยของกำรมีสภำพนิสิต สำหรับนิสติ ที่ไม่
ลงทะเบียน/ไม่ขอลำพักกำรเรียน/ไม่ชำระเงิน
เพื่อรักษำสภำพนิสิต

-

พฤหัสบดีที่ 28 ส.ค. 57

-

พุธที่ 1 ต.ค. 57

-

จันทร์ที่ 6 ต.ค. 57
ถึง
ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 57
ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 27 ก.พ. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 58

ศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57

ศุกร์ที่ 23 ก.พ. 58

ภาคฤดูร้อน

2

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558)
ประจำปีกำรศึกษำ 2557

ที่

รายการ

15.

หยุดเรียน เพื่อเตรียมการสอบปลายภาค/สอน
ชดเชย

16.

สัปดาห์วันสอบปลายภาค

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

ภาคเรียน
ภาคปลาย
-

จันทร์ที่ 8 ธ.ค. 57
ถึง
จันทร์ที่ 22 ธ.ค. 57

จันทร์ที่ 2 มี.ค. 58
ถึง
ศุกร์ที่ 6 มี.ค. 58

17.

วันเริ่มต้นการปิดภาคเรียน

อังคารที่ 23 ธ.ค. 57

เสาร์ที่ 7 มี.ค. 58

18.

วันที่อำจำรย์ผสู้ อน/สำขำวิชำ/คณะดำเนินกำร
จัดทำ ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนระดับ
ขั้น และบันทึกผลกำรเรียนผ่ำน
http://www.reg.tsu.ac.th/

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

เสำร์ที่ 7 มี.ค. 58
ถึง
พุธที่ 11 มี.ค. 58

19.

วันสุดท้ำยที่คณะดำเนินกำรส่งรำยงำนระดับขั้น
ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจำ
คณะถึงกลุม่ ภำรกิจทะเบียนนิสิตฯ ก่อนเวลา
11.00 น.
วันสุดท้ำยของกำรคงสภำพรำยวิชำที่นิสิตได้รับ
สัญลักษณ์ I

อังคำรที่ 6 ม.ค. 58

พฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58

อังคำรที่ 6 ม.ค. 58
(I ภำคปลำย/2556)

พฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 58
(I ภำคต้น/2557)

อังคำรที่ 6 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58

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

ศุกร์ที่ 13 มี.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 16 มี.ค. 58

อังคำรที่ 13 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 17 มี.ค. 58
(8.00-11.00 น.)

พุธที่ 14 ม.ค. 58

ศุกร์ที่ 17 มี.ค. 58
(13.00-17.10 น.)

20.

21.
22.

23.
24.

วันประกำศรำยชื่อนิสิตที่พ้นสภำพ เนื่องจำก
ไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่ลำพักกำรเรียน/ไม่ชำระเงิน
รักษำสภำพนิสิต
วันที่กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสิตฯ ดำเนินกำร
สำหรับนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ
:- บันทึกข้อมูลระดับขั้นเข้ำระบบ
:- ตรวจสอบกำรสำเร็จกำรศึกษำ (ระดับ
ขั้นคะแนนเฉลีย่ สะสม และโครงสร้ำง)
:- บันทึกคะแนนเฉลี่ยสะสมในเอกสำร
รำยชื่อนิสิตสำเร็จกำรศึกษำ
:- จัดทำสถิตินิสติ ที่สำเร็จกำรศึกษำตำม
สำขำวิชำและหลักสูตร
วันที่กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสิตฯ ส่งรำยชื่อ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรประจำคณะ
พิจำรณำเห็นชอบรำยชื่อนิสติ ที่สำเร็จกำรศึกษำ
วันที่คณะกรรมกำรประจำคณะประชุมให้ควำม
เห็นชอบรำยชื่อนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำประจำ
ภำคเรียน

ภาคฤดูร้อน

3

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558)
ประจำปีกำรศึกษำ 2557

ที่
25.

วันที่คณะส่งเอกสำรรำยชื่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำถึง
กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสติ ฯก่อนเวลำ13.00น.

26.

วันที่กลุ่มภำรกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดทำเอกสำร
รำยชื่อนิสิตทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ส่งสำนักงำนสภำ
มหำวิทยำลัยเพื่อเสนอสภำมหำวิทยำลัยอนุมตั ิ
ปริญญำ
วันที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ

27.
28.

ภาคต้น

ภาคเรียน
ภาคปลาย

ศุกร์ที่ 16 ม.ค. 58

พุธที่ 18 มี.ค. 58

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

พฤหัสบดีที่ 19 มี.ค. 58

อนุมัติโดยกำรแจ้งเวียน
(พุธที่ 28 ม.ค. 58)

อนุมัติโดยกำรแจ้งเวียน
(ศุกร์ที่ 27 มี.ค. 58)

พฤหัสบดีที่ 29 ม.ค.
58

จันทร์ที่ 30 มี.ค. 58

รายการ

วันที่นิสิตรับเอกสำรกำรสำเร็จกำรศึกษำ

4

ภาคฤดูร้อน

สำหรับวันหยุดประจำภำคเรียนให้เป็นไปตำมวันหยุดรำชกำรประจำปีปกติ โดยให้รวมถึงวันสำรทไทย (วันทำบุญเดือน 10 ทั้ง 2 ครั้ง)
วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮำ และวันตรุษจีน กรณีวันหยุดดังกล่ำววันใดตรงกับช่วงวันเวลำกำรเปิดภำคเรียน มหำวิทยำลัยได้กำหนดวันสอน
ชดเชยไว้ดงั นี้
ที่
วัน เดือน ปี
ภาคเรียนต้น
1 วันจันทร์ที่ 11 ส.ค. 57

วันสาคัญ
วันหยุดรำชกำรพิเศษ เนื่องจำกมติที่ประชุม คสช.

วันสำรทไทย (ทำบุญเดือน 10 แรก)

จันทร์ 11 ส.ค. 57 (เช้ำ)
ชดเชย(เช้ำ) วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57
จันทร์ 11 ส.ค. 57 (บ่ำย)
ชดเชย(บ่ำย) วันพุธที่ 3 ธ.ค. 57
อังคำรที่ 12 ส.ค. 57 (เช้ำ)
ชดเชย(บ่ำย)วันพุธที่ 5 พ.ย. 57
อังคำรที่ 12 ส.ค. 57 (บ่ำย)
ชดเชย(บ่ำย)วันพุธที่ 12 พ.ย. 57
พฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57 (เช้ำ)
ชดเชย(บ่ำย)วันพุธที่ 19 พ.ย. 57
พฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57 (บ่ำย)
ชดเชย(บ่ำย)วันพุธที่ 26 พ.ย. 57
วันจันทร์ที่ 1 ธ.ค. 57

วันสำรทไทย (ทำบุญเดือน 10 หลัง)

วันอังคำรที่ 2 ธ.ค. 57

2

วันอังคำรที่ 12 ส.ค. 57

วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
พระบรมรำชินีนำถ

3

วันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 57

วันปิยมหำรำช

4

วันอังคำรที่ 9 ก.ย. 57
(วันแรม 1 ค่ำ เดือน 10)
5 วันอังคำรที่ 23 ก.ย. 57
(วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10)
6 ตำมประกำศของสำนักจุฬำรำชมนตรี
7 ตำมประกำศของสำนักจุฬำรำชมนตรี
ภาคเรียนปลาย
1 วันพฤหัสบดีที่ 19 ก.พ. 58
2

วันพุธที่ 4 มี.ค. 58

วันสอนชดเชย

วันตรุษอีดลิ้ ฟิตรี
วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮำ
วันตรุษจีน
วันมำฆบูชำ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธ.ค. 57
จัดวันสอนชดเชยให้ไม่ได้
ให้ผู้สอนจัดหำวัน เวลำ สอนชดเชยเอง
จัดวันสอนชดเชยให้ไม่ได้
ให้ผู้สอนจัดหำวัน เวลำ สอนชดเชยเอง

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรีภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (ที่จะออกไปปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในปีการศึกษา 2558)
ประจำปีกำรศึกษำ 2557

กาหนดวันเปิดภาคต้น ปีการศึกษา 2558 สำหรับนิสิตปริญญำตรี คณะศึกษำศำสตร์ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 5 ปี)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
จึงประกำศมำเพื่อทรำบ
ประกำศ ณ วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)

วิชัย ชำนิ
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ชำนิ)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ
ประธำนกรรมกำรสภำวิชำกำร
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