ประกาศสภาวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง กาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558
……………………………………..

เพื่อให้การดาเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงกาหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2558 โดยผ่านความเห็นชอบของ
สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
กรอบกาหนดหลัก
1. จานวนวันเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ และระดับปริญญาตรีภาคสมทบ
ภาคเรียนต้น และ ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนละ 15 ครั้ง เท่ากับ 15 สัปดาห์
ภาคเรียนฤดูร้อน 6 ครั้ง เท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงเรียนเท่ากับ 2.5 เท่า)
กรณี วันที่ต้องจัดการเรียนการสอนตรงกับวันที่ปฏิทินนี้กาหนดให้งดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยกาหนดวัน
สอนชดเชยไว้ตามตารางท้ายประกาศนี้
2. จานวนวันสอบกลางภาค และปลายภาค (ภาคเรียนฤดูร้อนไม่กาหนดวันสอบกลางภาค)
2.1 การสอบกลางภาค ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย กาหนดดังนี้
2.1.1 ภาคปกติ จานวนวันสอบ 5 วันทาการ
2.1.2 ภาคสบทบ เรียนจันทร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 7 วัน
2.1.3 ภาคสบทบ เรียนจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี จานวนวันสอบ 3 วัน
2.1.4 ภาคสบทบ เรียนศุกร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 3 วัน
2.2 การสอบปลายภาค
2.2.1 ภาคปกติ จานวนวันสอบ 10 วันทาการ
2.2.2 ภาคสบทบ เรียนจันทร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 14 วัน
2.2.3 ภาคสบทบ เรียนจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี และภาคสบทบ เรียนศุกร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 6 วัน
2.2.4 ภาคเรียนฤดูร้อน
: ภาคปกติ จานวนวันสอบ 5 วันทาการ
: ภาคสบทบ เรียนจันทร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 7 วัน
: ภาคสบทบ เรียนจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี และภาคสบทบ เรียนศุกร์-อาทิตย์ จานวนวันสอบ 3 วัน
3. ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.– 20.30 น. ห้ามมีการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก มหาวิทยาลัย
กาหนดเป็นช่วงเวลาการทากิจกรรมของนิสิต ยกเว้น
3.1 นิสิตภาคสมทบให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.10 น.
3.2 ภาคเรียนฤดูร้อนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ
3.3 วันที่มหาวิทยาลัยกาหนดตามปฏิทินการศึกษาให้เป็นวันสอนชดเชย
3.4 วันที่มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นวันสอบกลางภาคและสอบปลายภาค

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี

ที่

ภาคเรียนต้น
พุธที่ 29 ก.ค. 58
ถึง
อังคารที่ 4 ส.ค. 58
จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

ภาคเรียน
ภาคเรียนปลาย
จันทร์ที่ 4 ม.ค. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 59
จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59

ภาคเรียนฤดูร้อน
จันทร์ที่ 6 มิ.ย. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 59
จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59

3.2 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์–อาทิตย์)

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59

3.3 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์–พุธ–พฤหัสบดี)

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58

จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59

3.4 นิสิตปริญญาตรี (เรียนศุกร์ – อาทิตย์)

ศุกร์ที่ 14 ส.ค. 58

ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 59

ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 59

จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 23 ส.ค. 58

จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 19 มิ.ย. 59

รายการ

1

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

2
3

วันเปิดภาคเรียน
วันเริ่มต้นของการเรียน
3.1 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-ศุกร์)

4

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

5

วันสุดท้ายที่คณะส่งบันทึกขอเปิด / เปลี่ยนแปลง
รายวิชาเรียน
วันชาระเงินค่าลงทะเบียน

6

2

7

วันแจ้งชื่อของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ประสงค์จะ
สาเร็จการศึกษาผ่าน http://www.reg.tsu.ac.th/

8

วันไหว้ครู (งดการเรียนการสอน โดยมีวันสอน
ชดเชยตามท้ายประกาศนี)้

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ (งดการ
เรียนการสอน โดยมีวันสอนชดเชยตามท้ายประกาศ
นี้)
10 สัปดาห์วันสอบกลางภาค
(งดเรียน งดกิจกรรม)
10.1 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-ศุกร์)

พฤหัสบดีที่ 20 ส.ค. 58 พฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. 59

พฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 59

จันทร์ที่ 24 ส.ค. 58
ถึง
จันทร์ที่ 31 ส.ค. 58
จันทร์ที่ 10 ส.ค. 58
ถึง
พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 58

จันทร์ที่ 25 ม.ค. 59
ถึง
จันทร์ที่ 1 ก.พ. 59
จันทร์ที่ 11 ม.ค. 59
ถึง
พฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 59

จันทร์ที่ 20 มิ.ย. 59
ถึง
จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 59
จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59
ถึง
อังคารที่ 12 ก.ค. 59

พฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58

--

--

พฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 58

--

--

จันทร์ที่ 5 ต.ค. 58
ถึง
ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58
จันทร์ที่ 5 ต.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 58

จันทร์ที่ 7 มี.ค. 59
ถึง
ศุกร์ที่ 11 มี.ค. 59
จันทร์ที่ 7 มี.ค. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 59

จันทร์ที่ 5 ต.ค. 58
พุธที่ 7 ต.ค. 58
พฤหัสบดีที่ 8 ต.ค. 58
ศุกร์ที่ 9 ต.ค. 58
เสาร์ที่ 10 ต.ค. 58
อาทิตย์ที่ 11 ต.ค. 58

จันทร์ที่ 7 มี.ค. 59
พุธที่ 9 มี.ค. 58
พฤหัสบดีที่ 10 มี.ค. 59
ศุกร์ที่ 11 มี.ค. 59
เสาร์ที่ 12 มี.ค. 59
อาทิตย์ที่ 13 มี.ค. 59

9

10.2 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์ – อาทิตย์)

10.3 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์–พุธ–พฤหัสบดี)
10.4 นิสิตปริญญาตรี (เรียนศุกร์ – อาทิตย์)

---

---

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี

ที่

รายการ

11 วันสุดท้ายของการเรียน
11.1 นิสิตภาคปกติ
11.2 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์ – อาทิตย์)

3

ภาคเรียนต้น

ภาคเรียน
ภาคเรียนปลาย

ภาคเรียนฤดูร้อน

ศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58
อาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 58

ศุกร์ที่ 29 เม.ย. 59
อาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 59

ศุกร์ที่ 22 ก.ค. 59
อาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 59

11.3 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์–พุธ–พฤหัสบดี)

พฤหัสบดีที่ 26 พ.ย. 58 พฤหัสบดีที่ 28 เม.ย. 59

11.4 นิสิตปริญญาตรี (เรียนศุกร์ – อาทิตย์)

อาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 58

อาทิตย์ที่ 1 พ.ค. 59

อาทิตย์ที่ 24 ก.ค. 59

12 วันสุดท้ายของการได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชาโดย
ไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนรายวิชานั้น

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 58

จันทร์ที่ 2 พ.ค. 59

ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59

13 วันสุดท้ายของการขอลาพักการเรียน

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 58

จันทร์ที่ 2 พ.ค. 59

ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59

14 วันสุดท้ายของการมีสภาพนิสิต สาหรับนิสติ ที่ไม่
ลงทะเบียน/ไม่ขอลาพักการเรียน/ไม่ชาระเงินเพื่อ
รักษาสภาพนิสิต

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 58

จันทร์ที่ 2 พ.ค. 59

ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 59

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 58
ถึง
อังคารที่ 8 ธ.ค. 58
พุธที่ 9 ธ.ค. 58
ถึง
พุธที่ 23 ธ.ค. 58
พุธที่ 9 ธ.ค. 58
ถึง
พุธที่ 23 ธ.ค. 58
พุธที่ 9 ธ.ค. 58
ถึง
พุธที่ 23 ธ.ค. 58
ศุกร์ที่ 11 ธ.ค. 58
ถึง
อาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 58

จันทร์ที่ 2 พ.ค. 59
ถึง
อังคารที่ 10 พ.ค. 59
พุธที่ 11 พ.ค. 59
ถึง
พุธที่ 25 พ.ค. 59
พุธที่ 11 พ.ค. 59
ถึง
พุธที่ 25 พ.ค. 59
พุธที่ 11 พ.ค. 59
ถึง
พุธที่ 25 พ.ค. 59
ศุกร์ที่ 13 พ.ค. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 59

จันทร์ที่ 25 ก.ค. 59
ถึง
อังคารที่ 26 ก.ค. 59
พุธที่ 27 ก.ค. 59
ถึง
อังคารที่ 2 ส.ค. 59
พุธที่ 27 ก.ค. 59
ถึง
อังคารที่ 2 ส.ค. 59
พุธที่ 27 ก.ค. 59
ถึง
อังคารที่ 2 ส.ค. 59
ศุกร์ที่ 29 ก.ค. 59
ถึง
อาทิตย์ที่ 31 ก.ค. 59

15 หยุดเรียน เพื่อการสอนชดเชย (วันชดเชยวันหยุด
เป็นไปตามท้ายประกาศ)
16 สัปดาห์วันสอบปลายภาค
16.1 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-ศุกร์)
(เว้นวันหยุด)
16.2 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์ – อาทิตย์)
1.6.3 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี)
16.4 นิสิตปริญญาตรี (เรียนศุกร์ – อาทิตย์)
17 วันเริ่มต้นการปิดภาคเรียน
17.1 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-ศุกร์)

พฤหัสบดีที่ 21 ก.ค. 59

พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 58 พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 59

พุธที่ 3 ส.ค. 59

17.2 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์–อาทิตย์)

พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 58 พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 59

พุธที่ 3 ส.ค. 59

17.3 นิสิตปริญญาตรี (เรียนจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี)

พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 58 พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 59

พุธที่ 3 ส.ค. 59

17.4 นิสิตปริญญาตรี (เรียนศุกร์–อาทิตย์)

จันทร์ที่ 21 ธ.ค. 58

จันทร์ที่ 23 พ.ค. 59

18 วันที่อาจารย์ผสู้ อน/สาขาวิชา/คณะดาเนินการจัดทา
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนระดับขั้น และ
พฤหัสบดีที่ 24 ธ.ค. 58 พฤหัสบดีที่ 26 พ.ค. 59
บันทึกผลการเรียนผ่าน
ถึง
ถึง
http://www.reg.tsu.ac.th/
พุธที่ 6 ม.ค. 59
เสาร์ที่ 4 มิ.ย. 59

จันทร์ที่ 1 ส.ค. 59
พุธที่ 3 ส.ค. 59
ถึง
พุธที่ 10 ส.ค. 59

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี

ที่

รายการ

ภาคเรียนต้น

ภาคเรียน
ภาคเรียนปลาย

4

ภาคเรียนฤดูร้อน

19 วันสุดท้ายที่คณะดาเนินการส่งรายงานระดับขั้นตาม
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาคณะถึง
พฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 59
จันทร์ที่ 6 มิ.ย. 59
พฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 59
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสติ ฯก่อนเวลา 11.00 น.
20 วันสุดท้ายของการคงสภาพรายวิชาที่นิสิตได้รับ
พฤหัสบดีที่ 7 ม.ค. 59
จันทร์ที่ 6 มิ.ย. 59
พฤหัสบดีที่ 11 ส.ค. 59
สัญลักษณ์ I
(I ภาคเรียนปลาย/57)
(I ภาคเรียนต้น/58)
(I ภาคเรียนปลาย/58)
20.1 นิสิตภาคปกติ
20.2 นิสิตภาคสมทบ
(I ภาคเรียนฤดูร้อน/57)
(I ภาคเรียนต้น/58)
(I ภาคเรียนปลาย/58)
21 วันประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ เนื่องจากไม่ได้
ลงทะเบียน/ไม่ลาพักการเรียน/ไม่ชาระเงินรักษา
ศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59
ศุกร์ที่ 1 ก.ค. 59
พุธที่ 7 ก.ย. 59
สภาพนิสติ
22 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ดาเนินการสาหรับ
นิสิตที่สาเร็จการศึกษา
:- บันทึกข้อมูลระดับขัน้ เข้าระบบ
:- ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา (ระดับขั้น
ศุกร์ที่ 8 ม.ค. 59
อังคารที่ 7 มิ.ย. 59
เสาร์ท่ี 13 ส.ค. 59
คะแนนเฉลีย่ สะสม และโครงสร้าง)
ถึง
ถึง
ถึง
:- บันทึกคะแนนเฉลี่ยสะสมในเอกสารรายชื่อนิสิต
พุธที่ 13 ม.ค. 59
อาทิตย์ที่ 12 มิ.ย. 59 พฤหัสบดีที่ 18 ส.ค. 59
สาเร็จการศึกษา
:- จัดทาสถิตินิสติ ที่สาเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา
และหลักสูตร
23 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ส่งรายชื่อผูส้ าเร็จ
การศึกษาให้คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
พฤหัสบดีที่ 14 ม.ค. 59 จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 59
ศุกร์ที่ 19 ส.ค. 59
เห็นชอบรายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา
24 วันที่คณะกรรมการประจาคณะประชุมให้ความ
เห็นชอบรายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาประจาภาค
ศุกร์ที่ 15 ม.ค. 59
อังคารที่ 14 มิ.ย. 59
จันทร์ที่ 22 ส.ค. 59
เรียน
25 วันที่คณะส่งเอกสารรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาถึงกลุ่ม
จันทร์ที่ 18 ม.ค. 59
พุธที่ 15 มิ.ย. 59
อังคารที่ 23 ส.ค. 59
ภารกิจทะเบียนนิสิตฯก่อนเวลา13.00น.
26 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดทาเอกสาร
รายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา ส่งสานักงานสภา
อังคารที่ 19 ม.ค. 59 พฤหัสบดีที่ 16 มิ.ย. 59
พุธที่ 24 ส.ค. 59
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
ปริญญา
27 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผูส้ าเร็จ
พฤหัสบดีที่ 28 ม.ค. 59 อังคารที่ 28 มิ.ย. 59
จันทร์ที่ 5 ก.ย. 59
การศึกษา
28 วันที่นิสิตรับเอกสารการสาเร็จการศึกษา

ศุกร์ที่ 29 ม.ค. 59

พุธที่ 29 มิ.ย. 59

อังคารที่ 6 ก.ย. 59

สาหรับวันหยุดประจาภาคเรียนให้เป็นไปตามวันหยุดราชการประจาปีปกติ โดยให้รวมถึงวันสารทไทย (วันทาบุญเดือน 10 ทั้ง 2 ครั้ง)
วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา และวันตรุษจีน กรณีวันหยุดดังกล่าววันใดตรงกับช่วงวันเวลาการเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยได้กาหนด
วันสอนชดเชยไว้ดังนี้

ปฏิทินการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี

ที่
ภาคเรียนต้น

วัน เดือน ปี

วันสาคัญ

5
วันสอนชดเชย

1 วันพุธที่ 12 ส.ค. 58

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จันทร์ที่ 30 พ.ย. 58

2 วันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ย. 58

วันไหว้ครู

อังคารที่ 1 ธ.ค. 58

วันแรม 1ค่า เดือน 10
3 (จันทร์ 28 ก.ย. 58)

วันสารทไทย (ทาบุญเดือน 10 แรก)

ศุกร์ที่ 4 ธ.ค. 58

4 วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 58

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ
วันสารทไทย (ทาบุญเดือน 10 หลัง)

พุธที่ 2 ธ.ค. 58

วันแรม 15 ค่า เดือน 10
5 (จันทร์ 12 ต.ค. 58)

วันปิยมหาราช
7 ตามประกาศของสานักจุฬาราชมนตรี วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี
6 วันศุกร์ที่ 23 ต.ค. 58

8 ตามประกาศของสานักจุฬาราชมนตรี

อังคารที่ 8 ธ.ค. 58
พฤหัสบดีที่ 3 ธ.ค. 58
พุธที่ 4 พ.ย. 58 (บ่าย)
(เรียนรายวิชาของช่วงเช้า)
พุธที่ 11 พ.ย. 58 (บ่าย)
(เรียนรายวิชาของช่วงบ่าย)
พุธที่ 18 พ.ย. 58 (บ่าย)
(เรียนรายวิชาของช่วงเช้า)
พุธที่ 25 พ.ย. 58 (บ่าย)
(เรียนรายวิชาของช่วงบ่าย)

วันตรุษอีดิ้ลอัฏฮา

ภาคเรียนปลาย
1 วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 59

วันตรุษจีน

จันทร์ที่ 2 พ.ค. 59

2 วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 59

วันมาฆบูชา

อังคารที่ 3 พ.ค. 59

3 วันพุธที่ 6 เม.ย. 59

วันจักรี

วันพุธที่ 4 พ.ค. 59

4 วันพุธที่ 13 เม.ย. 59

วันสงกรานต์

ศุกร์ที่ 6 พ.ค. 59

5 วันพฤหัสบดีที่ 14 เม.ย. 59

วันสงกรานต์

จันทร์ที่ 9 พ.ค. 59

6 วันศุกร์ที่ 15 เม.ย. 59
ภาคเรียนฤดูร้อน
1 วันอังคารที่ 19 ก.ค. 59
2 วันพุธที่ 20 ก.ค. 59

วันสงกรานต์

อังคารที่ 10 พ.ค. 59

วันอาสาฬหบูชา
วันเข้าพรรษา

จันทร์ที่ 25 ก.ค. 59
อังคารที่ 26 ก.ค. 59

กาหนดวันเปิดภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

(รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชานิ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประธานกรรมการสภาวิชาการ

