
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   
 และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) 

คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
………………………………………………… 

          เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอน 
ในสถานศึกษา และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2) 
คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่   1/2564                            
เมื่อวันพุธที ่ 27 มกราคม 2564  ดังนี้ 

ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

1 วันสุดทา้ยที่คณะขอเปิดรายวิชาสอน สง่ถึงกลุ่มภารกิจ

ทะเบียนนิสิตฯ 

จันทร์ที่ 15 ก.พ. 64 จันทร์ที่ 9 ส.ค. 64 

2 ก าหนดวันลงทะเบยีนออนไลนผ์่าน https://enroll.tsu.ac.th  จันทร์ที่ 21 มิ.ย. 64 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 27 มิ.ย. 64 

จันทร์ที่ 15 พ.ย. 64 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 21 พ.ย. 64 
3 วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) รายวชิาเรียนผ่าน  

https://enroll.tsu.ac.th 
จันทร์ที่ 28 มิ.ย. 64 

ถึง 
อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 64 

จันทร์ที่ 22 พ.ย. 64 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 
4 วันสุดทา้ยที่คณะส่งบันทึกขอเปดิ/เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียน

เพิ่มเติมจากค าสั่งตารางเรียน 

พฤหัสบดีที่ 1 ก.ค. 64 
 

พฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 64 
 

5 วันเปิดภาคเรียน จันทร์ที่ 5 ก.ค. 64 จันทร์ที่  29 พ.ย. 64 

6 วันออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับปฏิทินของ

สถานศึกษาที่นสิิตออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ขึ้นอยู่กับปฏิทินของ

สถานศึกษาที่นสิิตออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

7 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนกรณีพิเศษ โดยนสิิตต้องช าระเงิน 

ค่าขอเพิ่มวิชา ด าเนนิการที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ  

จันทร์ที่ 5 ก.ค. 64 
ถึง 

จันทร์ที่ 12 ก.ค. 64 

จันทร์ที่  29 พ.ย. 64 
ถึง 

อังคารที่ 7 ธ.ค. 64 

https://enroll.tsu.ac.th/
https://enroll.tsu.ac.th/


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2)  คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

8 วันช าระเงินค่าลงทะเบียน     

 

อังคารที่ 13 ก.ค. 64 
ถึง 

จันทร์ที่ 19 ก.ค. 64 

พุธที่ 8 ธ.ค. 64 
ถึง 

อังคารที่ 14 ธ.ค. 64 
9 วันแจ้งชื่อของนิสติที่ประสงค์จะส าเร็จการศึกษา 

ผ่าน https://enroll.tsu.ac.th 

-- จันทร์ที่  29 พ.ย. 64 
ถึง 

อังคารที่  28 ธ.ค. 64 

10 วันสุดทา้ยของการคงสภาพรายวิชาทีน่ิสิตได้รับสัญลักษณ์ I 

ส าหรับนสิิตที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2564 

อังคารที่ 3 ส.ค. 64 อังคารที่  28 ธ.ค. 64 

11 วันที่งานทะเบียนยกเลกิรายวิชาส าหรับนสิิตที่ไมช่ าระ
ค่าลงทะเบียน 

จันทร์ที่ 4 ต.ค. 64 จันทร์ที่ 28 ก.พ. 65 

12 วันสุดทา้ยของการได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา/ 

การขอลาพักการเรียน 

พฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.64 ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 65 

13 วันสุดทา้ยของการมีสภาพนิสิตส าหรับนสิิตที่ไมล่งทะเบียน/

ไม่ขอลาพักการเรียน/ไมช่ าระเงนิเพื่อรักษาสภาพนสิิต 

พฤหัสบดีที่ 14 ต.ค.64 ศุกร์ที่ 4 มี.ค. 65 

14 วันที่อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะด าเนนิการจัดท า

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนระดับขัน้ และบันทึกผล

การเรียนผ่าน https://enroll.tsu.ac.th 

อังคารที่ 9 พ.ย. 64 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 19 พ.ย. 64 

จันทร์ที่ 7 มี.ค. 65 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 11 มี.ค. 65 

15 วันสุดท้ายที่คณะด าเนินการส่งรายงานระดับขั้น ตาม

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ ถึงกลุ่ม

ภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ก่อนเวลา 11.00 น. 

จันทร์ที่ 22 พ.ย. 64 จันทร์ที่ 14 มี.ค. 65 

16 วันสุดทา้ยของการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา ขึ้นอยู่กับปฏิทินของ

สถานศึกษาที่นสิิตออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ขึ้นอยู่กับปฏิทินของ

สถานศึกษาที่นสิิตออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

17 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ด าเนินการส าหรับนสิิตที่

ส าเร็จการศึกษา 

  - บันทึกระดบัขั้นเข้าระบบ 

  - ตรวจสอบโครงสร้างการส าเร็จการศึกษาและจัดท า  

    รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวชิาและหลักสูตร 

จันทร์ที่ 22 พ.ย. 64 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 

จันทร์ที่ 14 มี.ค. 65 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 20 มี.ค. 65 

https://enroll.tsu.ac.th/
https://enroll.tsu.ac.th/


ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ที่ออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
และนิสิตสาขาวิชาการวัดและประเมินทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ชั้นปีที่ 4 (เฉพาะภาคเรียนที่ 2)  คณะศึกษาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

3 
 

ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

18 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ส่งรายชื่อผูส้ าเร็จ 

การศึกษาให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาเห็นชอบ 

รายชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษา 

-- อังคารที่ 22 มี.ค. 65 

19 วันที่คณะกรรมการประจ าคณะประชุมให้ความเห็นชอบ

รายชื่อนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน 
 

-- พุธที่ 23 มี.ค. 65 

20 วันที่คณะส่งเอกสารรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษา ถึงกลุ่มภารกิจ

ทะเบียนนิสิตฯ  ก่อนเวลา 13.00 น. 

-- พฤหัสบดีที่ 24 มี.ค. 65 

21 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดท าเอกสารรายชื่อนิสิตที่

ส าเร็จการศึกษา ส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ

สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิปริญญา 

-- ศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65 

22 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา -- อังคารที่ 5 เม.ย. 65 

23 วันที่นสิิตรับเอกสารการส าเร็จการศึกษา -- พฤหัสบดีที่ 7 เม.ย. 65 

24 วันประกาศรายชื่อนสิิตที่พน้สภาพ เนื่องจากไมไ่ด้

ลงทะเบียน/ไม่ลาพักการเรียน/ไม่ช าระเงินรักษาสภาพนิสิต 

จันทร์ที่ 31 ม.ค. 65 จันทร์ที่ 27 มิ.ย. 65 

 

 ก าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565  วันจันทร์ที่  20  มิถุนายน  2565 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

  ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ช านิ) 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 

   


