
 
 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เรื่อง  ก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 

………………………………………………… 
 เพ่ือให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัย จึงก าหนดปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2566 โดยผ่านความเห็นชอบของ 
สภาวิชาการ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธที ่28 ธันวาคม 2565  ดังนี้ 
 

กรอบก าหนดหลัก 
 1.  ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใช้ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ยกเว้นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิตที่ต้องออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) 

 2. จ านวนวันเวลาเรียนในแต่ละภาคเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคสมทบ ก าหนดดังนี้ 
  2.1 ภาคเรียนที ่1 และภาคเรียนที ่2 ก าหนดให้เรียนภาคเรียนละ 15 สัปดาห์ 
  2.2 ภาคเรียนฤดูร้อน ก าหนดให้เรียนจ านวน 6 ครั้ง ซึ่งมีชั่วโมงการเรียนเท่ากับ 15 สัปดาห์ (จัดชั่วโมงเรียน
เท่ากับ 2.5 เท่าของภาคเรียนปกติ) 

 3. วันสอบปลายภาค  ก าหนดดังนี้   
  3.1 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  
   3.1.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 10 วัน 
   3.1.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 14 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 
  3.2 การสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน   
   3.2.1 ภาคปกติ จ านวนวันสอบ 5 วัน 
   3.2.2 ภาคสมทบ จ านวนวันสอบไม่เกิน 7 วัน (ตามวันที่จัดให้เรียน) 

 4. ทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 20.30 น. งดจัดการเรียนการสอน เนื่องจากมหาวิทยาลัยก าหนดให้
เป็นช่วงเวลาการท ากิจกรรมของนิสิต โดยให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ยกเว้นวันที่
มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นวันสอบปลายภาค  
  กรณีต่อไปนี้ให้จัดการเรียนการสอนไดต้ามปกต ิ
  4.1 ภาคเรียนฤดูร้อน  
  4.2 วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามประกาศตารางเรียน 
  4.3 วันที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เป็นวันสอนชดเชยตามปฏิทินการศึกษา 
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 5. ตารางปฏิทินการศึกษา ก าหนดวันส าหรับการด าเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 
1 วันสุดทา้ยที่คณะขอเปิดรายวิชาสอน  

ส่งถึงกลุ่มภารกิจทะเบยีนนิสิตฯ 
จันทร์ที่ 13 ก.พ. 66 จันทร์ที่ 7 ส.ค. 66 จันทร์ที่ 8 ม.ค. 67 

2 ก าหนดวันลงทะเบยีนออนไลนผ์่าน 
https://enroll.tsu.ac.th 
(ยืนยันการลงทะเบียนตามชั้นปี ให้เป็นไปตาม
ประกาศการลงทะเบียนในแต่ละภาคเรียน) 

จันทร์ที่ 12 มิ.ย. 66 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 66 

จันทร์ที่ 6 พ.ย. 66 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 

จันทร์ที่ 1 เม.ย. 67 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 5 เม.ย. 67 

3 วันเปลี่ยนแปลง/แก้ไข (เพิ่ม-ถอน) 
รายวิชาเรียนผ่าน  
https://enroll.tsu.ac.th 

จันทร์ที่ 19 มิ.ย. 66 
ถึง 

จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 

จันทร์ที่ 13 พ.ย. 66 
ถึง 

จันทร์ที่ 20 พ.ย. 66 

อังคารที่ 9 เม.ย. 67 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 12 เม.ย. 67 
4 วันสุดทา้ยที่คณะส่งบันทึกขอเปดิ/

เปลี่ยนแปลงรายวิชาเรียนเพิ่มเติมจาก
ค าสั่งตารางเรียน 

พฤหัสบดีที่ 22 มิ.ย. 66 
 

พฤหัสบดีที่ 16 พ.ย. 66 
 

พฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 67 

5 วันเปิดภาคเรียน จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 จันทร์ที่  20 พ.ย. 66 จันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 
6 วันเร่ิมต้นของการเรียน    
 6.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 จันทร์ที่  20 พ.ย. 66 จันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 
 6.2 นิสิตภาคสมทบ (เรียนจันทร์-อาทิตย์) จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 จันทร์ที่  20 พ.ย. 66 จันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 
7 การเพิ่ม-ถอนวิชาเรียนกรณีพิเศษ    

โดยนิสติต้องช าระเงินค่าขอเพิ่มวิชา 
ด าเนินการที่กลุ่มภารกิจทะเบียนฯ 

อังคารที่  27 มิ.ย. 66 
ถึง 

จันทร์ที่ 3 ก.ค. 66 

อังคารที่  21 พ.ย. 66 
ถึง 

จันทร์ที่ 27 พ.ย. 66 

พุธที่ 17 เม.ย. 67 
ถึง 

จันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 
8 วันช าระเงินค่าลงทะเบียน อังคารที่ 4 ก.ค. 66 

ถึง 
จันทร์ที่ 10 ก.ค. 66 

อังคารที่ 28 พ.ย. 66 
ถึง 

จันทร์ที่ 4 ธ.ค. 66 

อังคารที่ 23 เม.ย. 67 
ถึง 

จันทร์ที่ 29 เม.ย. 67 
9 วันแรกของการถอนรายวิชาติด

สัญลักษณ์ W 
อังคารที่ 11 ก.ค. 66 

 
อังคารที่ 5 ธ.ค. 66 

 
อังคารที่ 30 เม.ย. 67 

10 วันแจ้งชื่อของนิสติที่ประสงค์จะส าเร็จ
การศึกษาผ่าน 
https://enroll.tsu.ac.th 

จันทร์ที่ 26 มิ.ย. 66 
ถึง 

อังคารที่ 25 ก.ค. 66 

จันทร์ที่  20 พ.ย. 66 
ถึง 

อังคารที่  19 ธ.ค. 66 

จันทร์ที่ 22 เม.ย. 67 
ถึง 

อังคารที่ 21 พ.ค. 67 
11 วันสุดทา้ยของการคงสภาพรายวิชาที่

นิสิตได้รับสัญลักษณ์  I 
อังคารที่ 25 ก.ค. 66 อังคารที่  19 ธ.ค. 66 อังคารที่ 21 พ.ค. 67 

12 วันที่งานทะเบียนยกเลกิรายวิชา
ส าหรับนสิิตที่ไมช่ าระค่าลงทะเบียน 

จันทร์ที่ 25 ก.ย. 66 จันทร์ที่ 19 ก.พ. 67 จันทร์ที่ 20 พ.ค. 67 

https://enroll.tsu.ac.th/
https://enroll.tsu.ac.th/
https://enroll.tsu.ac.th/
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ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 
13 วันสุดทา้ยของการได้รับอนุมัติให้ถอน

รายวิชา/การขอลาพักการเรียน 
พุธที่ 4 ต.ค. 66 พุธที่ 28 ก.พ. 67 พุธที่ 22 พ.ค. 67 

14 วันสุดทา้ยของการมีสภาพนิสิต 
ส าหรับนสิิตที่ไมล่งทะเบียน/ไมข่อลา
พักการเรียน/ไม่ช าระเงินเพื่อรักษา
สภาพนสิิต 

พุธที่ 4 ต.ค. 66 พุธที่ 28 ก.พ. 67 พุธที่ 22 พ.ค. 67 

15 วันสุดทา้ยของการเรียน    
 15.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) ศุกร์ที่ 6 ต.ค. 66 ศุกร์ที่ 1 มี.ค. 67 ศุกร์ที่ 31 พ.ค. 67 

 15.2 นิสิตภาคสมทบ (เรียนจนัทร์-อาทิตย์) อาทิตย์ที่ 8 ต.ค. 66 อาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 67 อาทิตย์ที่ 2 มิ.ย. 67 

16 สัปดาห์หยุดอ่านหนังสือสอบ 
ปลายภาค 

จันทร์ที่ 9 ต.ค. 66 
  ถึง 
อาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 66 

จันทร์ที่ 4 มี.ค. 67 
  ถึง 
อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 67 

 
- 

17 สัปดาห์วันสอบปลายภาค    
 17.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์ - ศุกร์) จันทร์ที่ 16 ต.ค. 66 

  ถึง 
ศุกร์ที่ 27 ต.ค. 66 

จันทร์ที่ 11 มี.ค. 67 
ถึง 

ศุกร์ที่ 22 มี.ค. 67 

อังคารที่ 4 มิ.ย. 67 
ถึง 

ศุกร์ที่ 7 มิ.ย. 67 

17.2 นิสิตภาคสมทบ (เรียนจนัทร์-อาทิตย์) จันทร์ที่ 16 ต.ค. 66 
  ถึง 
อาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 66 

จันทร์ที่ 11 มี.ค. 67 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 67 

อังคารที่ 4 มิ.ย. 67 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 9 มิ.ย. 67 

18 วันเร่ิมต้นการปิดภาคเรียน    
 18.1 นิสิตภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) เสารท์ี่ 28 ต.ค. 66 เสาร์ที่ 23 มี.ค. 67 เสารท์ี่ 8 มิ.ย. 67 
 18.2 นิสิตภาคสมทบ (เรียนจนัทร์-อาทิตย์)                                                                 จันทร์ที่ 30 ต.ค. 66 จันทร์ที่ 25 มี.ค. 67 จันทร์ที่ 10 มิ.ย. 67 

19 วันที่อาจารย์ผู้สอน/สาขาวิชา/คณะ
ด าเนินการจัดท า ตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียน ระดับขั้นและ
บันทึกผลการเรียนผา่น  
https://enroll.tsu.ac.th 

จันทร์ที่ 30 ต.ค. 66 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 10 พ.ย. 66 

จันทร์ที่ 25 มี.ค. 67 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 5 เม.ย. 67 

จันทร์ที่ 10 มิ.ย. 67 
ถึง 

ศุกรท์ี่ 14 มิ.ย. 67 

20 วันสุดทา้ยที่คณะด าเนนิการส่ง
รายงานระดับขัน้ตามความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจ าคณะถึง 
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ ก่อนเวลา 
11.00 น. 

จันทร์ที่ 13 พ.ย. 66 อังคารที่ 9 เม.ย. 67 จันทร์ที่ 17 มิ.ย. 67 

https://enroll.tsu.ac.th/
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ที่ รายการ 
ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนฤดูร้อน 
21 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 

ด าเนินการส าหรับนสิิตทีส่ าเร็จ
การศึกษา 
  - บันทึกระดบัขั้นเข้าระบบ 
  - ตรวจสอบโครงสร้างการส าเร็จ  
    การศึกษาและจัดท ารายชื่อ  
    ผู้ส าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา  
    และหลักสูตร 

จันทร์ที่ 13 พ.ย. 66 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 66 

อังคารที่ 9 เม.ย. 67 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 21 เม.ย. 67 
 

จันทร์ที่ 17 มิ.ย. 67 
ถึง 

อาทิตย์ที่ 23 มิ.ย. 67 

22 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ        
ส่งรายชื่อผูส้ าเร็จการศึกษาให้
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
เห็นชอบรายชื่อนสิิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

อังคารที่ 21 พ.ย. 66 อังคารที่ 23 เม.ย. 67 อังคารที่ 25 มิ.ย. 67 

23 วันที่คณะกรรมการประจ าคณะ
ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตที่
ส าเร็จการศึกษาประจ าภาคเรียน 

พุธที่ 22 พ.ย. 66 พุธที่ 24 เม.ย. 67 พุธที่ 26 มิ.ย. 67 

24 วันท่ีคณะส่งเอกสารรายชื่อผูส้ าเรจ็
การศึกษาถึงกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ 
ก่อนเวลา 13.00 น. 

พฤหัสบดีที่ 23 พ.ย. 66 พฤหัสบดีที่ 25 เม.ย. 67 พฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย. 67 

25 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดท า
เอกสารรายชื่อนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
ส่งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 

ศุกร์ที่ 24 พ.ย. 66 ศุกร์ที่ 26 เม.ย. 67 ศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 67 

26 วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษา 

พุธที่ 6 ธ.ค. 66 อังคารที่ 7 พ.ค. 67 อังคารที่ 9 ก.ค. 67 

27 วันที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตฯ จัดส่ง
เอกสารส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต 

พฤหัสบดีที่ 7 ธ.ค. 66 พุธที่ 8 พ.ค. 67 พุธที่ 10 ก.ค. 67 

28 วันประกาศรายชื่อนสิิตที่พน้สภาพ 
เนื่องจากไม่ไดล้งทะเบียน/ไมล่าพัก
การเรียน/ไม่ช าระเงินรักษาสภาพนิสิต 

จันทร์ที่ 29 ม.ค. 67 จันทร์ที่ 24 มิ.ย. 67 จันทร์ที่ 26 ส.ค. 67 
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 6.  วันหยุดการเรียนการสอนประจ าภาคเรียน ให้เป็นไปตามวันหยุดราชการประจ าปี โดยรวมถึงวันสารทไทย  
(วันท าบุญเดือน 10 หลัง) วันตรุษอีดิ้ลฟิตรี และวันตรุษจีน กรณีวันหยุดดังกล่าวตรงกับช่วงวันใด  ๆ ที่มีการเรียน 
การสอน หรือหากมีวันหยุดราชการใดที่มีการประกาศเพ่ิมเติมที่ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในตารางนี้  ให้อาจารย์ผู้สอน 
หาวันเวลาและรูปแบบการสอนชดเชยเองตามความเหมาะสม 

ที่ วัน เดือน ปี วันส าคัญ วันสอนชดเชย 
 ภาคเรียนที่ 1   
1 วันศุกรท์ี่ 28 ก.ค. 66 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 

*ให้อาจารย์ผูส้อนหาวัน
เวลาสอนชดเชยเอง 
ตามความเหมาะสม 

2 วันอังคารที่ 1 ส.ค. 66 วันอาสาฬหบูชา 
3 วันพุธที่ 2 ส.ค. 66 วันเข้าพรรษา 
4 วันเสารท์ี่ 12 ส.ค. 66 วันแม่แห่งชาต ิ
5 วันจันทร์ที่ 14 ส.ค. 66 วันหยุดชดเชยวนัแม่แห่งชาติ 
6 วันศุกรท์ี่ 13 ต.ค. 66 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
7 วันเสารท์ี่ 14 ต.ค. 66 วันสารทไทย  

(วันท าบุญเดือน 10 หนหลัง ตรงกบัวันแรม 15 ค่ า เดือน 10) 
8 วันจันทร์ที่ 23 ต.ค. 66 วันปิยมหาราช 
 ภาคเรียนที่ 2   
1 วันอังคารที่ 5 ธ.ค. 66   1. วันคล้ายวนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรม      

   ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
2. วันชาติ   และ 3. วันพ่อแห่งชาต ิ

 
 

*ให้อาจารย์ผูส้อนหาวัน
เวลาสอนชดเชยเอง 
ตามความเหมาะสม 

2 วันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 66 วันรัฐธรรมนูญ 
3 วันจันทร์ที่ 11 ธ.ค. 66 วันหยุดชดเชยวนัรัฐธรรมนูญ 
4 วันอาทิตย์ที่ 31 ธ.ค. 66 วันสิ้นป ี
5 วันจันทร์ที่ 1 ม.ค. 67 วันขึ้นปีใหม ่
6 วันอังคารที่ 2 ม.ค. 67 วันหยุดชดเชยวนัสิน้ป ี
7 วันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 67 วันตรุษจีน : งดการเรียนการสอนทั้งสองวทิยาเขต  (ทั้งนี้ให้ถือ

เป็นวันหยุดราชการเฉพาะวทิยาเขตสงขลา โดยเป็นไปตาม
ประกาศพื้นที่พิเศษ) 

8 วันเสาร์ที่ 24 ก.พ. 67 วันมาฆบูชา 
9 วันจันทร์ที่ 26 ก.พ. 67 วันหยุดชดเชยวนัมาฆบูชา 
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ที่ วัน เดือน ปี วันส าคัญ วันสอนชดเชย 
 ภาคเรียนฤดูร้อน   

1 วันเสารท์ี่ 6 เม.ย. 67 วันจักรี  
 
 
 

*ให้อาจารย์ผูส้อนหาวัน
เวลาสอนชดเชยเอง 
ตามความเหมาะสม 

2 วันจันทร์ที่ 8 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวนัจักรี 
3 วันเสารท์ี่ 13 เม.ย. 67 วันสงกรานต์  

4 วันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.67 วันสงกรานต ์

5 วันจันทร์ที่ 15 เม.ย. 67 วันสงกรานต ์

6 วันอังคารที่ 16 เม.ย. 67 วันหยุดชดเชยวนัสงกรานต ์

7 วันเสารท์ี่ 4 พ.ค. 67 วันฉัตรมงคล 
8 วันจันทร์ที่ 6 พ.ค. 67 วันหยุดชดเชยวนัฉัตรมงคล 
9 วันพุธที่ 22 พ.ค. 67 วันวิสาขบูชา 
10 วันจันทร์ที่ 3 มิ.ย. 67 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิี 
11 วันตรุษอีดิ้ลฟิตร ี วันหยุดเป็นไปตามประกาศส านกัจุฬาราชมนตรี : งดการเรียน

การสอนทั้งสองวทิยาเขต (ทั้งนีใ้ห้ถือเป็นวันหยุดราชการ
เฉพาะวิทยาเขตสงขลา โดยเป็นไปตามประกาศพืน้ที่พิเศษ) 

12 รอวันประกาศ วันพืชมงคล 
 หมายเหตุ   
1 วันคล้ายวันสถาปนา

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
ไม่งดการเรียนการสอน แต่ให้อยู่ในดุลยพนิิจของวิทยาเขต  
เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

2 วันไหว้คร ู ไม่งดการเรียนการสอน แต่ให้อยู่ในดุลยพนิิจของวิทยาเขต  
เพื่อให้นิสิตมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

 ก าหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567  วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบ 

ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2566 

 
  
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 


