(สําเนา)
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจําปการศึกษา 2551
เพื่อใหการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 2551 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสอดคลองกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรตอเนื่อง พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 และ ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2550 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษาตลอดปการศึกษา 2551 ดังนี้

ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปการศึกษา 2551
- ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันสุดทายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจากอาจารย
ที่ปรึกษา
- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนผาน web
- นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 51...รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
- นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 51... ปฐมนิเทศ และพบอาจารยที่ปรึกษา
- นักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 51... ลงทะเบียนเรียน
- นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี รหัส 51... รายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
และรับทราบรหัสประจําตัวนักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาเขตปตตานี
- นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี รหัส 51... ปฐมนิเทศ และ พบอาจารยที่ปรึกษา
- ประกาศผลการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอน 2550 ผาน web
- นักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี รหัส 51... ลงทะเบียนเรียนและเปลี่ยนแปลง
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผาน Web
- วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันถอนวิชาเรียนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน (ยกเวนนักศึกษารหัส 50-51)
- วันลงทะเบียนชาโดยเสียคาปรับฯ เพิ่มวิชา และเปลี่ยนกลุมวิชาเรียน ผาน Web
- วันถอนรายวิชาโดยไมปรากฏรายวิชานั้นในใบแสดงผลการศึกษา ผาน Web
- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ประจําภาคการศึกษาที่ 2
และภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2550 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- วันสุดทายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปด-ปด-ยุบกลุม-ขยายกลุมรายวิชา

จันทรที่ 21 เมษายน 2551
ศุกรที่ 16 พฤษภาคม 2551
จันทรที่ 19 - ศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2551
เสารที่ 8 มีนาคม 2551
ศุกรที่ 23 พฤษภาคม 2551
เสารที่ 24 พฤษภาคม 2551
จันทรที่ 26 - อังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551
พุธที่ 28 – ศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2551
ศุกรที่ 30 พฤษภาคม 2551
เสารที่ 31 พฤษภาคม – อาทิตยที่ 1
มิถุนายน 2551
จันทรที่ 2 มิถุนายน 2551
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 8 มิถุนายน 2551
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2551
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2551
จันทรที่ 2 – อาทิตยที่ 15 มิถุนายน 2551
ศุกรที่ 6 มิถุนายน 2551
พฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2551

-2- วันสุดทายของการสงผลการเรียน หรือผลการสอบวิทยานิพนธ
ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อ
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2550
- วันสุดทายของการรับรองการสําเร็จการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําคณะ
ที่ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับการเสนอชื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปการศึกษา 2550
- นักศึกษาที่คาดวาสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2551 ตรวจสอบ
รายวิชาตามหลักสูตร และแจงขอสําเร็จการศึกษาผาน Web
- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ W ในใบแสดงผลการศึกษา
- พิมพใบแจงและชําระเงินคาลงทะเบียน ณ เคานเตอรธนาคารของนักศึกษา
ที่เลือกวิธี bill payment
- ตรวจสอบใบนําชําระเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงินผาน
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยสงขลานครินทร(ปตตานี)
- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยฯ
- วันสุดทายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน
- วันสุดทายของการไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษาของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาที่หมดระยะเวลาศึกษา
- วันสุดทายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 2/2550
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1 /2551
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1 /2551
- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 /2551
- วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันประกาศตารางสอบไลฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันสุดทายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันปดภาคการศึกษาที่ 1/2551
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1,2 และ 3
- วันสุดทายของการสงใบระดับขั้นเพื่อรายงานความกาวหนาในการ
ทําวิทยานิพนธ ถึงงานทะเบียนฯ
- ประกาศผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2551 ผาน web
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนวิชาฝกสอน/ฝกงานของคณะศึกษาศาสตร

จันทรที่ 16 มิถุนายน 2551

จันทรที่ 30 มิถุนายน 2551
จันทรที่ 16 มิถุนายน - พฤหัสบดีที่ 31
กรกฎาคม 2551
จันทรที่ 16 มิถุนายน - ศุกรที่ 22
สิงหาคม 2551
พุธที่ 25 มิถุนายน - อังคารที่ 1 กรกฎาคม
2551
พุธที่ 25 มิถุนายน - อังคารที่ 1 กรกฎาคม
2551
อังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
อังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
อังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
อังคารที่ 1 กรกฎาคม 2551
ศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2551
ศุกรที่ 11 กรกฎาคม 2551
ศุกรที่ 18 กรกฎาคม 2551
พฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2551
เสารที่ 26 กรกฎาคม – อาทิตยที่ 3 สิงหาคม 2551
ศุกรที่ 22 สิงหาคม 2551
จันทรที่ 15 กันยายน 2551
ศุกรที่ 19 กันยายน 2551
พฤหัสบดีที่ 25 กันยายน – ศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551
ศุกรที่ 10 ตุลาคม 2551
เสารที่ 11 ตุลาคม 2551
พุธที่ 15 ตุลาคม 2551
จันทรที่ 20 ตุลาคม 2551
จันทรที่ 20 ตุลาคม 2551
ศุกรที่ 24 ตุลาคม 2551
ศุกรที่ 28 พฤศจิกายน 2551
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ภาคการศึกษาที่ 2 ประจําปการศึกษา 2551
- ประกาศตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันสุดทายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจากอาจารย
ที่ปรึกษา
- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 ผาน web
- วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันถอนวิชาเรียนโดยไดรับเงินคาหนวยกิตคืน (ยกเวนนักศึกษารหัส 50-51)
- วันลงทะเบียนชาโดยเสียคาปรับ เพิ่มวิชา และเปลี่ยนกลุมวิชา ผาน Web
- วันถอนรายวิชาโดยไมปรากฏรายวิชานั้นในใบแสดงผลการศึกษา ผาน Web
- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- วันสุดทายที่คณะ/วิทยาลัยขอเปด-ปด-ยุบกลุม-ขยายกลุมรายวิชา
- นักศึกษาที่คาดวาสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2551 ตรวจสอบ
รายวิชาตามหลักสูตร และแจงขอสําเร็จการศึกษาผาน Web
- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ W ในใบแสดงผลการศึกษา
- พิมพใบแจงและชําระเงินคาลงทะเบียน ณ เคานเตอรธนาคาร
ของนักศึกษาที่เลือกวิธี bill payment
- ตรวจสอบใบนําชําระเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงินผาน
บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยสงขลานครินทร(ปตตานี)
- วันสุดทายของการขอลาพักของนักศึกษาที่ยังไมไดลงทะเบียนเรียน
- วันสุดทายของการไดรับอนุมัติใหขยายระยะเวลาศึกษา
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่หมดระยะเวลาศึกษา
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนหรือผลการสอบวิทยานิพนธ
ถึงงานทะเบียนฯ ของนักศึกษาที่สําเร็จภาคการศึกษาที่ 1 / 2551
- วันสุดทายของการรักษาสถานภาพของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551
ของนักศึกษาที่เลือกวิธีการหักเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยฯ
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 2 /2551
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ภาคการศึกษาที่ 1/2551
ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- วันประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 /2551
- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 /2551
- วันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันประกาศตารางสอบไลฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 2 /2551
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ศุกรที่ 3 ตุลาคม 2551
จันทรที่ 13 ตุลาคม 2551
อังคารที่ 14 - อาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2551
จันทรที่ 27 ตุลาคม 2551
จันทรที่ 27 ตุลาคม – อาทิตยที่ 2 พฤศจิกายน 2551
จันทรที่ 27 ตุลาคม – อาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2551
จันทรที่ 27 ตุลาคม – อาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2551
จันทรที่ 27 ตุลาคม – อาทิตยที่ 9 พฤศจิกายน 2551
ศุกรที่ 31 ตุลาคม 2551
พฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551
จันทรที่ 10 พฤศจิกายน - พุธที่ 30 ธันวาคม
2551
จันทรที่ 10 พฤศจิกายน 2551 - ศุกรที่ 16
มกราคม 2552
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน - จันทรที่ 1
ธันวาคม 2551
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน - จันทรที่ 1
ธันวาคม 2551
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
อังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2551
จันทรที่ 1 ธันวาคม 2551
พฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2551
จันทรที่ 8 ธันวาคม 2551
ศุกรที่ 12 ธันวาคม 2551
พุธที่ 24 ธันวาคม 2551
เสารที่ 20 - อาทิตยที่ 28 ธันวาคม 2551
ศุกรที่ 16 มกราคม 2552

- วันประกาศตารางสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันสุดทายของการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันสอบไล ภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันสุดทายของภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันปดภาคการศึกษาที่ 2/2551
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 4
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนวิชาฝกสอน/ฝกงานของคณะศึกษาศาสตร
- วันสุดทายของการสงผลการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 1,2 และ 3
- ประกาศผลการเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ 2/2551 ผาน web
- วันสุดทายของการสงใบระดับขั้นเพื่อรายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ ถึงงานทะเบียนฯ

จันทรที่ 9 กุมภาพันธ 2552
ศุกรที่ 13 กุมภาพันธ 2552
จันทรที่ 16 กุมภาพันธ - อาทิตยที่ 1 มีนาคม 2552

อาทิตยที่ 1 มีนาคม 2552
จันทรที่ 2 มีนาคม 2552
จันทรที่ 9 มีนาคม 2552
ศุกรที่ 13 มีนาคม 2552
อังคารที่ 17 มีนาคม 2552
ศุกรที่ 20 มีนาคม 2552
ศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2552

ภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2551
- ประกาศตารางสอน ภาคฤดูรอน 2551
- วันสุดทายที่นักศึกษาขอความเห็นชอบในรายวิชาที่ลงทะเบียนจากอาจารย
ที่ปรึกษา
- นักศึกษาลงทะเบียนและเปลี่ยนแปลงวิชาเรียน ภาคการฤดูรอน 2551 ผาน web
- วันเปดภาคการศึกษาและเขาชั้นเรียน ภาคฤดูรอน 2551
- วันลงทะเบียนชาโดยเสียคาปรับ เพิ่มวิชา และเปลี่ยนกลุมวิชา ผาน Web
- นักศึกษาเลือกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
- วันถอนรายวิชาโดยไมปรากฏรายวิชานั้นในใบแสดงผลการศึกษา ผาน Web
- วันสุดทายของการสงผลการแกสัญลักษณ I ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- นักศึกษาที่คาดวาสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูรอน 2551 ตรวจสอบรายวิชา
ตามหลักสูตร และแจงขอสําเร็จการศึกษาผาน Web
- วันถอนรายวิชาโดยปรากฏสัญลักษณ W ในใบแสดงผลการศึกษา
- พิมพใบแจงและชําระเงินคาลงทะเบียน ณ เคานเตอรธนาคาร
ของนักศึกษาที่เลือกวิธี bill payment
- ตรวจสอบใบนําชําระเงินคาลงทะเบียนของนักศึกษาที่เลือกวิธีหักเงิน
ผานบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยสงขลานครินทร(ปตตานี)
- มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินคาลงทะเบียน ภาคฤดูรอน 2551 ของนักศึกษา
ที่เลือกวิธีการหักเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชยฯ
- นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียม ภาคฤดูรอน 2551
- หยุดวันสงกรานต
* สอนชดเชยหยุดวันสงกรานตที่ 13 เมษายน 2552
* สอนชดเชยหยุดวันสงกรานตที่ 14 เมษายน 2552
* สอนชดเชยหยุดวันสงกรานตที่ 15 เมษายน 2552
- วันประกาศตารางสอบไล ภาคฤดูรอน 2551
-5-

จันทรที่ 23 กุมภาพันธ 2552
จันทรที่ 9 มีนาคม 2552
อังคารที่ 10 - อาทิตยที่ 22 มีนาคม 2552
จันทรที่ 23 มีนาคม 2552
จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552
จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552
จันทรที่ 23 - อาทิตยที่ 29 มีนาคม 2552
ศุกรที่ 27 มีนาคม 2552
จันทรที่ 30 มีนาคม - ศุกรที่ 24 เมษายน 2552
จันทรที่ 30 มีนาคม - ศุกรที่ 24 เมษายน 2552
พุธที่ 1 - ศุกรที่ 3 เมษายน 2552
พุธที่ 1 - ศุกรที่ 3 เมษายน 2552
ศุกรที่ 3 เมษายน 2552
พุธที่ 22 เมษายน 2552
จันทรที่ 13 - พุธที่ 15 เมษายน 2552
อาทิตยที่ 19 เมษายน 2552
อาทิตยที่ 26 เมษายน 2552
อาทิตยที่ 3 พฤษภาคม 2552
จันทรที่ 4 พฤษภาคม 2552

- วันสุดทายของการเรียน ภาคฤดูรอน 2551
- วันสอบไล ภาคฤดูรอน 2551
- วันสุดทายของภาคฤดูรอน 2551
- วันปดภาคฤดูรอน 2551
- วันสุดทายของการสงผลการเรียน ภาคฤดูรอน 2551
- ประกาศผลการเรียน ประจําภาคฤดูรอน 2551 ผาน web

เสารที่ 9 พฤษภาคม 2552
จันทรที่ 11 - เสารที่ 16 พฤษภาคม 2552
เสารที่ 16 พฤษภาคม 2552
อาทิตยที่ 17 พฤษภาคม 2552
พฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
ศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2552

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551
(ลงชื่อ)

สมปอง ทองผอง
(ผูชวยศาสตราจารยสมปอง ทองผอง)
รองอธิการบดีวิทยาเขตปตตานี รักษาราชการแทน
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ วิทยาเขตปตตานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สําเนาถูกตอง
(นางสาวเยาวนารถ อุทยมกุล)
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จรูญ/พิมพ
กัลยา/ทาน

