ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําป"การศึกษา 2559
……………………………………………………………………………

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 เป#นไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ เป#นไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว/าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20(1) แห/งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537
และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2870/2558 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษา
นิสิตระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2559 ดังนี้
ที่

1

2

3

กิจกรรมดําเนินงาน
หมวดการรายงานตัว
นิสิตชั้นป"ที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง
ทั่วประเทศ, ประเภทโควตาส1งเสริมเยาวชนดีเด1น
ด'านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/
หน1วยงานดําเนินการเอง บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียน
นิสิตใหม/ผ/านเว็บไซตC http://admit.msu.ac.th
พรอมชําระเงินผ/านธนาคาร
วันสุดทายของการสละสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2559
นิสิตชั้นป"ที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง
ทั่วประเทศ, ประเภทโควตาส1งเสริมเยาวชนดีเด1น
ด'านกีฬา, โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/
หน1วยงานดําเนินการเอง (แยกคณะตามท'ายประกาศ
รายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษาฯ) รายงานตัวและส/งเอกสาร
หลักฐานการรายงานตัว และทําบัตรประจําตัวนิสิต
ณ กองทะเบียนและประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)

ภาคต'น
(1/2559)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2559)

1 - 15 มี.ค. 59

-

-

31 มี.ค. 59

-

-

27 - 29 เม.ย. 59

-

-

-2ที่

4

5

6

7
8
9
10
11
12

13

กิจกรรมดําเนินงาน

ภาคต'น
(1/2559)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

นิสิตชั้นป"ที่ 1 ระบบกลาง (Admission), ระบบพิเศษ
และโครงการที่คณะ/หน1วยงานดําเนินการเอง
22 มิ.ย.-15ก.ค.59
บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม/ผ/านเว็บไซตC
http://admit.msu.ac.th พรอมชําระเงินผ/านธนาคาร
วันสุดทายในการจัดส/งประกาศฯ ผูเขาศึกษาต/อระดับ
21 ก.ค. 59
ปริญญาตรีในโครงการที่คณะ/หน/วยงานดําเนินการเอง
นิสิตชั้นป"ที่ 1 ระบบกลาง (Admission) ระบบพิเศษ
และโครงการที่คณะ/หน1วยงานดําเนินการเอง
(แยกคณะตามท'ายประกาศรายชื่อผู'มีสิทธิ์เข'าศึกษาฯ)
25 - 28 ก.ค. 59
รายงานตัวและส/งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว
และทําบัตรประจําตัวนิสิต ณ กองทะเบียน
และประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)
นิสิตชั้นปที่ 1 ทุกระบบ ตรวจร/างกาย ณ อาคารพลศึกษา 25 - 28 ก.ค. 59
กิจกรรม “ก'าวแรก ก'าวใหม1” ณ อาคารพลศึกษา
30 ก.ค. 59
ปฐมนิเทศนิสิตใหม1ระดับปริญญาตรี (ส/วนกลางและคณะ)
31ก.ค. - 7ส.ค. 59
กิจกรรมรองเพลงสถาบันและประชุมเชียรCนิสิตใหม/
นิสิตทุกชั้นป/ตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติดวยตนเอง
ผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th หากพบ
1 - 31 ส.ค. 59
ขอผิดพลาดสามารถขอแกไขไดที่กองทะเบียน
และประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)
1 ก.ย. 59
พิธีไหวครู
หมวดการลงทะเบียนเรียน
อาจารยCที่ปรึกษาพบนิสิตทุกชั้นป เพื่อดูแล
1 - 31 ก.ค. 59 1ธ.ค.59-2 ม.ค.60 1 - 21 พ.ค. 60
การลงทะเบียนเรียนและแนะนําเรื่องอื่นๆ
ลงทะเบียนเรียนช1วงที่ 1 (ก1อนเปHดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินค/าหน/วยกิตและค/าธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือว/าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณC (นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาได'รับเงิน
คืนเต็มจํานวน) โดยรายวิชาทีถ่ อนไม/ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา และเปลี่ยนกลุ/มเรียนดวยตนเองผ/านเว็บไซตC
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป#นชั้นป ดังนี้

-3ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2559)

19 - 21 ธ.ค. 59
22 - 24 ธ.ค. 59
25 - 27 ธ.ค. 59
28 - 30 ธ.ค. 59

8 - 9, 11 พ.ค. 60
12 - 14 พ.ค. 60
15 - 17 พ.ค. 60
18 - 20 พ.ค. 60

15 ก.ค. 59

16 ธ.ค. 59

1 เม.ย. 60

1 ส.ค. 59

4 ม.ค. 60

22 พ.ค. 60

8 ส.ค. 59

9 ม.ค. 60

29 พ.ค. 60

1 - 3 ส.ค. 59
4 - 7 ส.ค. 59

3 - 5 ม.ค. 60
6 - 9 ม.ค. 60

22 - 24 พ.ค. 60
25 - 28 พ.ค. 60

10 - 12 ม.ค. 60
13 - 16 ม.ค. 60

29 - 31 พ.ค. 60
1 - 4 มิ.ย. 60

วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชา
16ส.ค.- 30ต.ค.59 17ม.ค.-26 มี.ค.60
19 และทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนไม1ปรากฏใน
ใบแสดงผลการศึกษาและไม1ได'รับเงินค1าถอนรายวิชาคืน)

5 - 25 มิ.ย. 60

ที่

กิจกรรมดําเนินงาน

ภาคต'น
(1/2559)

- ชั้นปที่ 4 ขึน้ ไป (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขนึ้ ตนดวย 56 ลงไป) 17, 21-22 ก.ค.59
- ชั้นปที่ 3 (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขึ้นตนดวย 57)
23 - 25 ก.ค. 59
- ชั้นปที่ 2 (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขึ้นตนดวย 58)
26 - 28 ก.ค. 59
- ชั้นปที่ 1 (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขึ้นตนดวย 59)
29 - 31 ก.ค. 59

14
15
16

17

วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)
ผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th
เปHดภาคการศึกษา
วันสุดทายที่คณะ/วิทยาลัยส/งรายชื่อบุคคลทั่วไป
เพื่อขออนุมัติลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก
ลงทะเบียนเรียนช1วงที่ 2 (ช1วงเปHดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินค/าหน/วยกิตและค/าธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือว/าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณC (นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเพิ่ม – ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาได'รับเงิน
คืนเต็มจํานวน) โดยรายวิชาทีถ่ อนไม/ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา และเปลี่ยนกลุ/มเรียนดวยตนเองผ/านเว็บไซตC
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป#นชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 1 - 2 (รหัสประจําตัวนิสติ ที่ขึ้นตนดวย 59 และ 58)
- ชั้นปที่ 3 ขึน้ ไป (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขนึ้ ตนดวย 57 ลงไป)

ลงทะเบียนเรียนช1วงที่ 3 (ลงทะเบียนเรียนช'า)(มีค1าปรับ)
พรอมทั้งชําระเงินค/าหน/วยกิตและค/าธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือว/าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณC (นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาได'รับเงิน
18 คืนเต็มจํานวน) โดยรายวิชาทีถ่ อนไม/ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา และเปลี่ยนกลุ/มเรียนดวยตนเองผ/านเว็บไซตC
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป#นชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 3 ขึน้ ไป (รหัสประจําตัวนิสิตที่ขนึ้ ตนดวย 57 ลงไป) 8 - 10 ส.ค. 59
- ชั้นปที่ 1 - 2 (รหัสประจําตัวนิสติ ที่ขึ้นตนดวย 59 และ 58) 11, 13-15 ส.ค.59

-4ที่
20
21

22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

33

กิจกรรมดําเนินงาน

ภาคต'น
(1/2559)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2559)

15 ส.ค. 59
16 ม.ค. 60
4 มิ.ย. 60
วันสุดท'ายของการชําระเงินค1าลงทะเบียนเรียน
วันแรกและวันสุดทายของการส/งคํารองขอเปลี่ยน
1 - 7 ส.ค. 59
3 - 9 ม.ค. 60
22 - 28 พ.ค. 60
สาขาวิชา / เปลี่ยนสาขาวิชาโท / ยายคณะ
วันแรกและวันสุดทายในการยื่นคํารองขอโอนหรือ
ขอเทียบโอนรายวิชา และการเทียบโอนความรู ทักษะ - ยื่นคํารองเพื่อขออนุมัติที่คณะ/วิทยาลัย 1 - 15 ส.ค. 59
และประสบการณC (เฉพาะนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิต - ส/งคํารอง ณ กองทะเบียนและประมวลผล 16 - 31 ส.ค. 59
ที่ขึ้นต'นด'วย 59) ที่คณะ/วิทยาลัย/สํานักศึกษาทั่วไป
วันแรกและวันสุดทายในการยืน่ คํารองขอโอนรายวิชา
1 - 31 ส.ค. 59 2 ม.ค. - 2 ก.พ.60 22 พ.ค.- 4 มิ.ย.60
กรณียายคณะ/ยายสาขาวิชาทีก่ องทะเบียนและประมวลผล
3 - 16 ม.ค. 60
22 - 28 พ.ค. 60
วันแรกและวันสุดทายของการส/งคํารองขอรักษาสภาพนิสิต 1 - 14 ส.ค. 59
1 - 21 ส.ค. 59
3 - 23 ม.ค. 60 22 พ.ค.-11มิ.ย.60
วันแรกและวันสุดทายของการส/งคํารองขอลาพักการเรียน
22 - 28 พ.ค. 60
3 - 16 ม.ค. 60
วันแรกและวันสุดทายของการส/งคํารองขอเรียนซ้ํา/เรียนแทน 1 - 14 ส.ค. 59
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นคํารองเปลี่ยนกลุ/ม
16 - 31 ส.ค. 59 17 - 30 ม.ค. 60
5 - 11 มิ.ย. 60
การเรียน ณ กองทะเบียนและประมวลผล
วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
23 ส.ค. 59
24 ม.ค. 60
12 มิ.ย. 60
(กรณีนิสิตไม/ชําระเงินตามกําหนดในรายการ ขอ 19)
นิสิตที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชาโท
13 - 17 มี.ค. 60
(รหัสประจําตัวนิสิตที่ขึ้นต'นด'วย 59) เลือกสาขาวิชาโท
ผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th
หมวดการสอบและประมวลผลการศึกษา
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นความจํานงขอสําเร็จ
1 - 31 ส.ค. 59 3 ม.ค. - 1 ก.พ.60 22พ.ค.-20 มิ.ย.60
การศึกษา ผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th
วันสุดทายของการส/งผลการแกไขผลการศึกษา
14 ส.ค. 59
ผลการประเมินยังไม/สมบูรณC (ตัวอักษร I) ของภาคปลาย
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2558
วันสุดทายของการส/งผลการแกไขผลการศึกษา
16 ม.ค. 60
ผลการประเมินยังไม/สมบูรณC (ตัวอักษร I) ของภาคตน
ปการศึกษา 2559
วันปรับสถานะผลการประเมินยังไม/สมบูรณCตัวอักษร I
15 ส.ค. 59
(Incomplete) เป#นอักษร F (Failed) ของภาคปลาย
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2558

-5ที่

34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47

กิจกรรมดําเนินงาน
วันปรับสถานะผลการประเมินยังไม/สมบูรณCตัวอักษร I
(Incomplete) เป#นอักษร F (Failed) ของภาคตน
ปการศึกษา 2559
วันสุดทายของการส/งผลการแกไขผลการศึกษา
ของภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา
2558
วันสุดทายของการส/งผลการแกไขผลการศึกษา
ของภาคตน ปการศึกษา 2559
วันแรกและวันสุดทายของการสอบกลางภาค
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชา
และทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนได'สัญลักษณN W
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา : กรณีการถอน
ทุกรายวิชาถือว1านิสิตลาพักการเรียนในภาคการศึกษานัน้ )
วันแรกและวันสุดทายของการสอบปลายภาค
วันสุดทายที่คณะส/งผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและ
ประมวลผล (ผ/านความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ)
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 (ถามี)
ผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th
นิสิตประเมินอาจารยCผูสอน ผ/านเว็บไซตC
http://reg.msu.ac.th
ปHดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ผ/านเว็บไซตC
http://reg.msu.ac.th
หมวดอื่น ๆ
กิจกรรมวันลอยกระทง
วันปbจฉิมนิเทศ
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2558 - 2559

ภาคต'น
(1/2559)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2559)

-

17 ม.ค. 60

-

31 ส.ค. 59

-

-

-

1 ก.พ. 60

-

29 ก.ย.- 9 ต.ค.59

2 - 12 มี.ค. 60

22 - 25 มิ.ย. 60

31 ต.ค.-13พ.ย.59 27 มี.ค.-9 เม.ย.60

26มิ.ย. -2 ก.ค.60

28 พ.ย.-11ธ.ค.59

1 - 14 พ.ค. 60

20 - 23 ก.ค. 60

28 ธ.ค. 59

24 พ.ค. 60

9 ส.ค. 60

10 ม.ค. 60

13 มิ.ย. 60

15 ส.ค.60

22ส.ค.-11 ธ.ค.59 17ม.ค.-14พ.ค. 60 5 มิ.ย.-23ก.ค. 60
12 ธ.ค. 59

15 พ.ค. 60

24 ก.ค. 60

27 ก.ย. 60

27 ก.ย. 60

27 ก.ย. 60

9 พ.ย. 59
ตามกําหนดการของคณะ / วิทยาลัย
ประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
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หมายเหตุ
1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกระบบ (ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเขา)
2. การขอถอนบางรายวิชาหรือการขอถอนทุกรายวิชาใหนิสิตดําเนินการดวยตนเองผ/านเว็บไซตC http://reg.msu.ac.th
3. การขอรับเงินค/าลงทะเบียนเรียนคืนในรายวิชาที่ถอน นิสิตที่ถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนด มีสิทธิ์ไดรับเงิน
ค/าลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนเต็มจํานวน ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดต/อขอรับเงินคืนไดภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ณ กองคลัง
และพัสดุ
4. อาจารยCที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ อาจารยCที่ปรึกษาสามารถเลือกวันที่เหมาะสม
ในช/วงที่กําหนดไว เพื่อพบและใหคําปรึกษานิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ
5. กําหนดการที่ใหงดการเรียนการสอน คือ วันหยุดนักขัตฤกษCหรือวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พิธีไหวครู
วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค วันพระราชทานปริญญาบัตร และกิจกรรมวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัย
หรือตามประกาศงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษาทั้งสามภาคการศึกษาที่ตรงกับประกาศมหาวิทยาลัยใหงดการเรียนการสอน คณะหรือ
อาจารยCผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

