ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2560
………………………………………………………
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2560
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 (1)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 22/2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 1598/2559
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้
ที่

กิจกรรมดําเนินงาน

หมวดการรายงานตัว
นิสิตชั้นปที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง
ทั่วประเทศ, ประเภทโควตาสงเสริมเยาวชนดีเดน
ดานกีฬา, ดานศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/
1
หนวยงานดําเนินการเอง บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียน
นิสิตใหมผานเว็บไซต http://admit.msu.ac.th
พรอมชําระเงินผานธนาคาร
วันสุดทายของการสละสิทธิ์เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
2
มหาสารคาม ระบบรับตรง ประจําปการศึกษา 2560
นิสิตชั้นปที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรง
ทั่วประเทศ, ประเภทโควตาสงเสริมเยาวชนดีเดน
ดานกีฬา, ดานศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/
3 หนวยงานดําเนินการเอง (แยกคณะตามทายประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ) รายงานตัวและสงเอกสาร
หลักฐานการรายงานตัว และทําบัตรประจําตัวนิสิต
ณ กองทะเบียนและประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)

ภาคตน
(1/2560)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
ภาคการศึกษาพิเศษ
(2/2560)
(3/2560)

1 - 7 ก.พ. 60

-

-

31 มี.ค. 60

-

-

25 - 27 เม.ย.60

-

-
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ที่

4

5

6

7
8

กิจกรรมดําเนินงาน
นิสิตชั้นปที่ 1 ระบบกลาง (Admission), ระบบพิเศษ
และโครงการที่คณะ/หนวยงานดําเนินการเอง
บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนนิสิตใหมผานเว็บไซต
http://admit.msu.ac.th พรอมชําระเงินผานธนาคาร
วันสุดทายในการจัดสงประกาศฯ เขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในโครงการที่คณะ/หนวยงานดําเนินการเอง
นิสิตชั้นปที่ 1 ระบบกลาง (Admission), ระบบพิเศษ
และโครงการที่คณะ/หนวยงานดําเนินการเอง
(แยกคณะตามทายประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษาฯ)
รายงานตัวและสงเอกสารหลักฐานการรายงานตัว
และทําบัตรประจําตัวนิสิต ณ กองทะเบียนและประมวลผล
(อาคารบริการนิสิต)
นิสิตชั้นปที่ 1 ทุกระบบตรวจรางกาย ณ อาคารพลศึกษา
กิจกรรม “กาวแรก กาวใหม” ณ อาคารพลศึกษา
ปฐมนิเทศนิสิตใหมระดับปริญญาตรี (สวนกลางและคณะ)

9 กิจกรรมรองเพลงสถาบันและประชุมเชียรนิสิตใหม
นิสิตทุกชั้นป/ตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติดวยตนเอง
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th หากพบขอผิดพลาด
10
สามารถขอแกไขไดที่กองทะเบียนและประมวลผล
(อาคารบริการนิสิต)
11 พิธีไหวครู
หมวดการลงทะเบียนเรียน
อาจารยที่ปรึกษาพบนิสิตทุกชั้นปเพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียน
12
และแนะนําเรื่องอื่นๆ
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 1 (กอนเปดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ ลงทะเบียน
13 เพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
เต็มจํานวน) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดง
ผลการศึกษา และเปลี่ยนกลุมดวยตนเองผานเว็บไซต
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นป ดังนี้

ภาคตน
(1/2560)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2560)

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2560)

10 - 17 ก.ค. 60

-

-

14 ก.ค. 60

-

-

18 - 21 ก.ค. 60

-

-

18 - 21 ก.ค. 60

-

-

24 - 25 ก.ค. 60

-

-

26 - 30 ก.ค. 60

-

-

1 - 31 ส.ค. 60

-

-

31 ส.ค. 60

-

-

1 - 30 ก.ค. 60

1 - 30 ธ.ค. 60

1 - 20 พ.ค. 61
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ที่

14
15
16

17

18

19
20
21

กิจกรรมดําเนินงาน
- ชั้นปที่ 4 ขึ้นไป (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 57 ลงไป)
- ชั้นปที่ 3 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 58)
- ชั้นปที่ 2 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 59)
- ชั้นปที่ 1 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60)
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี)
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
 เปดภาคการศึกษา
วันสุดทายที่คณะ/วิทยาลัยสงรายชื่อบุคคลทั่วไป
เพื่ออนุมัติลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 2 (ชวงเปดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบูรณ นิสิตสามารถลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา(การถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
เต็มจํานวน) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดง
ผลการศึกษา และเปลี่ยนกลุมเรียนดวยตนเองผานเว็บไซต
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 1 - 2 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60 และ 59)
- ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 58 ลงไป)
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 3 (ลงทะเบียนเรียนชา) (มีคาปรับ)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบูรณ นิสิตสามารถลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา(การถอนรายวิชาไดรับเงินคืน
เต็มจํานวน) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดง
ผลการศึกษา และเปลี่ยนกลุมเรียนดวยตนเองผานเว็บไซต
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 58 ลงไป)
- ชั้นปที่ 1 - 2 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60 และ 59)
วันสุดทายของการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
วันแรกและวันสุดทายของการขอรับเงินคืนคาถอนรายวิชา
โดยติดตอขอรับเงินคืน ณ กองคลังและพัสดุ
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นคํารองเปลี่ยนกลุมการเรียน
ณ กองทะเบียนและประมวลผล

ภาคตน
(1/2560)
19 - 21 ก.ค. 60
22 - 24 ก.ค. 60
25 - 27 ก.ค. 60
28 - 30 ก.ค. 60

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2560)
19 - 21 ธ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 60
25 - 27 ธ.ค. 60
28 - 30 ธ.ค. 60

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2560)
9 - 11 พ.ค. 61
12 - 14 พ.ค. 61
15 - 17 พ.ค. 61
18 - 20 พ.ค. 61

14 ก.ค. 60

15 ธ.ค. 60

4 พ.ค. 61

31 ก.ค. 60

3 ม.ค. 61

21 พ.ค. 61

28 ก.ค. 60

29 ธ.ค. 60

18 พ.ค. 61

31 ก.ค.- 2 ส.ค.60
3 - 6 ส.ค.60

3 - 5 ม.ค. 61
6 - 9 ม.ค. 61

21 - 23 พ.ค. 61
24 - 27 พ.ค. 61

7 - 9 ส.ค. 60
10 - 13 ส.ค. 60
13 ส.ค. 60

10 - 12 ม.ค. 61
13 - 16 ม.ค. 61
16 ม.ค. 61

28 - 30 พ.ค. 61
31พ.ค.-3 มิ.ย. 61
3 มิ.ย. 61

14ส.ค.-24พ.ย. 60 17ม.ค.-27เม.ย.61 4 มิ.ย. - 20 ก.ค. 61
14 - 27 ส.ค. 60

17 - 30 ม.ค. 61

4 - 10 มิ.ย. 61
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ที่
22
23

24

25
26
27

28

29

30
31
32
33
34

กิจกรรมดําเนินงาน

ภาคตน
(1/2560)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2560)

วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (กรณีนสิ ิตไมชําระเงิน
21 ส.ค. 60
24 ม.ค. 61
ตามกําหนดในรายการ ขอ 19)
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชา
และทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดง
14 ส.ค.-29ต.ค.60 17 ม.ค.-1 เม.ย.61
ผลการศึกษาและไมไดรับเงินคาถอนรายวิชาคืน)
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชา
และทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนไดสัญลักษณ W
30ต.ค.-12พ.ย.60 2 - 15 เม.ย. 61
ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา : กรณีการถอนทุกรายวิชา
ถือวานิสิตลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น)
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอเปลี่ยนสาขา/
31 ก.ค. - 6 ส.ค.60 3 - 9 ม.ค. 61
เปลี่ยนสาขาวิชาโท/ยายคณะ
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอรักษาสภาพนิสิต
31 ก.ค.-13ส.ค. 60 3 - 16 ม.ค. 61
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอลาพักการเรียน
31 ก.ค.-20ส.ค. 60 3 - 23 ม.ค. 61
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอเรียนซ้ํา/เรียนแทน
- กรณีรายวิชาที่มีผลการศึกษา D, D+, F และ U
(สําหรับนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 57 ขึ้นไป) 31 ก.ค.-13ส.ค. 60 3 - 16 ม.ค. 61
- กรณีรายวิชาที่มีผลการศึกษา F
(สําหรับนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 56 ลงไป)
นิสิตที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชาโท
(รหัสประจําตัวนิสิตที่ขึ้นตนดวย 60) เลือกสาขาวิชาโท
12 - 16 มี.ค. 61
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
หมวดการสอบและประมวลผลการศึกษา
วันแรกและวันสุดทายในการยื่นคํารองขอโอนหรือขอเทียบโอน
- ยื่นคํารองเพื่อขออนุมัติที่คณะ/วิทยาลัย
รายวิชา และการเทียบโอนความรู ทักษะและประสบการณ
- สงคํารอง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
(เฉพาะนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60)
วันแรกและวันสุดทายในการยื่นคํารองขอโอนรายวิชา
31 ก.ค.-31ส.ค. 60 3 ม.ค. - 1 ก.พ.61
กรณียายคณะ/ยายสาขาวิชาที่กองทะเบียนและประมวลผล
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นความจํานง
31 ก.ค.-29 ส.ค.60 3 ม.ค. - 1 ก.พ.61
ขอสําเร็จการศึกษา ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นคํารองแสดงความจํานง
30 ส.ค. - 9 ธ.ค.60 2 ก.พ.-13 พ.ค.61
ขอสําเร็จการศึกษา (ชา) (มีคาปรับ)
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษา
13 ส.ค. 60
ผลการประเมินยังไมสมบูรณ (ตัวอักษร I) ของภาคปลาย
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2559

ภาคการศึกษาพิเศษ
(3/2560)
11 มิ.ย. 61
4 - 24 มิ.ย. 61

25 มิ.ย.- 8 ก.ค. 61

21 - 27 พ.ค. 61
21 - 27 พ.ค. 61
21 พ.ค.-10 มิ.ย. 61

21 - 27 พ.ค. 61

-

31 ก.ค. - 14 ส.ค. 60
15 ส.ค. - 15 ก.ย. 60
21 พ.ค. - 3 มิ.ย.61
21 พ.ค.-19 มิ.ย. 61
20 มิ.ย.-31ก.ค. 61
-
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ที่

กิจกรรมดําเนินงาน

วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษา
35 ผลการประเมินยังไมสมบูรณ (ตัวอักษร I) ของภาคตน
ปการศึกษา 2560
วันปรับผลการประเมินยังไมสมบูรณตัวอักษร I
36 (Incomplete) เปนตัวอักษร F (Failed) ของภาคปลาย
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2559

37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48
49

ภาคตน
(1/2560)

ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาพิเศษ
ภาคปลาย
(3/2560)
(2/2560)

-

16 ม.ค. 61

-

15 ส.ค. 60

-

-

วันปรับสถานะผลการประเมินยังไมสมบูรณตัวอักษร I
17 ม.ค. 61
(Incomplete) เปนตัวอักษร F (Failed) ของภาคตน
ปการศึกษา 2560
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษาของภาคปลาย
27 ส.ค. 60
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2559
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษา
1 ก.พ. 61
ของภาคตน ปการศึกษา 2560
25 ก.ย.- 8 ต.ค.60 28ก.พ.-11มี.ค.61 18 - 24 มิ.ย. 61
วันแรกและวันสุดทายของการสอบกลางภาค
27พ.ย.-10ธ.ค.60 30เม.ย.-13พ.ค.61 23 - 31 ก.ค. 61
วันแรกและวันสุดทายของการสอบปลายภาค
วันสุดทายที่คณะสงผลการศึกษาถึงกองทะเบียน
27 ธ.ค. 60
30 พ.ค. 61
17 ส.ค. 61
และประมวลผล (ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําคณะ)
นิสิตประเมินอาจารยผา นเว็บไซต http://reg.msu.ac.th 14ส.ค.-10ธ.ค.60 17ม.ค.-13พ.ค.61 4 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61
11 ธ.ค. 60
14 พ.ค. 61
1 ส.ค. 61
ปดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
9 ม.ค. 61
12 มิ.ย. 61
14 ส.ค. 61
ของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 (ถามี)
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ผานเว็บไซต
30 ก.ย. 61
http://reg.msu.ac.th
หมวดอื่น ๆ
1 พ.ย. 60
กิจกรรมวันลอยกระทง
ตามกําหนดการของคณะ/วิทยาลัย
วันปจฉิมนิเทศ
วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
ประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
2559 - 2560

-6หมายเหตุ

1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกระบบ (ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเขา)
2. การขอถอนบางรายวิชาหรือการขอถอนทุกรายวิชาใหนสิ ิตดําเนินการดวยตนเองผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
3. การขอรับเงินคาลงทะเบียนเรียนคืนในรายวิชาที่ถอน นิสิตทีถ่ อนรายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนด มีสิทธิ์ไดรับเงินคาลงทะเบียน
รายวิชาที่ถอนเต็มจํานวน ทั้งนี้ นิสิตสามารถติดตอขอรับเงินคืนไดภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ณ กองคลังและพัสดุ
4. อาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ อาจารยที่ปรึกษาสามารถเลือกวันที่เหมาะสมในชวงที่กําหนดไว
เพื่อพบและใหคําปรึกษานิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ
5. กําหนดการที่ใหงดการเรียนการสอน คือ วันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พิธีไหวครู วันสอบกลางภาค
วันสอบปลายภาค วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง) และกิจกรรมวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศ
งดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษาทั้งสามภาคการศึกษาที่ตรงกับประกาศมหาวิทยาลัยใหงดการเรียนการสอน คณะหรืออาจารยผูสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

จึงประกาศใหทราบและปฏิบัติอยางเครงครัดโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ศาสตราจารยปรีชา ประเทพา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

