ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2563
………………………………………………………
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2563
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 และมาตรา 20 (1)
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 4289/2562 ลงวันที่
29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงกําหนดปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2563 ดังนี้ (ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง ปฏิทินการศึกษานิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปการศึกษา 2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563)

ที่

กิจกรรมดําเนินงาน

หมวดการรายงานตัว
นิสิตชั้นปที่ 1 (สําหรับนิสิตที่บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียน
นิสิตใหม TCAS รอบที่ 1 และTCAS รอบที่ 2) แนบเอกสาร
1
หลักฐานการรายงานพรอมใบแสดงผลการเรียนฉบับสําเร็จการศึกษา
ในระบบ http://admit.msu.ac.th
นิสิตชั้นปที่ 1 (สําหรับนิสิตที่บันทึกขอมูลการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม
TCAS รอบที่ 3 TCAS รอบที่ 4 และ TCAS รอบที่ 5)
2
แนบเอกสารหลักฐานการรายงานพรอมใบแสดงผลการเรียน
ฉบับสําเร็จการศึกษาในระบบ http://admit.msu.ac.th
นิสิตชั้นปที่ 1 ทุกระบบตรวจรางกาย ณ อาคารศูนยกีฬา
3
และนันทนาการ (Sport Complex)

ภาคตน
(1/2563)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2563)

ภาคฤดูรอน
(3/2563)

1 - 29 พ.ค. 63

-

-

1 - 30 มิ.ย. 63

-

-

2 - 6 ก.ค. 63

-

-

-2ที่
4
5
6
7
8
9
10

11

กิจกรรมดําเนินงาน
นิสิตชั้นปที่ 1 ยื่นใบแสดงผลการเรียนฉบับสําเร็จการศึกษา
(ฉบับจริง) ณ กองทะเบียนและประมวลผล (โดยแยกเปนคณะ)
ปฐมนิเทศนิสิตใหม
นิสิตทุกชั้นป/ตรวจสอบขอมูลทะเบียนประวัติดวยตนเอง
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th หากพบขอผิดพลาดสามารถ
ขอแกไขขอมูลทางการศึกษาไดที่กองทะเบียนและประมวลผล
พิธีไหวครู
หมวดการลงทะเบียนเรียน
นิสิตทุกชั้นปติดตออาจารยเรื่องการลงทะเบียนเรียนและแนะนํา
เรื่องอื่นๆ
วันสุดทายของการจัดทําและสง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
และ มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันสุดทายที่คณะ/วิทยาลัยสงรายชื่อบุคคลทั่วไป เพื่ออนุมัติ
ลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก
ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 1 (กอนเปดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ ลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาไดรับเงินคืนเต็มจํานวน
ยกเวน นิสิตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบ
อัตราเดียว (เหมาจาย)) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษาและเปลี่ยนกลุมการเรียนดวยตนเอง
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 4 ขึ้นไป (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60 ลงไป)
- ชั้นปที่ 3 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 61)
- ชั้นปที่ 2 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 62)
- ชั้นปที่ 1 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 63)

12 เปดภาคการศึกษา

ภาคตน
(1/2563)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2563)

ภาคฤดูรอน
(3/2563)

2 - 6 ก.ค. 63

-

-

7 ก.ค. 63

-

-

3 - 31 ส.ค. 63

-

-

27 ส.ค. 63

-

-

22 มิ.ย. - 7 ก.ค. 63

16 - 29 พ.ย. 63

5 - 18 เม.ย. 64

7 ก.ค. 63

29 พ.ย. 63

18 เม.ย. 64

26 มิ.ย. 63

20 พ.ย. 63

9 เม.ย. 64

22 - 24 มิ.ย. 63
25 - 27 มิ.ย. 63
29 มิ.ย. - 1 ก.ค. 63
2 - 4 ก.ค. 63

16 - 18 พ.ย. 63
19 - 21 พ.ย. 63
23 - 25 พ.ย. 63
26 - 28 พ.ย. 63

5 - 6 เม.ย. 64
7 - 8 เม.ย. 64
9 - 10 เม.ย. 64
16 - 17 เม.ย. 64

8 ก.ค. 63

30 พ.ย. 63

19 เม.ย. 64

-3ที่

กิจกรรมดําเนินงาน

ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 2 (ชวงเปดภาคการศึกษา)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบูรณ นิสิตสามารถลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาไดรับเงินคืนเต็มจํานวน
ยกเวน นิสิตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบ
13 อัตราเดียว (เหมาจาย)) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดง
ผลการศึกษาและเปลี่ยนกลุมการเรียนดวยตนเองผานเว็บไซต
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเปนชั้นป ดังนี้
- ชั้นปที่ 1 - 2 (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 63 และ 62)
- ชั้นปที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 61 ลงไป)

14

15
16
17
19

19

20

ลงทะเบียนเรียนชวงที่ 3 (ลงทะเบียนเรียนชา) (มีคาปรับ)
พรอมทั้งชําระเงินคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือวาการลงทะเบียนสมบูรณ นิสิตสามารถลงทะเบียน
เพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาไดรบั เงินคืนเต็มจํานวน
ยกเวน นิสิตที่ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนแบบ
อัตราเดียว (เหมาจาย)) โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏ
ในใบแสดงผลการศึกษา และเปลี่ยนกลุมการเรียนดวยตนเอง
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th (ทุกชั้นป)
วันสุดทายของการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน
วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (กรณีนิสิตไมชําระเงิน
ตามกําหนดในรายการ ขอ 15)
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอเปลี่ยนสาขาวิชา/
เปลี่ยนสาขาวิชาโท/ยายคณะ ณ กองทะเบียนและประมวลผล
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอรักษาสภาพนิสิต
ณ กองทะเบียนและประมวลผล
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอเรียนซ้ํา/เรียนแทน
- กรณีรายวิชาที่มีผลการศึกษา D, D+, F และ U
(สําหรับนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 57 ขึ้นไป)
- กรณีรายวิชาที่มีผลการศึกษา F (สําหรับนิสิตที่มี
รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 56 ลงไป)
วันแรกและวันสุดทายของการสงคํารองขอลาพักการเรียน
ณ กองทะเบียนและประมวลผล

ภาคตน
(1/2563)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2563)

ภาคฤดูรอน
(3/2563)

8 - 12 ก.ค. 63
13 - 16 ก.ค. 63

30 พ.ย.- 2 ธ.ค. 63
3 - 6 ธ.ค. 63

19 - 21 เม.ย. 64
22 - 25 เม.ย. 64

17 - 19 ก.ค. 63

8 - 11 ธ.ค. 63

26 - 28 เม.ย. 64

19 ก.ค. 63

11 ธ.ค. 63

28 เม.ย. 64

27 ก.ค. 63

18 ธ.ค. 63

5 พ.ค. 64

8 - 14 ก.ค. 63

30 พ.ย.- 8 ธ.ค. 63

19 - 26 เม.ย. 64

8 - 21 ก.ค. 63

30 พ.ย.-14 ธ.ค. 63

19 เม.ย.-3 พ.ค. 64

8 - 21 ก.ค. 63

30 พ.ย.-14 ธ.ค. 63

19 เม.ย.-3 พ.ค. 64

8 .- 29 ก.ค. 63

30 พ.ย.- 21 ธ.ค.63

19 เม.ย.-10 พ.ค. 64

-4ที่
21

22

23

24

25

26

27
28
29

กิจกรรมดําเนินงาน
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นคํารองเปลี่ยนกลุมการเรียน
ณ กองทะเบียนและประมวลผล
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชาและทุกรายวิชา
(โดยรายวิชาที่ถอนไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
และไมไดรบั เงินคาถอนรายวิชาคืน หากถอนต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด ใหยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนต่ํากวาเกณฑ
ที่กําหนด ณ กองทะเบียนและประมวลผล)
วันแรกและวันสุดทายของการถอนบางรายวิชาและทุกรายวิชา
(โดยรายวิชาที่ถอนไดสัญลักษณ W ปรากฏในใบแสดงผล
การศึกษา : กรณีการถอนทุกรายวิชาถือวานิสิตลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษานั้น หากถอนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ใหยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด
ณ กองทะเบียนและประมวลผล)
วันแรกและวันสุดทายของการขอรับเงินคืนคาถอนรายวิชา
(รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60 ลงไป) ยกเวน
คณะพยาบาลศาสตร รหัสประจําตัวนิสิตขึ้นตนดวย 60
โดยติดตอขอรับเงินคืน ณ กองคลังและพัสดุ
นิสิตที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนรายวิชาโท (รหัสประจําตัว
นิสิตที่ขึ้นตนดวย 63) เลือกสาขาวิชาโทผานเว็บไซต
http://reg.msu.ac.th
หมวดการสอบและประมวลผลการศึกษา
วันแรกและวันสุดทายในการยื่นคํารองขอโอนผลการเรียน
การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู ทักษะ
และประสบการณ (เฉพาะนิสิตที่มีรหัสประจําตัวนิสิต
ขึ้นตนดวย 63) ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันแรกและวันสุดทายในการยื่นคํารองขอโอนผลการเรียน
กรณียายคณะ/ยายสาขาวิชา ณ กองทะเบียนและประมวลผล
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันแรกและวันสุดทายของการยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา
ชา (มีคา ปรับ) ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th

30 นิสิตประเมินอาจารยผา นเว็บไซต http://reg.msu.ac.th

ภาคตน
(1/2563)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2563)

ภาคฤดูรอน
(3/2563)

20 ก.ค. - 3 ส.ค. 63

12 - 25 ธ.ค. 63

29 เม.ย.- 5 พ.ค. 64

20 ก.ค. - 5 ต.ค. 63

12 ธ.ค. 63 1 มี.ค. 64

29 เม.ย.- 21 พ.ค.64

6 - 19 ต.ค. 63

2 - 15 มี.ค.64

22 พ.ค.- 7 มิ.ย. 64

20 ก.ค. - 1 พ.ย. 63

-

12 ธ.ค.63 -28 มี.ค.64 29 เม.ย. - 11 มิ.ย. 64

15 - 19 ก.พ. 64

-

- ยื่นคํารองเพื่อขออนุมัติที่คณะ/วิทยาลัย 8 - 22 ก.ค. 63
- สงคํารอง ณ กองทะเบียนและประมวลผล 23 ก.ค. - 21 ส.ค. 63
8 ก.ค. - 6 ส.ค. 63

30 พ.ย. - 29 ธ.ค. 63

19 เม.ย. - 18 พ.ค. 64

8 ก.ค. - 6 ส.ค. 63

30 พ.ย. - 29 ธ.ค. 63

19 เม.ย. - 18 พ.ค. 64

7 ส.ค.- 1 พ.ย. 63

30 ธ.ค.63-28 มี.ค.64

19 พ.ค. - 11 มิ.ย. 64

20 ก.ค. - 30 พ.ย. 63 12 ธ.ค.63-26 เม.ย.64

29 เม.ย.- 28 มิ.ย. 64

-5ที่

31

32

33

34
35
36
37

กิจกรรมดําเนินงาน
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษา ผลการประเมิน
ยังไมสมบูรณ (ตัวอักษร I) (Incomplete)
ของภาคปลายและภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2562
วันปรับผลการประเมินยังไมสมบูรณตัวอักษร I (Incomplete)
เปนตัวอักษร F (Failed) ของภาคปลายและภาคการศึกษา
พิเศษ ปการศึกษา 2562
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษาผลการประเมิน
ยังไมสมบูรณ (ตัวอักษร I) (Incomplete) ของภาคตน
ปการศึกษา 2563
วันปรับสถานะผลการประเมินยังไมสมบูรณตัวอักษร I
(Incomplete) เปนตัวอักษร F (Failed) ของภาคตน
ปการศึกษา 2563
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษาของภาคปลาย
และภาคการศึกษาพิเศษ ปการศึกษา 2562
วันสุดทายของการสงผลการแกไขผลการศึกษาของภาคตน
ปการศึกษา 2563
วันแรกและวันสุดทายของการสอบกลางภาค

38 วันแรกและวันสุดทายของการสอบปลายภาค
วันสุดทายที่คณะสงผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล
39
(ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ)
40 ปดภาคการศึกษา
วันสุดทายของการจัดทําและสง มคอ.5 รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชาและ มคอ.6 รายงานผล
41
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th
วันสุดทายของการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
42
ตามแบบ มคอ. 7 ผานเว็บไซต http://reg.msu.ac.th

ภาคตน
(1/2563)

ภาคการศึกษา
ภาคปลาย
(2/2563)

ภาคฤดูรอน
(3/2563)

22 ก.ค. 63

-

-

23 ก.ค. 63

-

-

-

14 ธ.ค. 63

-

-

15 ธ.ค. 63

-

6 ส.ค. 63

-

-

-

29 ธ.ค. 63

-

3 - 13 ก.ย. 63

28 ม.ค. - 7 ก.พ. 64

15 - 16 พ.ค. 64

2 - 15 พ.ย. 63

29 มี.ค.-11 เม.ย. 64

12 - 13 มิ.ย. 64

30 พ.ย. 63

26 เม.ย. 64

28 มิ.ย. 64

16 พ.ย. 63

12 เม.ย. 64

14 มิ.ย. 64

15 ธ.ค. 63

11 พ.ค. 64

13 ก.ค. 64

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

หมวดอื่น ๆ
43 วันปจฉิมนิเทศ
วันเสนอการขออนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาและอนุมัติ
44 ปริญญา ประจําเดือนกรกฎาคม 2563 รอบสุดทายที่มีสิทธิ์
เขารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2563
45 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 - 2563

ตามกําหนดการของคณะ/วิทยาลัย
ผูสําเร็จการศึกษาในเดือนกรกฎาคม 2563
ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563

-6หมายเหตุ

1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใชสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกระบบ (ระบบปกติ ระบบพิเศษ หลักสูตรระบบเทียบเขา
และหลักสูตรตอเนื่อง) และใหใชกับระดับประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล โดยอนุโลม
2. การขอรับเงินคาลงทะเบียนเรียนคืนในรายวิชาที่ถอน นิสติ ที่ถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่กําหนด มีสิทธิ์ไดรับเงินคาลงทะเบียน
รายวิชาที่ถอนเต็มจํานวน (ยกเวนระบบเหมาจาย) ทั้งนี้ นิสติ สามารถติดตอขอรับเงินคืนไดภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
ณ กองคลังและพัสดุ
3. อาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ อาจารยที่ปรึกษาสามารถเลือกวันที่เหมาะสมในชวงที่กําหนดไว
เพื่อพบและใหคําปรึกษานิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ
4. กําหนดการที่ใหงดการเรียนการสอน คือ วันหยุดนักขัตฤกษหรือวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พิธไี หวครู วันสอบกลางภาค
วันสอบปลายภาค วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วันรับจริง) หรือตามประกาศงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
5. ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษาทั้งสามภาคการศึกษาที่ตรงกับประกาศมหาวิทยาลัยใหงดการเรียนการสอน คณะหรืออาจารยผูสอน
สามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยตามวัน เวลา ที่เหมาะสม

จึงประกาศใหทราบและปฏิบัติอยางเครงครัดโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารยปรีชา ประเทพา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

