
ภาคฤดูรอน

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ

 9 มิ.ย. 55   9 มิ.ย. 55  * รายงานตัว : นิสิตใหมระบบในเวลาราชการรุน ปท.33  และ

08.30-16.00 น. 08.30-16.00 น.  -   -  - ระบบนอกเวลาราชการ รุน พ.25  (เขาเรียนปการศึกษา 2555)

 - นิสิตเรียนที่มหาสารคาม : รายงานตัวที่กองทะเบียนและประมวลผล

อาคารบรมราชกุมารี

-  10 มิ.ย. 55 - - -  - นิสิตเรียนที่ศูนยบริการจัดการศึกษานอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม : 

13.00-16.00 น.    รายงานตัวตอกองทะเบียนและประมวลผล

  10-18 มิ.ย. 55   10-18 มิ.ย. 55   1-6 พ.ย. 55   1-6 พ.ย. 55 2-15 มี.ค.56  -  สมัครสอบเทียบภาษา (Language Examination) ขอแบบฟอรมและ

08.30-15.30 น. 08.30-15.30 น. 08.30-15.30 น. 08.30-15.30 น. 08.30-15.30 น.    สมัครที่สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย เสียคาสมัครสอบคนละ 500 บาท

 10 มิ.ย. 55 10 มิ. ย. 55 * ปฐมนิเทศนิสิตใหม ที่เขาศึกษาปการศึกษา 2555 ณ อาคารพลศึกษา

เวลา เวลา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงทะเบียนรับคูมือหลักสูตร

08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น.  -   -  -  - อธิการบดีกลาวตอนรับและใหโอวาท ใหความรู และแนะนํา การจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ

13.00-15.00 น. 13.00-15.00 น.  -   -  -  - แยกกลุมพบคณบดี,หัวหนาภาควิชา,ประธานบริหารหลักสูตร 

   รับตารางเรียน ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนการสอน
   และการลงทะเบียนเรียนตามคณะที่นิสิตเขาศึกษา

 9 มิ.ย. 55  9 มิ.ย. 55  12 ต.ค. 55  13 ต.ค. 55  2 มี.ค. 56  * รับตารางเรียน (รายวิชาการลงทะเบียน ณ งานวิชาการ คณะท่ีสังกัด)

ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง  - นิสิตที่เขาศึกษากอนปการศึกษา 2554 สามารถปร้ินตารางเรียน

 22 มิ.ย. 55  29 มิ.ย. 55  11 พ.ย. 55  16 พ.ย. 55  31 มี.ค. 56 รายวิชาแกนไดจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย หรือติดตอที่ฝายวิชาการคณะ

 9 มิ.ย 55  9 มิ.ย 55  22 ต.ค. 55  27 ต.ค. 55  6 มี.ค. 56  * ลงทะเบียนเรียน  ชวงท่ี 1 

ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง  - นิสิตทุกรุนบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต

 15 มิ.ย. 55  15 มิ.ย. 55  2 พ.ย. 55  4 พ.ย. 55 24-มี.ค.-56  - นิสิตบันทึกขอมูลการเพ่ิมรายวิชาเรียนผานระบบ
    Internet ที่ http://www.reg.msu.ac.th จนถึงเวลา 23.00 น.

 9 มิ.ย 55  9 มิ.ย 55  22 ต.ค. 55  27 ต.ค. 55  6 มี.ค. 56  * ชําระเงิน

ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง  - ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนผานธนาคาร ไดทุกสาขา

 22 มิ.ย. 55  29  มิ.ย. 55   11 พ.ย.55  16 พ.ย. 55  31 เม.ย. 56     ตามใบแจงรายการ (มส 5) โดยชําระเงินเขาบัญชี

    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากไมชําระเงินตามวันที่มหาวิทยาลัย
    กําหนด ใหชําระผานทางธนาคารโดยเสียคาปรับเพิ่มอีก 500 บาท

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย

และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงกําหนดปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555  ดังน้ี
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เรือง  ปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศึกษา 2555



ภาคฤดูรอน

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ

 16 มิ. ย. 55  16  มิ.ย. 55  3 พ.ย 55  5 พ.ย. 55   25  มี.ค. 56  * ลงทะเบียนเรียน  ชวงท่ี 2  (การเพ่ิม-ถอนรายวิชา)
ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง  - นิสิตบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียนดวยตนเองผานระบบอินเทอรเน็ต

 22 มิ.ย. 55  29 มิ.ย. 55  11 พ.ย. 55  16 พ.ย. 55  31  มี.ค. 56  - นิสิตบันทึกขอมูลการเพ่ิม หรือขอถอนรายวิชาเรียนผานระบบ

    Internet ที่ http://www.reg.msu.ac.th จนถึงเวลา 23.00 น.

หมายเหตุ การบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียน ชวงที่ 1 และชวงที่ 2 นิสิตสามารถบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียน และกดยืนยันการลงทะเบียนเรียน 

ผานระบบเครือขาย Internet ไดดวยตนเอง
11 มิ. ย. 55 16  มิ. ย. 55  29 ต.ค. 55  3 พ.ย. 55   23 มี.ค. 56  * เปดเรียน

 - วันแรกของการย่ืนเอกสาร เพ่ือขอสอบประมวลความรู และ

    สอบพิเศษอ่ืนๆ (นิสิตย่ืนคํารองตามแบบฟอรม บัณฑิตวิทยาลัย

    และแจงความประสงคขอสมัครสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย มมส.

   และศูนยฯภายนอก ถาไมสงใบสมัครสอบจะไมมีสิทธ์ิเขาสอบ

 - อาจารยผูสอนตรวจสอบและปร้ินใบรายช่ือนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
    ดวยตนเอง

  12 มิ.ย. 55   12 มิ.ย. 55  6 พ.ย. 55  6 พ.ย. 55  15 มี.ค. 56  - วันสุดทายของการย่ืนขอสอบภาษา

  16 มิ.ย. 55   16 มิ.ย. 55  10 พ.ย. 55  10 พ.ย. 55  23 มี.ค. 56  - สอบภาษา (Language Examination) เวลา 13.00-15.00 น.

     บัณฑิตวิทยาลัยจะกําหนดหองสอบใหทราบ
 22 มิ.ย. 55  29 มิ.ย. 55  11 พ.ย. 55   16 พ.ย. 55  31 มี.ค. 56  - วันสุดทายของการลงทะเบียนอยางสมบูรณ โดยชําระเงินใหแลวเสร็จ

 - วันสุดทายของการขอถอน หรือขอเพ่ิมรายวิชาที่จะเรียน
-   18 ส.ค. 55 -   13 ม.ค. 55   7 เม.ย. 56  - วันสุดทายของการย่ืนเอกสารเพ่ือขอสอบประมวลความรู(โดยเสียคาปรับ)

หมายเหตุ นิสิตตองลงทะเบียนเรียนหรือขอถอน ขอเพิ่มรายวิชา ใหแลวเสร็จ ตามชวงการลงทะเบียน ณ วันที่มหาวิทยาลัยกําหนด และชําระเงินใหเรียบรอย
 ตามขอบังคับฯ ขอ 24.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณไดตอเม่ือนิสิตไดชําระเงินเรียบรอยแลว ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  23 มิ.ย. 55  30 มิ.ย. 55  12 พ.ย. 55  17 พ.ย. 55  1 เม.ย. 56  * ลงทะเบียนเรียน  ชวงท่ี  3  (ลงทะเบียนชาโดยเสียคาปรับ)

ถึง ถึง ถึง ถึง ถึง  - วันแรกที่ลงทะเบียนเรียน โดยเสียคาปรับ 500 บาท

 29 มิ.ย. 55  8 ก.ค. 55   16 พ.ย. 55  25 พ.ย. 55  19 เม.ย. 56     โดยนิสิตสามารถบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียนผานระบบอินเทอรเน็ต

   ไดตามวันที่กําหนดอีกคร้ัง (ยกเวนการลงทะเบียน  IS,Thesis)
กรณีนิสิต ไมลงทะเบียนอยางสมบูรณตามวันเวลาที่กําหนด
    กองทะเบียนฯ จะดําเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชา

    และหรือยกเลิกการเพ่ิมรายวิชา
หมายเหต ุกรณีลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว
    แตนิสิตยังมีการลงทะเบียนวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระ
    ใหมาชําระคาธรรมเนียมตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย

     ตามชวงที่ 1 และชวงที่ 2  สําหรับคาหนวยกิตวิทยานิพนธ  หรือ
    การศึกษาคนควาอิสระ สามารถชําระไดกอนวันสอบปลายภาค
     โดยไมเสียคาปรับ

หมายเหตุ การบันทึกขอมูลลงทะเบียนเรียนชวงที 3 (โดยเสียคาปรับ) หากนิสิตไมสามารถบันทึกขอมูลและกดยืนยันผลการลงทะเบียนเรียนผานระบบ
เครือขาย Internet ได นิสิตตองย่ืนคํารองขอลงทะเบียนชาผานความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน กอนเสนอข้ันตอนการอนุมัติที่บัณฑิตวิทยาลัย 
เพือใหเจาหนาทีงานทะเบียนทํารายการกดยืนยันผลการลงทะเบียนให
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ภาคฤดูรอน

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการ

 30 มิ.ย. 55  9 ก.ค. 55   17 พ.ย. 55  26 พ.ย. 55  20 เม.ย. 56  - วันดําเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนทุกรายวิชา และยกเลิกการเพ่ิม

  ถอนรายวิชา หากไมดําเนินการชําระเงินใหแลวเสร็จ

 30 ก.ย. 55  4 ส.ค. 55  17 ธ.ค. 55  22 ธ.ค. 55  20 เม.ย. 56  - วันสุดทายของการของดเรียนบางรายวิชา

 -  2 ก.ย. 55  -  27 ม.ค. 56  28 เม.ย. 56  - สอบประมวลความรู ฉบับวิชาพ้ืนฐานวิจัยหรือวิจัยสาขาวิชา 

   (เวลา 13.00-16.00 น.)

 -  9 ก.ย. 55  -  3 ก.พ. 56  5 พ.ค. 56

    (เวลา 13.00-16.00 น.) 

 14 ก.ย. 55  16 ก.ย. 55  8 ก.พ. 56  10 ก.พ. 56  12 พ.ค. 56  - วันสุดทายของการของดการเรียนทุกรายวิชา (ลาพักการเรียน)

 24-28 ก.ย.55  29-30 ก.ย.55  18-22 ก.พ.56  23-24 ก.พ. 56  18-19 พ.ค. 56  - สอบปลายภาค

 5 ต.ค. 55  7 ต.ค. 55  1 มี.ค. 56  3 มี.ค. 56  26 พ.ค. 56  - ปดภาคเรียน

  20 ต.ค. 55  21 ต.ค. 55  16 มี.ค. 56  17 มี.ค. 56   10 มิ.ย. 56  - วันสุดทายของการสงเกรดนิสิตทุกช้ันป

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียน และขอถอน ขอเพิ่ม หรือของดรายวิชาเรียน ใหผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา

หรือประธานกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคร้ัง

จึงประกาศใหทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัดโดยทั่วกัน

                                           อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคตน ภาคปลาย กิจกรรมดําเนินการ

                                  ประกาศ  ณ  วันที่    19    มีนาคม  พ.ศ.  2555

 - สอบประมวลความรู ฉบับวิชาเนื้อหาสาขาวิชา 
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                                         (ศาสตราจารย ดร.ประดิษฐ   เทอดทูล)
                                           ผูรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน


