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ท่ีมีหน#าท่ีรับผิดชอบในการบริหารจัดการ  และประสานงานด#านวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ซ่ึงมีภารกิจหลักเก่ียวข#องกับนิสิตทุกคน  เริ่มต้ังแต�การรับรายงานตัวนิสิตจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา   
รับผิดชอบด#านให#บริการวิชาการงานทะเบียน  การจัดการเรียนการสอน  สําหรับนิสิต  คณาจารย1  
ผู#ปกครองนิสิต  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และหน�วยงานต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ป3จจุบัน  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได#พัฒนาระบบโปรแกรมใช#งานท่ีช�วยสนับสนุนและอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย�างย่ิงการพัฒนาระบบงานทะเบียน  ซ่ึงได#รับความร�วมมือ 
จากบริษัท  Vision  Net  เพ่ือพัฒนาระบบอย�างต�อเน่ือง  อย�างไรก็ตาม  เพ่ือให#การปฏิบัติงานเป!นไป 
ในทิศทางเดียวกัน  จึงได#จัดทําคู�มือปฏิบัติงานระบบงานทะเบียนนิสิตข้ึน  เพ่ือให#บุคลากรได#ศึกษา 
และใช#เป!นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให#มีความถูกต#อง  รวดเร็ว  เป!นป3จจุบัน  มีประสิทธิผล   
และท่ีสําคัญคือผู#รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิตท่ีจัดทําข้ึนในครั้งน้ี  รายละเอียดในบทท่ี  1 เป!นข#อมูล
เก่ียวกับบริบทของกองทะเบียนและประมวลผลและบริบทของกลุ�มงานทะเบียน  ส�วนในบทท่ี  2   
จะเป!นการนําเสนอข#อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  ระบบปฏิบัติการท่ีใช#ในสํานักงาน  และระบบ
ทะเบียนนิสิต  บทท่ี  3  จะมีเน้ือหาสาระท่ีสําคัญเก่ียวกับข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต
ซ่ึงครอบคลุมภารกิจด#านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  
ส�วนในบทท่ี  4  จะนําเสนอข#อมูลเก่ียวกับการขอใช#บริการและแบบฟอร1มคําร#องการขอใช#บริการ   
และบทท่ี  5  เป!นการนําเสนอป3ญหา   แนวทางการแก#ไข  และประโยชน1ของการใช#ระบบทะเบียนนิสิต  
ดังน้ัน  ผู#จัดทําจึงได#เรียบเรียงข#อมูลอย�างเป!นระบบ  เพ่ือให#ผู#ศึกษามีความเข#าใจอย�างง�าย  ซ่ึงข้ันตอน 
ในแต�ละกิจกรรมจะมีรายละเอียดในการดําเนินการ  ข้ันตอน/กระบวนงาน  (Flow  Chart)  ตัวอย�าง 
การทํารายงานในระบบปฏิบัติการ  และนําเสนอป3ญหา/อุปสรรค  พร#อมท้ังแนวทางในการแก#ไข 
หรือพัฒนางานในอนาคต    
 ขอกราบขอบพระคุณ  นางอรอนงค1  เมฆพรรณโอภาส  ผู#อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน1  นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  และนายนิวัฒ  พัฒนิบูลย1  ผู#อํานวยการ 
กองการเจ#าหน#าท่ี  ท่ีกรุณาเป!นผู#เชี่ยวชาญตรวจสอบและให#ข#อเสนอแนะในการจัดทําคู�มือการปฏิบัติงาน
ระบบทะเบียนนิสิต  ขอขอบคุณ  บุคลากรกลุ�มงานทะเบียน  และผู#ท่ีเก่ียวข#องในการจัดทําคู�มือปฏิบัติงาน
ระบบทะเบียนนิสิตให#สําเร็จลุล�วงด#วยดีทุกท�าน  หากมีข#อผิดพลาดประการใด  ผู#จัดทําขอน#อมรับ 
และจะนําข#อเสนอแนะจากท�านผู#รู#ไปปรับปรุง  แก#ไข  และพัฒนาให#ดียิ่งข้ึนต�อไป 
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1 

บทที่  1 
 

บทนํา 
 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เป"นหน�วยงานระดับกอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี   
ท่ีมีหน$าท่ีรับผิดชอบ  ในการบริหารจัดการ  และประสานงานด$านวิชาการของมหาวิทยาลัย   
ซ่ึงมีภารกิจหลักเก่ียวข$องกับนิสิตทุกระดับ  ท้ังระดับประกาศนียบัตร  ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  
ระดับปริญญาเอก  และการศึกษาของบุคคลภายนอก  เริ่มต้ังแต�การรับรายงานตัวนิสิตจนกระท่ัง 
สําเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด$านให$บริการวิชาการงานทะเบียน  การจัดการเรียนการสอน  สําหรับนิสิต  
คณาจารย4  ผู$ปกครองนิสิต  บุคลากรในมหาวิทยาลัย  และหน�วยงานต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  ป6จจุบัน  กองทะเบียนและประมวลผล  แบ�งหน�วยงานภายในออกเป"น  3  กลุ�มงาน  
และ  1  งาน  คือ  กลุ�มงานทะเบียน  กลุ�มงานประมวลผล  กลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานข$อมูล  และงานบริหารท่ัวไป  ผู$จัดทําได$นําเสนอข$อมูลเก่ียวกับกองทะเบียนและประมวลผล  ดังน้ี 
  1.  บริบทของกองทะเบียนและประมวลผล 
  2.  บริบทของกลุ�มงานทะเบียน 
 
บริบทของกองทะเบียนและประมวลผล  
 
 1.  ประวัติความเป�นมาของกองทะเบียนและประมวลผล   
  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดิมเป"นกลุ�มงานทะเบียน 
และประมวลผล  สังกัดกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต�อมา 
สภามหาวิทยาลัย  ได$มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  1/2548  เม่ือวันท่ี  28  มกราคม  
2548  ยกฐานะของกลุ�มงานทะเบียนและประมวลผลข้ึนเป"น  “กองทะเบียนและประมวลผล” 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ�งหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พ.ศ.  2548  ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กุมภาพันธ4  พ.ศ.  2548  กองทะเบียนและประมวลผล  มีหน$าท่ี
รับผิดชอบในการบริหารจัดการ  และประสานงานด$านวิชาการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงมีภารกิจหลัก
เก่ียวข$องกับนิสิตทุกคน  เริ่มต้ังแต�การรับรายงานตัวเข$าเป"นนิสิตจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา  รับผิดชอบ
ด$านให$บริการ  การเรียนการสอนแก�นิสิต  คณาจารย4  ตลอดจนให$บริการแก�ผู$ปกครอง  บุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย  และหน�วยงานต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด$านข$อมูลการศึกษานิสิต  
และหลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา 
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  ท้ังน้ี  กองทะเบียนและประมวลผลมีรายละเอียดเก่ียวกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน4  
พันธกิจ  ยุทธศาสตร4  วัฒนธรรมองค4กร  และวัตถุประสงค4ของกองทะเบียนและประมวลผล 
(กองทะเบียนและประมวลผล.  2557  :  2 - 3)   
   1.1  ปรัชญา 
    เทคโนโลยีล้ําสมัย    ใส�ใจผู$ใช$บริการ 
    รวดเร็ว  ถูกต$อง  ประสาน  มุ�งนําคุณภาพ  งานทะเบียน 
   1.2  ปณิธาน 
    กองทะเบียนและประมวลผลมีความมุ�งม่ันท่ีจะสร$างความประทับใจในการให$บริการ   
ด$วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยบริการรวดเร็วและสร$างสรรค4คุณภาพของงานสู�ความเป"นเลิศทางวิชาการ 
   1.3  วิสัยทัศน& 
    เป"นศูนย4กลางให$บริการวิชาการท่ีเป"นเลิศ  มีเทคโนโลยีทันสมัย  บริการรวดเร็ว 
ถูกต$อง  ประทับใจ  ภายใต$การบริหารจัดการท่ีดี 
   1.4  พันธกิจ 
    1.4.1  สนับสนุนการดําเนินงานด$านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอน 
ของมหาวิทยาลัย 
    1.4.2  ส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให$ได$ตามเกณฑ4มาตรฐาน 
    1.4.3  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด$านวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 
    1.4.4  ให$บริการการศึกษาแก� นิสิต อาจารย4 บุคลากร บุคคลท่ัวไป และหน�วยงาน 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    1.4.5  ส�งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
   1.5  ยุทธศาสตร& 
    1.5.1  ส�งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานด$านวิชาการและการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลัย 
    1.5.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด$านวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 
    1.5.3  การให$บริการการศึกษาแก�นิสิต อาจารย4 บุคลากร บุคคลท่ัวไป  
และหน�วยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    1.5.4  ส�งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
   1.6  วัฒนธรรมองค&กร 
    ซ่ือสัตย4  ตรงเวลา สามัคคี  มีคุณธรรม 
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   1.7  วัตถุประสงค&ของกองทะเบียนและประมวลผล 
    1.7.1  เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให$มีความทันสมัย  สู�ความเป"น 
สากลสอดคล$องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ 
    1.7.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน  ให$มีคุณภาพ  สอดคล$อง 
กับนโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ 
    1.7.3  เพ่ือเผยแพร�สารสนเทศทางการศึกษา  และดําเนินงานทะเบียน 
และประมวลผลทางการศึกษาด$วยวิธีการท่ีมีระบบ  เท่ียงตรง  ตรวจสอบได$  โดยยึดความพึงพอใจ 
ของผู$ใช$บริการเป"นสําคัญ 
    1.7.4  เพ่ือให$บริการข$อมูลทางการศึกษา  โดยใช$ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
    1.7.5  สนับสนุนให$มีการวิเคราะห4วิจัย  เพ่ือให$เกิดองค4ความรู$ใหม�  นํามาพัฒนา 
องค4กร 
 
 2.  โครงสร1างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผล   
  กองทะเบียนและประมวลผลมีโครงสร$างการบริหารงาน  รายละเอียด 
ดังภาพประกอบ  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพประกอบ  1  โครงสร$างการบริหารงานของกองทะเบียนและประมวลผล 

อธิการบด ี

รองอธิการบด ี

ผู1อํานวยการกอง 

นายทะเบียน งานบริหารท่ัวไป 

 

 กลุ6มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข1อมูล 
 

 กลุ6มงานประมวลผล 
 

กลุ6มงานทะเบียน 
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 3.  โครงสร1างการปฏิบัติงานกองทะเบียนและประมวลผล   
  กองทะเบียนและประมวลผลมีโครงสร$างการปฏิบัติงาน  รายละเอียดดังภาพประกอบ  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  2  โครงสร$างการปฏิบัติงานของกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 

รองศาสตราจารย&ศุภชัย  สมัปป:โต 
อธิการบดี 

ศาสตราจารย&ปรีชา  ประเทพา 
รองอธิการบดีฝ<ายวิชาการและวิจัย 

นางอรอนงค&  เมฆพรรณโอภาส 
ผู1อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

นางสังวาล  ศิริ 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ) 

นายทะเบียน 

 

งานบริหารท่ัวไป 

 นางสาวศิริพร  ไสยรัตน& 
(นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ) 
ผู1รักษาการในตําแหน6งหัวหน1ากลุ6มงาน 
พัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข1อมูล 

นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ) 

ผู1รักษาการในตําแหน6ง 
หัวหน1ากลุ6มงานประมวลผล 

นายสวัสด์ิ  วิชระโภชน& 
(นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ) 

ผู1รักษาการในตําแหน6ง 
หัวหน1ากลุ6มงานทะเบียน 
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 4.  อัตรากําลังของกองทะเบียนและประมวลผล 
  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  มีท้ังสิ้น  31  คน  รายละเอียดสามารถจําแนกตาม
ประเภทของบุคลากรและวุฒิการศึกษา  รายชื่อ  และการสังกัดกลุ�มงาน  ดังตาราง  1 - 3 
 
ตาราง  1  จํานวนบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลจําแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม 

ข$าราชการ 2 2 4 
พนักงานปฏิบัติการ 11 7 18 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ลูกจ$างชั่วคราว 6 2 8 

รวม 20 12 31 
 

ตาราง  2  รายชื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลจําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
นางอรอนงค4  เมฆพรรณโอภาส นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน4 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
นางเสาวลักษณ4  รัตนะป6ญญา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

ข$าราชการ 

นายสมบัติ  ฉายถวิล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นางสังวาล  ศิริ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายสวัสด์ิ  วชิระโภชน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
ว�าท่ี ร.ต.หญิงอภิรดี  อินตะนัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางวลัญชพร  ชัยพัฒน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางพรพิรุณ  ชาวะหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสาวสุภาภรณ4  พิมพะนิตย4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางโรชินี  ทุ�นทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางศุภลักษณ4  ศักด์ิคําดวง เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นางนัยนา  ดรชัย เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6 

ตาราง  2  (ต�อ) 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
นางกนกวรรณ  เวียงสงค4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางกัญยาลักษ4  บุญชาลี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายทศพล  เจริญผล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายศุภเกียรติ  คําเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางอังคณา  ราญมีชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายอมต  ชุมพล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร4 ปฏิบัติการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

- อัตราว�าง - นักวิชาการคอมพิวเตอร4 ปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ นางสาวสิริณัฏฐ4  ประกอบสุขย่ิง นักวิชาการศึกษา 
นางสุกัญญา  ทารส นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธัญญรัตน4  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 
นางสาวลัลลดา  เทียบชาล ี เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นายจักรี  ต้ันภูมี นักวิชาการศึกษา 
นางสาวอารีรัตน4  จันหาญ นักวิชาการศึกษา 
นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา 
นางสาวนวลพรรณ  สายหยุด นักวิชาการศึกษา 

ลูกจ$างชั่วคราว 

นางสาวไพลิน  เชี่ยวรุ�งโรจน4 นักวิชาการศึกษา 
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ตาราง  3  รายชื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผลจําแนกตามสังกัดกลุ�มงาน 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
ผู$อํานวยการกองทะเบียน

และประมวลผล 
นางอรอนงค4  เมฆพรรณโอภาส นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 

นายสวัสด์ิ  วชิระโภชน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางเสาวลักษณ4  รัตนะป6ญญา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นายสมบัติ  ฉายถวิล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นางวลัญชพร  ชัยพัฒน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางพรพิรุณ  ชาวะหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางกนกวรรณ  เวียงสงค4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสาวสิริณัฏฐ4  ประกอบสุขย่ิง นักวิชาการศึกษา  
นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา  
นางสาวธัญญรัตน4  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 

กลุ�มงานทะเบียน 

นางสาวนวลพรรณ  สายหยุด นักวิชาการศึกษา 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
ว�าท่ี ร.ต.หญิงอภิรดี  อินตะนัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสาวสุภาภรณ4  พิมพะนิตย4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางกัญยาลักษ4  บุญชาลี นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายทศพล  เจริญผล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายศุภเกียรติ  คําเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางอังคณา  ราญมีชัย นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสุกัญญา  ทารส นักวิชาการศึกษา 

กลุ�มงานประมวลผล 

นายจักรี  ต้ันภูมี นักวิชาการศึกษา 
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน4 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ 
นางโรชินี  ทุ�นทอง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายอมต  ชุมพล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร4 ปฏิบัติการ 

- อัตราว�าง - นักวิชาการคอมพิวเตอร4 ปฏิบัติการ 

นางสาวอารีรัตน4  จันหาญ นักวิชาการศึกษา 

กลุ�มงานพัฒนาหลักสูตร
และระบบฐานข$อมูล 

นางสาวไพลิน  เชี่ยวรุ�งโรจน4 นักวิชาการศึกษา 
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ตาราง  3  (ต�อ) 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
นางสังวาล  ศิริ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางนัยนา  ดรชัย เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

นางศุภลักษณ4  ศักด์ิคําดวง เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

งานบริหารท่ัวไป 

นางสาวลัลลดา  เทียบชาล ี เจ$าหน$าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 
 5.  การแบ6งส6วนราชการภายในกองทะเบียนและประมวลผล 
  ป6จจุบัน  กองทะเบียนและประมวลผล  แบ�งส�วนราชการออกเป"น  3  กลุ�มงาน   
และ  1  งาน  ดังน้ี 
    1.6.1  กลุ6มงานทะเบียน  มีภารกิจหลักประกอบด1วย 
     1)  งานทะเบียนประวัติ  
     2)  งานลงทะเบียนเรียน 
     3)  งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
    1.6.2  กลุ6มงานประมวลผล  มีภารกิจหลักประกอบด1วย 
     1)  งานประมวลผลการศึกษา   
     2)  งานตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
    1.6.3  กลุ6มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข1อมูล  มีภารกิจหลัก
ประกอบด1วย 
     1)  งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร 
     2)  งานบันทึกฐานข$อมูลหลักสูตร 
     3)  งานมาตรฐานหลักสูตร 
     4)  งานพัฒนาและบํารุงระบบโปรแกรม 
     5)  งานสารสนเทศและสถิติ 
    1.6.4  งานบริหารท่ัวไป  มีภารกิจหลักประกอบด1วย 
     1)  งานนโยบายและแผน 
     2)  งานบุคคล 
     4)  งานการเงิน 
     5)  งานพัสดุ  
     6)  งานบริหารธุรการ 
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 6.  การบริการของกองทะเบียนและประมวลผล 
  กองทะเบียนและประมวลผล  ให$บริการนิสิต  บุคลากร  คณาจารย4  และบุคคลท่ัวไป   
โดยมีภารกิจหลักเก่ียวกับ  งานทะเบียน  งานประมวลผล  งานหลักสูตร  และงานฐานข$อมูลสารสนเทศ  
ท้ังน้ีผู$รับบริการสามารถมารับบริการได$ทุกวัน  ยกเว$นวันหยุดนักขัตฤกษ4  หรือวันหยุดท่ีทางราชการ 
กําหนด  สําหรับเวลาท่ีสามารถรับบริการ  วันธรรมดา  (จันทร4 - ศุกร4)  เวลา  08.30 - 20.30  น.   
วันหยุด  (เสาร4 - อาทิตย4)  เวลา  08.30 - 16.00  น.  ท้ังน้ี  มีผู$รับบริการหลายท�านท่ีมาขอรับบริการ 
ไม�ทราบเก่ียวกับการบริการของกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงโดยส�วนใหญ�บริการท่ีผู$รับบริการมาติดต�อ  
มีดังน้ี  (กองทะเบียนและประมวลผล.  2554  :  20 - 41) 
   6.1  การขอรับบริการท่ัวไป 
   6.2  การข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   6.3  การพิมพ4แบบคําร$องผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   6.4  การลงทะเบียนเรียนด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   6.5  การถอนรายวิชาติด  W  ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   6.6  การขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และใบรับรองผลการศึกษา 
   6.7  การให$บริการส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย4 
   6.8  การขอแก$ไขข$อมูลทางการศึกษา 
   6.9  การขอย$ายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขา/วิชาโท 
   6.10  การย่ืนคําร$องขอโอนผลการศึกษา/การเทียบโอนผลการศึกษา  การเทียบโอน
ความรู$ทักษะและประสบการณ4 
   6.11  การลาพักการเรียน 
   6.12  การรักษาสภาพนิสิต 
   6.13  การย่ืนคําร$องขอสําเร็จการศึกษาผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   6.14  การย่ืนคําร$องขอสําเร็จการศึกษา  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล 
   6.15  การลาออก 
   6.16  การขอคืนสภาพนิสิต  (กรณีพ$นสภาพนิสิตและสามารถขอคืนสภาพได$ 
ตามข$อบังคับฯ เท�าน้ัน) 
   6.17  การขอโอนย$ายสถานศึกษา 
   6.18  การให$บริการเอกสารหลักสูตร 
   6.19  การขอขยายเวลาศึกษาต�อ/ขอส�งตัวกลับต$นสังกัด 
   6.20  การส�งหนังสือราชการ 
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 7.  ท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท&กองทะเบียนและประมวลผล 
  กองทะเบียนและประมวลผล  มีสถานท่ีทําการอยู�  ณ  อาคารโรงอาหารกลาง  (เดิม)   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  
รหัสไปรษณีย4  44150  Web  Site  :  http://regpr.msu.ac.th  และเบอร4โทรศัพท4/โทรสาร   
ดังตาราง  4 
 

ตาราง  4  เบอร4โทรศัพท4และโทรสารติดต�อกองทะเบียนและประมวลผล 
 

หน6วยงาน/กลุ6มงาน โทรศัพท&/โทรสาร โทรศัพท&ภายใน 

ผู$อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 0-4375-4256 1205 

นายทะเบียน 0-4375-4256 1206 

กลุ�มงานทะเบียน  0-4375-4234 1208 

กลุ�มงานประมวลผล   0-4375-4234 1209 

กลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข$อมูล - 1210 

  -  งานพัฒนาหลักสูตร - 1210 

  -  งานระบบฐานข$อมูล 043-754234 1211 

งานบริหารท่ัวไป 0-4375-4256 1207 

 
บริบทของกลุ6มงานทะเบียน 
 
 1.  ประวัติความเป�นมาของกลุ6มงานทะเบียน   
  กลุ�มงานทะเบียน  เป"นหน�วยงานภายในกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงต้ังข้ึนตามมติ
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งท่ี  1/2548  เม่ือวันท่ี  28  มกราคม  2548  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ�งหน�วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2548  
ประกาศ  ณ  วันท่ี  8  กุมภาพันธ4  พ.ศ.  2548  กลุ�มงานทะเบียนมีภารกิจหลัก  คือ  งานทะเบียน
ประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา   
 
 2.  ความมุ6งหมายของการจัดทําคู6มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต 
  การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต  กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความมุ�งหมายเพ่ือแสดงข$อมูลพ้ืนฐานของหน�วยงาน  เอกสารและข$อมูล 
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ท่ีเก่ียวข$องกับการลงทะเบียนเรียน  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได$พัฒนาระบบโปรแกรม 
ใช$งานท่ีช�วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  โดยเฉพาะอย�างย่ิงการพัฒนาระบบ
การใช$งานสําหรับงานทะเบียนท่ีร�วมมือกับบริษัท  Vision  Net  เพ่ือพัฒนาระบบฐานข$อมูล 
อย�างต�อเน่ือง  และในคู�มือฉบับน้ี  ยังมีรายละเอียดเก่ียวกับข้ันตอน  กระบวนการ  วิธีการปฏิบัติงาน  
เทคนิคการทํางาน  การขอใช$บริการ  แบบฟอร4มคําร$องการให$บริการข$อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  
หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข$อง  ป6ญหา  การแก$ไข  และข$อเสนอแนะในการพัฒนางานของกลุ�มงานทะเบียน  
อย�างไรก็ตาม  เพ่ือให$การปฏิบัติงานเป"นไปในทิศทางเดียวกัน  จึงได$จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานข้ึน  
เพ่ือให$บุคลากรท่ีปฏิบัติงานภายในกลุ�มงาน  ผู$รับบริการ  หรือผู$ท่ีสนใจได$ศึกษา  และใช$เป"นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน  การรับบริการ  หรือการอ$างอิง  เพ่ือให$เกิดผลสัมฤทธิ์  มีถูกต$อง  รวดเร็ว  และ 
เป"นป6จจุบัน  สามารถให$บริการผู$รับบริการได$อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 3.  โครงสร1างการบริหารงานกลุ6มงานทะเบียน   
  กลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผลมีโครงสร$างการบริหารงาน  รายละเอียด 
ดังภาพประกอบ  3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ  3  โครงสร$างการบริหารงานของกลุ�มงานทะเบียน 
 
 
 

ผู$อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

หัวหน$ากลุ�มงานทะเบียน 

 

งานทะเบียนประวัติ 
 

งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 

งานลงทะเบียนเรียน 

รองอธิการบดีฝjายวิชาการและวิจัย 
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 4.  โครงสร1างการปฏิบัติงานกลุ6มงานทะเบียน 
  กลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผลมีโครงสร$างการปฏิบัติงาน  รายละเอียด 
ดังภาพประกอบ  4 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  4  โครงสร$างการปฏิบัติงานของกลุ�มงานทะเบียน 
 
 5.  อัตรากําลังของกลุ6มงานทะเบียน 
  บุคลากรกลุ�มงานทะเบียน  มีท้ังสิ้น  10  คน  รายละเอียดสามารถจําแนกตามประเภท
ของบุคลากรและวุฒิการศึกษา  รายชื่อ  และการสังกัดกลุ�มงาน  ดังตาราง  5 - 7 
 
 
 
 
 
 

นางอรอนงค4  เมฆพรรณโอภาส 
ผู$อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

นายสวัสด์ิ  วชิระโภชน4 
ผู$รักษาการในตําแหน�ง 

หัวหน$ากลุ�มงานทะเบียน 

หัวหน$า 
งานทะเบียนประวัติ 

หัวหน$า 
งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

หัวหน$า 
งานลงทะเบียนเรียน 

ศาสตราจารย4ปรีชา  ประเทพา 
รองอธิการบดีฝjายวิชาการและวิจัย 
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ตาราง  5  จํานวนบุคลากรกลุ�มงานทะเบียนจําแนกตามประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

วุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม 

ข$าราชการ 1 1 2 
พนักงานปฏิบัติการ 2 2 4 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ลูกจ$างชั่วคราว 3 - 3 

รวม 7 3 10 
 

ตาราง  6  รายชื่อบุคลากรกลุ�มงานทะเบียนจําแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
นางเสาวลักษณ4  รัตนะป6ญญา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 

ข$าราชการ 
นายสมบัติ  ฉายถวิล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นายสวัสด์ิ  วชิระโภชน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
นางวลัญชพร  ชัยพัฒน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางพรพิรุณ  ชาวะหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นางกนกวรรณ  เวียงสงค4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ นางสาวสิริณัฏฐ4  ประกอบสุขย่ิง นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธัญญรัตน4  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 
นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา ลูกจ$างชั่วคราว 

นางสาวนวลพรรณ  สายหยุด นักวิชาการศึกษา 
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ตาราง  7  รายชื่อบุคลากรกลุ�มงานทะเบียนจําแนกตามสังกัดงาน 
 

ประเภทบุคลากร ช่ือ - สกุล ตําแหน6ง 
นางกนกวรรณ  เวียงสงค4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นายสมบัติ  ฉายถวิล นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นางพรพิรุณ  ชาวะหา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

งานทะเบียนประวัติ 

นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา 
นางเสาวลักษณ4  รัตนะป6ญญา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
นายสวัสด์ิ  วชิระโภชน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานลงทะเบียนเรียน 

นางวลัญชพร  ชัยพัฒน4 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

นางสาวสิริณัฏฐ4  ประกอบสุขย่ิง นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธัญญรัตน4  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 

งานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา 

นางสาวนวลพรรณ  สายหยุด นักวิชาการศึกษา 
 
 6.  ภาระหน1าท่ีหลักของกลุ6มงานทะเบียน 
  กลุ�มงานทะเบียน  เป"นกลุ�มงานภายในกองทะเบียนและประมวลผลท่ีมีภาระหน$าท่ี 
ดังน้ี 
   6.1  งานทะเบียนประวัติ  เป"นงานท่ีมีภาระหน$าท่ีหลักในการรับรายงานตัวนิสิตใหม�
ทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษา  ซ่ึงจะต$องบันทึกข$อมูลของนิสิตในฐานข$อมูลให$มีความสมบูรณ4   
เน่ืองจากงานอ่ืนจะนําข$อมูลพ้ืนฐานไปใช$ในการดําเนินการในเอกสารหรือการจัดการเรียนการสอน   
จึงถือได$ว�าเป"นงานท่ีมีความสําคัญ  โดยภายในงานทะเบียนประวัติมีกิจกรรมหรือกระบวนงาน  มีดังน้ี 
    6.1.1  รับรายงานตัวนิสิตใหม� 
    6.1.2  บันทึกทะเบียนประวัตินิสิต  
    6.1.3  ตรวจสอบข$อมูลการบันทึกทะเบียนประวัตินิสิตผ�านระบบอินเตอร4เน็ต 
    6.1.4  จัดเก็บเอกสารการรายงานตัวและเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ด$วยระบบอิเล็กทรอนิกส4 
    6.1.5  จัดเก็บแบบรายงานตัวให$เป"นระบบ แยกคณะ/สาขา 
    6.1.6  แก$ไขข$อมูลทางการศึกษา 
    6.1.8  บันทึกการลาพักการเรียน 
    6.1.8  บันทึกการลาออก 
    6.1.9  บันทึกสถานะการสละสิทธิ์การเข$าศึกษาต�อ 
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    6.1.10  บันทึกการรักษาสภาพการเป"นนิสิต 
    6.1.11  บันทึกสถานะการพ$นสภาพการเป"นนิสิต 
    6.1.12  บันทึกการขอคืนสภาพการเป"นนิสิต 
    6.1.13  บันทึกวิชาโท 
    6.1.14  บันทึกการเปลี่ยนสาขา  วิชาโท ย$ายคณะเรียน 
    6.1.15  การโอนย$ายสถานศึกษา 
    6.1.16  การขยายเวลาศึกษาต�อ/ส�งตัวข$าราชการกลับต$นสังกัด  
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
    6.1.17  ตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม 
    6.1.18  ตรวจสอบสําเนาหลักฐานหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากระบบ 
ฐานข$อมูลงานทะเบียน  (หน�วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย) 
    6.1.19  ตรวจสอบสําเนาหลักฐานหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาจากระบบ 
ฐานข$อมูลงานทะเบียน  (หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย) 
    6.1.20  บันทึกข$อมูลเก็บระเบียนหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิเข$าระบบ (ฐานข$อมูล 
ระบบทะเบียน) ข$อ 5 รับใบคําขอร$อง  (คําร$อง 7008) 
    6.1.21  ตรวจสอบความถูกต$องของสําเนาหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิ 
จากฐานข$อมูล 
    6.1.22  ร�าง/พิมพ4/ประทับตรา หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิกลับต$นสังกัด 
    6.1.23  ตรวจสอบความถูกต$องของหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิ ก�อนนําส�ง 
งานสารบรรณกลาง 
    6.1.24  จัดเก็บใบนําส�งไปรษณีย4เพ่ือการสืบค$นจากหน�วยงานภายนอก 
    6.1.25  บันทึกข$อมูลจากการส�งออกหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิให$หน�วยงานภายใน 
มหาวิทยาลัย 
    6.1.26  จัดเก็บหลักฐานการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา 
ให$เป"นระบบแยกเป"นหนังสือภายใน/ ภายนอก 
    6.1.27  การจําแนกสภาพนิสิต (กรณี ขาดคุณสมบัติตามข$อบังคับฯ) 
   6.2  งานลงทะเบียนเรียน  เป"นงานท่ีมีภาระหน$าท่ีหลักเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
ของนิสิต  ซ่ึงในแต�ละภาคการศึกษานิสิตจะต$องมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต�าง ๆ ตามท่ีหลักสูตร
กําหนด  นิสิตสามารถดําเนินการผ�านระบบเครือข�าย  Internet  โดยภายในงานลงทะเบียนเรียน 
มีกิจกรรมหรือกระบวนงาน  มีดังน้ี 
    6.2.1  จัดทําปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    6.2.2  บันทึกปฏิทินการศึกษา 
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    6.2.3  เปkดระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา 
    6.2.4  งานบันทึกข$อมูลลงทะเบียนเรียน 
    6.2.5  งานบันทึกข$อมูลลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอนรายวิชา) 
    6.2.6  บันทึกข$อมูลลงทะเบียนเรียน (ถอนโดยมีผลการเรียนเป"น W) 
    6.2.7  ตรวจสถานะทางการเงินของนิสิต 
    6.2.8  บันทึกรายวิชาเรียนแทน   
    6.2.9  บันทึกรายวิชาเรียนซํ้า 
    6.2.10  บันทึกรายวิชา  Audit 
    6.2.11  ย$ายกลุ�มการเรียน 
    6.2.12  ยกเลิกกลุ�มการเรียน 
    6.2.13  ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน 
    6.2.14  แก$ไขข$อมูลการลงทะเบียนเรียนด$วยสาเหตุต�างๆ ตามบันทึกข$อความ 
    6.2.15  ประชาสัมพันธ4และให$ข$อมูลการลงทะเบียนเรียน 
    6.2.16  จัดทําประกาศงดการเรียนการสอน 
    6.2.17  จัดทําประกาศการเพ่ิม  ลดหย�อน  ยกเว$น  หรือเรียกเก็บค�าหน�วยกิต
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
    6.2.18  จําแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  ตามข$อบังคับฯ  
กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย�างใดอย�างหน่ึง 
    6.2.19  จําแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา กรณีไม�ลงทะเบียน
เรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป"นนิสิต 
    6.2.20  จําแนกสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี  กรณีเม่ือพ$นกําหนดเวลา 
หน่ึงภาคการศึกษาแล$วไม�ชําระค�าบํารุง  ค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
    6.2.21  จําแนกสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีไม�ลงทะเบียนเรียน 
อย�างสมบูรณ4ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง 
    6.2.22  จําแนกสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
    6.2.23  จําแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  ตามข$อบังคับฯ  
ไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
    6.2.24  จัดทําปกหนังสือ  คู�มือ  แผ�นพับ  และเอกสารทางวิชาการ  
   6.3  งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  เป"นงานท่ีมีภาระหน$าท่ีหลักในการจัดทํา
เอกสารสําคัญทางการศึกษา  ครอบคลุมเอกสารฉบับป6จจุบัน  เอกสารฉบับสําเร็จการศึกษา   
และบัตรประจําตัวนิสิต  โดยภายในงานเอกสารสําคัญทางการศึกษามีกิจกรรมหรือกระบวนงาน  ดังน้ี 
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    6.3.1  ให$บริการแก�ผู$มารับบริการหน$าเคาน4เตอร4 
    6.3.2  รับ-จ�าย ใบคําร$องทุกประเภท 
    6.3.3  พิมพ4ใบคําร$องทุกประเภท 
    6.3.4  พิมพ4ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับป6จจุบัน 
    6.3.5  พิมพ4ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับเดิม 
    6.3.6  จัดพิมพ4 และสําเนาแบบคําร$องทุกประเภท 
    6.3.7  ตรวจสอบและแก$ไขแบบคําร$องทุกประเภทให$เป"นป6จจุบัน 
    6.3.8  แปลใบรับรองคุณวุฒิ และใบปริญญาบัตร 
    6.3.9  ส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย4 
    6.3.10  ให$คําปรึกษา และตอบคําถามทางโทรศัพท4 
    6.3.11  พิมพ4ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ4ภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ 
    6.3.12  จัดทําใบรับรองคุณวุฒิ 
 
    6.3.13  จัดทําใบเกียรติบัตรผู$มีผลการเรียนดี และเกียรติบัตรผู$มีผลการเรียน 
ดีเย่ียม 
    6.3.14  จัดทําใบปริญญาบัตร 
    6.3.15  ตรวจสอบความถูกต$องของข$อมูลเอกสารสําคัญทางการศึกษา  
(ฉบับสมบูรณ4) 
    6.3.16  จัดเก็บใบปริญญาบัตร 
    6.3.17  จัดเก็บเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 
 7.  ข้ันตอนการปฏิบัติงานของกลุ6มงานทะเบียน 
  เพ่ือให$การปฏิบัติงานหรือการให$บริการของกลุ�มงานทะเบียนเป"นไปด$วยความเรียบร$อย  
และมีประสิทธิภาพ  กลุ�มงานทะเบียนจึงได$กําหนดแผนการปฏิบัติงานในปnงบประมาณ  2557   
มีกิจกรรมรวมท้ังสิ้น  108  กิจกรรม  ประกอบด$วย   
   7.1  งานทะเบียนประวัติ  จํานวน  36  กิจกรรม   
   7.2  งานลงทะเบียนเรียน  จํานวน  37  กิจกรรม   
   7.3  งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  จํานวน  35  กิจกรรม   
  ซ่ึงมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานโดยภาพรวม  ดังน้ี 
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งานลงทะเบียนเรียน งานทะเบียนประวัติ 

ติดตาม / ปรับปรุง / พัฒนา 

บันทึกข$อมูลในฐานข$อมูล 
งานทะเบียน 

 

รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

งานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา 

 

กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 
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 8.  การบริการของกลุ6มงานทะเบียน 
  กลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  ให$บริการนิสิต  บุคลากร  คณาจารย4  
และบุคคลท่ัวไป  โดยมีภารกิจหลักเก่ียวกับ  งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  งานตรวจสอบ
คุณวุฒิ  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ท้ังน้ี  ผู$รับบริการสามารถมารับบริการได$ทุกวัน  ยกเว$น
วันหยุดนักขัตฤกษ4  หรือวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด  สําหรับเวลาท่ีสามารถรับบริการ  วันธรรมดา  
(จันทร4 - ศุกร4)  เวลา  08.30 - 20.30  น.  วันหยุด  (เสาร4 - อาทิตย4)  เวลา  08.30 - 16.00  น.   
ท้ังน้ี  มีผู$รับบริการหลายท�านท่ีมาขอรับบริการไม�ทราบเก่ียวกับการบริการของกลุ�มทะเบียน   
ซ่ึงโดยส�วนใหญ�บริการท่ีผู$รับบริการมาติดต�อ  มีดังน้ี 
   8.1  การข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   8.2  การพิมพ4แบบคําร$องผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   8.3  การลงทะเบียนเรียนด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   8.4  การถอนรายวิชาติด  W  ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
   8.5  การขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และใบรับรองผลการศึกษา 
   8.6  การให$บริการส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย4 
   8.7  การขอแก$ไขข$อมูลทางการศึกษา 
   8.8  การขอย$ายคณะเรียน/เปลี่ยนสาขา/วิชาโท 
   8.9  การลาพักการเรียน 
   8.10  การรักษาสภาพนิสิต 
   8.11  การลาออก 
   8.12  การขอคืนสภาพนิสิต  (กรณีพ$นสภาพนิสิตและสามารถขอคืนสภาพได$ 
ตามข$อบังคับฯ เท�าน้ัน) 
   8.13  การขอโอนย$ายสถานศึกษา 
   8.14  การขอขยายเวลาศึกษาต�อ/ขอส�งตัวกลับต$นสังกัด 
 
 9.  ท่ีตั้งและหมายเลขโทรศัพท&ในการติดต6อกลุ6มงานทะเบียน 
  กลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  มีสถานท่ีทําการอยู�  ณ  อาคารบริการนิสิต  
(โรงอาหารกลาง  (เดิม))  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  1  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัด
มหาสารคาม  รหัสไปรษณีย4  44150  Web  Site  :  http://regpr.msu.ac.th  และเบอร4โทรศัพท4/
โทรสาร  0-4375-4234  หรือ  0-4375-4333 ถึง 40 ต�อ 1208 
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 จากข$อมูล บริบทของกองทะเบียนและประมวลผล  และบริบทของกลุ�มงานทะเบียน  พบว�า 
การปฏิบัติงานหรือการให$บริการส�วนใหญ�ใช$ระบบปฏิบัติการเป"นหลัก  ท่ีสําคัญ คือ ระบบทะเบียนนิสิต  
โดยเฉพาะอย�างย่ิงระบบลงทะเบียน  ดังน้ัน  ผู$เขียนในฐานะท่ีมีหน$าท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล 
และปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา   
และใช$ระบบปฏิบัติการดังกล�าว  จึงได$เรียบเรียงข$อมูล  ข้ันตอน  วิธีการ  หรือสิ่งท่ีเก่ียวข$องกับ 
การปฏิบัติงานหรือการให$บริการ  เพ่ือให$ผู$ใช$งาน  หรือปฏิบัติงานได$ศึกษาและเป"นสารสนเทศท่ีสําคัญ
ต�อไป 
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บทที่  2 
 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบทะเบียนนิสิต 
 

 การปฏิบัติงานหรือการให$บริการด$านงานทะเบียนมีภารกิจหลัก  คือ  งานทะเบียนประวัติ  
งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ซ่ึงมีความหลากหลายและซับซ$อน 
ท้ังข้ันตอนและวิธีการ  มหาวิทยาลัยได$เล็งเห็นความสําคัญดังกล�าว  จึงได$พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ให$มีความทันสมัย  สะดวก  สามารถให$บริการได$อย�างหลากหลาย  และรองรับผู$รับบริการจํานวนมาก  
โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการร�วมกับผู$เชี่ยวชาญจากบริษัท  Vision  Net  เพ่ือให$การดําเนินการ 
ด$านงานทะเบียนเป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพ  ดังน้ัน  เพ่ือให$ผู$ศึกษาคู�มือปฏิบัติการงานระบบทะเบียน
นิสิตมีความเข$าใจมากย่ิงข้ึน  ผู$จัดทําจึงได$นําเสนอข$อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  ระบบปฏิบัติการ
ต�าง ๆ  ท่ีใช$ในงานทะเบียน  และท่ีสําคัญ  คือ  ระบบทะเบียนนิสิต  ดังน้ี 
  1.  ข$อมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
  2.  ระบบปฏิบัติการท่ีใช$ในสํานักงาน 
  3.  ระบบทะเบียนนิสิต 
 
ขอมูลเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
 
 1.  ระบบการลงทะเบียนเรียน 
  ระบบการลงทะเบียนเรียน  เป>นระบบงานท่ีทํางานผ�านระบบ  Internet  อยู�บนระบบ
ฐานข$อมูลทะเบียนท่ีสัมพันธEกับนิสิตเป>นหลัก  เพ่ือรองรับงานบริการการศึกษา  ต้ังแต�เริ่มรับนิสิต 
เข$าศึกษาจนกระท่ังสําเร็จการศึกษาเป>นวงจรต�อเน่ืองกัน  โดยมีองคEประกอบของฐานข$อมูลหลาย ๆ  
ระบบ  ประกอบกันตามกระบวนการของการทํางาน  ดังน้ี  (อรอนงคE  เมฆพรรณโอภาส  และคณะ.    
2547  :  10-17  ;  อ$างอิงมาจาก  Advance  Vision  System.    2542) 
   1.1  ระบบฐานขอมูลหลัก  แบ"งเป#น  2  ส"วน  คือ   
    1.1.1  ข$อมูลเบ้ืองต$นทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เช�น  หลักสูตร  วุฒิ   
ชื่อปริญญา  รายวิชา  โครงสร$าง  และเง่ือนไขของหลักสูตร 
    1.1.2  ข$อมูลนิสิต 
   1.2  ระบบงานตารางสอน-ตารางสอบ 
    เป>นจุดเริ่มต$นในการให$บริการการศึกษาในแต�ละรอบ  โดยเริ่มจากรายวิชา 
ท่ีเปZดสอน  การจัดตารางสอน-ตารางสอบ  ซ่ึงข$อมูลส�วนน้ีจะนําไปใช$ในการลงทะเบียนต�อไป 
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   1.3  ระบบงานลงทะเบียนและรับบริการประจําวัน 
    กระบวนการน้ีจะเริ่มต้ังแต�การลงทะเบียนเรียน  เพ่ิม-ถอนรายวิชา  การจัดทํา
รายชื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต�างๆ  ข$อมูลส�วนน้ีจะเป>นฐานสําหรับการประมวลผลต�อไป 
   1.4  ระบบงานการเงินนิสิต 
    เป>นการจัดการด$านใบเสร็จรับเงิน  ใบคืนเงิน  การจัดการหน้ีสินของนิสิต 
ท่ีเกิดจากงานบริการ  โดยเฉพาะการลงทะเบียน 
   1.5  ระบบงานประมวลผลการศึกษา 
    เป>นข้ันตอนสุดท$ายของวงรอบงานบริการ  โดยทําการประมวลผลการศึกษา   
ปรับสถานภาพของนิสิตตามข$อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  5  วงจรของข้ันตอนการทํางาน 

 
  การเริ่มตนใชงานระบบ 
   นิสิตสามารถใช$งานบริการระบบการลงทะเบียนเรียนได$จากเครื่องคอมพิวเตอรE 
ทุกเครื่องท่ีเชื่อมต�อกับระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย  และ/หรือ  เครือข�าย  Internet  
โดยการกําหนด  Location  หรือ  Netsite  ในโปรแกรม  Netscape  Communicator   
ไปท่ี  http://reg.msu.ac.th  ซ่ึงจะแสดงข$อมูลข�าวสารต�างๆ  จากกองทะเบียนและประมวลผล 
และหน�วยงานอ่ืนท่ีต$องการแจ$งให$นิสิตทราบ 
  การบริการขอมูลพ้ืนฐานต"างๆ 
   การให$บริการข$อมูลพ้ืนฐานท่ีทุกท�านสามารถเข$าใช$งานได$  ประกอบด$วย 
    1.  ปฏิทินการศึกษา  ใช$ในการตรวจสอบกําหนดการต�างๆ  ของมหาวิทยาลัย  เช�น  
กําหนดการเปZดปZด  รายวิชาของแต�ละชั้นปc  การลงทะเบียนเพ่ิมรายวิชา  การเปลี่ยนกลุ�มและ 
ถอนรายวิชา  การลงทะเบียนเรียนช$า  การชําระเงินผ�านธนาคารของนิสิต 

เริ่มขบวนการ 
ในแต�ละภาค
การศึกษา 

หลักสูตรใหม� 
นิสิตใหม� 
คณะใหม� 

นิสิตจบการศึกษา 

นิสิตพ$นสภาพ 

 

จัดการฐานข$อมูลเบ้ืองต$น 

จัดตารางสอน-ตารางสอบ ประมวลผล งานการเงิน ลงทะเบียน 
รับบริการประจําวัน 

นิสิตศึกษาต�อในภาคการศึกษาต�อไป 
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    2.  หลักสูตรท่ีเปZดสอน  ใช$ตรวจสอบโครงสร$างและเง่ือนไขของแต�ละหลักสูตร 
ท่ีเปZดสอนในมหาวิทยาลัย 
    3.  ตารางเรียนนิสิต  ใช$ค$นหาตารางเวลาเรียนของนิสิตในปc/ภาคการศึกษาปdจจุบัน 
    4.  ตารางสอนอาจารยE  ใช$ค$นหาตารางสอนของอาจารยEในปc/ภาคการศึกษา
ปdจจุบัน 
    5.  ตารางการใช$ห$องเรียน/อาคารเรียน  ใช$ค$นหาข$อมูลตารางการใช$ห$องเรียน/
อาคารเรียน  โดยระบบสามารถให$บริการค$นหาข$อมูลตารางการใช$ห$องเรียนได$ท้ังปc/ภาคการศึกษา
ปdจจุบันและย$อนหลัง 
    6.  รายวิชาท่ีเปZดสอน  สามารถค$นหาข$อมูลโดยละเอียดของแต�ละรายวิชา  คือ  
รหัสวิชาชื่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษของรายวิชา  จํานวนหน�วยกิต  หน�วยงานเจ$าของรายวิชา  สถานะ
ของรายวิชา  เง่ือนไขรายวิชา  วิชาบังคับก�อน  จํานวนกลุ�มเรียนท่ีเปZดสอน  วัน-เวลา  ห$องเรียน/
อาคารท่ีทําการเรียนการสอน  จํานวนรับนิสิตลงทะเบียน  จํานวนนิสิตท่ีได$ลงทะเบียนเรียนไปแล$ว  
จํานวนท่ีนั่งเหลือท่ีสามารถรับลงทะเบียนได$ 
  การเขาสู"ระบบ 
   กรณีท่ีต$องการดําเนินกิจกิจกรรมต�างๆ  ท่ีเป>นข$อมูลส�วนบุคคล  เช�น  การลงทะเบียนเรียน 
การตรวจสอบประวัติ  การดูผลการศึกษา  การเปลี่ยนรหัสผ�าน  เป>นต$น  กระทําได$โดยการเข$าสู�ระบบ 
และระบบจะอนุญาตให$เข$าใช$งานในระบบได$เม่ือใส�รหัสประจําตัวและรหัสผ�านถูกต$องเท�าน้ัน 
  บริการสําหรับนิสิต  มีดังนี้ 
   1.  ลงทะเบียนเรียน  เมนู  “ลงทะเบียน”  จะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาในปฏิทิน
การศึกษา  เช�น  ถ$าไม�ใช�ช�วงระยะเวลาการลงทะเบียน  จะไม�ปรากฏเมนูนี้ในการเข$าใช$ระบบ  หรือ
ในช�วงถอนรายวิชา  เมนูจะปรากฏข$อความ  “ลงทะเบียนเรียนช$า”  หรือ  ช�วงระยะเวลาเพ่ิม-ถอน
รายวิชา  เมนูจะปรากฏข$อความ  “ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน”  เป>นต$น  นิสิตสามารถทําการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาต�างๆ  ได$โดย 
    1.1  พิมพEรหัสวิชาและกลุ�มท่ีต$องการลงทะเบียนลงในช�องว�าง  หรือ 
    1.2  เลือกรายวิชาท่ีต$องการลงทะเบียนจากเมนู  “แสดงหลักสูตร”  ซ่ึงจะแสดง
โครงสร$างหลักสูตรท่ีนิสิตกําลังศึกษา  โดยระบบจะทําการตรวจสอบเบ้ืองต$นระหว�างรายวิชา 
ในโครงสร$างหลักสูตรกับรายวิชาท่ีเปZดสอนในภาคการศึกษาน้ันๆ  ถ$ารายวิชาท่ีเปZดสอนมีอยู�ใน 
โครงสร$างหลักสูตร  ระบบจะแสดงรหัสวิชาด$วยตัวอักษรขีดเส$นใต$  นิสิตสามารถคลิกท่ีรหัสวิชาดังกล�าว
เพ่ือแสดงรายละเอียดเก่ียวกับกลุ�มเรียนท่ีเปZดสอน  จํานวนรับลงทะเบียน  หรือ 
    1.3  กรณีไม�ทราบรหัสวิชา  นิสิตสามารถเลือกรายวิชาท่ีต$องการลงทะเบียน 
จากเมนู  “ค$นหารายวิชา”  เพ่ือค$นหาวิชามาทําการลงทะเบียนได$ 
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    เม่ือนิสิตเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนเรียบร$อยแล$ว  ให$กดปุiม  “บันทึก”  
ระบบจะทําการตรวจสอบเบ้ืองต$นสําหรับข$อมูลท่ีนิสิตใส�หรือเลือกข$อมูล  ถ$าเกิดความผิดพลาดระบบ
จะแสดงข$อความเตือน  เช�น  รายวิชาไม�เปZดสอน  ตารางเรียน/ตารางสอบซํ้าซ$อน  เป>นต$น 
    ภายหลังกดปุiม  “บันทึก”  ระบบจะทําการบันทึกข$อมูลต�างๆ  ลงฐานข$อมูล  
รายวิชาต�างๆ  ท่ีนิสิตบันทึกในข้ันตอนน้ีเป>นเพียงการเตรียมการลงทะเบียนเท�าน้ัน  นิสิตยังสามารถ
เปลี่ยนแปลงแก$ไขข$อมูลรายวิชาท่ีต$องการลงทะเบียนได$  เน่ืองจากยังไม�มีการประมวลผลจริง 
    นิสิตสามารถลบรายวิชาได$  โดยคลิกท่ีคําว�า  “ลบ”  ซ่ึงแสดงต�อจากกลุ�มเรียน 
ของรายวิชาท่ีต$องการลบ 
    นิสิตสามารถบันทึกรายวิชาท่ีต$องการลงทะเบียนเพ่ิมได$  ระบบจะทําการนับ
จํานวนหน�วยกิตรวมให$  ถ$าหน�วยกิตรวมมีจํานวนเกินกว�าเกณฑE  ระบบจะแสดงข$อความเตือนเป>นสีแดง   
และนิสิตสามารถลบรายวิชาบางรายวิชาออกได$  เพ่ือให$จํานวนหน�วยกิตอยู�ในเกณฑEท่ีกําหนด 
    การลงทะเบียนจะสําเร็จสมบูรณEเม่ือนิสิตทําการ  “ยืนยันการลงทะเบียน”  แล$ว  
และจะไม�สามารถเปลี่ยนแปลงแก$ไขข$อมูลได$อีก 
   2.  ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอนรายวิชา  เม่ือนิสิตเข$าสู�ระบบในช�วงเวลาลงทะเบียน 
เพ่ิม-ถอน  ตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา  ระบบจะแสดงเมนู  “ลงทะเบียนเพ่ิม-ถอน”  ให$นิสิต 
คลิกท่ีปุiม  “เพ่ิมวิชา”  หรือ  “ถอนวิชา”  หรือ  “เปลี่ยนกลุ�ม”  แล$วปkอนรหัสวิชาท่ีต$องการเพ่ิม  
ถอน/เปลี่ยนกลุ�ม  แล$วคลิกท่ีปุiม  “บันทึก”  และจะมีผลสมบูรณEเม่ือทําการ  “ยืนยันการลงทะเบียน”   
แล$วเท�าน้ัน  และหลังจากน้ันจะไม�สามารถแก$ไขรายการต�างๆ  ได$อีก 
   3.  ระเบียนประวัติ  ใช$สําหรับตรวจสอบข$อมูลทะเบียนประวัติ 
   4.  ภาระค�าใช$จ�าย/ทุน  ใช$ตรวจสอบหน้ีสินต�างๆ  ท่ีนิสิตมีกับมหาวิทยาลัย   
โดยจะแสดงจํานวนยอดเงินสรุปท่ีต$องชําระ  วัน/เวลาท่ีเกิดค�าใช$จ�ายแต�ละรายการ  รวมท้ัง
ทุนการศึกษาท่ีได$รับ  (ถ$ามี) 
   5.  ผลการศึกษา  จะแสดงผลการศึกษารายวิชาต�างๆ  ต้ังแต�ปc/ภาคการศึกษาแรก
จนถึงปdจจุบัน 
   6.  ตรวจสอบจบ  นิสิตสามารถตรวจสอบรายวิชาต�างๆ  ท่ีสอบผ�านตามข$อกําหนด 
ในโครงสร$างหลักสูตร  ประกอบด$วยข$อมูลหมวดวิชาตามโครงสร$าง  จํานวนหน�วยกิตตามเกณฑEจํานวน
หน�วยกิตท่ีสอบผ�าน  และจํานวนหน�วยกิตท่ียังขาดอยู�ในแต�ละหมวดวิชา 
   7.  ตารางเรียน/สอบ  แสดงข$อมูลตารางเรียน/ตารางสอบของ  ปc  ภาคการศึกษาปdจจุบัน 
   8.  เขียนคําร$อง  ใช$สําหรับเขียนคําร$องต�างๆ  ผ�านระบบการลงทะเบียนเรียนผ�าน
เครือข�ายอินเทอรEเน็ต  รวมท้ังตรวจสอบสถานะของคําร$องท่ียื่นไปแล$ว 
   9.  เสนอความคิดเห็น  สําหรับเสนอความคิดเห็นต�างๆ  มายังมหาวิทยาลัย 
   10.  สถิติการเข$าใช$ระบบ  สําหรับตรวจสอบการเข$าใช$ระบบของนิสิต 
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 2.  การลงทะเบียนวิชาเรียนผ"านระบบ  Internet 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได$พัฒนาระบบทะเบียนต้ังแต�ปcการศึกษา  2542  และได$เริ่ม 
ให$นิสิตลงทะเบียนวิชาเรียนผ�านระบบ  Internet ต้ังแต�ภาคฤดูร$อน  ปcการศึกษา  2542  เป>นต$นมา
จนถึงปdจจุบัน  โดยนิสิตสามารถลงทะเบียนผ�านเครื่องคอมพิวเตอรEท่ีต�อเชื่อมโยงกับระบบ  Internet  
ได$ท่ัวประเทศ  โดยเข$ามาท่ี  http://reg.msu.ac.th  ซ่ึงรายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน 
ด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  และข้ันตอนการลงทะเบียน  ขอเพ่ิม-ขอถอนวิชาเรียน 
ด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet    สามารถแสดงได$ดังภาพประกอบ  6 - 7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (นิสิตต$องตรวจสอบ  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหน�วยกิต  จํานวนเงินให$ถูกต$องก�อนไปชําระเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  6  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet 

นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในเมนูผลการลงทะเบียน  

ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปZดสอนผ�านระบบบริการการศึกษา   
(เมนูรายวิชาเปZดสอน,  เมนูตรวจรายวิชาก�อนลงทะเบียน) 

พบอาจารยEท่ีปรึกษา 

เลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนด$วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  (นิสิตจะได$สิทธิ์ 
ท่ีนั่งเรียนรายวิชาน้ัน ๆ ทันทีตามจํานวนท่ีเปZดรับในแต�ละกลุ�มเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ) 

การชําระเงิน 

กรณีนิสิตท่ัวไป กรณีนิสิตท่ีได$ทุน  กยศ.  หรือทุนการศึกษาอ่ืน ๆ  

มีขั้นตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 
1.  พิมพEใบรับลงทะเบียน  (ใบ มมส.5) 
2.  นิสิตนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
และค�าหน�วยกิต  ในช�วงท่ี  1-3 ของการลงทะเบียน  
ได$  2  ช�องทาง  คือ 
 2.1  ชําระเงินผ�านเคานEเตอรEธนาคาร  7  ธนาคาร  
 2.2  ชําระเงินผ�านตู$  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
และธนาคารไทยพาณิชยE  จาํกัด (มหาชน) 

มีขั้นตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 
1.  ตรวจสอบสถานะ  จาํนวนเงินทุนการศึกษาท่ีได$รับอนุมัติ 
2.  กรณีนิสิตมียอดเงินค�าลงทะเบียนเรียนท่ีต$องชําระเกินกว�าวงเงินท่ีได$รับอนุมัติ 
ให$กู$ยืมฯ  หรือได$รับจากทุนการศึกษา  ให$นิสิตพิมพEใบ  มมส.5  นําไปชําระเงิน  
โดยชําระได$  2  ช�องทาง  คือ   
 2.1  ชําระเงินผ�านเคานEเตอรEธนาคาร  7  ธนาคาร  
 2.2  ชําระเงินผ�านตู$  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร 
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชยE  จาํกัด 
(มหาชน) 
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ภาพประกอบ  7  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน เพ่ิม - ถอนวิชาเรียนด$วยตนเองผ�านระบบ 
     เครือข�าย  Internet 
 
ระบบปฏิบัติการท่ีใชในสํานักงาน 
 
 ระบบปฏิบัติการท่ีใช$ในสํานักงาน  (Back  Office)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได$พัฒนาข้ึน
โดยความร�วมมือกับ  บริษัท  Vision  Net  มีระบบปฏิบัติการสําหรับผู$ปฏิบัติงานจํานวน   
10  ระบบปฏิบัติการ  ซ่ึงก�อนจะเข$าสู�แต�ละระบบปฏิบัติการจะต$องเข$า  CALLER  หลัก  ซ่ึงจะเป>น 
ตัวควบคุมกลางก�อนจะเข$าสู�ระบบปฏิบัติการในแต�ละประเภท  ดังภาพประกอบ  8 
 
 
 
 

เสร็จสิ้นกระบวนการ  

พบอาจารยEท่ีปรึกษา  เพ่ือขอคําแนะนํา   
(โดยไม�ต$องขอใช$บัตรขอเพ่ิม – ถอนรายวิชาเรียน) 

บันทึกรายวิชาขอเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน  ด$วยตนเอง  ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
http://reg.msu.ac.th 

การชําระเงิน 

ดําเนินการชําระเงินตามรายการท่ีขอเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียน 
 1.  พิมพEใบรับลงทะเบียน  (ใบ มมส.5) 
 2.  นิสิตนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าหน�วยกิต ได$ 2 ช�องทาง  คือ 
  2.1  ชําระเงินผ�านเคานEเตอรEธนาคาร  7  ธนาคาร (ดูหมายเหตุ) 
  2.2  ชําระเงินผ�านตู$  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชยE  จํากัด (มหาชน) 

(ใบ  มมส.5  คือใบรับลงทะเบียน) 
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ภาพประกอบ  8  ตัวอย�างเมนูการเรียกใช$ระบบปฏิบัติการท่ีใช$ในสํานักงาน  (Back  Office)   
     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ระบบปฏิบัติการสําหรับการปฏิบัติงานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  ระบบลงทะเบียน  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการครอบคลุมภารกิจหลักด$าน   
งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  เมนูปฏิบัติการหลัก
ประกอบด$วย  งานบริการท่ัวไป  ระเบียนนิสิต  ระบบงานสนับสนุน  รายงานผล  รายงานสรุประบบ
ทะเบียน  ข$อมูลอ่ืน ๆ ข$อมูลระบบ  รายงานส�งตามวาระ  รายงานอ่ืน ๆ และบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม)  
ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบลงทะเบียน  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ ดังภาพประกอบ  9 
 

 
 

ภาพประกอบ  9  ตัวอย�างระบบลงทะเบียนและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
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  2.  ระบบประมวลผล  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการครอบคลุมภารกิจหลักด$าน   
งานประมวลผลการศึกษา  งานตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา  งานเสนอการสําเร็จการศึกษา  
งานจัดการด$านงานพระราชทานปริญญาบัตร  และงานด$านข$อมูลวิทยานิพนธE  เมนูปฏิบัติการหลัก
ประกอบด$วย  ระบบงานวัดผล  ระบบงานวัดผล-รายงานผล  ระบบอนุมัติจบ  ระบบปริญญาบัตร  
ระเบียนนิสิต  ระเบียนวิชาการ  ระเบียนวิทยานิพนธE  และรายงานอ่ืน ๆ  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบ
ประมวลผล  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  บัณฑิตวิทยาลัย  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ ดังภาพประกอบ  10 
 

 
 

ภาพประกอบ  10  ตัวอย�างระบบประมวลผลและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  3.  ระบบการเงินนิสิต  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับงานการเงินท้ังหมด   
และข$อมูลงานหอพัก  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  งานรับบริการท่ัวไป  รายงานเงินสด  รายงาน
รายได$  รายงานระบบ  รายงานหอพัก  รายงานอ่ืนๆ  ข$อมูลหน้ีสิน  ข$อมูลระบบ  และการเชื่อมโยง
บัญชี  3  มิติ  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบการเงินนิสิต  คือ  กองคลังและพัสดุ  งานหอพักนิสิต   
และหน�วยงานระดับคณะ  หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  11 
 

 
 

ภาพประกอบ  11  ตัวอย�างระบบการเงินนิสิตและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  4.  ระบบจัดตารางสอน  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ตารางเรียน  ตารางสอน  ตารางสอบ  และข$อมูลห$องเรียน  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย   
สอบประจําภาค  ตารางสอน-สอบปdจจุบัน  คู�มือรายวิชา  ระบบรับจอง-ยกเลิก  สํารวจรายวิชา  
ฐานข$อมูลระบบ  และรายงานเพ่ิมเติม  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบจัดตารางสอน  คือ  กองทะเบียนและ
ประมวลผล  สํานักศึกษาท่ัวไป  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบ
และเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  12 
 

 
 

ภาพประกอบ  12  ตัวอย�างระบบจัดตารางสอนและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  5.  ระบบฐานขอมูลหลัก  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับฐานข$อมูลรายวิชา  
ฐานข$อมูลพ้ืนฐาน  ฐานข$อมูลอาจารยE  และฐานข$อมูลหลักสูตร  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  
ระเบียนนิสิต  วิชาโท  รายงานนิสิตตามรุ�น  ระเบียนวิชาการ  ระเบียนอาจารยE-เจ$าหน$าท่ี  ระเบียน
กิจกรรม  ระบบจัดการนิสิตใหม�  ระบบงานอ่ืน ๆ และระบบงานหลักสูตร  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบ
ฐานข$อมูลหลัก  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือหน�วยงานท่ี
เก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  13 
 

 
 

ภาพประกอบ  13  ตัวอย�างระบบฐานข$อมูลหลักและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  6.  ระบบ  MIS  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับสถิตินิสิต  สถิติห$องเรียน   
และสถิติการสําเร็จการศึกษา  เพ่ือเป>นข$อมูลให$ผู$บริหารหรือผู$เก่ียวข$องได$นําไปใช$ประโยชนE 
ในการบริหารจัดการ  การปฏิบัติงาน  และด$านการเรียนการสอน  ตลอดจนเป>นข$อมูลอ$างอิง 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  สถิตินิสิตปdจจุบัน  สถิตินิสิต 
เข$าศึกษาต�อ  สถิตินิสิตตามปcรับเข$า  สถิตินิสิตประเภทต�าง ๆ  สถิติการลงทะเบียน  สถิติการใช$ห$อง  
สถิติการสําเร็จการศึกษา  การวิเคราะหEผลการเรียน  รายงานอ่ืน ๆ  และการตรวจสอบรายรับจริง  
ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบ  MIS  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  14 
 

 
 

ภาพประกอบ  14  ตัวอย�างระบบ  MIS  และเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  7.  ระบบกิจการนิสิต  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับระบบงานทุนการศึกษา  
ระบบบัณฑิตใหม�  ระบบทุนกู$ฉุกเฉิน  ระบบสวัสดิภาพนิสิต  ระบบงานกีฬา  และฐานข$อมูลหานะนิสิต
การประเมินอาจารยEผู$สอน  ทุนการศึกษา  การกีฬา  การจัดการเก่ียวกับการส�งเอกสารงาน
พระราชทานปริญญาบัตร  และข$อมูลพ้ืนฐานของนิสิตด$านพาหนะ  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  
ระบบประเมินอาจารยE  รายงานระบบประเมินอาจารยE  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบกิจการนิสิต  คือ   
กองกิจการนิสิต  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  15 
 

 
 

ภาพประกอบ  15  ตัวอย�างระบบกิจการนิสิตและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  8.  ระบบ  UOC_ICL  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับจัดทําข$อมูลของนิสิต  
เพ่ือส�งข$อมูลให$กับสําหนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  และกองทุนเงินกู$ยืมเพ่ือการศึกษา
ท่ีผูกกับรายได$ในอนาคต  (กรอ.)  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  บันทึกตารางเทียบ  ข$อมูล  สกอ.  
และข$อมูล  กรอ.  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบ  UOC_ICL  คือ  งานกองทุนกู$ยืมเพ่ือการศึกษา   
กองกิจการนิสิต  กองทะเบียนและประมวลผล  และหน�วยงานระดับคณะ/วิชา  ตัวอย�างระบบและ 
เมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  16 
 

 
 

ภาพประกอบ  16  ตัวอย�างระบบ  UOC_ICL  และเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  9.  ระบบ  TRANSCRIPT เดิม  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับใบแสดงผล
การศึกษาของนิสิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา  ระหว�าง  พ.ศ.  2511 - 2516   
และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  วิทยาเขตมหาสารคาม  ระหว�าง  พ.ศ.  2517  2533   
หากมีผู$รับบริการมาติดต�อขอเอกสารสามารถพิมพEโดยใช$ระบบ  TRANSCRIPT เดิม  เพ่ือตรวจสอบ
ข$อมูลเบ้ืองต$น  ควบคู�กับเอกสารฉบับจริง  เพ่ือออกเอกสารให$กับผู$รับบริการต�อไป  เมนูปฏิบัติการหลัก
ประกอบด$วย  บันทึก  TRANSCRIPT เดิม  ค$นหาทะเบียนประวัติ  และพิมพE  TRANSCRIPT เดิม  
ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบ  TRANSCRIPT เดิม  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  ตัวอย�างระบบและ 
เมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  17 
 

 
 

ภาพประกอบ  17  ตัวอย�างระบบ  TRANSCRIPT เดิม  และเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
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กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

37 

  10.  ระบบงานหลักสูตร  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการเก่ียวกับฐานข$อมูลรายวิชา  
และงานพัฒนาหลักสูตร  เมนูปฏิบัติการหลักประกอบด$วย  ระบบฐานข$อมูลหลัก  บันทึกหลักสูตร  
บันทึกแบบฟอรEม  สมอ.  ข้ันตอนการเสนอหลักสูตร  และข$อมูล  สกอ.  ผู$ปฏิบัติงานท่ีใช$ระบบงาน
หลักสูตร  คือ  กองทะเบียนและประมวลผล  และหน�วยงานระดับคณะ  หรือหน�วยงานท่ีเก่ียวข$อง  
ตัวอย�างระบบและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  18 
 

 
 

ภาพประกอบ  18  ตัวอย�างระบบงานหลักสูตรและเมนูท่ีใช$ปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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ระบบทะเบียนนิสิต 
   
 ระบบทะเบียนนิสิต  เป>นระบบปฏิบัติการท่ีเจ$าหน$าท่ีสามารถใช$ในการปฏิบัติงานหรือ 
การให$บริการครอบคลุมภารกิจหลัก  ด$านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสาร
สําคัญทางการศึกษา  คือ  “ระบบลงทะเบียน”  ซ่ึงมีเมนูปฏิบัติการหลัก  10  เมนู  ดังน้ี  
  1.  เมนูงานบริการท่ัวไป   
  2.  เมนูระเบียนนิสิต   
  3.  เมนูระบบงานสนับสนุน   
  4.  เมนูรายงานผล   
  5.  เมนูรายงานสรุประบบทะเบียน   
  6.  เมนูอ่ืน ๆ  
  7.  เมนูข$อมูลระบบ   
  8.  เมนูรายงานส�งตามวาระ   
  9.  เมนูรายงานอ่ืน ๆ  
  10.  เมนูงานบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม)   
 การใช$ระบบลงทะเบียน  ผู$ปฏิบัติงานจะต$องมีการลงโปรแกรม  และสามารถเชื่อมต�อระบบ
เครือข�าย  Internet  ได$  การเรียกใช$ระบบลงทะเบียน  สามารถแสดงได$ดังภาพประกอบ  19 
 

 
 

ภาพประกอบ  19  Caller  ในการเรียนใช$ระบบลงทะเบียน   
 
 เม่ือกดเรียกใช$ระบบลงทะเบียนตามรูปข$างต$นจะปรากฏเมนูสําหรับการใช$ระบบลงทะเบียน  
ดังภาพประกอบ  20 
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ภาพตัวอย�างหน$าเมนูหลักการเข$าสู�ระบบลงทะเบียน 
 

 
 

ภาพประกอบ  20  ตัวอย�างเมนูการเรียกใช$ระบบลงทะเบียน 
 
 
 
 

คลิกเพ่ือเข$าสู� 
ระบบลงทะเบียน 
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 เม่ือเลือกระบบลงทะเบียน  เพ่ือความปลอดภัย  และเป>นการบันทึกการเข$าใช$ระบบ
ลงทะเบียน  ผู$ปฏิบัติงานจะต$องบันทึกชื่อผู$ใช$งานและรหัสผ�าน  (ได$รับอนุมัติจากผู$บริหาร)  เพ่ือเข$าใช$
ระบบ  ดังภาพประกอบ  21 
 

 
 

ภาพประกอบ  21  การลงชื่อและรหัสผ�านเพ่ือเข$าใช$ระบบลงทะเบียน 
 
 ผู$ปฏิบัติงานท่ีเข$าใช$ระบบลงทะเบียน  จะต$องจดจํารหัสผ�านให$ดี  และปZดเป>นความลับ  ท้ังน้ี
หากต$องการจะเปลี่ยนรหัสผ�านก็สามารถดําเนินการได$ด$วยตนเอง  ดังภาพประกอบ  22 
 
 
 
 
 

ลงชื่อผู$เข$าใช$ระบบ 
และรหัสผ�าน 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  22  การเปลี่ยนรหัสผ�านการเข$าใช$ระบบลงทะเบียน 
 
 ผู$ใช$ระบบจะต$องใส�รหัสผ�านเดิม  ให$ถูกต$อง  จากน้ันใส�รหัสผ�านใหม�ท่ีต$องการ  2  ครั้ง  
จากน้ัน  กด  OK  ระบบก็จะบันทึกข$อมูลรหัสผ�านใหม�ทันที  ดังภาพประกอบ  23 
 

กดปุiม PASSWORD 
เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ�าน 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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ภาพประกอบ  23  การดําเนินการเปลี่ยนรหัสผ�านการเข$าใช$ระบบลงทะเบียน 
 

ท้ังน้ีขอให$ผู$ใช$ระบบจํารหัสผ�านใหม�และปZดเป>นความลับ  อน่ึง  หากลืมรหัสผ�านการเข$าใช$
ระบบลงทะเบียน  สามารถทําหนังสือราชการขอตรวจสอบ  โดยผู$ดูแลระบบจะดําเนินการแจ$งรหัสผ�าน
ให$กับผู$ใช$ระบบเม่ือได$รับอนุมัติตามข้ันตอนเรียบร$อยแล$ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกรหัสผ�านเดิม 
และใหม�ท่ีต$องการเปลี่ยน 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 การเข$าใช$ระบบลงทะเบียน  มีระบบปฏิบัติการหรือรายงานท่ีเก่ียวข$อง  จํานวน  10  เมนู  
ผู$ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช$ประกอบการปฏิบัติงาน  ซ่ึงการดําเนินการบางส�วนจะต$องดําเนินการ
ระเบียบ  ข$อบังคับ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข$อง  หรือได$รับอนุมัติให$ดําเนินการตามแบบฟอรEม
คําร$อง  หรือหนังสือราชการ  รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังน้ี 
  1.  เมนูงานบริการท่ัวไป   
    

 
 

ภาพประกอบ  24  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูงานบริการท่ัวไป 
 
   เมนูงานบริการท่ัวไป  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  2  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  บริการ  
(1 - 7)  และส�วนท่ี  2  ใบรับรอง - TRANSCRIPT  (8 - 18)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  บริการ  ประกอบด$วย 
     1.  รับ/ตรวจใบลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลการลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษา  ซ่ึงสามารถตรวจสอบข$อมูลสถานะ 
ทางการเงิน  ข$อมูลการชําระเงินการลงทะเบียนเรียน  และรายงานยกเลิกข$อมูลลงทะเบียนเรียน   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  25 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  25  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรับ/ตรวจใบลงทะเบียน 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     2.  ทํารายการลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการทํารายการลงทะเบียนเรียน  เพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียน เพ่ิม - ลดหน�วยกิตรายวิชา
วิทยานิพนธEหรือการศึกษาค$นคว$าอิสระ เม่ือทํารายงานเสร็จสิ้นแล$วสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการ
ข$อมูลจะปรากฏไปยังเมนูรับ/ตรวจใบลงทะเบียนต�อไป  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  26 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  26  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการทํารายการลงทะเบียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    3.  ทํารายการลงทะเบียน - พิเศษ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการลงทะเบียนเรียน  เพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียน เพ่ิม - ลดหน�วยกิตราย
วิชาวิทยานิพนธEหรือการศึกษาค$นคว$าอิสระ เม่ือทํารายงานเสร็จสิ้นแล$วสามารถตรวจสอบผลการ
ดําเนินการข$อมูลจะปรากฏไปยังเมนูรับ/ตรวจใบลงทะเบียนเช�นเดียวกับเมนูทํารายการลงทะเบียน   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  27 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  27  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     4.  ลงทะเบียนรักษาสภาพ - ลาพัก  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการรักษาสภาพ และลาพักการเรียนของนิสิตในแต�ละภาคการศึกษา   
เม่ือทํารายการเสร็จสิ้นแล$วสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการข$อมูลจะปรากฏไปยังเมนูรับ/ตรวจใบ
ลงทะเบียน  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  28 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  28  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ลงทะเบียนรักษาสภาพ - ลาพัก 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     5.  รับใบคําขอร$อง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
การบันทึกการรับคําร$องหรือการรับบริการในเรื่องต�าง ๆ ของกองทะเบียนและประมวลผล  และ
สามารถตรวจสอบรายการโดยระบุระยะเวลา หรือช�วงในการรับคําร$องหรือบริการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  29 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  29  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรับใบคําขอร$อง 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     6.  วิชาเรียนแทน - เปลี่ยนระบบเกรด  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการบันทึกรายวิชาเรียนแทนท่ีได$รับอนุมัติ  และการเปลี่ยนแปลงระบบเกรด 
ของรายวิชา  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  30 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  30  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      วิชาเรียนแทน - เปลี่ยนระบบเกรด 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  ยกเลิกรายการลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการทํารายการยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน  เม่ือถึงระยะเวลาตามปฏิทิน
การศึกษา  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  31 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  31  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ยกเลิกรายการลงทะเบียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  ใบรับรอง - TRANSCRIPT  ประกอบด$วย 
     8.  ใบแจ$งผลการเรียนอังกฤษ  (Transcript)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพEใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ  ซ่ึงครอบคลุมทุกระดับ
การศึกษา  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ ดังภาพประกอบ  32 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  32  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ใบแจ$งผลการเรียนอังกฤษ  (Transcript)   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  ใบแจ$งผลการเรียนไทย  (Transcript)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ
มีรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพEใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย  ซ่ึงครอบคลุมทุกระดับการศึกษา  
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ ดังภาพประกอบ  33 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  33  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ใบแจ$งผลการเรียนไทย  (Transcript)   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  ใบรับรองท่ัวไป  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
การพิมพEใบรับรองทางการศึกษา  (ฉบับปdจจุบัน)  ทุกประเภท  ซ่ึงใบรับรองท่ีผู$รับบริการย่ืนคําร$องขอ
มากท่ีสุด  3  อันดับ  คือ  ใบรับรองความเป>นนิสิต  ใบรับรองภาคเรียนสุดท$าย  และใบรับรอง 
ครบหลักสูตร  ตามลําดับ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  34 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  34  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรองท่ัวไป 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  ใบรับรองคุณวุฒิ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิ  ซ่ึงเป>นเอกสารรับรองการสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงจะสามารถจัดพิมพE
รายการดังกล�าวเม่ือนิสิตได$รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแล$ว  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  35 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  35  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรองคุณวุฒิ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     12.  ใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราว  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิ  (ฉบับรุ�นเดิม)  ท่ีไม�สามารถระบุวันท่ีจบ  
วันท่ีออกให$ได$  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  36 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  36  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรองคุณวุฒิชั่วคราว 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     13.  ใบประเมินผลการศึกษา - นิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลแสดงผลการศึกษาเป>นรายภาคการศึกษา  ปcการศึกษาท่ีต$องการ   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  37 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  37  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ใบประเมินผลการศึกษา - นิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     14.  ใบประเมินผลการศึกษา - ผู$ปกครอง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ 
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลแสดงผลการศึกษาเป>นรายภาคการศึกษา  ปcการศึกษาท่ีต$องการ   
และรายละเอียดภาพรวมของหน�วยกิตท้ังหมดท่ีศึกษา  พร$อมสามารถจัดส�งให$ผู$ปกครองได$   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  38 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  38  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ใบประเมินผลการศึกษา - ผู$ปกครอง 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     15.  ใบประเมินผลการศึกษา - อ.ท่ีปรึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลแสดงผลการศึกษาเป>นรายภาคการศึกษา  รายภาคปcการศึกษา 
ท่ีต$องการ  ของนิสิตในท่ีปรึกษาท้ังหมดของอาจารยEท่ีปรึกษาท่ีเลือกรายการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ 
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  39 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  39  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ใบประเมินผลการศึกษา – อ.ท่ีปรึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     16.  ใบแจ$งผลการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลผลการศึกษาเป>นภาษาอังกฤษท้ังหมดของนิสิตท่ีระบุ  โดยไม�มีผู$ลงนาม  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  40 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  40  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบแจ$งผลการศึกษา 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     17.  รายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนพร$อมหน�วยกิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  และจํานวนหน�วยกิตของนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
ในรายวิชา  ภาคการศึกษา  และปcการศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  41 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  41  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนพร$อมหน�วยกิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     18.  รายชื่อนิสิตท่ีค$างชําระเงินค�าลงทะเบียนปกติ/เพ่ิม-ถอน  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการค$างชําระเงินของนิสิตในระดับ   
ภาคการศึกษา  และปcการศึกษาท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  42 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  42  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตท่ีค$างชําระเงินค�าลงทะเบียนปกติ/เพ่ิม-ถอน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  2.  เมนูระเบียนนิสิต   
 

 
 

ภาพประกอบ  43  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูระเบียนนิสิต 
 
   เมนูระเบียนนิสิต  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  2  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  ข$อมูลนิสิต  
(1 - 11)  และส�วนท่ี  2  รายงาน  (12 - 18)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  ข$อมูลนิสิต  ประกอบด$วย 
     1.  ตรวจสถานะทางการเงิน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลการชําระเงิน  การเงิน  ทุนการศึกษา  ข$อมูลทางการเงินของนิสิต  สามารถระบุรหัส
ประจําตัวนิสิตท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  44 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  44  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการตรวจสถานะทางการเงิน 

 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     2.  สอบถามระเบียนนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการค$นหานิสิตท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สามารถระบุหัสนิสิต  หรือค$นจากชื่อ  
สกุล  หรือหลักสูตร/วิชาเอกตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  45 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  45  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการสอบถามระเบียนนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     3.  ปรับแก$-รหัสผ�านของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการปรับแก$รหัสผ�าน  ตรวจสอบ  หรือดูข$อมูลรหัสผ�านเข$าสู�ระบบบริการการศึกษา 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  46 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  46  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการปรับแก$-รหัสผ�านนิสิต 

 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     4.  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบ  การบันทึก  และข$อมูลสถานะรายภาค  (กําหนดสิทธิ์เฉพาะ) 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  47 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  47  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

67 

     5.  บันทึกระเบียนนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับบันทึก - แก$ไข - ตรวจสอบทะเบียนประวัตินิสิต  ข$อมูลการส�งเอกสารประกอบการรายงานตัว 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  48 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  48  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการบันทึกระเบียนนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     6.  บันทึกระเบียนนิสิตเพ่ิมเติม  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการบันทึก - แก$ไข - ตรวจสอบทะเบียนประวัตินิสิต  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  49 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  49  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บันทึกระเบียนนิสิตเพ่ิมเติม 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  ปรับแก$-ปฏิทิน/ค�าใช$จ�ายของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการบันทึก - แก$ไข  ปฏิทิน  และค�าใช$จ�ายของนิสิต  สามารถระบุรายบุคคล  
คณะ  หลักสูตร  หรือปcการศึกษาท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  50 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  50  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ปรับแก$-ปฏิทิน/ค�าใช$จ�ายของนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     8.  ปรับแก$ - การลงทะเบียนของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการปรับแก$วิธีการลงทะเบียนเรียนของนิสิตรายบุคคล  สามารถระบุรหัส
ประจําตัวนิสิต  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  51 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  51  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ปรับแก$-การลงทะเบียนของนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตรายคน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมการใช$ระบบบริการการศึกษา  (Lock/Unlock)  นิสิตรายบุคคล  
กรณีต�างๆ  สามารถระบุตามรหัสประจําตัวนิสิตตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  52 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  52  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตรายคน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตเป>นกลุ�ม  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมการใช$ระบบบริการการศึกษา  (Lock/Unlock)  นิสิตจํานวนมาก  
ท้ังน้ีสามารถดึงข$อมูลจํานวนมากได$จากไฟลEท่ีจัดเก็บในกรณีต�าง ๆ  สามารถระบุคณะ  ภาควิชา   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  53 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  53  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตเป>นกลุ�ม 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตเป>นหลักสูตร  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมการใช$ระบบบริการการศึกษา  (Lock/Unlock)   
เป>นหลักสูตรท่ีกําหนดในกรณีต�าง ๆ  สามารถระบุเป>นหลักสูตรตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$า
สู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  54 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  54  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ควบคุมการลงทะเบียนของนิสิตเป>นหลักสูตร   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  รายงาน  ประกอบด$วย 
     12.  รายชื่อนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
ข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา/ชื่อสาขาวิชา  สถานะ   
และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  55 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  55  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายชื่อนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     13.  รายชื่อนิสิต + สถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา/ชื่อสาขาวิชา  
สถานะ  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  ซ่ึงข$อมูลดังกล�าวจะแสดงสถานะของนิสิต  (สถานะปdจจุบัน  
สําเร็จการศึกษา  หรือลาออก)  ด$วย  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  56 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  56  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายชื่อนิสิต+สถานะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     14.  รายชื่อนิสิต + ภาพถ�าย  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา/ชื่อ
สาขาวิชา  สถานะ  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  ซ่ึงข$อมูลดังกล�าวจะแสดงภาพถ�ายของนิสิตด$วย
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  57 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  57  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายชื่อนิสิต + ภาพถ�าย 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     15.  รายชื่อนิสิตแยกตาม อ.ท่ีปรึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุตามรหัส/ชื่ออาจารยEท่ีปรึกษา  ปcการศึกษา   
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  58 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  58  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตแยกตาม อ.ท่ีปรึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     16.  รายชื่อนิสิตแยกตาม อ.ท่ีปรึกษา + ภาพถ�าย  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุรหัส/ชื่ออาจารยEท่ีปรึกษา   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  ซ่ึงข$อมูลดังกล�าวจะแสดงภาพถ�ายของนิสิตด$วย 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  59 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  59  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตแยกตาม อ.ท่ีปรึกษา + ภาพถ�าย 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     17.  รายชื่อนิสิตแยกตามสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา/ชื่อ
สาขาวิชา  สถานะ  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  ซ่ึงข$อมูลดังกล�าวจะแสดงสถานะของนิสิต  
(สถานะปdจจุบัน  สําเร็จการศึกษา  หรือลาออก)  ด$วย  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  60 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  60  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตแยกตามสถานะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     18.  รายชื่อนิสิตจําแนกสภาพตามภาคการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ี
ดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตท่ีแสดงสถานะนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  
ระดับการศึกษา  สถานะของนิสิต  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  61 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  61  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตจําแนกสภาพตามภาคการศึกษา   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

81 

  3.  เมนูระบบงานสนับสนุน   
 

 
 

ภาพประกอบ  62  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูระบบงานสนับสนุน 
 

   เมนูระบบงานสนับสนุน  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  3  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  
ตรวจสอบ / แก$ไข  (1 - 8)  ส�วนท่ี  2  รายงาน  (9 - 15)  และส�วนท่ี  3  อ่ืน ๆ  (16 - 17)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  ตรวจสอบ / แก$ไข  ประกอบด$วย 
     1.  ปรับปรุงรายการหน้ีสินจากการลงทะเบียนเรียน  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการปรับปรุง/แก$ไข/ตรวจสอบข$อมูลทางการเงินของนิสิต 
สามารถระบุปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  และรหัสประจําตัวนิสิตตามท่ีต$องการ  (กําหนดสิทธิ์เฉพาะ)
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  63 
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ภาพประกอบ  63  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ปรับปรุงรายการหน้ีสินจากการลงทะเบียนเรียน 
 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 
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     2.  ลงทะเบียนเป>นชุด  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนเป>นชุดพร$อมกันจํานวนมาก ๆ  สามารถระบุวิทยาเขต  ระบบการศึกษา   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  ท้ังน้ี  สามารถดึงรายชื่อเป>นสาขา  หรือหลักสูตร   
รหัสนิสิตได$  และสามารถยกเลิกเง่ือนไขในการลงทะเบียนเรียนได$เช�นเดียวกับเมนูการลงทะเบียนเรียน 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  64 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  64  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการลงทะเบียนเป>นชุด 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 
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     3.  ย$ายกลุ�มการเรียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการย$ายกลุ�มการเรียน  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาค
การศึกษา  ตามรหัสวิชาและระหว�างกลุ�มท่ีต$องการย$าย  (ข$อควรระวัง  การกดปุiม  Process  คือ 
การทํารายการท้ังหมด  ซ่ึงหมายถึงการย$ายทุกคนในกลุ�มน้ัน  ส�วนใหญ�การใช�เมนูนี้  จะย$ายทีละคน  
ตามหนังสือหรือคําร$อง  เบ้ืองต$นให$กดตรวจสอบรายการก�อนกดทํารายการ)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  65 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  65  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการย$ายกลุ�มการเรียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 
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     4.  ยกเลิกกลุ�มการเรียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการยกเลิกกลุ�มการเรียนตามหนังสือท่ีได$รับอนุมัติ  การทํารายการในเมนูนน้ีรายวิชา 
จะไม�ปรากฏในใยแสดงผลการศึกษาและนิสิตได$เงินคืนเต็มจํานวน  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับ
การศึกษา  ปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  รหัสวิชา  และกลุ�มการเรียนตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  66 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  66  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการยกเลิกกลุ�มการเรียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 
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     5.  ยกเลิกรายการลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนของนิสิตทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษา 
ท่ีไม�ชําระเงินตามวันและเวลาท่ีกําหนด  สามารถระบุรหัสประจําตัวนิสิต  ปcการศึกษา  และ 
ภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  67 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  67  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ยกเลิกรายการลงทะเบียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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     6.  สอบทานค�าใช$จ�าย  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการสอบทานค�าใช$จ�ายท่ีเปลี่ยนไปจากเดิม  ใช$ในกรณีย$ายคณะ  หรือย$ายสาขาท่ีค�าหน�วยกิต
และค�าธรรมเนียมการศึกษาไม�เท�ากัน  สามารถระบุปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  และรหัสประจําตัว
นิสิตตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  68 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  68  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการสอบทานค�าใช$จ�าย 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     7.  สอบทานรายวิชาลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการสอบทานรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนไม�เป>นไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด  หากนิสิต
ลงไม�ถูกต$องสามารถสั่งถอนรายวิชาน้ันได$  ท้ังน้ี  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  69 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  69  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      สอบทานรายวิชาลงทะเบียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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     8.  ปรับส�วนลดจากทุนการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการปรับส�วนลดค�าหน�วยกิต  ตามประกาศ  หนังสือท่ีได$รับอนุมัติหรือทุนท่ีได$รับ  
สามารถระบุปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  และทุนการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  70 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  70  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ปรับส�วนลดจากทุนการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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    ส�วนท่ี  2  รายงาน  ประกอบด$วย 
     9.  รายงานการย$ายกลุ�มการเรียนโดยเจ$าหน$าท่ี  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ี
ดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการย$ายกลุ�มการเรียนท่ีทํารายการโดยเจ$าหน$าท่ี  สามารถ
ระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  71 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  71  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายงานการย$ายกลุ�มการเรียนโดยเจ$าหน$าท่ี   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     10.  รายงานการยกเลิกกลุ�มการเรียนโดยเจ$าหน$าท่ี  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ี
ดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียนท่ีทํารายการโดยเจ$าหน$าท่ี  
สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  72 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  72  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายงานการยกเลิกกลุ�มการเรียนโดยเจ$าหน$าท่ี 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     11.  รายวิชาท่ียังไม�กําหนดอัตราตามผังบัญชี  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายวิชาท่ียังไม�กําหนดอัตราตามผังบัญชี  สามารถระบุวิทยาเขต 
ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  73 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  73  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายวิชาท่ียังไม�กําหนดอัตราตามผังบัญชี 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     12.  จํานวนนิสิตในรายวิชาแยกตามคณะของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ี
ดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลจํานวนนิสิตในรายวิชาแยกตามคณะของนิสิต  ซ่ึงเลือก
รายงานรวม  หรือแยกเป>นชั้นปc  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ภาควิชา  ปcการศึกษา  
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  74 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  74  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      จํานวนนิสิตในรายวิชาแยกตามคณะของนิสิต   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     13.  จํานวนนิสิตในคณะท่ีไปลงเรียนรายวิชาในคณะอ่ืน ๆ  เป>นเมนูปฏิบัติการ
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลจํานวนนิสิตในคณะท่ีไปลงเรียนรายวิชาคณะอ่ืน ๆ   
ซ่ึงเลือกรายงานรวม  หรือแยกเป>นชั้นปc  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ภาควิชา   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  75 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  75  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      จํานวนนิสิตในคณะท่ีไปลงเรียนรายวิชาในคณะอ่ืน ๆ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     14.  รายได$ลงทะเบียนแต�ละรายวิชาแยกตามคณะของนิสิต  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายได$ลงทะเบียนแต�ละรายวิชาแยกตามคณะ
ของนิสิต  ซ่ึงเลือกรายงานรวม  หรือแยกเป>นชั้นปc  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  
ภาควิชา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและ
รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  76 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  76  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายได$ลงทะเบียนแต�ละรายวิชาแยกตามคณะของนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     15.  รายการลงทะเบียนโดยเจ$าหน$าท่ี  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการทํารายการลงทะเบียนโดยเจ$าหน$าท่ีหรือผู$มีสิทธิ์  สามารถระบุ
ระยะเวลาท่ีกําหนด  ทํารายการโดยผู$ใช$ระบบประเภทใด  โดย  User  คนใด  และรายการใด 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  77 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  77  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายการลงทะเบียนโดยเจ$าหน$าท่ี 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  3  อ่ืน ๆ  ประกอบด$วย 
     16.  ส�งข$อความถึงผู$เรียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการส�งข$อความถึงผู$เรียน  ซ่ึงต$องกําหนดหัวข$อ  ระยะเวลาท่ีจะแสดงข$อมูล  ข$อความ  ผู$ส�ง  
วิธีการส�ง  และระดับการส�งให$ชัดเจน  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  78 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  78  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการส�งข$อความถึงผู$เรียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     17.  ตอบข$อแสดงความคิดเห็น  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการตอบข$อแสดงความคิดเห็นของนิสิตท่ีถามผ�านระบบบริการการศึกษา   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  79 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  79  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ตอบข$อแสดงความคิดเห็น 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  4.  เมนูรายงานผล   
 

 
 

ภาพประกอบ  80  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูรายงานผล 
 
   เมนูรายงานผล  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  3  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  ผลลงทะเบียน  
(1 - 7)  ส�วนท่ี  2  รายชื่อ  (8 - 15)  และส�วนท่ี  3  คําร$อง  (16 - 17)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  ผลลงทะเบียน 
     1.  ใบรับลงทะเบียนเป>นชุด  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลรายการลงทะเบียนเป>นชุด  สามารถระบุเฉพาะรหัสประจําตัวนิสิต  หรือช�วงรหัส
ประจําตัวนิสิต  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  81 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  81  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับลงทะเบียนเป>นชุด 
 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     2.  ผลการลงทะเบียนตามรหัสนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายการผลการลงทะเบียนตามรหัสประจําตัวนิสิต  สามารถระบุเฉพาะรหัส
นิสิต  หรือช�วงรหัสประจําตัวนิสิต  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  82 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  82  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ผลการลงทะเบียนตามรหัสนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

102 

     3.  ผลการลงทะเบียนตามอาจารยEท่ีปรึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายการผลการลงทะเบียนเรียนตามอาจารยEท่ีปรึกษา  สามารถระบุ
รหัสของอาจารยEท่ีปรึกษาหรือตามชื่อของอาจารยEท่ีปรึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ี
ต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  83 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  83  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      ผลการลงทะเบียนตามอาจารยEท่ีปรึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     4.  รายงาน  FTES  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด 
ท่ีคณะหรือผู$เก่ียวข$องสามารถเลือกรายการเพ่ือนําข$อมูลหรือรายงานไปใช$ในส�วนท่ีเก่ียวข$องต�อไป   
มีชื่อรายวิชา  กลุ�มเรียน  หน�วยกิต  และท่ีสําคัญคือรายได$ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทะเบียนเรียน  สามารถ
ระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  84 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  84  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายงาน  FTES 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     5.  รายงาน  FTES  แยกตามคณะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
ท่ีคณะหรือผู$เก่ียวข$องสามารถเลือกรายการเพ่ือนําข$อมูลหรือรายงานไปใช$ในส�วนท่ีเก่ียวข$องต�อไป   
มีชื่อรายวิชา  กลุ�ม  หน�วยกิต  และท่ีสําคัญคือรายได$ท่ีเกิดข้ึนจากการลงทะเบียนเรียนแยกตามคณะ  
สามารถระบุคณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและ
รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  85 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  85  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายงาน  FTES  แยกตามคณะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     6.  สรุปจํานวนนิสิตแยกเอกในรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายงานสรุปจํานวนนิสิตในแต�ละสาขาในรายวิชา  สามารถระบุคณะ   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  86 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  86  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      สรุปจํานวนนิสิตแยกเอกในรายวิชา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  สรุปจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายงานสรุปจํานวนท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา  สามารถระบุ 
วิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  87 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  87  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      สรุปจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  รายชื่อ 
     8.  บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน  ทบ7  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  สามารถระบุวิทยาเขต  
ระดับการศึกษา  คณะ  ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษา  รหัสวิชา  และกลุ�มเรียนตามท่ีต$องการ   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  88 

 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  88  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน  ทบ7 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน  ทบ7  ตามวิชาเอก  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  
สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษา  รหัสวิชา  และ 
กลุ�มเรียนตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  89 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  89  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน  ทบ7  ตามวิชาเอก 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนพร$อมรายละเอียด  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับสถานะ  ผลการศึกษา  คะแนน  เป>นต$น  เป>นรายงานรายชื่อ
นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ   
ภาคการศึกษา  ภาคการศึกษา  รหัสวิชา  และกลุ�มเรียนตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  90 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  90  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนพร$อมรายละเอียด 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน+ภาพถ�าย  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนและมีภาพถ�าย  เป>นรายงานรายชื่อนิสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีกําหนด  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ภาคการศึกษา  
ภาคการศึกษา  รหัสวิชา  และกลุ�มเรียนตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  91 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  91  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียน+ภาพถ�าย 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     12.  บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพักการเรียน  
สามารถระบุวิทยาเขต  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  92 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  92  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      บัญชีรายชื่อนิสิตท่ีลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     13.  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนเรียนทุกประเภท  
ใช$ตรวจสอบข$อมูลประกอบการประกาศพ$นสภาพนิสิตตามข$อบังคับฯ  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับ
การศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและ
รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  93 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  93  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     14.  รายชื่อนิสิตค$างชําระ แยกตามระดับ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตท่ีค$างชําระท่ีแยกตามระดับ  สามารถระบุวิธีการคํานวณ   
วิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา  กลุ�มรายวิชา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ี
ต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  94 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  94  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตค$างชําระ แยกตามระดับ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     15.  รายชื่อนิสิตท่ีได$รับคืนเงิน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตท่ีได$รับเงินคืนทุกกรณี  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  95 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  95  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายชื่อนิสิตท่ีได$รับเงินคืน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  3  คําร$อง 
     16.  รายการคําร$องแยกสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลคําร$องแยกตามสถานะ  แสดงข$อมูลของการดําเนินการผ�านระบบ  สามารถ
ระบุประเภทคําร$อง  สถานการณEดําเนินการ  คณะ  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาตามท่ีต$องการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  96 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  96  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
      รายการคําร$องแยกสถานะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     17.  รายการคําร$องรับ ประจําวัน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลคําร$องรับ  ประจําวัน  แสดงข$อมูลของการดําเนินการผ�านระบบ  สามารถ
ระบุประเภทคําร$อง  สถานการณEดําเนินการ  คณะ  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาตามท่ีต$องการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  97 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  97  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
       รายการคําร$องรับ ประจําวัน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  5.  เมนูรายงานสรุประบบทะเบียน   
 

 
 

ภาพประกอบ  98  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูรายงานสรุประบบทะเบียน 
 
   เมนูรายงานสรุประบบทะเบียน  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  5  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  
สถิตินิสิตพ$นสภาพ  (1 - 4)  ส�วนท่ี  2  สถิติจบการศึกษา  (5)  ส�วนท่ี  3  รายงานเกียรตินิยม  (6 - 7)    
ส�วนท่ี  4  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ  (8 - 11)  และส�วนท่ี  5  สถิติการลงทะเบียน  (12 - 14)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  สถิตินิสิตพ$นสภาพ 
     1.  นิสิต ป.ตรี พ$นสภาพแยกตามสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีพ$นสภาพแยกตามสถานะ  สามารถระบุวิทยาเขต  
ระดับ  คณะ  และปcการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  99 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

118 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  99  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
       นิสิต ป.ตรี พ$นสภาพแยกตามสถานะ 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     2.  นิสิต ป.โท พ$นสภาพแยกตามสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลนิสิตระดับปริญญาโทท่ีพ$นสภาพแยกตามสถานะ  สามารถระบุวิทยาเขต  
ระดับ  คณะ  และปcการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  100 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  100  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         นิสิต ป.โท พ$นสภาพแยกตามสถานะ   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     3.  สรุปนิสิต ป.ตรี พ$นสภาพแยกตามสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลสรุปนิสิตระดับปริญญาตรีท่ีพ$นสภาพแยกตามสถานะ  สามารถระบุ
วิทยาเขต  ระดับ  คณะ  และปcการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  101 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  101  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         สรุปนิสิต ป.ตรี พ$นสภาพแยกตามสถานะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

121 

     4.  สรุปนิสิต ป.โท พ$นสภาพแยกตามสถานะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลสรุปนิสิตระดับปริญญาโทท่ีพ$นสภาพแยกตามสถานะ  สามารถระบุ
วิทยาเขต  ระดับ  คณะ  และปcการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  102 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  102  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
     สรุปนิสิต ป.โท พ$นสภาพแยกตามสถานะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  สถิติจบการศึกษา 
     5.  รายงานจํานวนนิสิตรับเข$า และสําเร็จการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลสรุปจํานวนนิสิตรับเข$าและสําเร็จการศึกษา  สามารถระบุ
วิทยาเขต  ระดับ  และปcการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  103 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  103  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตรับเข$า และสําเร็จการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  3  รายงานเกียรตินิยม 
     6.  จํานวนนิสิตเกียรตินิยม  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลจํานวนนิสิตท่ีได$เกียรตินิยม  ท้ังอันดับ  1  และอันดับ  2  สามารถระบุตามปcการศึกษา 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  104 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  104  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการจํานวนนิสิตเกียรตินิยม 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  นิสิตเกียรตินิยมพร$อมท่ีอยู�  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลนิสิตท่ีได$เกียรตินิยมท้ังอันดับ  1  และอันดับ  2  พร$อมท่ีอยู�  สามารถระบุ
คณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  105 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  105  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        นิสิตเกียรตินิยมพร$อมท่ีอยู� 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  4  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ 
     8.  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.ตรี  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  เพ่ือส�งข$อมูลประกอบการตรวจสอบ
คุณวุฒิ  สามารถระบุวิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีต$องการตรวจสอบคุณวุฒิ  ปcท่ีเข$าศึกษา  และ 
ภาคการศึกษาท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  106 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  106  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.ตรี 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.โท  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาโท  เพ่ือส�งข$อมูลประกอบการตรวจสอบ
คุณวุฒิ  สามารถระบุวิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีต$องการตรวจสอบคุณวุฒิ  ปcท่ีเข$าศึกษา  และ 
ภาคการศึกษาท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  107 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  107  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.โท 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.เอก  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  เพ่ือส�งข$อมูลประกอบ 
การตรวจสอบคุณวุฒิ  สามารถระบุวิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีต$องการตรวจสอบคุณวุฒิ  ปcท่ีเข$าศึกษา  
และภาคการศึกษาท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  108 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  108  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.เอก 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.บัณฑิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ 
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  เพ่ือส�งข$อมูล
ประกอบการตรวจสอบคุณวุฒิ  สามารถระบุวิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีต$องการตรวจสอบคุณวุฒิ   
ปcท่ีเข$าศึกษา  และภาคการศึกษาท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและ
รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  109 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  109  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายงานตรวจสอบคุณวุฒิ ป.บัณฑิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  5  สถิติการลงทะเบียน 
     12.  สรุปสถิติการลงทะเบียนของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลสรุปสถิติการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับ
การศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและ
รายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  110 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  110  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        สรุปสถิติการลงทะเบียนของนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    13.  สรุปสถิติการลงทะเบียนเพ่ิม/ลดเปลี่ยนกลุ�มรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลสรุปสถิติการลงทะเบียนเพ่ิม-ลด  เปลี่ยนกลุ�มรายวิชา  
สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  111 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  111  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        สรุปสถิติการลงทะเบียนเพ่ิม/ลดเปลี่ยนกลุ�มรายวิชา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    14.  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภทแยกตามปcท่ีเข$า  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนเรียน 
ทุกประเภทแยกตามปcท่ีเข$า  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  
และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  112 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  112  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
     รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภทแยกตามปcท่ีเข$า 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  6.  เมนูอ่ืน ๆ  
 

 
 

ภาพประกอบ  113  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูอ่ืน ๆ 
 

   เมนูอ่ืน ๆ  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  4  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  รายงาน  (1 - 4)  
ส�วนท่ี  2  ตัดรายชื่อนิสิตใหม�  (5)  ส�วนท่ี  3  สถิติการให$บริการ  (6 - 13)  และส�วนท่ี  4  ตรวจสอบ  
(14 - 16)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  รายงาน   
     1.  รายชื่อผู$ปกครองและท่ีอยู�  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อผู$ปกครองและท่ีอยู�  สามารถเลือกเป>นนิสิตรายคน  หรือระบุวิทยาเขต  
ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา  ชื่อสาขาวิชา  สถานะนิสิต  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมี
ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  114 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  114  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อผู$ปกครองและท่ีอยู� 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     2.  รายชื่อนิสิตแบบแนวนอน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อนิสิตแบบแนวนอน  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา   
รหัสสาขาวิชา  ชื่อสาขาวิชา  สถานะนิสิต  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  115 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  115  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายชื่อนิสิตแบบแนวนอน 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  หลักสูตร + ผังปฏิทิน + ผังค�าใช$จ�าย + จํานวนนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลหลักสูตร  ผังปฏิทิน  ผังค�าใช$จ�าย  และจํานวนนิสิต 
ทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  116 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  116  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        หลักสูตร+ผังปฏิทิน+ผังค�าใช$จ�าย+จํานวนนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     4.  ตอบข$อแสดงข$อคิดเห็น  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานการตอบข$อแสดงข$อคิดเห็น  โดยต$องระบุ  เดือน  และ  ค.ศ.  ตามท่ีต$องการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  117 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  117  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ตอบข$อแสดงความคิดเห็น 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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    ส�วนท่ี  2  ตัดรายชื่อนิสิตใหม� 
     5.  ตัดรายชื่อนิสิตใหม�  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับดําเนินการในการตัดรายชื่อนิสิตใหม�  แสดงข$อมูลตามปcการศึกษา  และภาคการศึกษา 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  118 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  118  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการตัดรายชื่อนิสิตใหม� 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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    ส�วนท่ี  3  สถิติการให$บริการ 
     6.  จําแนกตามคณะ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับข$อมูลสถิติการให$บริการจําแนกตามคณะ  สามารถระบุเดือน  ปc  พ.ศ.  และคณะตามท่ีต$องการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  119 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  119  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการจําแนกตามคณะ 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  จําแนกตามคณะและระดับ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสถิติการให$บริการจําแนกตามคณะและระดับการศึกษา  สามารถระบุ
เดือน  และปc  พ.ศ.  ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  120 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  120  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        จําแนกตามคณะและระดับ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     8.  จําแนกตามประเภทการใช$บริการ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสถิติการให$บริการจําแนกตามประเภทการใช$บริการ  สามารถระบุเดือน  
และปc  พ.ศ.  ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  121 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  121  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        จําแนกตามประเภทการใช$บริการ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     9.  สถิตินิสิตรายภาค  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานสถิติการให$บริการสถิติรายภาคแสดงจํานวนนิสิต  สามารถกําหนดตามปcการศึกษา 
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  122 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  122  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการสถิตินิสิตรายภาค 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     10.  สถิตินิสิตใช$บริการตามภาคการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสถิติการใช$บริการตามภาคการศึกษา  สามารถกําหนดปcการศึกษา
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  123 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  123  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        สถิตินิสิตใช$บริการตามภาคการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  ใบนําส�งของส�งทางไปรษณียE  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการให$บริการใบนําส�งของส�งทางไปรษณียE  สามารถเลือกเป>นคณะ  ช�วงท่ีกําหนด  
วิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  สาขา  จังหวัด  ปcท่ีเข$าศึกษา  และกําหนดเลขท่ีหนังสือส�งตามท่ี
ต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  124 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  124  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบนําส�งของส�งทางไปรษณียE 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     12.  รายงาน  FTES  แบบเลือกประเภทรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงาน  FTES  แบบเลือกประเภทรายวิชา  คณะหรือ
ผู$เก่ียวข$องสามารถเลือกรายการเพ่ือนําข$อมูลหรือรายงานไปใช$ในส�วนท่ีเก่ียวข$องต�อไป  โดยมีข$อมูล
รายวิชา  ผู$สอน  รายได$  และรายการค$างรับ  เป>นต$นสามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ประเภท
วิชา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  125 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  125  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายงาน  FTES  แบบเลือกประเภทรายวิชา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     13.  จําแนกตามประเภทการใช$บริการตามวัน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสถิติการให$บริการจําแนกตามประเภทการใช$บริการตามวันท่ีกําหนด  
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  126 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  126  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        จําแนกตามประเภทการใช$บริการตามวัน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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    ส�วนท่ี  4  ตรวจสอบ 
     14.  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนเรียน  สามารถกําหนดรหัสนิสิตรายบุคคล  
และระยะเวลาท่ีต$องการดูข$อมูลตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  127 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  127  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     15.  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภทตามคณะ  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนเรียน
ทุกประเภทตามคณะ  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  คณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษา 
ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  128 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  128  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภทตามคณะ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     16.  ใบลงทะเบียนเรียน  (มมส รวม)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับใบลงทะเบียนเรียนรวมโดยมีข$อมูลรายการลงทะเบียนเรียนและรายการชําระเงิน  
สามารถกําหนดตามรหัสนิสิต  หรือเป>นช�วงรหัสนิสิตได$  ตามปcการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีกําหนด  
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  129 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  129  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
     ใบลงทะเบียนเรียน  (มมส รวม) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  7.  เมนูขอมูลระบบ   
 

 
 

ภาพประกอบ  130  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูข$อมูลระบบ 
 

   เมนูข$อมูลระบบ  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  3  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  ข$อมูล
ลงทะเบียน  (1 - 9)  ส�วนท่ี  2  ข$อมูลระบบ  (10 - 12)  และส�วนท่ี  3  รายงาน  (13 - 15)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  ข$อมูลลงทะเบียน 
     1.  หมวดปฏิทินการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการกําหนดหมวดปฏิทินการศึกษา  โดยใส�รหัสและคําอธิบายท่ีต$องการกําหนดในหมวดปฏิทิน 
ท่ีต$องการสร$างข้ึนเพ่ือใช$ในการใส�รายละเอียดเพ่ือให$นิสิตได$ลงทะเบียนเรียนตามท่ีกําหนดในปฏิทิน
การศึกษา  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  131 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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ภาพประกอบ  131  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการหมวดปฏิทินการศึกษา 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     2.  ปฏิทินการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการระบุรายละเอียดตามปฏิทินการศึกษา  โดยเลือกประเภทของปฏิทิน  ปcการศึกษา   
และภาคการศึกษาท่ีต$องการกําหนดรายละเอียด  นิสิตจะลงทะเบียนเรียนหรือดําเนินรายการผ�านระบบ
บริการการศึกษาได$จะต$องกําหนดรายการในเมนูปฏิทินการศึกษา  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  132 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  132  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการปฏิทินการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  กําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินการยกเลิกเง่ือนไขผ�านระบบในภาพรวมท้ังหมดในระดับการศึกษา 
ท่ีต$องการปลดเง่ือนไข  เช�น  ลงทะเบียนมากกว�าเกณฑE  ลงน$อยกว�าเกณฑE  หรือไม�อยู�ในช�วงลดรายวิชา  
เป>นต$น  เป>นการดําเนินการในกรณีท่ีนิสิตไม�สามารถดําเนินการได$เน่ืองจากติดเง่ือนไขดังกล�าว   
โดยสามารถระบุตามระดับการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  133 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  133  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
     กําหนดเง่ือนไขการตรวจสอบ   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

153 

     4.  รายวิชาท่ีเปZดสอน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานรายวิชาท่ีเปZดสอนซ่ึงมีข$อมูลชื่อวิชา  หน�วยกิต  กลุ�มเรียน  จํานวนท่ีรับ  จํานวนนิสิต 
ท่ีลงทะเบียนเรียน  สามารถระบุระดับการศึกษา  วิทยาเขต  ปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  หรือ 
ใส�รหัสวิชาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  134 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  134  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายวิชาท่ีเปZดสอน 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

154 

     5.  กําหนดอัตราค�าใช$จ�ายตามรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดอัตราค�าใช$จ�ายตามรายวิชาซ่ึงใช$ในกรณีท่ีมีการเรียกเก็บค�าหน�วยกิต 
ท่ีไม�เป>นไปตามระเบียบ  มีการเรียกเก็บเพ่ิม  หรือลดไปจากเดิมท่ีกําหนดในสาขาวิชา  หรือหลักสูตร 
ท่ีกําหนด  โดยระบุรหัสวิชา  ลําดับวิชาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  135 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  135  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        กําหนดอัตราค�าใช$จ�ายตามรายวิชา   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     6.  รหัสตึก  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
ข$อมูลการกําหนดรหัสตึก  และสามารถดูข$อมูลรหัสตึก  ซ่ึงจะมีข$อมูลชื่อตึกท้ังภาษาไทย  และ
ภาษาอังกฤษ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  136 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  136  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรหัสตึก 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     7.  รหัสห$อง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
ข$อมูลการกําหนดรหัสห$อง  และสามารถดูข$อมูลรหัสห$องซ่ึงจะมีข$อมูลชื่อห$องท้ังภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ  ความจุ  ประเภทห$อง  และสถานะห$อง  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  137 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  137  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรหัสห$อง 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     8.  เริ่มต$นระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการเปZดระบบเพ่ือเริ่มต$นระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา  สามารถเลือก
ระดับการศึกษา  ปcการศึกษาใหม�  ภาคการศึกษาใหม�ท่ีเริ่มต$นระบบ  และปcการศึกษา  ภาคการศึกษา  
ท่ีต$องการเริ่มต$นระบบลงทะเบียน  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  138 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  138  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        เริ่มต$นระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา   

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  บันทึกค�าธรรมเนียมข$ามระดับรายวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ
มีรายละเอียดเก่ียวกับการบันทึกค�าธรรมเนียมข$ามระดับรายวิชา  สามารถกําหนดระดับการศึกษา  
วิทยาเขต  รหัสวิชา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  139 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  139  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        บันทึกค�าธรรมเนียมข$ามระดับรายวิชา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  ข$อมูลระบบ 
     10.  ระบบจัดการคําร$อง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดการคําร$องในการให$บริการ  สามารถกําหนดรหัสคําร$อง  ชื่อไทย  อังกฤษ  การเรียก  
MENU  ประเภทของการใช$ให$ครบถ$วน  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  140 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  140  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการระบบจัดการคําร$อง 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  ระบบจัดการใบรับรอง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดการใบรับรองในการออกให$ผู$รับบริการท่ียื่นคําร$องขอ  สามารถกดแสดงรายชื่อใบรับรอง  
ก�อนดําเนินการจัดการ  ในข$อมูล  ชื่อ  เลขท่ีเอกสาร  ท้ังภาษา  และข$อความท่ีกําหนดในใบรับรอง    
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  141 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  141  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการระบบจัดการใบรับรอง 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     12.  รหัสปฏิทินการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการกําหนดหัวข$อรายละเอียดในปฏิทินการศึกษาเพ่ือกําหนดเป>นกิจกรรมต�าง ๆ  ตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด  เช�น  การลงทะเบียนเรียน  การถอนรายวิชา  วันเปZดเรียน  วันสอบกลางภาค   
วันสอบปลายภาคเป>นต$น  ท้ังน้ีสามารถกําหนดหัวข$อท่ียังไม�มีตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการ 
เข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  142 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  142  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรหัสปฏิทินการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  3  รายงาน 
     13.  ปฏิทินการศึกษา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานข$อมูลปฏิทินการศึกษา  ท่ีได$ระบุหรือกําหนดไว$ในปฏิทินการศึกษา  ในแต�ละระดับ
การศึกษา  ภาคการศึกษา  ปcการศึกษาท่ีกําหนด  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  143 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  143  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการปฏิทินการศึกษา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     14.  รายวิชาท่ีเปZดสอน  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับรายงานรหัสวิชา  ชื่อวิชา  อาจารยEผู$สอน  ตารางเรียน  ห$องเรียน  การสอบ  เป>นต$น  สามารถ
กําหนดวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  144 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  144  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการรายวิชาท่ีเปZดสอน 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     15.  ทะเบียนคําร$องในระบบ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลการจัดการคําร$อง  ซ่ึงมีข$อมูลเลขท่ี  สถานะคําร$อง  ชื่อคําร$อง  
และคําอธิบายคําร$อง  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  145 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  145  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการทะเบียนคําร$อง 
     ในระบบ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  8.  เมนูรายงานส"งตามวาระ   
 

 
 

ภาพประกอบ  146  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูรายงานส�งตามวาระ 
 

   เมนูรายงานส�งตามวาระ  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  3  ส�วน  คือ   
ส�วนท่ี  1  รายงานส�งตามวาระ  (1 - 3)  ส�วนท่ี  2  ระบบงานสนับสนุน  (4)  และส�วนท่ี  3   
ใบรับรอง - TRANSCRIPT พิเศษ  (5 - 11)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  รายงานส�งตามวาระ 
     1.  ใบประเมินผลการศึกษา - ผู$ปกครอง  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ 
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการส�งใบประเมินผลการศึกษาถึงผู$ปกครอง  สามารถเลือกเป>นรายบุคคล  
กําหนดเป>นช�วง  หรือเลือกเป>นสถานะภาพนิสิต  รายงานผลการศึกษาในภาคการศึกษา  ปcการศึกษา 
ท่ีกําหนด  โดยสามารถระบุ  GPA  ท่ีกําหนด  และกําหนดเลขท่ีหนังสือทางราชการ  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  147 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  147  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบประเมินผลการศึกษา - ผู$ปกครอง 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     2.  ใบปะหน$าท่ีของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการออกเอกสารราชการในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีพิมพEปะหน$าเพ่ือส�งเอกสารไปยังท่ีอยู�
ของนิสิตท่ีให$ไว$  และสามารถใส�เลขท่ีหนังสือราชการได$  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  148 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  148  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบปะหน$าท่ีของนิสิต 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     3.  รายการยกเลิกผลการลงทะเบียนของนิสิต  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรายชื่อของนิสิตทุกคนท่ีถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษา  และปcการศึกษาท่ีกําหนด  ซ่ึงมีรายละเอียดข$อมูลพ้ืนฐานของนิสิต  และมีข$อมูล 
ผังค�าใช$จ�าย  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  149 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  149  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        รายการยกเลิกผลการลงทะเบียนของนิสิต   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ส�วนท่ี  2  ระบบงานสนับสนุน 
     4.  ย$ายกลุ�มการเรียนพิเศษ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการย$ายกลุ�มการเรียนของนิสิต  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  ปcการศึกษา 
และภาคการศึกษา  ตามรหัสวิชาและระหว�างกลุ�มท่ีต$องการย$าย  (ข$อควรระวัง  การกด  Process  คือ
การทํารายการท้ังหมด  ซ่ึงหมายถึงการย$ายทุกคนในกลุ�มน้ัน  ส�วนใหญ�การใช�เมนูนี้  จะย$ายทีละคน  
ตามหนังสือหรือคําร$อง  เบ้ืองต$นให$กดตรวจสอบรายการก�อนกดทํารายการ)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  150 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  150  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการย$ายกลุ�มการเรียนพิเศษ 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

170 

    ส�วนท่ี  3  ใบรับรอง - TRANSCRIPT พิเศษ 
     5.  ใบแจ$งผลการเรียนอังกฤษ  (Transcript)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพEใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษให$บริการผู$รับบริการ  หรือ
พิมพEเอกสารประกอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข$อง  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  151 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  151  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบแจ$งผลการเรียนอังกฤษ  (Transcript)   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     6.  ใบแจ$งผลการเรียนไทย  (Transcript)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ
มีรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพEใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทยให$บริการผู$รับบริการ  หรือพิมพE
เอกสารประกอบการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข$อง  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  152 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  152  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบแจ$งผลการเรียนไทย  (Transcript) 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  ใบรับรองคุณวุฒิ  (Eng)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิท่ีมีภาพถ�ายรูปชุดครุยวิทยฐานะ  สามารถใส�วันท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีอนุมัติปริญญา  สามารถระบุเป>นรายบุคคล  เป>นช�วง  ระบุเป>นรหัสสาขาวิชา หรือชื่อสาขาวิชา 
ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  153 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  153  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรองคุณวุฒิ (Eng) 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     8.  ปริญญาบัตร  (Eng)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการแปลปริญญาบัตร  สามารถกําหนดเป>นรายบุคคล  หรือเป>นช�วงได$  โดยสามารถใส�ชื่อ
คณบดี  อธิการบดี  และนายกสภานิสิต  ท้ังน้ีสามารถเลือกสมัย  มศว.  ได$  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  154 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  154  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการปริญญาบัตร  (Eng) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  ใบรับรองคุณวุฒิ  ตามวันนําเสนอจบ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมี
รายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิตามวันท่ีเสนอจบ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  155 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  155  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบรับรองคุณวุฒิ  ตามวันนําเสนอจบ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  ใบรับรองคุณวุฒิ  ตามวันนําเสนอจบ  New  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิ  ตามวันเสนอจบแบบใหม�   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  156 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  156  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบรับรองคุณวุฒิ  ตามวันนําเสนอจบ  New 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  ใบรับรองคุณวุฒิ  (Eng)  ใหม�  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษอังกฤษแบบใหม�  เป>นใบรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีไม�ติดภาพถ�ายรูปชุดครุยวิทยฐานะ  พร$อมลายมือชื่อของผู$มีอํานาจ  สามารถใส�วันท่ีสําเร็จการศึกษา
และวันท่ีอนุมัติปริญญา  โดยระบุเป>นรายบุคคล  เป>นช�วง  ระบุเป>นรหัสสาขาวิชา  หรือชื่อสาขาวิชา 
ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  157 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  157  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         ใบรับรองคุณวุฒิ  (Eng)  ใหม� 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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  9.  เมนูรายงานอ่ืน ๆ  
 

 
 

ภาพประกอบ  158  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูรายงานอ่ืน ๆ 
 

   เมนูรายงานอ่ืน ๆ  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  ดังน้ี 
    1.  รายงานจํานวนนิสิตลงทะเบียนแยกวิชา, สาขาวิชา  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสถานะรายวิชา  สาขาวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน   
และจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาน้ัน  ๆ  สามารถเลือกประเภทของรายวิชา  ระดับ
การศึกษา  ปcท่ีเข$า  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  159 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ภาพประกอบ  159  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตลงทะเบียนแยกวิชา, สาขาวิชา 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    2.  รายงานจํานวนนิสิตลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสรุปจํานวนนิสิตท่ีลงวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  มีข$อมูล
หลักสูตรท่ีเรียน  รหัสวิชา  ชือ่รายวิชา  และจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน  สามารถเลือกปcท่ีเข$าศึกษา  
คณะ  ระบบการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  
ดังภาพประกอบ  160 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  160  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตลงทะเบียนวิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    3.  รายงานการตรวจสอบคุณวุฒิทุกระดับแบบแก$ไขชื่อนามสกุล  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิท่ีสามารถแก$ไขชื่อสกุล  
โดยรายงานสามารถกําหนดระดับการตรวจสอบ  วิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีจะส�งตรวจสอบ   
ปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  161 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  161  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานการตรวจสอบคุณวุฒิทุกระดับแบบแก$ไขชื่อนามสกุล 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    4.  รายงานค�าจํานวนนิสิตท่ีค$างชําระ  (ดูประกอบกับค�า  FTES)  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลการค$างชําระของนิสิต  สามารถเลือก
คณะ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  162 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  162  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานค�าจํานวนนิสิตท่ีค$างชําระ  (ดูประกอบกับค�า  FTES) 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    5.  รายงานค�า  FTES  รวมจํานวนนิสิตท่ีค$างชําระ  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลรวมการค$างชําระของนิสิต  สามารถเลือกคณะ   
ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  163 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  163  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานค�า  FTES  รวมจํานวนนิสิตท่ีค$างชําระ 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

183 

    6.  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท แสดงท่ีอยู�  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลนิสิตท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนทุกประเภท
พร$อมแสดงท่ีอยู�ด$วย  สามารถเลือกวิทยาเขต  ระดับ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  164 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  164  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท แสดงท่ีอยู�   

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    7.  รายงานค�า  FTES  แยกตามคณะ แบบกําหนดวัน  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลค�า  FTES  ซ่ึงมีข$อมูลรหัสวิชา  ชื่อรายวิชา  
ผู$สอน  หน�วยกิต  รายได$  และค$างรับ  โดยสามารถเลือกคณะ  ปcการศึกษา  ภาคการศึกษา   
และวันท่ีกําหนดตามต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  165 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  165  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานค�า  FTES  แยกตามคณะ แบบกําหนดวัน 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    8.  รายงานรายชื่อนิสิตท่ีถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน  เมนูปฏิบัติการน้ีได$ยกเลิก
การแสดงข$อมูลแล$ว  (หากจะดําเนินการให$ติดต�อโปรแกรมเมอรE)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  166 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  166  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานรายชื่อนิสิตท่ีถูกยกเลิกผลการลงทะเบียน 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    9.  รายงานจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนจามวันเวลา  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามวันเวลาท่ีกําหนด  โดยมีข$อมูล
หลักสูตรท่ีลงทะเบียนเรียนซ่ึงแยกออกเป>นชั้นปc  จํานวนท่ีลงทะเบียนเรียน  ต้ังหน้ี  และยอดคงเหลือ  
สามารถระบุวันเวลาท่ีต$องการนําเสนอ  ปcการศึกษา  และภาคการศึกษาท่ีกําหนดตามท่ีต$องการ   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  167 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  167  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามวันเวลา 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    10.  รายงานจํานวนนิสิตโครงการเรียนล�วงหน$าตามรายวิชา  เมนูปฏิบัติการน้ี 
ได$ยกเลิกการแสดงข$อมูลแล$ว  (หากจะดําเนินการให$ติดต�อโปรแกรมเมอรE)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  168 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  168  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตโครงการเรียนล�วงหน$าตามรายวิชา 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    11.  รายงานจํานวนนิสิตโครงการเรียนล�วงหน$า ปcการศึกษา  2551   
เมนูปฏิบัติการน้ีได$ยกเลิกการแสดงข$อมูลแล$ว  (หากจะดําเนินการให$ติดต�อโปรแกรมเมอรE)   
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  169 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  169  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานจํานวนนิสิตโครงการเรียนล�วงหน$า ปcการศึกษา  2551 
 
 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    12.  รายการนิสิตแยกตามประเภทการรับเข$าพร$อมเกรดเฉลี่ยรวม  เป>นเมนู
ปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับข$อมูลนิสิตตามสาขาวิชา  โดยมีข$อมูลผลการเรียน
เฉลี่ยสะสม  และประเภทการรับเข$า  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา  รหัสสาขาวิชา/ชื่อ
สาขาวิชา  สถานะนิสิต  และปcการศึกษาท่ีเข$าตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  170 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  170  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายการนิสิตแยกตามประเภทการรับเข$าพร$อมเกรดเฉลี่ยรวม 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    13.  รายชื่อนิสิตแยกตามประเภทการรับเข$า  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลนิสิตแยกตามประเภทการรับเข$า  สามารถระบุปcการศึกษาท่ีเข$า  
ประเภทการรับเข$า  และคณะตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  171 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  171  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิตแยกตามประเภทการรับเข$า 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    14.  รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม�  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานข$อมูลรายชื่อนิสิตใหม�ท่ีมารายงานตัว  สามารถระบุปcการศึกษา 
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  172 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  172  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม� 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    15.  รายงานนิสิตท่ีไม�มาชําระเงิน  (ยกเว$นทุน)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ 
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานการค$างชําระเงินของนิสิตเพ่ือประกอบการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน  
สามารถระบุปcการศึกษาและภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  173 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  173  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายงานนิสิตท่ีไม�มาชําระเงิน  (ยกเว$นทุน) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    16.  สรุปรายงานนิสิตท่ีไม�มาชําระเงิน  (ยกเว$นทุน)  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานสรุปการค$างชําระเงินของนิสิตเพ่ือประกอบการยกเลิก 
ผลการลงทะเบียนเรียน  สามารถระบุปcการศึกษาและภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�าง
วิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  174 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  174  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         สรุปรายงานนิสิตท่ีไม�มาชําระเงิน  (ยกเว$นทุน) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    17.  รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม� ระบบพิเศษ  เมนูปฏิบัติการดังกล�าวยกเลิก
การแสดงข$อมูลแล$ว  (หากจะดําเนินการให$ติดต�อโปรแกรมเมอรE)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  175 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  175  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม� ระบบพิเศษ 
 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    18.  รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม� รวมสาขา  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวรวมทุกสาขา  สามารถระบุปcการศึกษา
และภาคการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  176 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  176  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิตท่ีมารายงานตัวใหม� รวมสาขา 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    19.  รายชื่อนิสิต  (เรียนเกินหลักสูตร)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายงานรายชื่อนิสิตท่ีเรียนเกินหลักสูตรท่ีกําหนด  ซ่ึงรายงานดังกล�าว 
ใช$ประกอบการตรวจสอบการพ$นสภาพนิสิตตามข$อบังคับฯ  สามารถระบุวิทยาเขต  ระดับการศึกษา    
รหัสสาขาวิชา/ชื่อสาขาวิชา  สถานะนิสิต  และปcท่ีเข$าศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�
เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  177 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  177  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
         รายชื่อนิสิต  (เรียนเกินหลักสูตร) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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  10.  เมนูงานบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม)   
 

 
 

ภาพประกอบ  178  การใช$ระบบลงทะเบียนเมนูงานบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม) 
 
   เมนูงานบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม)  มีรายละเอียดเมนูปฏิบัติการ  2  ส�วน  คือ  ส�วนท่ี  1  
ใบรับรอง  (1 - 5)  และส�วนท่ี  2  โปรแกรมต�าง ๆ  (6 - 10)  ดังน้ี 
    ส�วนท่ี  1  ใบรับรอง 
     1.  ใบรับรอง - อังกฤษ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดทําใบรับรองความเป>นนิสิตตามท่ีกําหนด  สามารถระบุปcการศึกษา  ภาคการศึกษา   
และวันท่ีลงนามตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  179 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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ภาพประกอบ  179  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรอง - อังกฤษ 
 
 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

199 

     2.  ใบแจ$งผลการศึกษา - ไทย  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดผลการศึกษาเป>นภาษาไทยท้ังหมดของนิสิตท่ีระบุ  เป>นรายงาน
เอกสารท่ีไม�มีผู$ลงนาม  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  180 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  180  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบแจ$งผลการศึกษา - ไทย   

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  ใบแจ$งผลการศึกษา - อังกฤษ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับรายละเอียดผลการศึกษาเป>นภาษาอังกฤษท้ังหมดของนิสิตท่ีระบุ  เป>นรายงาน
เอกสารท่ีไม�มีผู$ลงนาม  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  181 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  181  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบแจ$งผลการศึกษา - อังกฤษ 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     4.  แบบฟอรEมให$บริการหน$าเคานEเตอรE (กพร)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ 
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับแบบฟอรEมการจัดเก็บข$อมูลผู$ใช$บริการและระยะเวลาให$บริการรายกระบวนงาน  
ตามประเภทของการให$บริการ  โดยมีข$อมูลผู$รับบริการในแต�ละประเภทของการให$บริการ  วันท่ีให$บริการ  
ระยะเวลาเริ่มต$นและระยะเวลาท่ีสิ้นสุด  และมีระยะเวลาการให$บริการจริง  และผลการเปรียบเทียบกับ
เวลามาตรฐานด$วย  สามารถระบุตามวันและเวลาท่ีกําหนด  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  182 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  182  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        แบบฟอรEมให$บริการหน$าเคานEเตอรE (กพร) 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     5.  ใบรับรองคุณวุฒิ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
การจัดทําใบรับรองคุณวุฒิฉบับภาษาไทยท่ีมีลายมือชื่อของผู$มีอํานาจลงนาม  สามารถกําหนดรหัสนิสิต  
วันท่ีให$ปริญญา  และวันท่ีจบการศึกษาตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  183 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  183  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการใบรับรองคุณวุฒิ 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

203 

    ส�วนท่ี  2  โปรแกรมต�าง ๆ  
     6.  ค$นหารายชื่อนิสิตท่ีชําระเงินตามวันท่ีกําหนด  เป>นเมนูปฏิบัติการ 
ท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการชําระเงินของนิสิต  โดยมีข$อมูลนิสิต  ค�าธรรมเนียม   
ค�าหน�วยกิตท่ีชําระ  สามารถระบุเป>นรายบุคคล  หรือท้ังหมด  ระบุปcท่ีเข$าศึกษา  ปcการศึกษา   
ภาคการศึกษา  ระยะเวลาท่ีกําหนดตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  184 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  184  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ค$นหารายชื่อนิสิตท่ีชําระเงินตามวันท่ีกําหนด   

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     7.  ใบส�งเอกสารทางไปรษณียE  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการส�งเอกสารทางไปรษณียEไปยังผู$ปกครองของนิสิตท่ีเลือก  สามารถกําหนด 
รหัสนิสิต  เลขท่ีหนังสือ  และรายชื่อนิสิตท่ีกําหนดตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  185 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  185  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ใบส�งเอกสารทางไปรษณียE 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     8.  ค$นหารายชื่อนิสิตตามข$อมูล สกอ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดสําหรับค$นหาข$อมูลของนิสิตท่ีกําหนด  ซ่ึงเป>นข$อมูลท้ังหมด  ประวัติส�วนตัว  บิดา  
มารดา  ข$อมูลรายได$  เป>นต$น  สามารถระบุเป>นรายบุคคล  หรือหลักสูตร  คณะ  และระดับการศึกษา 
ตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  186 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  186  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ค$นหารายชื่อนิสิตตามข$อมูล สกอ 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     9.  ตรวจสอบคุณวุฒิ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือมีรายละเอียด
เก่ียวกับการส�งเอกสารเพ่ือตรวจสอบคุณวุฒิของนิสิตท่ีกําหนด  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  187 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  187  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     10.  ทะเบียนหนังสือส�ง  เมนูปฏิบัติการดังกล�าวยกเลิกการแสดงข$อมูลแล$ว  
(หากจะดําเนินการให$ติดต�อโปรแกรมเมอรE)  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนู
ปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  188 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  188  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการทะเบียนหนังสือส�ง 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 
เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     11.  จัดเก็บและเรียกใช$สําเนาเอกสาร  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดเก็บเอกสารสําคัญทางการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษาของนิสิตท่ีกําหนด  
ซ่ึงครอบคลุมใบแสดงผลการศึกษา  ใบรับรองคุณวุฒิ  และยังสามารถจัดเก็บเอกสารการรายงานตัว 
เพ่ือบันทึกไว$ในฐานข$อมูล  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ   
ดังภาพประกอบ  189 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ  189  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        จัดเก็บและเรียกใช$สําเนาเอกสาร 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     12.  พิมพEส�วนลงนาม Transcript  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับการพิมพEส�วนท่ีลงนามในเอกสารฉบับท่ีจัดเก็บในรูปของเอกสารฉบับจริงท่ีจัดเก็บ
ไว$ในระบบ  ท้ังน้ีสามารถเลือกจํานวนท่ีต$องการพิมพEตามท่ีต$องการ  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนู 
และรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  190 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  190  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        พิมพEส�วนลงนาม Transcript 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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     13.  ระบบขอเอกสารอัตโนมัติ  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการหรือ 
มีรายละเอียดเก่ียวกับระบบท่ีพัฒนาข้ึนสําหรับการขอเอกสารฉบับปdจจุบันท่ีมีการขอผ�านระบบ
เครือข�ายอินเทอรEเน็ต  และมีการชําระเงินผ�านธนาคารเรียบร$อยแล$ว  ผู$รับผิดชอบสามารถดึงข$อมูล 
เพ่ือดําเนินการและจัดส�งให$กับนิสิตท่ียื่นคําร$องได$  โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียด 
ของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  191 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  191  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ระบบขอเอกสารอัตโนมัติ 
 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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     14.  ระบบขอเอกสารอัตโนมัติ (จ�าหน$าซอง)  เป>นเมนูปฏิบัติการท่ีดําเนินการ
หรือมีรายละเอียดเก่ียวกับการจ�าหน$าซองแบบอัตโนมัติสําหรับผู$รับบริการท่ียื่นความประสงคE 
ให$ส�งเอกสารทางไปรษณียE  โดยผู$รับผิดชอบสามารถเลือกรายชื่อเป>นรายบุคคลได$ตามรายการ 
โดยมีตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ  ดังภาพประกอบ  192 
 

 
 

 
 
ภาพประกอบ  192  ตัวอย�างวิธีการเข$าสู�เมนูและรายละเอียดของเมนูปฏิบัติการ 
        ระบบขอเอกสารอัตโนมัติ (จ�าหน$าซอง) 

เมนูปฏิบัติการ 1 

เมนูปฏิบัติการ 2 
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 การใช$ระบบลงทะเบียน  เม่ือผู$ปฏิบัติงานงดใช$หรือไม�ได$ใช$ระบบชั่วคราว  15  นาที  ระบบ
จะทําการ  Lock  ระบบ  อัตโนมัติ  เพ่ือเป>นความปลอดภัย  และเป>นการปkองกันมิให$บุคคลอ่ืนมาใช$
ระบบลงทะเบียนภายใต$ชื่อ  และรหัสผ�านของผู$ปฏิบัติงาน  หากเกิดเหตุการณEดังกล�าว  ผู$ปฏิบัติงาน
จะต$องใส�รหัสผ�าน  ก็จะสามารถใช$ระบบลงทะเบียนได$ตามปกติ  ดังภาพประกอบ  193 
 

 
 
ภาพประกอบ  193  ระบบลงทะเบียน  Lock  ระบบอัตโนมัติ  เม่ือผู$ใช$ระบบไม�ได$ใช$ระบบติดต�อกัน 
     เกิน  15  นาที 
 
 เม่ือผู$ใช$ระบบต$องการไปปฏิบัติหน$าท่ีอย�างอ่ืน  หรือติดงานด�วนอย�างอ่ืน  สามารถงดใช$ระบบ
ชั่วคราว  โดยกดปุiม  Break  ดังภาพประกอบ  194 
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ภาพประกอบ  194  การงดใช$ระบบลงทะเบียนชั่วคราว 
 
 เม่ือกดปุiม  Break  ระบบจะ  Lock  หน$าจอ  เม่ือผู$ใช$งานต$องการใช$งานอีกก็สามารถใส�
รหัสผ�าน  ก็สามารถทํางานได$ตามปกติ  ดังภาพประกอบ  195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กดปุiม BREAK 
เพ่ืองดใช$ระบบชั่วคราว 
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ภาพประกอบ  195  หน$าจอแสดงเม่ืองดใช$ระบบลงทะเบียนชั่วคราว 
 
 ผู$ใช$ระบบท่ีไม�ได$ใช$ระบบลงทะเบียน  เน่ืองจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล$ว  หรือต$องการออกจาก
ระบบสามารถกดปุiม  Logout  ดังภาพประกอบ  196 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต$องการใช$ระบบอีกครั้งสามารถ 
ใส�รหัสผ�าน และกด OK 

 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

215 

 
 

ภาพประกอบ  196  การออกจากระบบลงทะเบียน 
 
 หากผู$ใช$งานระบบลงทะเบียนประสบปdญหา  หรือมีอุปสรรค  หรือระบบไม�สามารถ
ปฏิบัติการได$  สามารถสอบถามโดยตรงได$ท่ีงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข$อมูล  เบอรEโทรศัพทE  
0-4375-4234  หรือ  0-4375-4333-40  ต�อ  1211 
 
 
 
 
 
  

กดปุiม LOGOUT 
เพ่ือออกจากระบบ 
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บทที่  3 
 

ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัตงิานระบบทะเบียนนิสิต 
 

 กองทะเบียนและประมวลผล  เป$นหน�วยงานระดับกอง  สังกัดสํานักงานอธิการบดี   
ท่ีมีหน&าท่ีรับผิดชอบ  ในการบริหารจัดการ  และประสานงานด&านวิชาการของมหาวิทยาลัย   
ซ่ึงมีภารกิจหลักเก่ียวข&องกับนิสิตทุกคน  เริ่มต้ังแต�การรับรายงานตัวนิสิตจนกระท่ังสําเร็จการศึกษา   
รับผิดชอบด&านให&บริการวิชาการงานทะเบียน  งานประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตร  งานพัฒนา 
ระบบฐานข&อมูล  การจัดการเรียนการสอน  สําหรับนิสิต  คณาจารย7  ผู&ปกครองนิสิต  บุคลากร 
ในมหาวิทยาลัย  และหน�วยงานต�าง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ป9จจุบันมหาวิทยาลัย
มหาสารคามได&พัฒนาระบบโปรแกรมใช&งานท่ีช�วยสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
โดยเฉพาะอย�างย่ิงการพัฒนาระบบปฏิบัติการงานทะเบียน  ซ่ึงได&รับความร�วมมือจากบริษัท  Vision  
Net  เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียนอย�างต�อเน่ือง  อย�างไรก็ตาม  เพ่ือให&การปฏิบัติงานเป$นไปในทิศทาง
เดียวกัน  ผู&จัดทําจึงได&จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิตข้ึน  เพ่ือให&บุคลากรได&ศึกษา 
และใช&เป$นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ให&มีความถูกต&อง  รวดเร็ว  เป$นป9จจุบัน  มีประสิทธิผล   
และท่ีสําคัญคือผู&รับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 ระบบทะเบียนนิสิตท่ีสามารถปฏิบัติการครอบคลุมภารกิจหลัก  ด&านงานทะเบียนประวัติ   
ด&านงานลงทะเบียนเรียน  และด&านงานเอกสารสําคัญทางการศึกษาเอกสารสําคัญทางการศึกษา  คือ   
“ระบบลงทะเบียน”  ซ่ึงเป$นภารกิจสําคัญของกองทะเบียนและประมวลผล  สามารถแสดงวงจร 
การปฏิบัติงาน ต้ังแต�เริ่มต&นจนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ  ดังภาพประกอบ  197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  197  วงจรของข้ันตอนการทํางาน 

 

เร่ิมขบวนการ 
ในแต ละภาค
การศึกษา 

หลักสูตรใหม  
นิสิตใหม  
คณะใหม  

นิสิตจบการศึกษา 

นิสิตพ+นสภาพ 

 

จัดการฐานข&อมูลเบ้ืองต&น 

นิสิตศึกษาต�อในภาคการศึกษาต�อไป 

จัดตารางสอน-ตารางสอบ ประมวลผล งานการเงิน ลงทะเบียน 
รับบริการประจําวัน 
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 ระบบทะเบียนนิสิตท่ีปฏิบัติการผ านระบบลงทะเบียน  มีภารกิจหลักครอบคลุม  3  ด+าน  
ดังนี้ 
  1.  ภารกิจด&านงานทะเบียนประวัติ  
  2.  ภารกิจด&านงานลงทะเบียนเรียน  
  3.  ภารกิจด&านงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
 
 การปฏิบัติการในแต ละภารกิจของระบบทะเบียนนิสิตผ านระบบลงทะเบียน  สามารถ
แสดงได+ดังรายละเอียด  ดังนี้ 
 
  1.  ภารกิจด+านงานทะเบียนประวัติ 
   1.1  การรับรายงานตัวนิสิต  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
    1.1.1  วางแผนเตรียมการในการรับรายงานตัวนิสิต  โดยจัดทําคําสั่งแต�งต้ัง
กรรมการฝMายต�างๆ  จัดทําแผนผังสถานท่ีและจุดต�าง  ๆ 
    1.1.2  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการและประสานงานกับหน�วยงานอ่ืนๆ   
ท่ีเก่ียวข&อง 
    1.1.3  จัดเตรียมข&อมูลสารสนเทศต�าง  ๆ  เช�น  ปฏิทินการศึกษา  รายละเอียด 
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าหน�วยกิต  ข้ันตอนการรายงานตัว  และจัดทําปNายสารนิเทศ 
    1.1.4  จัดเตรียมสถานท่ี  เพ่ือรับรายงานตัว 
    1.1.5  รับรายงานตัวนิสิตตามวันเวลาท่ีกําหนด 
    1.1.6  สรุปข&อมูลสถิติ  จํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวและไม�มารายงานตัว 
ในแต�ละวัน 
    1.1.7.  สรุปรายงานประจําปQ  เก่ียวกับจํานวนนิสิตท่ีมารายงานตัวทุกระบบ   
ทุกระดับการศึกษาเพ่ือรายงานผู&บริหาร 
   การรับรายงานตัวนิสิตมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
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ภาพประกอบ  198  ข้ันตอนการรายงานตัวของนิสิต 
 
   ตัวอย�างการจัดทําท&ายประกาศผู&สอบได&เพ่ือให&นิสิตใหม�ได&ดําเนินการรายงานตัว 
เข&าศึกษาต�อผ�านระบบเครือข�าย  Internet  โดยดําเนินการดังน้ี 
    1.  ให&ผู&มีสิทธิ์เข&าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โดยวิธีรับตรงท่ัวประเทศ  และโควตา
ส�งเสริมเยาวชนดีเด�นด&านกีฬาและโควตาศิลปวัฒนธรรมประจําปQการศึกษา  2557  ต&องรายงานตัว  
เข&าศึกษาผ�านระบบ  Internet  (http://admit.msu.ac.th)   ระหว�างวันท่ี 19 ธ.ค. 2556 ถึง  
7 มกราคม 2557  และต&องชําระค�าใช&จ�ายตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    2.  ผู&มีสิทธิ์รายงานตัวเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  บันทึกข&อมูลการ
รายงานตัวให&ครบถ&วนสมบูรณ7  ตามวิธีการข้ึนทะเบียนเป$นนิสิตใหม�  
    3.  ผู&มีสิทธิ์รายงานตัวเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต&องพิมพ7 
แบบรายงานตัว  และพิมพ7ใบชําระเงินเพ่ือไปชําระเงิน  ณ  ธนาคาร  ตามวัน  เวลา  ท่ีมหาวิทยาลัยฯ   
กําหนดไว&ในใบชําระเงิน  (มมส. 5)  และเก็บหลักฐานการชําระเงินไว&อ&างอิง  (ก�อนชําระเงิน   
โปรดตรวจสอบรหัสประจําตัวนิสิต  และชื่อ - สกุลให&ถูกต&อง) 
    4.  นิสิตท่ีรายงานตัวตามข้ันตอนผ�านระบบ  Internet  แล&วจะต&องนําเอกสาร 
การข้ึนทะเบียนเป$นนิสิตไปย่ืนรายงานตัว  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในระหว�างวันท่ี  27 - 30  พ.ค.  2557  เวลา  08.30 - 15.30 น.  ตามคณะท่ีสังกัด  ดังน้ี 
 

นิสิตส�งแบบรายงานตัวท่ีพิมพ7ผ�านระบบเครือข�าย
อินเทอร7เน็ตพร&อมแนบหลักฐานประกอบ 

การรายงานตัว ณ จุดตรวจหลักฐาน 
 

นิสิตย่ืนใบแสดงผลการเรียน
ฉบับจริง เพ่ือเป$น 

การตรวจสอบคุณวุฒิ 
 

จองหอพักผ�านระบบ
เครือข�ายอินเทอร7เน็ต 

 

จองชุดนิสิต/ชุดกีฬา
ผ�านระบบเครือข�าย

อินเทอร7เน็ต 
 

นิสิตถ�ายรูปทําบัตรนิสิต 
ณ จุดทําบัตร 

 

นิสิตใหม�รายงานตัวผ�านระบบเครอืข�ายอินเทอร7เน็ต 
และพิมพ7ใบชําระเงินเพ่ือชําระเงิน ณ ธนาคารท่ีกําหนดหรือ 

จุดเคาน7เตอร7เซอร7วิส ตามวัน ท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  
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     4.1  วันท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
     4.1.1  คณะมนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7 
     4.1.2  คณะวิทยาศาสตร7 
     4.1.3  คณะศึกษาศาสตร7 
     4.1.4  คณะสถาป9ตยกรรมศาสตร7 ผังเมือง และนฤมิตศิลปe  

     4.2  วันท่ี  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
     4.2.1  คณะการท�องเท่ียวและการโรงแรม 
     4.2.2  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
     4.2.3  คณะสาธารณสุขศาสตร7 

     4.3  วันท่ี  29  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
     4.3.1  คณะวิศวกรรมศาสตร7 
     4.3.2  คณะพยาบาลศาสตร7 
     4.3.3  คณะศิลปกรรมศาสตร7 
     4.3.4  คณะเภสัชศาสตร7 
     4.3.5  คณะเทคโนโลยี 
     4.3.6  คณะวิทยาการสารสนเทศ 
     4.3.7  คณะแพทยศาสตร7 
     4.3.8  คณะสิ่งแวดล&อมและทรัพยากรศาสตร7 
     4.3.9  คณะสัตวแพทยศาสตร7 
     4.3.10  วิทยาลัยดุริยางคศิลปe 
     4.3.11  คณะวัฒนธรรมศาสตร7 
     4.3.12  คณะนิติศาสตร7 

     4.4  วันท่ี  30  พฤษภาคม  พ.ศ.  2557 
      คณะการบัญชีและการจัดการ 
    5.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 
     5.1  รูปถ�าย  1  น้ิว              1  แผ�น 
     5.2  แบบรายงานตัวท่ีพิมพ7ผ�านระบบ  Internet       1  ชุด 
     5.3  สําเนาใบชําระเงินผ�านธนาคาร           1  ชุด 
     5.4  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรข&าราชการ   1  ชุด 
     5.5  สําเนาทะเบียนบ&าน            1  ชุด 
     5.6  สําเนาใบแสดงผลการเรียน  (พร&อมแสดงฉบับจริง)   2  ชุด 
     5.7  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ&ามี)      1  ชุด 
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     5.8  สําเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ใบสําคัญการเปลี่ยนคํานําหน&าชื่อ, 
            ทะเบียนสมรส,  ใบสําคัญการหย�า,  คําสั่งแต�งต้ังยศ  (ถ&ามี) 1  ชุด 
    6.  นิสิตใหม�ทุกคนต&องชําระค�าใช&จ�ายการรายงานตัว  ดังน้ี 
     6.1  ค�าธรรมเนียมการศึกษา  ตามคณะท่ีสังกัด 
     6.2  ค�ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต         200  บาท 
     6.3  ค�าตรวจร�างกายนิสิตใหม�  (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี)    250  บาท 
     6.4  ค�าประกันของเสียหาย  (เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา)   800  บาท  
    7.  นิสิตใหม�ทุกคนต&องชําระเงินผ�านช�องทาง   ดังน้ี 
     7.1  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน) 
     7.2  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด  (มหาชน) 
     7.3  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน)  
     7.4  ธนาคารไทยพาณิชย7  จํากัด  (มหาชน)   
     7.5  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน)   
     7.6  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ7 
     7.7  ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)    
    8.  ข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม� ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว�างวันท่ี  27 - 30 พ.ค.  2557  ดังน้ี 
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หมายเหตุ    1.  การรายงานตัวเป$นนิสิตจะสมบูรณ7ต�อเม่ือได&ชําระเงินเรียบร&อยแล&ว 
  2.  มีป9ญหาติดต�อ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
   โทรศัพท7  0-04375-4234,  0-4375-4321-40 ต�อ  1205,  1206,  1207,  1208,   
   1209,  1210,  และ  1211 
 

ภาพประกอบ  199  รายละเอียดการรายงานตัวของนิสิต 
 

ข้ันตอนท่ี  1  นิสิตส�งแบบรายงานตัวท่ีพิมพ7ผ�านระบบ Internet   
พร&อมแนบหลักฐานและย่ืนตรวจ  ณ  จุดตรวจหลักฐาน 

โดยจัดเรียงเอกสารตามลําดับดังน้ี 
            1.  แบบรายงานตัวนิสิต  (พิมพ7ผ�านเว็บไซต7)    จํานวน  1  ชุด 
            2.  สําเนาเอกสารการชําระเงินทางธนาคาร  จํานวน  1  ชุด 
                3.  สําเนาบัตรประชาชน          จํานวน  1  ชุด 
                4.  สําเนาทะเบียนบ&าน             จํานวน  1  ชุด 
                5.  สําเนาใบแสดงผลการเรียน (พร&อมแสดงฉบับจริง) จํานวน  2  ชุด 
                6.  สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ&ามี)          จํานวน  1  ชุด 

 

ข้ันตอนท่ี  2   
ทําบัตรประจําตัวนิสิต  ณ  จุดทําบัตรนิสิตบัตรประจําตัวนิสิต 

 

นิสิตรายงานตัวผ านระบบ  Internet  
(บันทึกข&อมูลให&ครบถ&วนและชําระเงินท่ีธนาคารเรียบร&อยแล&ว) 

ข้ันตอนท่ี  3   
จองหอพักและโอนย&ายทะเบียนบ&าน 
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   ท้ังน้ี  นิสิตท่ีเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ก�อนรายงานตัวผ�านระบบ
เครือข�าย  Internet  จะต&องศึกษารายละเอียดข้ันตอน  และวิธีการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�  10  ข้ันตอน  
ดังน้ี 
    1.  เข&าระบบข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ท่ีเว็บไซต7  http://admit.msu.ac.th 
    2.  ค&นหาชื่อของนิสิตท่ีต&องการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม� 
    3.  เข&าสู�ระบบการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม� 
    4.  นิสิตเลือกเมนูการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม� 
    5.  เลือกเมนูการรายงานตัวและบันทึกข&อมูลให&ครบถ&วน 
    6.  ตรวจสอบข&อมูลให&สมบูรณ7และยืนยันการบันทึกข&อมูล 
    7.  เลือกเมนูพิมพ7แบบรายงานตัว 
    8.  พิมพ7ใบชําระเงินผ�านทางธนาคาร 
    9.  ตรวจสอบความถูกต&องของข&อมูลและเลือกช�องทางการชําระเงิน 
    10.  ออกจากระบบการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม� 
   รายละเอียดในแต�ละข้ันตอนดังตัวอย�างเอกสารประชาสัมพันธ7แผ�นพับข้ันตอน 
การรายงานตัวผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ดังน้ี 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  คณะ/หน�วยงานท่ีรับนิสิต ส�งประกาศรายชื่อพร&อมไฟล7ข&อมูลผู&มีสิทธิ์ 
เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมายังกองทะเบียนและประมวลผลล�าช&า ส�งผลให&การกําหนด 
รหัสประจําตัวนิสิตมีความล�าช&า และนิสิตไม�สามารถข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ได& 
     2.  นิสิตใหม�มีความเข&าใจในข้ันตอนการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านระบบ
เครือข�ายอินเทอร7เน็ตคาดเคลื่อน  หรือการดําเนินการไม�ครบถ&วนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
     3.  นิสิตใหม�บางส�วนเตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัวไม�ครบถ&วน 
     4.  นิสิตใหม�บางส�วนยังไม�ได&ดําเนินการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านระบบ
เครือข�ายอินเทอร7เน็ต  ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  หรือทําแบบรายงานตัวสูญหาย 
     5.  นิสิตใหม�บางส�วนยังไม�ได&ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าธรรมเนียม
อ่ืน ๆ เพ่ือเป$นการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านช�องทางและระยะเวลาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชุมชี้แจงคณะ/หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง  และกําหนดปฏิทินการศึกษา  
เพ่ือให&ถือปฏิบัติเป$นไปในทิศทางเดียวกัน  และในกรณีท่ีคณะ/หน�วยงานส�งประกาศรายชื่อพร&อม
ไฟล7ข&อมูลผู&มีสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมายังกองทะเบียนและประมวลผลกะทันหัน  
กองทะเบียนและประมวลผล  จะรีบแจ&งฝMายพัฒนาระบบเพ่ือกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต  เพ่ือให&นิสิต
สามารถดําเนินการข้ึนทะเบียนนิสิตเป$นรายกรณี 
     2.  จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ7และประชาสัมพันธ7ผ�านระบบบริการการศึกษา  
เว็บไซต7ของหน�วยงาน  เก่ียวกับกําหนดการ  ข้ันตอน  และวิธีการในการข้ึนทะเบียนนิสิตและรายงาน
ตัวผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร7เน็ต 
     3.  เจ&าหน&าท่ีท่ีตรวจสอบหลักฐานการรายงานตัวกําหนดให&นิสิตได&ผ�อนผัน
เอกสารและหลักฐานการรายงานตัว  ยกเว&น  ใบแสดงผลการศึกษา  นิสิตจะต&องนําสําเนาและเอกสาร
ฉบับจริงมาส�งภายใน  7  วัน  นับจากวันรายงานตัว  หรืออย�างช&าคือก�อนวันเปiดภาคการศึกษา  
ภายหลังจากการตรวจสอบแล&ว  หากมีรายท่ียังไม�ส�งเอกสารและหลักฐาน  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
จะดําเนินการยกเลิกการใช&ระบบชั่วคราว  เพ่ือให&นิสิตนําเอกสารหรือหลักฐานมาส�งตามท่ีกําหนดต�อไป 
     4.  เพ่ิมจุดการบันทึกข&อมูลผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร7เน็ต  เฉพาะกรณี 
ท่ียังไม�ได&ดําเนินการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�ผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร7เน็ตในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
ให&นิสิตส�งเอกสารและหลักฐานการรายงานงานตัว 
     5.  เพ่ิมจุดการชําระเงินในกรณีท่ียังไม�ได&ชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดให&นิสิตส�งเอกสารและหลักฐานการรายงานงานตัว 
ก�อนท่ีนิสิตจะส�งเอกสารและตรวจหลักฐานต�อไป 
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   1.2  การบันทึกทะเบียนประวัติ 
    การบันทึกทะเบียนประวัติ  เป$นภาระงานหลักท่ีมีความสําคัญ  เน่ืองจาก 
เป$นการบันทึกฐานข&อมูลของนิสิตท่ีกลุ�มงานอ่ืนภายในกองทะเบียนและประมวลผล  หรอืหน�วยงาน 
ภายนอก  จะใช&เป$นข&อมูลในการปฏิบัติงาน  ดังน้ันกลุ�มงานทะเบียนจะต&องเร�งดําเนินการบันทึก 
ให&เรียบร&อยและสมบูรณ7  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

บันทึกข&อมูลระเบียนนิสิต 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

ตรวจสอบความถูกต&อง
เอกสาร 
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    ข้ันตอนการบันทึกทะเบียนประวัติผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียนผ�าน  Vision Net CALLER   
ดังภาพประกอบ 
 

 
 
     2.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     3.  คลิกเลือกข&อ  5  :  บันทึกระเบียนนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  2 - 3  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

1. เมนูปฏิบัติการ
ระบบลงทะเบียน  
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     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการบันทึกหรือตรวจสอบทะเบียนประวัติ 
     5.  บันทึกหรือตรวจสอบชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 
     6.  คลิกปุMม  “แปลชื่อ”  เพ่ือแปลงชื่อหรือนามสกุลภาษาอังกฤษให&ถูกต&องตาม
รูปแบบ  คือ  ตัวแรกของชื่อหรือนามสกุลเป$นอักษรตัวพิมพ7ใหญ�  ตัวอย�าง  sawat  เป$น  Sawat 
     7.  คลิกเครื่องหมาย  �ลงในช�องเก็บข&อมูลของการตรวจสอบเอกสาร 
และหลักฐาน  ตัวอย�างหากนิสิตส�งสําเนาทะเบียนบ&าน  �  สําเนาทะเบียนบ&าน  เป$นต&น 
     8.  คลิกปุMม  “บันทึก”  เพ่ือบันทึกข&อมูลท่ีได&ดําเนินการบันทึกหรือ
เปลี่ยนแปลงให&ถูกต&องเม่ือได&ตรวจสอบจากเอกสารหรือหลักฐาน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  4 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

2. เมนูปฏิบัติการ
ระเบียนนิสิต 

3. เมนูปฏิบัติการ
บันทึกระเบียนนิสิต 
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     9.  คลิกปุMม  “ตกลง”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
     10.  คลิกปุMม  “ตกลง”  เพ่ือรับทราบการดําเนินการบันทึกข&อมูลเรียบร&อยแล&ว  
เพ่ือไปยังหน&าระบบฐานข&อมูลท่ีจะต&องบันทึกหรือตรวจสอบทะเบียนประวัติเพ่ิมเติมให&ครบถ&วนทุกช�อง 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

5. ตรวจสอบชื่อ-สกุล 
8. เม่ือครบทุกจุด 

กดบันทึก 

7. บันทึกการส�งเอกสาร 
ให&ครบถ&วนทุกจุด 

6. กรณีชื่อภาษาอังกฤษ 
เป$นตัวพิมพ7ใหญ� 

4. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
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9. กดตกลง 

10. กดตกลง 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

237 

     11.  คลิกปุMม  “เพ่ิมเติม”  เพ่ือกลับไปยังระบบบันทึกระเบียนประวัติของนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  11  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     12.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการบันทึกหรือตรวจสอบทะเบียนประวัติ
รายต�อไป 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  12  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. เม่ือตรวจสอบและบันทึก
ข&อมูลแล&ว กดเพ่ิมเติม 

เพ่ือดําเนินการรายต�อไป 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การตรวจสอบและบันทึกข&อมูลทะเบียนประวัตินิสิตใหม�ของเจ&าหน&าท่ี 
ท่ีรับผิดชอบบางส�วนยังไม�ถูกต&องและไม�ครบถ&วนตามท่ีระบบฐานข&อมูลกําหนด 
     2.  ข&อมูลทะเบียนประวัติของนิสิตยังมีบางส�วนท่ีไม�เป$นรูปแบบเดียวกัน 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทํารายงานข&อมูลการบันทึกข&อมูลทะเบียนประวัตินิสิตใหม�ท่ีมี 
การตรวจสอบและบันทึกเรียบร&อยแล&ว  เพ่ือให&ผู&เก่ียวข&องได&ตรวจสอบให&ละเอียดและรอบคอบ 
ก�อนรายงานผู&บังคับบัญชาต�อไป 
     2.  จัดทําข&อมูลเก่ียวกับฐานข&อมูลทะเบียนประวัติท่ีผู&เก่ียวข&องสามารถ 
นําไปปฏิบัติให&เป$นไปในทิศทางเดียวกัน อาทิ คํานําหน&าชื่อ ตัวย�อวุฒิการศึกษา  เป$นต&น 
     3.  มีการกําชับและแลกเปลี่ยนเรียนรู&เก่ียวกับการบันทึกทะเบียนประวัติ 
จากผู&บริหาร  หัวหน&ากลุ�มงาน  และบุคลากรท่ีรับผิด 
 
 

12. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
รายต�อไป 
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   1.3  การแก+ไขข+อมูลทางการศึกษา 
    กรณีท่ีนิสิตมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สกุล  คํานําหน&าชื่อ  หรือข&อมูลเก่ียวกับทะเบียน
ประวัติ  จะต&องดําเนินการย่ืนคําร&องขอแก&ไขข&อมูลทางการศึกษา  และจะต&องแนบหลักฐานสําคัญ
ประกอบการขอแก&ไข  เพ่ือให&ข&อมูลมีความเป$นป9จจุบัน  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

เข&าเมนูบันทึกระเบียนนิสิต 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกการแก&ไขข&อมูล 
ทางการศึกษา 
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    ข้ันตอนการแก+ไขข+อมูลทางการศึกษาผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  5  :  บันทึกระเบียนนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการแก&ไขข&อมูลทางการศึกษา 
     4.  แก&ไขชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ 
     5.  คลิกปุMม  “บันทึก”  เพ่ือบันทึกข&อมูลท่ีได&ดําเนินการแก&ไข 
     6.  คลิกปุMม  “แบบเดิม”  เพ่ือกรณีแก&ไขคํานําหน&า และอ่ืน ๆ   
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต  

2. เมนูปฏิบัติการ  
บันทึกระเบียนนิสิต 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     7.  แก&ไขคํานําหน&าชื่อ  ชื่อและนามสกุล  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
วิทยาเขต  หลักสูตร  สาขาวิชา  บัญชีค�าใช&จ�าย  อัตราการคํานวณ  ระบบการประเมินผล  ปQการศึกษา
ท่ีเข&า  ภาคการศึกษา  ปฏิทินการศึกษา  การอนุญาตการใช&ระบบ 
     8. คลิกปุMม  “เพ่ิมเติม”  เพ่ือแก&ไขรายการทะเบียนประวัติอ่ืน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. กรณีแก&ไขชื่อ-สกุล
ภาษาอังกฤษ 

5. กดปุMมบันทึก 
6. กดแบบเดิมกรณีแก&ไข

คํานําหน&า และอ่ืน ๆ   



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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7. แก&ไขคํานําหน&าชื่อ-สกุล  
แล&วแต�กรณี 

8. กดเพ่ิมเติม กรณี 
ขอแก&ไขรายการทะเบียน
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการท่ีต&องการขอแก&ไขข&อมูลทางการศึกษาขาดเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการขอแก&ไขตามคําร&อง 
     2.  ผู&ให&บริการดําเนินการแก&ไขข&อมูลไม�ถูกต&องและไม�ครบถ&วนตามคําร&อง 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เน่ืองจากการขอแก&ไขข&อมูลมีความสําคัญอย�างย่ิง  ดังน้ันผู&ให&บริการต&อง
แจ&งให&ผู&รับบริการได&นําสําเนาเอกสารมาประกอบการขอแก&ไขตามคําร&องให&ถูกต&อง 
     2.  ผู&บริหารควรมีมาตรการหรือกําชับผู&ให&บริการให&มีความละเอียด 
และรอบคอบในการดําเนินการแก&ไขข&อมูลทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

244 

   1.4  การบันทึกสถานะการลาพักการเรียน 
    นิสิตต&องย่ืนคําร&องขอลาพักการเรียน  ตามข&อบังคับฯ  จะต&องดําเนินการภายใน
สัปดาห7ท่ี  3  ของภาคการศึกษา  รายละเอียดของวันเวลาดูในปฏิทินการศึกษา  โดยมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เข&าเมนูลงทะเบียนรักษาสภาพ - ลาพัก 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&องของคําร&อง
หรือหนังสือราชการ 

นิสิตดําเนินการจ�ายเงิน ค�าธรรมเนียม 
การลาพักการเรียน  ณ กองคลังและพัสดุ 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

บันทึกสถานะ 
การลาพักการเรียน 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการลาพักการเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  ลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีย่ืนคําร&องและได&รับอนุมัติให&ลาพักการเรียน 
     4.  บันทึกข&อมูลภาคการศึกษาและปQการศึกษาท่ีลาพักการเรียน 
     5.  เลือกสถานะการลาพักการเรียน 
     6.  คลิกปุMม  “P ทํารายการ”  เพ่ือยืนยันการทํารายการการลาพักการเรียน 
     7.  คลิกปุMม  “R ผลรายการ”  เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินการการทํารายการ
การลาพักการเรียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

 

1. เมนูปฏิบัติการ   
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ   
ลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการลาพักการเรียน  และ 
การดําเนินการไม�ครบทุกข้ันตอนตามแบบฟอร7มการให&บริการ 
     2.  การดําเนินการล�าช&า  ไม�ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในปฏิทินการศึกษา 
(ระยะเวลากําหนดตามข&อบังคับฯ)   
     3.  ขาดหลักฐานประกอบการพิจารณา  เน่ืองจากผู&รับบริการบางคน 
เม่ือดําเนินการลาพักการเรียนและมีเหตุผลประกอบ  เช�น  ปMวย  หรือไปต�างประเทศ  กรณีดังกล�าว
ผู&อนุมัติอาจจะขอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
     4.  ผู&รับบริการชําระค�าธรรมเนียมการลาพักการเรียนล�าช&า 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. บันทึกภาคการศึกษา 
และปQการศึกษา 

5. เลือกสถานะ 
ในการดําเนินการ 

6. กดทํารายการ 

7. กดผลรายการ 
เพ่ือตรวจสอบ 
การดําเนินการ 
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     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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   1.5  การบันทึกสถานะการลาออก  
    นิสิตท่ีมีความประสงค7จะลาออกจากมหาวิทยาลัย  ด&วยเหตุผลความจําเป$นส�วนตัว  
หรือเหตุอันสุดวิสัยสามารถดําเนินการย่ืนคําร&องขอลาออก  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการลาออก 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการลาออกผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&องและได&รับอนุมัติให&ลาออก 
     4.  เลือกรายการสถานะ  50  (ได&รับอนุมัติให&ลาออก)  ในภาคการศึกษา
ป9จจุบัน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

2. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  บันทึกวัน เดือน ปQ ท่ีได&รับอนุมัติให&ลาออก 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

5. บันทึกวัน เดือน ปQ  
ท่ีได&รับอนุมัติให&ลาออก 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. เลือกรายการใน
ภาคการศึกษาป9จจุบัน 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการลาออก และ 
การดําเนินการไม�ครบทุกข้ันตอนตามแบบฟอร7มการให&บริการ 
     2.  ผู&รับบริการบางส�วนมีหน้ีค&างชําระในระบบ  เช�น  ค�าลงทะเบียนเรียน  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ค�านํ้า  ค�าไฟ  ค�าหอพัก  ค�าปรับ  เป$นต&น  กรณีดังกล�าว
จะไม�สามารถลาออกได&  ผู&รับบริการจะต&องดําเนินการแก&ไขให&แล&วเสร็จกระท่ังไม�มีภาระผูกพันต�าง ๆ  
ผู&ให&บริการจึงจะสามารถบันทึกข&อมูลผ�านระบบได& 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 
     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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   1.6  การบันทึกการเปล่ียนสาขาและย+ายคณะเรียน 
    นิสิตสามารถเปลี่ยนสาขาเอก  และย&ายคณะเรียนได&  เม่ือได&รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการประจําคณะการเปลี่ยนสาขากระทําได&ไม�เกิน  2  ครั้ง  นิสิตท่ีเปลี่ยนสาขา  ต&องโอน
หน�วยกิตรายวิชาท่ีได&เรียนมาแล&วมาใช&ในสาขาวิชาใหม�ได&หน�วยกิตท่ีได&รับโอนมาเท�าน้ัน  จึงจะนํามา
คํานวณค�าระดับข้ันเฉลี่ยสะสมได&  นิสิตจะย&ายคณะเรียนได&ต&องมีคุณสมบัติครบตามข&อบังคับฯ  
(โปรดศึกษาข&อบังคับฯ)  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกข&อมูล 
การย&ายสาขาวิชา/คณะ 

เริ่มต&นระบบฐานข&อมูลหลัก 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

เข&าเมนูบันทึกย&ายสาขาวิชา/คณะ 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

เปลี่ยนอาจารย7ท่ีปรึกษา 

เปลี่ยนผังค�าใช&จ�าย 
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    ข้ันตอนการบันทึกการเปล่ียนสาขาและย+ายคณะเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต  
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบฐานข&อมูลหลักผ�าน  Vision Net CALLER   
ดังภาพประกอบ 
 

 
 
     2.  เรียกโปรแกรมระบบฐานข&อมูลหลัก  เมนูระเบียนนิสิต 
     3.  คลิกเลือกข&อ  13  :  บันทึกย&ายสาขาวิชา/คณะ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  2 - 3  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ
ระบบลงทะเบียน  
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4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&การบันทึกการเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียน 

 5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีเปลี่ยนสาขาและย&ายคณะเรียน 
     6.  เลือกวิทยาเขตท่ีนิสิตสังกัด 

 7.  เลือกระบบการศึกษาและระดับการศึกษาตามสถานะก�อนเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียนของนิสิต 
     8.  เลือกรหัสโครงสร&างหลักสูตรและชื่อสาขาท่ีตรงกับปQท่ีนิสิตเข&าศึกษา   
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดได&จากงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข&อมูล หรือตรวจสอบจากรายชื่อนิสิต
ท่ีอยู�ในสาขาวิชาเดียวกัน 
     9.  สุ�มกดเลือกรหัสประจําตัวนิสิตบางคนในสาขาใหม�ท่ีปรากฏในระบบ 

 10.  กดทํารายการเพ่ือยืนยันการเปลี่ยนสาขาและย&ายคณะเรียน  ซ่ึงหากเป$น 
การย&ายคณะเรียนนิสิตจะได&รหัสประจําตัวนิสิตใหม�  ส�วนรหัสประจําตัวของคณะเดิมจะไม�ปรากฏ 
ในระบบ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  4 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

2. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

3. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกย&ายสาขาวิชา/คณะ 
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     11.  เรียกโปรแกรมระบบฐานข&อมูลหลัก  เมนูระเบียนนิสิต 
     12.  คลิกเลือกข&อ  14  :  บันทึกอาจารย7ท่ีปรึกษาป9จจุบัน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  11 - 12  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

4. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 5. ระบุปQการศึกษา

และภาคการศึกษา 

6. เลือกวิทยาเขต 
7. เลือกระดับ
การศึกษาและ 
ระบบการศึกษา 

8. เลือกรหัส 
และชื่อสาขาวิชา 

9. สุ�มกดเลือกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

10. กดทํารายการ 
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     13.  เลือกรายชื่ออาจารย7ท่ีปรึกษา  โดยเจ&าหน&าท่ีท่ีทํารายการสามารถเลือก 
ดูรายชื่ออาจารย7ท่ีปรึกษาจากนิสิตท่ีอยู�ในสาขาวิชาเดียวกันท่ีนิสิตย&ายมาสังกัด  หากปรากฏว�ายังไม�มี
การบันทึกรายชื่ออาจารย7ท่ีปรึกษาของนิสิตในสาขาวิชาน้ัน  ให&ประสานงานไปยังงานวิชาการของคณะ
ท่ีนิสิตสังกัดเพ่ือดําเนินการบันทึกข&อมูลอาจารย7ท่ีปรึกษาต�อไป 
     14.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตใหม�  (กรณีย&ายคณะเรียน)  หรือรหัสประจําตัว
เดิม  (กรณีท่ีไม�ได&ย&ายคณะเรียนจะใช&รหัสประจําตัวเดิม)  ในระบบของอาจารย7ท่ีปรึกษา 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  13 - 14  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

11. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

12. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกอาจารย7ท่ีปรึกษา 
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13. เลือกรายชื่อ
อาจารย7ท่ีปรึกษา 

14. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลท่ีเก่ียวข+องกับการเปล่ียนสาขาและย+ายคณะเรียน 
ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียนผ�าน  Vision Net CALLER   
ดังภาพประกอบ 
 

 
 
     2.  ตรวจสอบข&อมูลการลงทะเบียนในภาคการศึกษาป9จจุบัน  โดยการเรียก
โปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     3.  คลิกเลือกข&อ  1  :  รับ/ตรวจใบลงทะเบียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  2 - 3  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

1. เมนูปฏิบัติการ
ระบบลงทะเบียน  
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     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบข&อมูลการลงทะเบียนเรียน 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบ 
     6.  ตรวจสอบข&อมูลค�าใช&จ�ายในภาคการศึกษาป9จจุบัน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  4 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

2. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 3. เมนูปฏิบัติการ 

รับ/ตรวจใบลงทะเบียน 
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     7.  ตรวจสอบข&อมูลทางการเงินให&ถูกต&องตามบัญชีแนบท&ายระเบียบ
มหาวิทยาลัยฯ  โดยการเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     8.  คลิกเลือกข&อ  1  :  ตรวจสถานะทางการเงิน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ตรวจสอบข&อมูล
ค�าใช&จ�าย 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบสถานะทางการเงิน 
     10.  คลิกเลือกสถานะการค&างชําระหรือการชําระเงินของนิสิต 
     11.  คลิกเลือกเพ่ือตรวจสอบใบเสร็จของการชําระเงินของนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 11  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
ระเบียนนิสิต 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ตรวจสถานะทางการเงิน 
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     12.  หากการชําระเงินหรือผังค�าใช&จ�ายไม�ถูกต&องตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  
เม่ือบันทึกผังค�าใช&จ�ายใหม�  (ดูตัวอย�างจากรหัสประจําตัวนิสิตท่ีอยู�ในสาขาวิชาเดียวกัน)  โดยการเรียก
โปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระบบงานสนับสนุน 
     13.  คลิกเลือกข&อ  6  :  สอบทานค�าใช&จ�าย 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  12 - 13  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 
 

9. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

10. ตรวจสอบการค&าง
ชําระหรือการชําระเงิน 

11. ตรวจสอบใบเสร็จ
ของการชําระเงิน 
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     14.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการสอบทานค�าใช&จ�ายให&ถูกต&องตามท่ี
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ กําหนด  (ได&บันทึกผังค�าใช&จ�ายใหม�แล&ว) 
     15.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีได&ดําเนินการเปลี่ยนสาขาหรือ 
ย&ายคณะเรียน  เพ่ือสอบทานค�าใช&จ�ายต้ังแต�ภาคการศึกษาน้ัน ๆ เป$นต&นไป 
     16.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  14 - 16  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 

12. เมนูปฏิบัติการ 
ระบบงานสนับสนุน 

13. เมนูปฏิบัติการ 
สอบทานค�าใช&จ�าย 
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     17.  เม่ือต&องการตรวจสอบข&อมูล  หรือทะเบียนประวัติของนิสิตหลังจาก 
เปลี่ยนสาขาหรือย&ายคณะเรียนแล&วสามารถดําเนินการโดยการเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน   
เมนูระเบียนนิสิต 
     18.  คลิกเลือกข&อ  6  :  บันทึกระเบียนนิสิต เพ่ิมเติม 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  17 - 18  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

14. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

15. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

16. กด “PROCESS” 
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     19.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบข&อมูลทะเบียนประวัติ 
     20.  กดเพ่ิมเติมหากต&องการตรวจสอบข&อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  19 - 20  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 
 

17. เมนูปฏิบัติการ 
ระเบียนนิสิต 

18. เมนูปฏิบัติการ 
บันทึกระเบียนนิสิต เพ่ิมเติม 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

266 

 
 

 

19. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

20. ตรวจสอบข&อมูล
เพ่ิมเติม 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียน  และการดําเนินการไม�ครบทุกข้ันตอนตามแบบฟอร7มการให&บริการ 
     2.  ผู&รับบริการบางส�วนชําระเงินค�าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียนไม�ถูกต&อง 
     3.  ผู&รับบริการบางส�วนส�งคําร&องหรือเอกสารประกอบการเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียนล�าช&า 
     4.  การดําเนินการการเปลี่ยนสาขาและย&ายคณะเรียน  และการโอนรายวิชา 
ของผู&รับบริการบางส�วนมีความล�าช&า  เน่ืองจากบางภาคการศึกษามีผู&รับบริการขอการเปลี่ยนสาขา 
และย&ายคณะเรียนจํานวนมาก 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 
     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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   1.7  การบันทึกสถานะการสละสิทธิ์การเข+าศึกษาต อ 
    นิสิตใหม�รายงานตัวเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล&ว  มีความประสงค7
จะสอบเข&าศึกษาต�อในสถาบันการศึกษาอ่ืน  หรือการสอบในระบบกลาง  (Admission)  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะต&องมาดําเนินการสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในวัน  และเวลาท่ีกําหนด  โดยมีดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 
 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&องของหนังสือ 
ขอสละสิทธิ์พร&อมเอกสารแนบ 

ตรวจสอบความถูกต&อง/ 
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะสละสิทธิ์ในระบบ 
พร&อมใส�วันท่ีอนุมัติจากผู&มีอํานาจ 
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    ตัวอย�างหนังสือการขออนุมัติเพ่ือขอสละสิทธิ์การเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีดังน้ี 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการสละสิทธิ์การเข+าศึกษาต อผ านระบบทะเบียนนิสิต   
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกสถานะการสละสิทธิ์ 
     4.  บันทึกวัน เดือน ปQ ท่ีได&รับอนุมัติให&สละสิทธิ์ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

2. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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3. เลือกสถานะสละสิทธิ์ 

4. บันทึก วัน เดือน ปQ 
ท่ีได&รับอนุมัติ 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการการขอสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อ
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     2.  ผู&รับบริการย่ืนหนังสือขอสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ล�าช&ากว�ากําหนด 
     3.  ผู&ให&บริการบันทึกข&อมูลการขอสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ของผู&รับบริการไม�ครบถ&วน  จึงส�งผลให&การดําเนินการผิดพลาด  และผู&รับบริการเสียสิทธิ์
ในการคัดเลือกระบบกลาง (Admission)   
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  กรณีท่ีผู&รับบริการไม�ทราบกระบวนการ  และข้ันตอนในการดําเนินการ  
เน่ืองจากว�าผู&รับบริการยังไม�ได&เข&ามาศึกษาต�อ  (รอเปiดภาคการศึกษา)  จึงส�งผลให&ไม�ทราบข้ันตอน
ดังกล�าว  ผู&ให&บริการจึงมีการให&ข&อมูลการดําเนินการผ�านโทรศัพท7 
     2.  กรณีท่ีผู&รับบริการส�งเอกสารการขอสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามล�าช&ากว�ากําหนด  ไม�สามารถแก&ไขได&เน่ืองจากจะกระทบสิทธิ์ของคนอ่ืนท่ีไม�ได&ดําเนินการ
ในเวลาเดียวกัน  (ท้ังน้ี  หากผู&รับบริการยืนยันจะขอสละสิทธิ์ฯ  อาจจะแนะนําให&ผู&รับบริการดําเนินการ
ลาออกจากการเป$นนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็ได&) 
     3.  กรณีท่ีผู&ให&บริการบันทึกข&อมูลการขอสละสิทธิ์เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามไม�ครบถ&วน  หากตรวจสอบพบ  หรือมีการแจ&งในกรณีดังกล�าว  จะต&องเร�งประสานกับ 
กองบริการการศึกษา  เพ่ือหาแนวทางแก&ไขต�อไป  (ทําหนังสือชี้แจงไปถึงสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในนามของมหาวิทยาลัย) 
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   1.8  การบันทึกสถานะการรักษาสภาพนิสิต 
    การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนิสิตให&ดําเนินการให&แล&วเสร็จภายใน   
2  สัปดาห7แรก  นับจากวันเปiดภาคการศึกษา  หรือภายในสัปดาห7แรก  นับจากวันเปiดภาคการศึกษา
ฤดูร&อน  มิฉะน้ันจะต&องเสียค�าปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ท้ังน้ีต&องดําเนินการรักษาสภาพ
ภายในภาคการศึกษา  น้ัน  ๆ  ตามข้ันตอน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิสิตดําเนินการจ�ายเงิน ค�าธรรมเนียม
การรักษาสภาพ  ณ กองคลังและพัสดุ 

 

เข&าเมนูลงทะเบียนรักษาสภาพ - ลาพัก 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 
 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&องของ 
คําร&องหรือหนังสือราชการ 

 

บันทึกรายการรักษาสภาพ 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการรักษาสภาพนิสิตผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  ลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&องขอรักษาสภาพนิสิต 
     4.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     5.  เลือกสถานะรักษาสภาพนิสิต 
     6.  กด PROCESS เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  4 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ   
ลงทะเบียนรักษาสภาพ-ลาพัก 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต 
และการดําเนินการไม�ครบทุกข้ันตอนตามแบบฟอร7มการให&บริการ 
     2.  สืบเน่ืองจากข&อท่ี  1  เม่ือผู&รับบริการเกิดความเข&าใจผิด  (หากยังไม�สําเร็จ
การศึกษาต&องดําเนินการลาพักการเรียน  แต�ผู&รับบริการมาทําเรื่องรักษาสภาพนิสิต)  จะส�งผลให& 
การชําระเงินค�าธรรมเนียมผิดพลาดไปด&วย 
     3.  ผู&รับบริการบางส�วนส�งคําร&องการลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิตล�าช&า 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
4. ระบุปQการศึกษา 
และภาคการศึกษา 

5. เลือกสถานะ 
รักษาสภาพนิสิต 6. กด “PROCESS” 
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     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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   1.9  การบันทึกสถานะการขอคืนสภาพการเปEนนิสิต 
    นิสิตท่ีพ&นสภาพความเป$นนิสิตตามข&อบังคับฯ  และสามารถขอคืนสภาพนิสิต 
ตามท่ีข&องบังคับฯ กําหนดได&  เช�น  ไม�ลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพ  การไม�ลงทะเบียนเรียนต�อเน่ือง  
เป$นต&นสามารถย่ืนคําร&องเพ่ือขอคืนสภาพนิสิต  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

 

บันทึกสภาพนิสิตป9จจุบัน 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการขอคืนสภาพการเปEนนิสิตผ านระบบทะเบียนนิสิต  
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&องขอคืนสภาพนิสิตและได&รับการอนุมัติ
ให&คืนสภาพนิสิตโดยผู&มีอํานาจลงนาม 
     4.  เลือกสภานะจากการพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ เป$นนิสิตสภาพสมบูรณ7 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

2. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการขอคืนสภาพการเป$นนิสิต 
และการดําเนินการไม�ครบทุกข้ันตอนตามแบบฟอร7มการให&บริการ 
     2.  ผู&รับบริการแนบเอกสารประกอบการขอคืนสภาพนิสิตไม�ครบถ&วนในกรณี 
ท่ีผู&รับบริการพ&นสภาพการเป$นนิสิตไปนานแล&ว  แต�ยังมีระยะเวลาการศึกษาต�อสามารถขอคืนสภาพ 
การเป$นนิสิตได&  และต&องขอลาพักการเรียนย&อนหลังให&ภาคการศึกษาต�อเน่ืองจนถึงภาคการศึกษา
ป9จจุบัน 
     3.  การขอคืนสภาพนิสิตจะต&องชําระเงินท่ีค&างชําระในระบบท่ีให&เรียบร&อย  
 ซ่ึงจากเหตุดังกล�าว  ผู&รับบริการบางคนไม�มีเงินชําระ  หรือชําระล�าช&า  ส�งผลให&การดําเนินการคืน
สภาพการเป$นนิสิตล�าช&าไปด&วย 
     4.  ผู&รับบริการต&องชําระค�าธรรมเนียมการขอคืนสภาพนิสิต  หรือชําระ
ค�าธรรมเนียมการลาพักการเรียนล�าช&า  (กรณีท่ีพ&นสภาพนิสิตไประยะเวลานานและจะต&องดําเนินการ
ตามข&อ  2  เพ่ือให&สถานะนิสิตถึงภาคการศึกษาป9จจุบัน)  ส�งผลให&ไม�สามารถคืนสภาพการเป$นนิสิต  
หรือการคืนสภานิสิตมีความล�าช&า 
 

3. บันทึก 
รหัสประจําตัวนิสิต 

4. เลือกสถานะนิสิต
สภาพสมบูรณ7 
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    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 
     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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   1.10  การบันทึกรายวิชาโท 
    รายวิชาโท  เป$นหมวดรายวิชาท่ีบังคับให&นิสิตท่ีเรียนในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร7  
ไม�ว�าจะเป$นคณะศึกษาศาสตร7  หรือคณะมนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7  จะต&องเรียน  ซ่ึงมหาวิทยาลัย
จะเปiดให&นิสิตมาลงชื่อเพ่ือเลือกรายวิชาโทในช�วงเดือนมกราคมของทุกปQ  ท้ังน้ีหากนิสิตต&องการ 
จะเปลี่ยนแปลงราชวิชาโทก็สามารถทําได&ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในข&อบังคับฯ  โดยมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

บันทึกระเบียนนิสิต 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

 

บันทึกข&อมูลการเปลี่ยนวิชาโท 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกรายวิชาโทผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  5  :  บันทึกระเบียนนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 

     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีเลือกเรียนรายวิชาโท  หรือขอเปลี่ยนแปลง
รายวิชาโทตามท่ีได&รับอนุมัติ 
     4.  เลือกรายวิชาโทท่ีเป$นโครงสร&างหลักสูตรป9จจุบันท่ีนิสิตเข&าศึกษา  ท้ังน้ี  
ก�อนดําเนินการจะต&องประสานกับกลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข&อมูล  เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต&องของรหัสและชื่อของโครงสร&างหลักสูตรของรายวิชาโท 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

2. เมนูปฏิบัติการ  
บันทึกระเบียนนิสิต 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการเลือกเรียนรายวิชาโท   
กรณีท่ีหลักสูตรกําหนดให&ต&องศึกษาหรือเลือกรายวิชาโท 
     2.  ผู&ให&บริการบันทึกข&อมูลการเลือกรายวิชาโทผิดพลาด  หรือเปiดหมวด
รายวิชาโทไม�ถูกต&องตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
     3.  ผู&รับบริการเลือกรายวิชาโทล�าช&ากว�าท่ีกําหนดไว&ในปฏิทินการศึกษา 
     4.  ผู&รับบริการทีการขอเปลี่ยนแปลงข&อมูลการเลือกรายวิชาโทบ�อยครั้ง   
(ตามข&อบังคับฯ  สามารถดําเนินการได&  2  ครั้ง) 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  จัดทําคู�มือ  หรือเอกสารประชาสัมพันธ7  พร&อมท้ังบรรยายให&ผู&รับบริการ 
รับบริการรับทราบในช�วงการปฐมนิเทศ 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลผ�านระบบบริการการศึกษา  หรือช�องทางอ่ืนท่ีสามารถ
ประชาสัมพันธ7ให&ผู&รับบริการได&เข&าใจมากย่ิงข้ึน 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

4. เลือกรายวิชาโท 
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     3.  กรณีท่ีผู&รับบริการดําเนินการไม�ครบตามข้ันตอน  หรือไม�เข&าใจ  ผู&ให&บริการ
สามารถให&ข&อมูลเพ่ิมเติมในช�วงท่ีผู&รับบริการมาติดต�อหน&าเคาน7เตอร7บริการ  หรือประสานงาน 
ทางโทรศัพท7หรือผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
     4.  ดําเนินการบันทึกข&อมูลการเลือกรายวิชาโทของผู&รับบริการ  กรณีท่ี 
ขออนุมัติเลือกรายวิชาโทล�าช&ากว�ากําหนด  หรือเปลี่ยนรายวิชา  แล&วแต�กรณี 
     5.  ป9จจุบันได&พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให&ผู&รับบริการสามารถเลือก 
รายวิชาโท  ผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร7เน็ต  ส�งผลให&ผู&รับบริการมีความสะดวกสบายและผู&ให&บริการ
สามารถรายงานข&อมูลได&อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
     6.  กรณีท่ีผู&ให&บริการท่ีเปiดหมวดรายวิชาโทผิดพลาด  ส�งผลให&โครงสร&าง
รายวิชาไม�ถูกต&องตามท่ีหลักสูตรกําหนด  จะต&องเร�งประสานกลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบ
ฐานข&อมูล  เพ่ือตรวจสอบ  และเร�งแก&ไขให&มีความถูกต&องต�อไป 
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   1.11  การโอนย+ายสถานศึกษา 
    การโอนย&ายสถานศึกษา  มีการดําเนินการ  2  กรณี  ดังน้ี   
     1.  กรณีนิสิตจากสถาบันอ่ืนขอโอนย+ายเข+ามาศึกษาต อท่ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบหนังสือการส�งตัวนิสิตจากสถาบันอ่ืน 

ไม�อนุมัตริับเข&า 

คณะต&นสังกัด 
พิจารณารับนิสติ 

ตรวจสอบการรับเข&าของคณะต&นสังกัด 

กําหนดเลขประจําตัวนิสิต 
และรับรายงานตัวนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

สถาบันการศึกษาอ่ืน 
ส�งเอกสารการขอโอนย&าย 

มายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ตรวจสอบความถูกต&อง/สมบูรณ7 
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    การดําเนินการกรณีนิสิตจากสถาบันอ่ืนขอโอนย&ายเข&ามาศึกษาต�อท่ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  เม่ือคณะต&นสังกัดท่ีนิสิตจากสถาบันอ่ืนมีความประสงค7จะเข&าศึกษาได&พิจารณาและยืนยัน
การรับโอนแล&ว  กองทะเบียนและประมวลผล  ในฐานะผู&ประสานงานและรับผิดชอบหลักต&องแจ&ง 
ผลการพิจารณาการรับโอนย&ายสถานศึกษากลับไปยังสถาบันการศึกษาเดิมของนิสิตและแจ&งให&สถาบัน
เดิมเร�งส�งตัวนิสิตและเอกสารประกอบมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท้ังน้ี  เม่ือส�งตัวนิสิตมายัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคามแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องกําหนดรหัสประจําตัวนิสิตใหม� 
 
    ข้ันตอนการโอนย+ายสถานศึกษา  กรณีนิสิตจากสถาบันอ่ืนขอโอนย+ายเข+ามา
ศึกษาต อท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบฐานข&อมูลหลักผ�าน  Vision Net CALLER   
ดังภาพประกอบ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

1. เมนูปฏิบัติการ
ระบบฐานข&อมูลหลัก  
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     2.  เรียกโปรแกรมระบบฐานข&อมูลหลัก  เมนูระบบจัดการนิสิตใหม� 
     3.  คลิกเลือกข&อ  3  :  เพ่ิมข&อมูลและกําหนดเลขประจําตัวนิสิตใหม� 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  2 - 3  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     4.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีนิสิตเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
     5.  ระบุวันรับเข&าศึกษาต�อซ่ึงวันเวลาดังกล�าวจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา
ของนิสิตโดยปกติจะเป$นวันเปiดภาคการศึกษา ส�วนกรณีโอนย&ายสถาบันใช&วันท่ีอนุมัติเป$นวันรับเข&า 
     6.  ระบุวิทยาเขตท่ีนิสิตต&องการเข&าศึกษา 
     7.  บันทึกรหัสโครงสร&างหลักสูตร  ส�วนน้ีมีความสําคัญอย�างมาก  ผู&รับผิดชอบ
ต&องประสานงานและตรวจสอบข&อมูลกับกลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข&อมูล 
     8.  ระบุระบบในการประเมินผลการศึกษา 

2. เมนูปฏิบัติการ
ระบบจัดการนิสิตใหม�  

3. เมนูปฏิบัติการ
กําหนดรหัสประจําตัว

นิสิตใหม�  
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     9.  ระบุรหัสปฏิทินการศึกษาท่ีนิสิตใช&ในการลงทะเบียนเรียนหรือทํากิจกรรม
ผ�านระบบริการการศึกษา และระบุวิธีในการรับเข&า เช�น โควตา แอดมิดชัน หรือการโอนย&ายสถาบัน 
แล&วแต�กรณี 
     10.  บันทึกรหัสผังค�าใช&จ�ายในการคิดคํานวณค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียม
การศึกษา  ส�วนน้ีมีความสําคัญเช�นเดียวกับข&อ  7  ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องประสานงานและตรวจสอบข&อมูล
กับกลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข&อมูล 
     11.  ระบุชื่อผู&เข&าศึกษากรณีจํานวนไม�มาก 
     12.  ระบุชื่อผู&เข&าศึกษากรณีท่ีมีจํานวนมาก 
     13.  กด “IMPORT” เพ่ือนําเข&าข&อมูลรายชื่อผู&เข&าศึกษาต�อท่ีมีจํานวนมาก 
เพ่ือกําหนดรหัสประจําตัวนิสิต 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 13  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

 
 

4. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา  5. ระบุวันรับเข&า  6. ระบุวิทยาเขต  

7. รหัสโครงสร&าง
หลักสูตร  

8. ระบุระบบ 
การประเมินผล  

9. ระบุรหัสปฏิทิน
การศึกษา และวิธีการ

รับเข&า 

10. ระบุผังค�าใช&จ�าย  

11. ระบุคํานําหน&า 
ชื่อ - สกุล  

12. นําเข&ารายชื่อ
นิสิตท่ีมีจํานวนมาก  

13. กด “IMPORT” 
เพ่ือนําเข&าข&อมูล  
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    การกําหนดรหัสประจําตัวนิสิตใหม�  ผู&รับผิดชอบจะต&องมีความละเอียด รอบคอบ 
โดยอาศัยข&อมูลจากกลุ�มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข&อมูลในการกําหนดข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับนิสิต
ใหม�หรือนิสิตท่ีโอนย&ายสถาบันการศึกษาเข&ามาศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    เม่ือกําหนดรหัสประจําตัวนิสิตแล&ว  ให&ผู&รับผิดชอบประสานงานไปยังนิสิต 
เพ่ือกําหนดวันส�งเอกสารประกอบการรายงานตัว  ถ�ายภาพเพ่ือทําบัตรประจําตัวนิสิต  และแนะนํา
วิธีการในการลงทะเบียนเรียน  หลังจากน้ันจะต&องดําเนินการ  ตามข&อ  1.2  การบันทึกทะเบียนประวัติ
นิสิตต�อไป 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการท่ีเป$นนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีมีความประสงค7 
จะโอนย&ายมาศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ดําเนินการส�งหนังสือมายังมหาวิทยาลัย
มหาสารคามล�าช&า  ส�งผลให&การดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&องดําเนินการไม�ทัน  หรือล�าช&ากว�า 
การเปiดภาคการศึกษา 
     2.  คณะต&นสังกัดท่ีจะรับโอนย&ายเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
พิจารณาและส�งผลการพิจารณามายังฝMายวิชาการล�าช&า 
     3.  การประสานระหว�างสถาบันมีความล�าช&า  (การโต&ตอบหนังสือทางราชการ)  
ส�งผลให&ผู&รับบริการท่ีจะขอโอนย&ายเข&ามาศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     4.  เม่ือได&รับการอนุมัติแล&ว  ผู&รับบริการขาดเอกสารประกอบการรายงานตัว  
หรือหลักฐานประกอบการขอโอนย&ายเข&ามาศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือไม�ครบถ&วน 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ผู&ให&บริการต&องเร�งประสาน  ผู&รับบริการ  คณะ  สถาบันการศึกษา  และ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือให&การดําเนินการขอโอนย&ายเข&ามาศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เป$นไปด&วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   
     2.  กรณีท่ีการดําเนินการหลังจากเปiดภาคการศึกษาแล&ว  จะต&องดําเนินการ 
ให&ทันช�วงการลงทะเบียนเรียนผ�านระบบเครือข�ายอินเทอร7เน็ต  หรือหากล�าช&ากว�าระยะเวลา 
การลงทะเบียนเรียนให&เร�งดําเนินการโดยกรณีพิเศษ  แต�ต&องไม�กระทบต�อระยะเวลาในการเรียน   
(อย�างน&อยร&อยละ  80) 
     3.  เน่ืองจากผู&รับบริการเป$นนิสิตใหม�  ดังน้ัน  ผู&ให&บริการจะต&องแนะนําวิธีการ
ดําเนินการการรายงานตัว  การลงทะเบียนเรียน  หรือการดําเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวข&องและเป$นประโยชน7
ต�อผู&รับบริการเช�นเดียวกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายอ่ืน ๆ 
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     2.  กรณีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอโอนย+ายไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน 
มีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการศึกษาท่ีนิสิต
ประสงค7เข&าศึกษา 
พิจารณาการรับเข&า 

ไม�อนุมัต ิ

หนังสือส�งตัวนิสิตไปยังสถาบันการศึกษา 
ท่ีนิสิตประสงค7เข&าศึกษาต�อ 

บันทึกสถานะโอนย&าย (76) ในระบบลงทะเบียน   
เมนูระเบียนนิสิต  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

นิสิตย่ืนคําร&อง 
ขอโอนย&ายสถาบัน 

นิสิตไปรายงานตัวยังสถาบันการศึกษา 
ท่ีประสงค7เข&าศึกษาต�อ 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการโอนย+ายสถานศึกษา  กรณีนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคามขอโอนย+ายไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&โอนย&ายสถานศึกษา 
     4.  บันทึกสถานะการโอนย&ายสถานศึกษา  (76)  ในระบบลงทะเบียน 
     5.  บันทึกวันเดือนปQท่ีได&รับอนุมัติให&โอนย&ายสถาบัน ซ่ึงวันดังกล�าว 
เป$นวันพ&นสถานภาพการเป$นนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     6.  กด “ตกลง” เพ่ือยืนยันผลการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 

2. เมนูปฏิบัติการ   
บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�เข&าใจในข้ันตอนการดําเนินการขอโอนย&ายไปศึกษาต�อ 
ยังสถาบันการศึกษาอ่ืน 
     2.  สถาบันการศึกษาท่ีผู&รับบริการต&องการโอนย&ายไปศึกษาต�อพิจารณา 
ผลการโอนย&ายล�าช&า 
     3.  สถาบันการศึกษาท่ีผู&รับบริการต&องการโอนย&ายเข&าไปศึกษาต�อไม�รับการขอ
โอนย&ายเน่ืองจากเหตุผลสาขาวิชาท่ีต&องการโอนย&ายมีการจัดการเรียนการสอนไม�สอดคล&องหรือไม�ตรงกัน 
     4.  การประสานระหว�างสถาบันมีความล�าช&า  (การโต&ตอบหนังสือทางราชการ)  
ส�งผลให&ผู&รับบริการท่ีจะขอโอนย&ายสถานศึกษา 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ผู&ให&บริการต&องเร�งประสานสถาบันการศึกษาและหน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
เพ่ือให&การดําเนินการขอโอนย&ายเป$นไปด&วยความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 
     2.  แจ&งข&อมูลผลการพิจารณาให&ผู&รับบริการทราบโดยด�วน  ท้ังกรณี 
ท่ีสถาบันการศึกษาตอบรับการโอนย&าย  เพ่ือให&ผู&รับบริการได&เตรียมเอกสารไปรายงานตัว   
ณ  สถาบันการศึกษาดังกล�าว  หรือกรณีท่ีสถาบันการศึกษาไม�รับโอนย&าย  ผู&รับบริการจะได&ดําเนินการ
อย�างอ่ืนในส�วนท่ีเก่ียวข&องต�อไป 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. บันทึกสถานะ (76) 
โอนย&ายสถานศึกษา 

5. บันทึกวันเดือนปQท่ี
ได&รับอนุมัติให&โอนย&าย 

6. กด “ตกลง”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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   1.12  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต (กรณีขาดคุณวุฒิ 
หรือคุณสมบัติตามข+อบังคับฯ อย างใดอย างหนึ่ง) 
    การเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู&ท่ีมีสิทธิ์เข&าศึกษาต�อต&อง 
มีคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ  ภายหลังจากท่ีนิสิตได&รายงานเข&าศึกษาต�อเรียบร&อยแล&ว  กองทะเบียน 
และประมวลผล  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู&เข&าศึกษาต�อตามข&อบังคับฯ  และดําเนินการ
จําแนกสภานิสิต  (กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ)  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิต 
กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติเข&าศึกษาต�อ 

 

ตรวจสอบข&อมูลการขาดคุณวุฒิ
หรือคุณสมบัติเข&าศึกษาต�อ 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    การดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ทุกระดับ  และระบบการศึกษา  ท่ีเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานทะเบียนประวัติ 
กองทะเบียนและประมวลผล  จะต&องเร�งดําเนินการตรวจสอบ  โดยการตรวจสอบมี  2  ข้ันตอน  คือ 
     1.  การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาจากสําเนาเอกสารฉบับสําเร็จการศึกษา
เปรียบเทียบกับเอกสารฉบับจริง  ท่ีนิสิตได&แสดงในวันส�งเอกสารการายงานตัวในวันท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
     2.  การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษา  โดยการส�งเอกสารฉบับสําเร็จการศึกษา
(ฉบับสําเนา)  ไปยังสถาบันการศึกษาเดิม   
    ตัวอย�างหนังสือราชการสําหรับการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของผู&เข&าศึกษา
ต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แสดงได&ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 
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ท่ี  ศธ  ๐๕๓๐.๑(๗)/       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
           ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย 
           จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๕๐ 
 

                  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความร�วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 

เรียน 
 

สิ่งท่ีส�งมาด&วย ๑.  บัญชีรายชื่อผู&ท่ีต&องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา   จํานวน          ชุด 
   ๒.  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา    จํานวน          ชุด 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได&รับสมัครบุคคลเข&าศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี  
ประจําปQการศึกษา  ๒๕๕๗  ปรากฏว�ามีผู&ท่ีได&รับการคัดเลือก  ได&นําหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาของท�าน  เป$นหลักฐานในการสมัครเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ดังน้ัน  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงใคร�ขอความร�วมมือจากท�าน  ได&ตรวจสอบ 
ความถูกต&องของหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา  ตามเอกสารท่ีแนบมาพร&อมหนังสือน้ี  หากผลการ
ตรวจสอบเป$นอย�างไร  โปรดแจ&งให&กองทะเบียนและประมวลผลทราบโดยด�วนด&วย  จักเป$นพระคุณย่ิง 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ  หวังเป$นอย�างย่ิงว�าคงได&รับความอนุเคราะห7จากท�าน
ด&วยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (ศาสตราจารย7  ดร.ปรีชา  ประเทพา) 
             รองอธิการบดีฝMายวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
กองทะเบียนและประมวลผล 
โทรศัพท7/โทรสาร  ๐–๔๓๗๕–๔๒๓๔ 
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ท่ี  ศธ  ๐๕๓๐.๑(๗)/       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
           ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย 
           จังหวัดมหาสารคาม  ๔๔๑๕๐ 
 

                  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง  ขอความร�วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 

เรียน 
 

สิ่งท่ีส�งมาด&วย ๑.  บัญชีรายชื่อผู&ท่ีต&องการตรวจสอบวุฒิการศึกษา   จํานวน          ชุด 
   ๒.  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา    จํานวน          ชุด 
 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหาสารคามได&รับสมัครบุคคลเข&าศึกษาต�อในระดับบัณฑิตศึกษา  
ประจําปQการศึกษา  ๒๕๕๗  ปรากฏว�ามีผู&ท่ีได&รับการคัดเลือก  ได&นําหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา
จากสถาบันการศึกษาของท�าน  เป$นหลักฐานในการสมัครเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
   ดังน้ัน  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงใคร�ขอความร�วมมือจากท�าน  ได&ตรวจสอบ 
ความถูกต&องของหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา  ตามเอกสารท่ีแนบมาพร&อมหนังสือน้ี  หากผลการ
ตรวจสอบเป$นอย�างไร  โปรดแจ&งให&กองทะเบียนและประมวลผลทราบโดยด�วนด&วย  จักเป$นพระคุณย่ิง 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ  หวังเป$นอย�างย่ิงว�าคงได&รับความอนุเคราะห7จากท�าน
ด&วยดี  จึงขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                (ศาสตราจารย7  ดร.ปรีชา  ประเทพา) 
             รองอธิการบดีฝMายวิชาการและวิจัย  ปฏิบัติราชการแทน 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
กองทะเบียนและประมวลผล 
โทรศัพท7/โทรสาร  ๐–๔๓๗๕–๔๒๓๔ 
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    เม่ือสถาบันการศึกษาเดิมได&แจ&งผลการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษากลับมายัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานทะเบียนประวัติ  กองทะเบียนและประมวลผล  สามารถดําเนินการ  
ดังน้ี 
     1.  กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับก�อนเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจริง  ต&องบันทึกผลการตรวจสอบในระบบฐานข&อมูล  และจัดเก็บเอกสารให&เรียบร&อย 
     2.  กรณีไม�สําเร็จการศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาไม�ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย  เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิต 
ท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ (กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง) 
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ 
ตามข+อบังคับฯ อย างใดอย างหนึ่ง)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ 
อย�างใดอย�างหน่ึง)   
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ
ตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง)   
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 

 
 
 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การตรวจสอบข&อมูลการสําเร็จการศึกษาของนิสิตจากสถาบันเดิมก�อนเข&า
ศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีความล�าช&า  ส�งผลให&การประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพนิสิต
กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง  ตามข&อบังคับฯ  มีความล�าช&าด&วย 
     2.  นิสิตไม�ได&ให&ข&อมูลโทรศัพท7ท่ีสามารถติดต�อได&  หรือมีการเปลี่ยนเบอร7
โทรศัพท7บ�อยครั้ง  ในกรณีท่ีขาดเอกสารหรือหลักฐานท่ีจําเป$นจึงไม�สามารถติดต�อได&  ส�งผลให&เกิด 
ความล�าช&าในการติดตามเอกสารหรือหลักฐานประกอบการตรวจสอบ 
     3.  จากการตรวจสอบข&อมูลการสําเร็จการศึกษาของผู&เข&าศึกษาต�อใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากสถาบันเดินก�อนเข&าศึกษาพบว�ามีการสําเร็จการศึกษาภายหลังจากวันเปiด
ภาคการศึกษา  ซ่ึงตามข&อบังคับฯ  ถือว�าขาดคุณสมบัติ  จึงต&องพ&นสภาพนิสิตกรณีขาดคุณวุฒิหรือ
คุณสมบัติตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง 
     4.  บางหน�วยงาน/บางคณะ  มีการประกาศรายชื่อผู&มีสิทธิ์เข&าศึกษาต�อ 
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามภายหลังจากวันเปiดภาคการศึกษา  จึงส�งผลกระทบต�อการตรวจสอบ
คุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมและการจําแนกสภาพนิสิตกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติ 
ตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ดําเนินการตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาของผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามจากเอกสารการสําเร็จการศึกษาฉบับจริงประกอบการตรวจหลักฐาน  ส�งผลให&การจําแนก
สภาพนิสิตกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึงรวดเร็วย่ิงข้ึน 
     2.  ติดตามข&อมูลการสําเร็จการศึกษากับนิสิตผ�านระบบบริการการศึกษา   
โดยใช&กระบวนการ  Lock  ระบบชั่วคราว  เพ่ือให&นิสิตได&มาพบ  หรือโทรศัพท7มาติดต�อเพ่ือให&ส�ง
เอกสารหรือหลักฐานท่ีจําเป$นต�อไป 
     3.  จัดทํารายงานการพ&นสภาพนิสิตกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตาม
ข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึงเสนอผู&บริหาร  เพ่ือกําหนดหรือหาแนวทางแก&ไขในปQการศึกษาต�อไป 
     4.  ชี้แจง  ประชาสัมพันธ7  และแลกเปลี่ยนเรียนรู&วิธีการดําเนินการ  หรือแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการจําแนกสภาพนิสิตกรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติตามข&อบังคับฯ อย�างใดอย�างหน่ึง
ให&กับหน�วยงาน/คณะ  ได&ดําเนินการคัดเลือกหรือประกาศรายชื่อผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและส�งมายังกองทะเบียนและประมวลผลก�อนวันเปiดภาคการศึกษา 
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   1.13  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปEนนิสิต) 
    หลังจากกระบวนการรายงานตัวเสร็จสิ้น  เม่ือเปiดภาคการศึกษา  นิสิตจะต&อง
ดําเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก  โดยในภาคการศึกษาปกติ  (ภาคต&น/ภาคปลาย)  
นิสิตต&องลงทะเบียนเรียนไม�ตํ่ากว�า  9  หน�วยกิต  และไม�เกิน  22  หน�วยกิต  ส�วนในภาคการศึกษา 
ฤดูร&อนหรือภาคการศึกษาพิเศษ  ลงทะเบียนเรียนไม�ตํ่ากว�า  3  หน�วยกิต  และไม�เกิน  15  หน�วยกิต  
และจํานวนหน�วยกิตของการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป$นไปตามประกาศ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย  ดังน้ัน  เม่ือพ&นกําหนดระยะเวลาตามท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด  และสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาแล&ว  กองทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการจําแนกสภาพ  กรณีไม�ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิต 
กรณีกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 

ท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต 

ตรวจสอบข&อมูล 
การไม�ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรก 
ท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปEนนิสิต)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลรายชื่อนิสิตท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 
ท่ีเข&าศึกษา  โดยเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานสรุประบบทะเบียน 
     2.  คลิกเลือกข&อ  14  :  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท
แยกตามปQท่ีเข&า 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 
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     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อนิสิต 
ท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีเข&าศึกษาก�อนประกาศพ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกระดับ  และระบบการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อ 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     6.  ระบุปQการศึกษาท่ีเข&าศึกษา 
     7.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานสรุประบบทะเบียน 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มา

ลงทะเบียนทุกประเภทฯ 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 6. ระบุปQการศึกษา 

ท่ีเข&า 

7. กด PROCESS 
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    เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย   
เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 
ท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต)  ตามข้ันตอนต�อไป   
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปEนนิสิต)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
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     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 
ท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิต) 
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 

 
 
 
 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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     ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การลงทะเบียนเรียนของนิสิตบางส�วนดําเนินการล�าช&าและไม�เป$นไปตาม
ระยะเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด  ส�งผลให&การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิตมีความล�าช&า 
     2.  นิสิตท่ีเข&าศึกษาในภาคการศึกษาแรกขาดความรู&ความเข&าใจ 
ในการลงทะเบียนเรียนและไม�ทราบและไม�เข&าใจระเบียบ  หรือข&อบังคับฯ ท่ีเก่ียวข&องกับ 
การลงทะเบียนเรียน 
     3.  การพ&นสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึน
ทะเบียนเป$นนิสิตไม�สามารถคืนสภาพนิสิตได&  ตามข&อบังคับฯ  ดังน้ัน  นิสิตจึงต&องรอสอบเข&าศึกษาต�อ
ในปQการศึกษาถัดไป 
     4.  การดําเนินการตรวจสอบข&อมูลกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
แรกท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิตมีความล�าช&า  เน่ืองจากนิสิตมีจํานวนมากและสภาพป9ญหาท่ีเกิดข้ึน 
ตามข&อ  1 - 3 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  นิสิตทําบันทึกข&อความเพ่ือขอลงทะเบียนเรียนเป$นกรณีพิเศษ  โดยผ�าน
ความเป$นชอบของอาจารย7ผู&สอน  อาจารย7ท่ีปรึกษา  คณบดี  และรอการอนุมัติจากอธิการบดี 
     2.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลเก่ียวกับระเบียบ  ข&อบังคับฯ  ท่ีเก่ียวกับ 
การลงทะเบียนเรียน  ให&กับนิสิต  อาจารย7ผู&สอน  และผู&เก่ียวข&องได&รับทราบ 
     3.  เน่ืองจากนิสิตบางส�วนเกิดความเข&าใจผิดหรือการดําเนินการคลาดเคลื่อน
บางกระบวนการ  สามารถทําบันทึกข&อความเพ่ือขออนุมัติเป$นกรณีๆ 
     4.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบต&องมีการตรวจสอบข&อมูลอย�างต�อเน่ืองตลอด 
ภาคการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบว�าไม�มีผู&เข&าศึกษาต�อคนใดท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 
และยังมีสถานภาพสมบูรณ7  เพ่ือดําเนินการประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพกรณีไม�ลงทะเบียนเรียน 
ในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเป$นนิสิตต�อไป 
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   1.14  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต ระดับปริญญาตรี  
(กรณีเม่ือพ+นกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล+วไม ชําระค าบํารุง  และค าธรรมเนียมการศึกษา 
ต าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต) 
    ในทุกภาคการศึกษา  หากนิสิตยังไม�สําเจการศึกษาจะต&องลงทะเบียนเรียน  หรือ
หากมีความจําเป$นจะต&องลาพักการเรียนตามท่ีข&อบังคับฯ กําหนด  หรือหากเป$นนิสิตท่ีเรียนครบ
หลักสูตรแต�ยังไม�สําเร็จการศึกษา เน่ืองจากต&องฝ�กประสบการณ7หรือดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีหลักสูตร
กําหนดจะต&องมาดําเนินการรักษาสภาพนิสิต  ซ่ึงการดําเนินการท้ัง  3  รายการ  ไม�ว�าจะเป$น 
การลงทะเบียนเรียน  การลาพักการเรียน และการรักษาสภาพนิสิต  เป$นการคงสถานภาพนิสิตไว& 
เพ่ือไม�ให&พ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ  ซ่ึงหากพ&นภาคการศึกษาดังกล�าวและถึงภาคการศึกษาใหม�แล&ว  
หากไม�มีการดําเนินการใด ๆ กองทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการจําแนกสภาพกรณี 
เม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&วไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลา 
หน่ึงภาคการศึกษาแล&วไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 

ตรวจสอบข&อมูล 
การพ&นสภาพ 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีเม่ือพ+นกําหนดเวลาหนึ่ง 
ภาคการศึกษาแล+วไม ชําระค าบํารุง  และค าธรรมเนียมการศึกษาต าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
เพ่ือรักษาสภาพนิสิต)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลรายชื่อนิสิตท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด 
ภาคการศึกษาหน่ึง  หรือดําเนินการลาพักการเรียน  หรือรักษาสภาพนิสิตเพ่ือเป$นการคงสถานะกรณี 
ท่ีไม�ลงทะเบียนเรียน  แล&วแต�กรณี  โดยเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานผล 
     2.  คลิกเลือกข&อ  13  :  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

321 

 
 
     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อนิสิต 
ท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีเข&าศึกษาก�อนประกาศพ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกระดับ  และระบบการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อ 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     6.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานผล 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มา

ลงทะเบียนทุกประเภท 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. กด PROCESS 
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    เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย   
เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ  (กรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว 
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต)  
ตามข้ันตอนต�อไป   
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิตระดับปริญญาตรี (กรณีเม่ือพ+นกําหนด 
เวลาหนึ่งภาคการศึกษาแล+วไม ชําระค าบํารุง  และค าธรรมเนียมการศึกษาต าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัย 
กําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
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     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลา 
หน่ึงภาคการศึกษาแล&วไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
เพ่ือรักษาสภาพนิสิต) 
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 

 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  มีนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต  
เน่ืองจากไม�เข&าใจในข้ันตอนและมาติดต�อขอดําเนินการไม�ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในปฏิทิน
การศึกษา 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว 
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
มีบางส�วนท่ีพบว�าการตรวจสอบยังดําเนินการไม�ครบถ&วน 
     3.  เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบข&อมูลของเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&วไม�ชําระค�าบํารุง  
และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลเก่ียวกับระเบียบ  ข&อบังคับฯ  ท่ีเก่ียวกับ 
การลงทะเบียนเรียนและชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ให&กับนิสิต  อาจารย7ผู&สอน  และผู&เก่ียวข&องได&รับทราบ 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว 
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต
จะต&องดําเนินการตรวจสอบและประกาศพ&นสภาพอย�างต�อเน่ืองตลอดท้ังปQการศึกษา  เน่ืองจากกรณี
ดังกล�าวสามารถขอคืนสภาพนิสิตได&ตามข&อบังคับฯ 
     3.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบต&องเพ่ิมความรอบคอบและความละเอียด 
ในการตรวจสอบและดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีเม่ือพ&นกําหนดเวลาหน่ึงภาคการศึกษาแล&ว 
ไม�ชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเพ่ือรักษาสภาพนิสิต 
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   1.15  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา  
(กรณีไม ลงทะเบียนเรียนอย างสมบูรณNในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง) 
    ในทุกภาคการศึกษา  หากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาท่ียังไม�สําเจการศึกษาจะต&อง
ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา  หรือหากมีความจําเป$นจะต&องลาพักการเรียนตามท่ีข&อบังคับฯ 
กําหนด  เพ่ือไม�ให&พ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ  ซ่ึงหากพ&นภาคการศึกษาดังกล�าวและถึงภาคการศึกษา
ใหม�แล&ว  หากไม�มีการดําเนินการใด ๆ กองทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการจําแนกสภาพกรณี 
ไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิต 
กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7ในภาคการศึกษาใด 

ภาคการศึกษาหน่ึง   

ตรวจสอบข&อมูล 
การพ&นสภาพฯ 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม ลงทะเบียนเรียน 
อย างสมบูรณNในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลรายชื่อนิสิตท่ียังกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง  โดยเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานผล 
     2.  คลิกเลือกข&อ  13  :  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 
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     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อนิสิต 
ท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีเข&าศึกษาก�อนประกาศพ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกระดับ  และระบบการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อ 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     6.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานผล 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มา

ลงทะเบียนทุกประเภท 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. กด PROCESS 
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    เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย   
เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง)  ตามข้ันตอนต�อไป   
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
(กรณีไม ลงทะเบียนเรียนอย างสมบูรณNในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง) ผ านระบบทะเบียนนิสิต  
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
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     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียน 
อย�างสมบูรณ7ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง) 
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 
ทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  มีนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง  เน่ืองจากไม�เข&าใจในข้ันตอน  และนิสิตติดต�อขอดําเนินการ 
ไม�ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในปฏิทินการศึกษา 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง  มีบางส�วนท่ีพบว�าการตรวจสอบยังดําเนินการไม�ครบถ&วน 
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     3.  เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบข&อมูลของเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7ในภาคการศึกษาใด 
ภาคการศึกษาหน่ึง 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลเก่ียวกับระเบียบ  ข&อบังคับฯ  ท่ีเก่ียวกับ 
การลงทะเบียนเรียนและชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ให&กับนิสิต  อาจารย7ผู&สอน  และผู&เก่ียวข&องได&รับทราบ 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7ในภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหน่ึงจะต&องดําเนินการตรวจสอบและประกาศพ&นสภาพอย�างต�อเน่ืองตลอดท้ังปQการศึกษา  
เน่ืองจากกรณีดังกล�าวสามารถขอคืนสภาพนิสิตได&ตามข&อบังคับฯ 
     3.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบต&องเพ่ิมความรอบคอบและความละเอียด 
ในการตรวจสอบและดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง 
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   1.16  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
(กรณีไม ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข+อบังคับฯ) 
    ด&วยข&อบังคับฯ  ระดับบัณฑิตศึกษา  กําหนดไว&ว�า  นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแต�ยังไม�สําเร็จการศึกษา  ต&องชําระค�าธรรมเนียมการศึกษาทุกภาค
การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจนกว�าจะสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงการลงทะเบียนชําระค�าธรรมเนียม
เพ่ือรักษาสภาพนิสิตต&องกระทําให&แล&วเสร็จภายใน  2  สัปดาห7แรกของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน
สัปดาห7แรกของภาคการศึกษาฤดูร&อน  มิฉะน้ัน  ต&องเสียค�าธรรมเนียมเพ่ิมเตอมตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  ท้ังน้ี  จะต&องดําเนินการรักษาสภาพนิสิตให&แล&วเสร็จภายในภาคการศึกษาน้ัน  ตามข&อความ
ข&างต&น  เม่ือปiดภาคการศึกษาและปiดภาคการศึกษาใหม�แล&ว  กองทะเบียนและประมวลผลจะ
ดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  กรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ   
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิต 
กรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ 

ตรวจสอบข&อมูลการไม�ชําระเงิน
เพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ
ตามข+อบังคับฯ)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลรายชื่อนิสิตท่ียังกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ 
ตามข&อบังคับฯ  โดยเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานผล 
     2.  คลิกเลือกข&อ  13  :  รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มาทําการลงทะเบียนทุกประเภท 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อนิสิต 
ท่ียังไม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีเข&าศึกษาก�อนประกาศพ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกระดับ  และระบบการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อ 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     6.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานผล 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รายชื่อนิสิตท่ียังไม�มา

ลงทะเบียนทุกประเภท 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

349 

  
 
      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. กด PROCESS 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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    เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย   
เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ  (กรณีไม�ลงทะเบียนเรียนอย�างสมบูรณ7 
ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหน่ึง)  ตามข้ันตอนต�อไป   
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (กรณีไม ชําระเงิน 
เพ่ือรักษาสภาพตามข+อบังคับฯ)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ 
ตามข&อบังคับฯ) 
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียน

ไทย 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  มีนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิตกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ  
เน่ืองจากไม�เข&าใจในข้ันตอนและมาติดต�อขอดําเนินการไม�ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในปฏิทิน
การศึกษา 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ   
มีบางส�วนท่ีพบว�าการตรวจสอบยังดําเนินการไม�ครบถ&วน 
     3.  เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบข&อมูลของเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลเก่ียวกับระเบียบ  ข&อบังคับฯ  ท่ีเก่ียวกับ 
การลงทะเบียนเรียนและชําระค�าบํารุง  และค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
ให&กับนิสิต  อาจารย7ผู&สอน  และผู&เก่ียวข&องได&รับทราบ 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ  
จะต&องดําเนินการตรวจสอบและประกาศพ&นสภาพอย�างต�อเน่ืองตลอดท้ังปQการศึกษา  เน่ืองจาก 
กรณีดังกล�าวสามารถขอคืนสภาพนิสิตได&ตามข&อบังคับฯ 
     3.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบต&องเพ่ิมความรอบคอบและความละเอียด 
ในการตรวจสอบและดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�ชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพตามข&อบังคับฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

359 

   1.17  การจําแนกและการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต (กรณีไม สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข+อบังคับฯ) 
    ด&วยข&อบังคับฯ  กําหนดให&นิสิตมีเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ตามหลักสูตร  แตกต�างกันไปตามระดับการศึกษา  ดังน้ัน  เม่ือครบระยะเวลาตามท่ีข&อบังคับฯ   
กําหนดแล&ว  กองทะเบียนและประมวลผลจะดําเนินการจําแนกสภาพนิสิต  กรณีไม�สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

 

เข&าเมนูระเบียนนิสิต 

 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

รวบรวมข&อมูลนิสิตท่ีต&องพ&นสภาพนิสิต 
กรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ 

ตรวจสอบข&อมูลการไม�สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 
ตามข&อบังคับฯ 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
พ&นสภาพนิสิต 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

A 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข+อบังคับฯ)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลรายชื่อนิสิตท่ีมีระยะเวลาในการเรียนครบตามท่ีข&อบังคับฯ 
กําหนด  โดยเรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานอ่ืน ๆ  
     2.  คลิกเลือกข&อ  19  :  รายชื่อนิสิต  (เรียนเกินหลักสูตร) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

เข&าเมนูบันทึกสถานะนิสิตรายภาค 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

 

บันทึกสถานะการพ&นสภาพ 
 

A 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 
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     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อนิสิต 
ท่ีมีระยะเวลาในการเรียนครบตามท่ีข&อบังคับฯ กําหนด  หากไม�ระบุสาขาวิชาระบบจะรายงาน 
ทุกสาขาวิชา 
     4.  เลือกระดับ  และระบบการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบรายชื่อ  หากไม�ระบุ
สาขาวิชาระบบจะรายงานทุกสาขาวิชา 
     5.  ระบุสาขาวิชาท่ีต&องการตรวจสอบ  หากไม�ระบุสาขาวิชาระบบจะรายงาน
ทุกสาขาวิชา 
     6.  ระบุสถานะนิสิต  โดยปกติจะระบุสถานะสมบูรณ7  (10)  ถึงสถานะ 
การลาพักการเรียน  (12)  ซ่ึงเป$นสถานะท่ียังไม�พ&นสภาพการเป$นนิสิต 
     7.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานอ่ืน ๆ  

2. เมนูปฏิบัติการ 
รายชื่อนิสิต (เรียนเกินหลักสูตร) 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุสาขาวิชา 

6. เลือกสถานะนิสิต  

7. กด PROCESS 
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    เม่ือตรวจสอบรายชื่อแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย   
เพ่ือประกาศรายชื่อนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับ ฯ (กรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ)  ตามข้ันตอนต�อไป   
    ภายหลังจากท่ีผู&มีอํานาจลงนามในประกาศมหาวิทยาลัยและกําหนดเลขท่ี 
และวันลงนามเรียบร&อยแล&ว  จะต&องเร�งดําเนินการบันทึกสถานะการพ&นสภาพนิสิตในระบบต�อไป   
    ตัวอย�างประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ให&นิสิตพ&นสภาพการเป$นนิสิต 
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    ข้ันตอนการบันทึกสถานะการพ+นสภาพนิสิต  (กรณีไม สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข+อบังคับฯ)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
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     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     4.  เลือกสถานะการพ&นสภาพ  (กรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระเบียนนิสิต 2. เมนูปฏิบัติการ 

บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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     5.  ระบุวัน เดือน ปQ ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ  (กรณีไม�สําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ) 
     6.  กด “บันทึก” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

 

4. เลือกสถานะ 
การพ&นสภาพตาม 
ข&อบังคับฯ กําหนด 
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     7.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     8.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแสดงผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  7 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. ระบุวัน เดือน ปQ 
ท่ีประกาศให&พ&นสภาพ 

6. กด “บันทึก”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     9.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการบันทึกข&อมูล
การพ&นสภาพตามข&อบังคับฯ 
     10.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการแสดงผลรายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

7. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

 

8. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียน

ไทย 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

9. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
 

10. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  นิสิต  บุคลากรท่ีเก่ียวข&อง  และคณาจารย7บางส�วนมีความเข&าใจ
คลาดเคลื่อนในเรื่องการนับระยะเวลาในการศึกษา  ส�งผลให&ต&องพ&นสภาพนิสิตตามข&อบังคับฯ 
     2.  การจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ  มีบางส�วนท่ีพบว�าการตรวจสอบยังดําเนินการไม�ครบถ&วน 
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     3.  เกิดความผิดพลาดจากการตรวจสอบข&อมูลของเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ในการดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลเก่ียวกับระเบียบ  ข&อบังคับฯ  ท่ีเก่ียวกับ 
ระยะเวลาในการศึกษาต�อในแต�ละระดับตามข&อบังคับฯ  ให&กับนิสิต  อาจารย7ผู&สอน  และผู&เก่ียวข&อง
ได&รับทราบ 
     2.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบต&องเพ่ิมความรอบคอบและความละเอียด 
ในการตรวจสอบและดําเนินการจําแนกสภาพนิสิตกรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามข&อบังคับฯ 
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   1.18  การตรวจสอบคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม 
    นิสิตท่ีผ�านการคัดเลือกเข&าศึกษาทุกคนจะต&องเป$นผู&สําเร็จการศึกษาตามท่ีกําหนด  
ดังน้ันเพ่ือความถูกต&อง  งานทะเบียนประวัติ  กลุ�มงานทะเบียนจะดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิ 
การสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมของนิสิตทุกคน  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดแยกหลักฐานการศึกษาตามรายชื่อสถาบันการศึกษา 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูรายงานอ่ืน ๆ  

พิมพ7รายงานการตรวจสอบคุณวุฒิทุกระดับ  

บรรจุซอง/ส�งเอกสาร  

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของเอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบคุณวุฒิการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิมผ านระบบ
ทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานอ่ืน ๆ  
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  รายงานการตรวจสอบคุณวุฒิทุกระดับแบบแก&ไขชื่อนามสกุล 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบคุณวุฒิ 
     4.  ระบุรายละเอียดชื่อ - สกุล (เดิม)  กรณีท่ีนิสิตได&เปลี่ยนรายชื่อจากเอกสาร 
ท่ีต&องการส�งตรวจสอบ 
     5.  กดบันทึกเพ่ือยืนยันการทํารายการในการเพ่ิมข&อมูลชื่อ - สกุล 
     6.  เลือกรายการข&อมูลพ้ืนฐานของนิสิตท่ีส�งเอกสารตรวจสอบคุณวุฒิ  
ซ่ึงประกอบไปด&วย  ระดับการศึกษา  วิทยาเขต  คณะ  สถาบันท่ีต&องการส�งตรวจสอบ  และปQการศึกษา
ท่ีเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
     7.  กด “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการทํารายการท่ีกําหนด 
     8.  กดปุMมพิมพ7ตามท่ีเลือกในการพิมพ7เอกสารตามรายการท่ีกําหนดข&างต&น 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

1. เมนูปฏิบัติการ  
รายงานอ่ืน ๆ  

2. เมนูปฏิบัติการ  
รายงานการ

ตรวจสอบคุณวุฒิฯ 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  จํานวนนิสิตท่ีเข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามในแต�ละปQการศึกษา  
และในแต�ระดับการศึกษามีจํานวนมาก 
     2.  สถาบันการศึกษาเดิมท่ีผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสําเร็จ
การศึกษาไม�แจ&งผลการตรวจสอบคุณวุฒิกลับมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ส�วนใหญ�เป$นระดับ
ปริญญาตรี) 
     3.  สถาบันการศึกษาเดิมท่ีผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามสําเร็จ
การศึกษาแจ&งผลการตรวจสอบคุณวุฒิกลับมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคามล�าช&า 
     4.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบส�งหนังสือขอตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาบางส�วน 
ไปผิดสถาบัน  (มีชื่อคล&ายคลึงกัน)  ส�งผลให&เกิดความล�าช&าในการดําเนินการและการโต&ตอบหนังสือ 
ทางราชการ 
     5.  มีผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคามบางส�วนส�งใบแสดงผล
การศึกษาต�อกองทะเบียนและประมวลผลเป$นฉบับยังไม�สําเร็จการศึกษา  ส�งผลให&ไม�สามารถตรวจสอบ
หรือสถาบันเดิมท่ีสําเร็จการศึกษาไม�สามารถรับรองผลกรณีท่ีไม�ใช�เอกสารฉบับสมบูรณ7 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต  4. บันทึกชื่อท่ี

ต&องการตรวจสอบ  

5. กดบันทึกเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ  

6. เลือกรายการ
ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องของ
ผู&ท่ีต&องการตรวจสอบ  

7. กด “PROCESS”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ  

8. กดพิมพ7ตาม
รายการท่ีเลือก  
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    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ปรับเปลี่ยนรูปแบบ  ข้ันตอน  หรือวิธีการในการตรวจสอบคุณวุฒิ 
     2.  มีการตรวจสอบคุณวุฒิจากใบแสดงผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา  หรือ
เอกสารอ่ืน  เช�น  ใบประกาศนียบัตร  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  ท่ีสามารถยืนยันการสําเร็จการศึกษา
ในช�วงท่ีนิสิตมาส�งเอกสารการรายงานตัว 
     3.  มีการติดตามผลการตรวจสอบคุณวุฒิอย�างต�อเน่ือง 
     4.  มีการประสานงานกับสถาบันการศึกษา  นิสิต  และผู&ท่ีเก่ียวข&องกับ 
การตรวจสอบคุณวุฒิ  เพ่ือให&การดําเนินการเป$นไปอย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค7 
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   1.19  การตรวจสอบคุณวุฒิของผู+ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
    ผู&ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกระดับ  ทุกระบบการศึกษา  
หรืออาจจะมีบางรายท่ียังไม�สําเร็จการศึกษาด&วยกรณีต�าง ๆ เม่ือบุคคลดังกล�าวไปสมัครงาน  ศึกษาต�อ  
หรือกระทําธุรกรรมอ่ืน ๆ หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีเป$นต&นสังกัดท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกล�าวจะขอความ
อนุเคราะห7มายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เพ่ือตรวจสอบข&อมูลการศึกษาหรือตรวจสอบคุณวุฒิ   
โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทะเบียนและประมวลผลได&รับหนังสือ 
การตรวจสอบคุณวุฒิหรือตรวจสอบข&อมูล 

ทางการศึกษา 
 

เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบตรวจสอบข&อมูล  ประเด็น 
การขอตรวจสอบและเอกสารหรือหลักฐานท่ีส�งมาด&วย 

 

ตรวจสอบข&อมูลจากฐานข&อมูลระบบลงทะเบียน

ประกอบกับเอกสารหรือหลักฐานท่ีส�งมาด&วย 

จัดทําหนังสือราชการเพ่ือแจ&งผลการตรวจสอบ 

ตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารหรือ
หลักฐานโดยหัวหน&างานทะเบียนประวัติ 

 

ตรวจทานหนังสือราชการและเอกสารหรือ
หลักฐานโดยหัวหน&ากลุ�มงานทะเบียน 

 

ตรวจสอบหนังสือราชการและเอกสารหรือหลักฐาน 
โดยผู&อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

 

A B

สอบถามหรือ 
ขอเอกสารเพ่ิมเตมิ

จากหน�วยงาน 
ต&นเรื่อง 
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เสนอผู&มี
อํานาจลงนาม 

ออกเลขท่ีหนังสือราชการภายนอก
ท่ีงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย 

 

บันทึกข&อมูลการดําเนินการ 
ในระบบลงทะเบียน 

 

จัดเก็บเอกสารฉบับสําเนา 
และจัดเอกสารบรรจุซองเตรียมส�ง 

 

ส�งเอกสารออกท่ีงานสารบรรณ 
ของมหาวิทยาลัย 

 

A B
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    ข้ันตอนการตรวจสอบคุณวุฒิของผู+ท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  ตรวจสอบข&อมูลในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  เพ่ือดูรายละเอียด
ในระบบเปรียบเทียบกับเอกสารท่ีส�งมาตรวจสอบคุณวุฒิ  กรณีเป$นใบแสดงผลการศึกษาฉบับภาษาไทย
ให&เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแจ&งผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอใบแสดงผลการศึกษา 

     4.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือไม�ให&แสดงภาพถ�ายในใบแสดงผลการศึกษา 

     5.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือให&แสดงรูปแบบของหัวกระดาษท่ีมี

สัญลักษณ7และชื่อของมหาวิทยาลัยใบแสดงผลการศึกษา  กรณีท่ีข้ึน  �  จะใช&เม่ือพิมพ7ใบแสดง 
ผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา 

     6.  กรณีท่ีมี  �  คือต&องการดูตัวอย�างเอกสารก�อนสั่งพิมพ7จริง 

1. เมนูปฏิบัติการ  
งานบริการท่ัวไป  

2. เมนูปฏิบัติการ   
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 
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     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. ยกเลิกการแสดงรูป 

6. แสดงตัวอย�างก�อนพิมพ7 

7. กด PROCESS 

5. กรณีพิมพ7ฉบับ
สําเร็จการศึกษา 
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     8.  ตรวจสอบข&อมูลในใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  เพ่ือดูรายละเอียด
ในระบบเปรียบเทียบกับเอกสารท่ีส�งมาตรวจสอบคุณวุฒิ  กรณีเป$นใบแสดงผลการศึกษาฉบับ
ภาษาอังกฤษให&เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     9.  คลิกเลือกข&อ  8  :  ใบแจ&งผลการเรียนไทย  (Transcript) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  8 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
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     10.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอใบแสดงผลการศึกษา 

     11.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือไม�ให&แสดงภาพถ�ายในใบแสดงผล
การศึกษา 

     12.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือให&แสดงรูปแบบของหัวกระดาษท่ีมี

สัญลักษณ7และชื่อของมหาวิทยาลัยใบแสดงผลการศึกษา  กรณีท่ีข้ึน  �  จะใช&เม่ือพิมพ7ใบแสดง 
ผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา 

     13.  กรณีท่ีมี  �  คือต&องการดูตัวอย�างเอกสารก�อนสั่งพิมพ7จริง 
     14.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  10 - 14  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

8. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

9. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียน

อังกฤษ (Transcript) 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
11. ยกเลิก 
การแสดงรูป 

13. แสดงตัวอย�าง 
ก�อนพิมพ7 

14. กด PROCESS 

12. กรณีพิมพ7ฉบับ
สําเร็จการศึกษา 
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     15.  การตรวจสอบสถานะการสําเร็จการศึกษา  กรณีการสอบทานของหัวหน&า
กลุ�มงาน  หรือผู&อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  สามารถตรวจสอบได&โดยเรียกโปรแกรมระบบ
ลงทะเบียน  เมนูระเบียนนิสิต 
     15.  คลิกเลือกข&อ  4  :  บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  14 - 15  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
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     16.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบสถานะการสําเร็จการศึกษา  
หรือสอบทานความถูกต&องของการตรวจสอบคุณวุฒิก�อนการเสนอผู&มีอํานาจลงนาม 
     17.  ตรวจสอบข&อมูลท่ัวไปของบุคคลท่ีต&องการให&รับรองสถานะการสําเร็จ
การศึกษาหรือรับรองคุณวุฒิ 
     18.  ตรวจสอบสถานะการสําเร็จการศึกษาในระบบฐานข&อมูล 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  16 - 18  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 
 

14. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

15. เมนูปฏิบัติการ 
บันทึกสถานะนิสิตรายภาค 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ตรวจสอบพบการจัดพิมพ7เอกสารการโต&ตอบหนังสือทางราชการบางจุด
ผิดพลาด  และการตรวจสอบคุณวุฒิบางส�วนไม�ตรงกับข&อมูลในระบบลงทะเบียน 
     2.  การตรวจสอบคุณวุฒิมีจํานวนมาก  และหลายหน�วยงานท่ีขอตรวจสอบ
ข&อมูล  ส�งผลให&การดําเนินการมีความล�าช&า 
     3.  มีข้ันตอนในการตรวจสอบและดําเนินการหลายข้ันตอน  เพ่ือความละเอียด
และรอบคอบ 
     4.  มีเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบหลักเพียงคนเดียว 
     5.  ยังขาดฐานข&อมูลในการดําเนินการหรือตรวจสอบเป$นการเฉพาะในการ
ตรวจสอบคุณวุฒิ 
     6.  เกิดป9ญหาจากการติดตามเอกสารและหนังสือจากหน�วยงานท่ีขอตรวจสอบ 
คุณวุฒิ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ลดข้ันตอนในการดําเนินการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
     2.  จัดทําฐานข&อมูลหรือระบบการตรวจสอบคุณวุฒิผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
     3.  จัดระบบเอกสารให&สามารถตรวจสอบและสืบค&นได&ง�าย 
     4.  เพ่ิมจํานวนบุคลากรจากงานอ่ืนเพ่ือช�วงแบ�งเบาภาระงาน 

15. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

16. ตรวจสอบ 
ข&อมูลท่ัวไป 

17. ตรวจสอบสถานะ 
การสําเร็จการศึกษา 
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     5.  มีการแลกเปลี่ยนวิธีการการ  การดําเนินการ  ป9ญหา  อุปสรรค  หรือวิธีใน
การแก&ไข  เพ่ือเป$นการพัฒนางานให&มีประสิทธิภาพต�อไป 
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  2.  ภารกิจด+านงานลงทะเบียนเรียน 
   2.1  การเปRดระบบงานในแต ละภาคการศึกษา 
    ในทุกภาคการศึกษากลุ�มงานทะเบียน  จะต&องเริ่มต&นระบบการลงทะเบียน 
ในช�วงลงทะเบียนเรียนท่ีกําหนดไว&ในปฏิทินการศึกษา  ท้ังน้ีจะต&องดําเนินการก�อนการลงทะเบียนเรียน 
ช�วงท่ี  1  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูข&อมูลระบบ 

เข&าเมนูเริ่มต&นระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา 

ตรวจสอบการบันทึก 
ปฏิทินการศึกษา 

 

บันทึกการเริ่มต&นระบบ 
ในแต�ละระดับการศึกษา 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการเปRดระบบงานในแต ละภาคการศึกษาผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูข&อมูลระบบ 
     2.  คลิกเลือกข&อ  8  :  เริ่มต&นระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  เลือกระบบการศึกษาและระดับการศึกษาท่ีต&องการเริ่มต&นระบบสําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนหรือเปiดภาคการศึกษาใหม�สําหรับการเรียนการสอน 
     4.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา  เพ่ือเริ่มต&นภาคการศึกษาหรือ 
ปQการศึกษาใหม�ในการจัดการเรียนการสอน 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา  เพ่ือเริ่มต&นระบบสําหรับ 
การลงทะเบียนเรียน  โดยปกติจะดําเนินการเริ่มต&นระบบก�อนข&อ  4  เน่ืองจากแต�ละภาคการศึกษา 
จะเปiดระบบเพ่ือให&นิสิตได&ลงทะเบียนเรียนช�วงก�อนเปiดภาคการศึกษา 
     6.  กด “PROCESS” เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 

2. เมนูปฏิบัติการ  
เริ่มต&นระบบงานฯ 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับผิดชอบในการเปiดระบบงานในแต�ละภาคการศึกษาขาดการตรวจสอบ
ข&อมูลในปฏิทินการศึกษาของแต�ละระบบ  แต�ละระดับการศึกษา  (แต�ละระดับ  และแต�ละระบบ 
ไม�เหมือนกัน)  ส�งผลให&บางครั้งลืมดําเนินการในการเปiดระบบงานในแต�ละภาคการศึกษา 
     2.  กองทะเบียนและประมวลผลไม�รับปฏิทินการศึกษาจากหน�วยงาน/คณะ 
ท่ีรับผิดชอบในการจัดทําปฏิทินการศึกษา 
     3.  ขาดการประสานงานระหว�างส�วนกลางกับหน�วยงานหรือคณะ 
     4.  การบันทึกข&อมูลในระบบผิดพลาด 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  มีการตรวจสอบและจัดทําข&อมูลปฏิทินการศึกษาเพ่ือเปiดระบบงานในแต�ละ
ภาคการศึกษาอย�างเป$นระบบ 
     2.  ติดตามปฏิทินการศึกษาจากหน�วยงาน/คณะท่ีดําเนินการจัดทําปฏิทิน
การศึกษาเองหรือรับผิดชอบในระดับหรือระบบการศึกษาน้ัน ๆ  

3. เลือกระดับ 
และระบบการศึกษา 

4. ระบุปQการศึกษา 
และภาคการศึกษา 

เพ่ือเริ่มต&น 
ภาคการศึกษาหรือ 

ปQการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา 
และภาคการศึกษา 
เพ่ือเริ่มต&นระบบ

6. กด “PROCESS”  
เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
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     3.  ประสานงานกับคณะ/หน�วยงานอย�างต�อเน่ือง  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ในกรณีท่ีเกิดป9ญหา  และหาแนวทางแก&ไขเพ่ือพัฒนางานต�อไป 
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   2.2  การจัดทําปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  กองทะเบียนและประมวลผลเป$นหน�วยงาน
กลางท่ีรับผิดชอบหลักในการดําเนินการต้ังแต�นิสิตรายงานตัวเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยจนกระท่ังสําเร็จ
การศึกษา  ดังน้ัน  เพ่ือให&การดําเนินการทางวิชาการเป$นไปด&วยความเรียบร&อย  และเป$นไปตาม
ข&อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด&วยการการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2547  ระเบียบ  
และประกาศท่ีเก่ียวข&อง  กองทะเบียนและประมวลผลจึงดําเนินการจัดทําปฏิทินการศึกษานิสิตระดับ
ปริญญาตรี  เพ่ือเป$นข&อกําหนดกลางสําหรับผู&ปฏิบัติงานหรือผู&รับบริการด&านวิชาการในแต�ละปQ
การศึกษา  ซ่ึงครอบคลุมกิจกรรมต้ังแต�การรายงานตัว  การลงทะเบียนเรียน  การสอบ  และกิจกรรม 
ท่ีเป$นไปตามข&อบังคับ  ระเบียบ  หรือแนวปฏิบัติท่ีนิสิตจะต&องดําเนินการให&เป$นไปในทิศทาง 
ตามวัน  และเวลาท่ีกําหนด  โดยมีการดําเนินการ  ดังน้ี 
     1.  ผู&รับผิดชอบต&องวางแผนการจัดทําปฏิทินการศึกษา  โดยการกําหนดกรอบ
ระยะเวลาการจัดทําปฏิทินการศึกษากับผู&บริหารหน�วยงาน  ในประเด็นการร�างปฏิทิน  การจัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา  การเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  การเสนอผู&มีอํานาจลงนาม  
หรือการประกาศใช&และการประชาสัมพันธ7  ซ่ึงการวางแผนดังกล�าวจะต&องเร�งดําเนินการในช�วงเดือน  
กันยายน - ตุลาคม  (ไม�รวมถึงการจัดทําปฏิทินการศึกษาเพ่ือให&สอดรับกับประเทศในกลุ�มอาเซียน)  
เน่ืองจากนิสิตใหม�จะรายงานตัวเข&าศึกษาต�อช�วงเดือนธันวาคม – มกราคม  ปฏิทินฉบับน้ี  คณะ/
หน�วยงาน  จะได&ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     2.  ก�อนจะจัดทําร�างปฏิทินการศึกษา  ผู&รับผิดชอบจะต&องจัดเตรียมเอกสาร 
ซ่ึงมีความจําเป$นอย�างย่ิงในการจัดทําร�างปฏิทิน  คือ  ปฏิทินประจําปQ  พร&อมท้ังจัดทําเอกสารท่ีสามารถ
มองเห็นภาพรวมระยะเวลาในการจัดทําปฏิทิน  ซ่ึงครอบคลุมระยะเวลาต้ังแต�ต&นปQการศึกษากระท่ัง
หมดปQการศึกษาน้ัน ๆ เช�น  หากจะจัดทําปฏิทินการศึกษา  ปQการศึกษา  2557  ระยะเวลาท่ีจะต&อง
จัดทําครอบคลุมต้ังแต�เดือนธันวาคม  2556  จนกระท่ังถึงเดือนมิถุนายน  2557  เพ่ือให&สามารถ
มองเห็นภาพรวม  และกรอบระยะเวลาท้ังหมดในการจัดทําร�างปฏิทินการศึกษาดังกล�าว 
     3.  จัดทําร�างปฏิทินการศึกษา  โดยอาศัยข&อมูลจากปฏิทินการศึกษาฉบับเดิม  
ประกอบกับเอกสารตามข&อ  2  และข&อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศท่ีเก่ียวข&องในการจัดทําร�างปฏิทิน  
โดยจะต&องใช&ความละเอียด  รอบคอบ  ในการกําหนดกิจกรรมต�าง ๆ ในรอบปQการศึกษา  ระยะเวลา
ตามท่ีข&อบังคับกําหนด  และจัดวางให&ครอบคลุมท้ังสามภาคการศึกษา 
     4.  นําร�างปฏิทินพร&อมเอกสารประกอบ  ปรึกษาและพิจารณากับผู&บริหาร
หน�วยงานเบ้ืองต&น 
     5.   จัดทําระเบียบว�าระการประชุม หนังสือเชิญประชุม  จองห&องประชุม   
และเชิญฝMายประชาสัมพันธ7ถ�ายภาพ 
     6.  แก&ไขตามท่ีประชุม จัดทําปฏิทิน 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

396 

     7.  เสนอผู&บริหารหน�วยงานพิจารณา 
     8.  นําเข&าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
     9.  เสนอผู&มีอํานาจลงนาม 
     10.  แจ&งคณะหน�วยงาน  และประชาสัมพันธ7ผ�านช�องทางท่ีหลากหลาย  เช�น  
หนังสือแจ&งเวียน  ปNายประกาศ  ระบบบริการการศึกษา  ระบบเครือข�าย  Internet  เป$นต&น 
    การจัดทําปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีตัวอย�างเอกสารประกอบ 
การดําเนินการ  ดังน้ี 
     1.  หนังสือเชิญประธานท่ีประชุม 
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     2.  หนังสือเชิญประชุม 
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     3.  หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเวลา  หรือสถานท่ีประชุม  (ถ&ามี) 
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     4.  ระเบียบวาระการประชุม 
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     5.  เอกสารประกอบการพิจารณาในท่ีประชุม 
 

 

- ฉบับร าง - 
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     6.  รายชื่อผู&เข&าร�วมประชุมพิจารณาการจัดทําปฏิทินการศึกษา 
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     7.  ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีผ�านท่ีประชุมคณะกรรมการการบริหาร
มหาวิทยาลัยและเสนอผู&มีอํานาจลงนาม 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  เม่ือประกาศปฏิทินการศึกษาแล&ว  มีการแก&ไขข&อมูลหรือระยะเวลาในแต�ละ
กิจกรรมของปฏิทินการศึกษาด&วยเหตุต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข&อง เช�น  กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  นโยบายรัฐ  
หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ เป$นต&น 
     2.  ผู&ท่ีเก่ียวข&องไม�ศึกษาปฏิทินการศึกษาก�อนดําเนินการหรือจัดทํากิจกรรม 
ท่ีเก่ียวข&อง 
     3.  ผู&ท่ีเก่ียวข&องบางส�วนไม�ปฏิบัติตามปฏิทินการศึกษาท่ีกําหนดไว& 
     4.  นโยบายของนานาชาติ  นโยบายชาติ  นโยบายกระทรวง  หรือนโยบาย 
ของมหาวิทยาลัยมีผลโดยตรงต�อการจัดทําปฏิทินการศึกษา 
     5.  การจัดทําปฏิทินการศึกษาระบุระยะเวลาหรือรายละเอียดผิดพลาดในบาง
รายการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ควรมีการศึกษาหาข&อมูลการจัดทําปฏิทินการศึกษาของสถาบันการศึกษา
อ่ืนเพ่ือประกอบการจัดทําและเกิดกิจกรรมหรือวิธีดําเนินการท่ีหลากหลาย 
     2.  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับผู&ท่ีเก่ียวข&องในการจัดทําปฏิทินการศึกษา 
     3.  ควรทําความเข&าใจและประชาสัมพันธ7ปฏิทินการศึกษาให&กับผู&เก่ียวข&องกับ
ปฏิทินการศึกษาเพ่ือไม�ให&ขอแก&ไขปฏิทินการศึกษาบ�อยครั้ง 
     4.  ผู&รับผิดชอบในการจัดทําปฏิทินการศึกษาควรมีความละเอียดรอบคอบใน
การดําเนินการเพ่ือไม�ให&เกิดข&อผิดพลาด 
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   2.3  การบันทึกปฏิทินการศึกษา 
    การจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดําเนินการกิจกรรมการเรียน 
การสอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&องตามปฏิทินการศึกษาซ่ึงผ�านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
บริหารมหาวิทยาลัย  หลังจากท่ีประกาศปฏิทินแล&วต&องเร�งดําเนินการประชาสัมพันธ7ผ�านช�องทาง 
ท่ีหลากหลายและบันทึกปฏิทินในระบบลงทะเบียน  เพ่ือให&นิสิตและผู&เก่ียวข&องได&ทราบ 
และถือปฏิบัติ  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูข&อมูลระบบ 

กําหนดหมวดปฏิทินการศึกษา 

 

บันทึกปฏิทินการศึกษา 
ตามหมวดท่ีกําหนด 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

ตรวจสอบประกาศ 
ปฏิทินการศึกษา 
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    ข้ันตอนการบันทึกปฏิทินการศึกษาผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูข&อมูลระบบ 
     2.  คลิกเลือกข&อ  1  :  หมวดปฏิทินการศึกษา 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 

     3.  ในกรณีท่ียังไม�มีรหัสปฏิทินการศึกษาในแต�ละระดับหรือระบบการศึกษา  
หรือผู&รับผิดชอบต&องการจัดระบบกับปฏิทินการศึกษาสามารถเข&ามาดําเนินการในเมนูปฏิบัติการน้ี 
เพ่ือดําเนินการได&  กรณีท่ีมีรหัสปฏิทินการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการแล&วสามารถดําเนินการในข้ันตอน
ต�อไป  การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 

2. เมนูปฏิบัติการ  
หมวดปฏิทินการศึกษา 
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    เม่ือต&องการบันทึกปฏิทินการศึกษาผ�านระบบลงทะเบียน  สามารถดําเนินการ 
ผ�านข้ันตอน  ดังน้ี 
     4.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูข&อมูลระบบ 
     5.  คลิกเลือกข&อ  2  :  ปฏิทินการศึกษา 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  4 - 5  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. กําหนดรหัสสําหรับ 
การบันทึกปฏิทิน

การศึกษา 
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     6.  เลือกรหัสหมวดปฏิทินการศึกษาท่ีต&องการบันทึกข&อมูล  หรือรายละเอียด
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาในแต�ละระดับหรือระบบการศึกษา  และปQการศึกษา 
     7.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการบันทึกปฏิทินการศึกษา 
     8.  กําหนดกิจกรรมหรือรายละเอียดของปฏิทินการศึกษา  เพ่ือกําหนดวันเวลา
ในการลงทะเบียนเรียน วันเปiดภาคการศึกษา วันสอบกลางภาค หรือปลายภาค  วันชําระเงิน 
ค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา หรือข&อมูลอ่ืนท่ีจําเป$นต�อการดําเนินการผ�านระบบบริการ
การศึกษา 
     9.  กําหนดวัน เดือน ปQ และเวลาในการดําเนินการเริ่มต&น 
     10.  กําหนดวัน เดือน ปQ และเวลาในการดําเนินการสุดท&ายในแต�ละกิจกรรม 
     11.  หากปฏิทินท่ีผู&รับผิดชอบต&องการบันทึกข&อมูล  และหากมีปฏิทินท่ีมี
ระยะเวลาหรือรายละเอียดกิจกรรมเหมือนกันสามารถคัดลอกรายละเอียดได&  แต�ต&องตรวจสอบข&อมูล
ให&ถูกต&องตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยกําหนด 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  6 - 11  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 

4. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 

5. เมนูปฏิบัติการ  
ปฏิทินการศึกษา 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ด&วยการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความ
หลากหลาย  ส�งผลให&ปฏิทินท่ีใช&ในการเรียนการสอนมีหลายฉบับ 
     2.  ผู&รับผิดชอบในการบันทึกปฏิทินการศึกษาขาดการตรวจสอบข&อมูลในปฏิทิน
การศึกษาของแต�ละระบบ  แต�ละระดับการศึกษา  (แต�ละระดับ  และแต�ละระบบไม�เหมือนกัน)   
ส�งผลให&บางครั้งลืมดําเนินการในการบันทึกปฏิทินการศึกษา 
     3.  กองทะเบียนและประมวลผลไม�รับปฏิทินการศึกษาจากหน�วยงาน/คณะ 
ท่ีรับผิดชอบในการจัดทําปฏิทินการศึกษา  ซ่ึงส�งผลโดยตรงกับการการบันทึกปฏิทินการศึกษา 
     4.  ขาดการประสานงานระหว�างส�วนกลางกับหน�วยงานหรือคณะ 
     5.  การบันทึกข&อมูลปฏิทินการศึกษาในระบบผิดพลาด 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  มีการตรวจสอบและจัดทําข&อมูลปฏิทินการศึกษาเพ่ือบันทึกปฏิทิน
การศึกษาอย�างเป$นระบบ 

6. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 

7. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 8. เมนูปฏิบัติการ  

ข&อมูลระบบ 

9. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 10. เมนูปฏิบัติการ  

ข&อมูลระบบ 

11. เมนูปฏิบัติการ  
ข&อมูลระบบ 
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     2.  ติดตามปฏิทินการศึกษาจากหน�วยงาน/คณะท่ีดําเนินการจัดทําปฏิทิน
การศึกษาเองหรือรับผิดชอบในระดับหรือระบบการศึกษาน้ัน ๆ  
     3.  ประสานงานกับคณะ/หน�วยงานอย�างต�อเน่ือง  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
ในกรณีท่ีเกิดป9ญหา  และหาแนวทางแก&ไขเพ่ือพัฒนางานต�อไป 
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   2.4  การบันทึกข+อมูลการลงทะเบียนเรียน 
    การลงทะเบียนเรียน  เป$นกระบวนการหรือข้ันตอนท่ีมีความสําคัญอย�างย่ิง 
ต�อการเรียนการสอน  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามได&กําหนดวิธีการลงทะเบียนเรียนสําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนสําหรับนิสิตทุกระดับและทุกระบบการศึกษาไว&  2  วิธี  ดังน้ี 
     1.  การลงทะเบียนเรียนด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet   
     2.  การลงทะเบียนเรียนผ�านระบบทะเบียนนิสิต 
  
    2.4.1  การลงทะเบียนเรียนผ านระบบเครือข าย  Internet  
     นิสิตท่ีเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  
จะต&องลงทะเบียนเรียนด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ภายในระยะเวลาตามท่ีปฏิทิน
การศึกษากําหนด  และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับ 
การลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา  และการชําระเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียม
การศึกษา  พ.ศ.  2557  กําหนดให&นิสิตลงทะเบียนได&  3  ช�วง  ดังน้ี 
      1.  การลงทะเบียนเรียนก�อนเปiดภาคการศึกษา 
      2.  การลงทะเบียนเรียนช�วงเปiดภาคการศึกษา 
      3.  การลงทะเบียนเรียนช&า  (มีค�าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช&า) 
     การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแต�หลักสูตรกําหนด  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได&พัฒนาระบบทะเบียนเพ่ือให&นิสิตลงทะเบียนวิชาเรียนผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ซ่ึงนิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนผ�านเครื่องคอมพิวเตอร7ท่ีต�อเชื่อมโยงกับระบบเครือข�าย  Internet  ได&  โดยเข&ามาท่ี
เว็บไซต7  http://reg.msu.ac.th  ท้ังน้ี  นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน
ด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ดังน้ี 
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  (นิสิตต&องตรวจสอบ  รหัสวิชา ช่ือรายวิชา  จํานวนหน�วยกิต  จํานวนเงินให&ถูกต&องก�อนไปชําระเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  200  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
 

 
 
 
 
 
 

นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในเมนูผลการลงทะเบียน  

ตรวจสอบรายวิชาท่ีเปiดสอนผ�านระบบบริการการศึกษา   
(เมนูรายวิชาเปiดสอน,  เมนูตรวจรายวิชาก�อนลงทะเบียน) 

พบอาจารย7ท่ีปรึกษา 

เลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  (นิสิตจะได&สิทธิ์ 
ท่ีนั่งเรียนรายวิชาน้ัน ๆ ทันทีตามจํานวนท่ีเปiดรับในแต�ละกลุ�มเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ) 

การชําระเงิน 

กรณีนิสิตท่ัวไป กรณีนิสิตท่ีได&ทุน  กยศ.  หรือทุนการศึกษาอ่ืน ๆ  

มีขั้นตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 
1.  พิมพ7ใบรับลงทะเบียน  (ใบ มมส.5) 
2.  นิสิตนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษา 
และค�าหน�วยกิต  ในช�วงท่ี  1-3 ของการลงทะเบียน  
ได&  2  ช�องทาง  คือ 
 2.1  ชําระเงินผ�านเคาน7เตอร7ธนาคาร  7  ธนาคาร  
 2.2  ชําระเงินผ�านตู&  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด 
(มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
และธนาคารไทยพาณิชย7  จาํกัด (มหาชน) 

มีขั้นตอนการชําระเงิน  ดังน้ี 
1.  ตรวจสอบสถานะ  จาํนวนเงินทุนการศึกษาท่ีได&รับอนุมัติ 
2.  กรณีนิสิตมียอดเงินค�าลงทะเบียนเรียนท่ีต&องชําระเกินกว�าวงเงินท่ีได&รับอนุมัติ 
ให&กู&ยืมฯ  หรือได&รับจากทุนการศึกษา  ให&นิสิตพิมพ7ใบ  มมส.5  นําไปชําระเงิน  
โดยชําระได&  2  ช�องทาง  คือ   
 2.1  ชําระเงินผ�านเคาน7เตอร7ธนาคาร  7  ธนาคาร  
 2.2  ชําระเงินผ�านตู&  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  ธนาคาร 
กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย7  จาํกัด 
(มหาชน) 
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     นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนผ�านระบบเครือข�าย  Internet  จะต&องศึกษา
รายละเอียดท่ีเก่ียวข&องก�อนการลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษา  ดังน้ี 
      1.  ศึกษาคู�มือนิสิตระดับปริญญาตรี  หรือระดับบัณฑิตศึกษาแล&วแต�กรณี   
เพ่ือศึกษาข&อมูลเก่ียวกับการศึกษาท่ีเก่ียวข&องกับการเรียนการสอน 
      2.  ศึกษาคู�มือการใช&ระบบบริการการศึกษาและการใช&บริการงานทะเบียน  
เพ่ือศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนด&วยตนเองผ�านระบบบริการการศึกษาและการบริการหรือ
การใช&บริการของกองทะเบียนและประมวลผล 
      2.  ศึกษาคู�มือหลักสูตรการศึกษา  เพ่ือตรวจสอบโครงสร&างหลักสูตร 
ท่ีนิสิตเข&าศึกษา  และตรวจสอบรายวิชาในหลักสูตรและรายวิชาท่ีเปiดสอนในแต�ละภาคการศึกษา 
      3.  ตรวจสอบระยะเวลาและรายละเอียดสําหรับการลงทะเบียนเรียน 
ในปฏิทินการศึกษาแต�ละระดับการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
      4.  ตรวจสอบจํานวนหน�วยกิตท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาค
การศึกษา  ซ่ึงจะแตกต�างกันไปตามท่ีข&อบังคับมหาวิทยาลัยกําหนด  รายละเอียดจะปรากฏในคู�มือนิสิต
ระดับปริญญาตรี  หรือระดับบัณฑิตศึกษาแล&วแต�กรณี 
     ท้ังน้ี  นิสิตจะต&องศึกษาวิธีการลงทะเบียนเรียนผ�านระบบเครือข�าย  Internet  
โดยมีวิธีการในการดําเนินการ  6  ข้ันตอน  ดังน้ี 
      1.  การเข&าสู�ระบบ 
      2.  การลงทะเบียนวิชาเรียน 
      3.  การยืนยันการลงทะเบียนเรียน 
      4.  การตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน 
      5.  ข&อควรระวังการยืนยันผลการลงทะเบียนเรียน 
      6.  การชําระเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา 
     รายละเอียดในแต�ละข้ันตอนปรากฏดังแผ�นพับท่ีกองทะเบียนและประมวลผล  
ได&ประชาสัมพันธ7ให&กับนิสิตทุกระดับและทุกระบบการศึกษา  ดังน้ี 
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    2.4.2  การลงทะเบียนเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต   
     ในกรณีท่ีนิสิตไม�สามารถดําเนินการตามข้ันตอนหรือวิธีการลงทะเบียนเรียน 
ผ�านระบบเครือข�าย  Internet  จะต&องขออนุมัติตามข้ันตอนท่ีระเบียบ  ข&อบังคับ  ประกาศ  หรือ 
แนวปฏิบัติท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ซ่ึงการบันทึกการลงทะเบียนในกรณีท่ีนิสิตแจ&งความประสงค7 
ผ�านหนังสือราชการ  เน่ืองจากไม�สามารถลงทะเบียนเรียนได&  ด&วยสาเหตุหลายประการ  เช�น   
พ&นกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการ  ยังไม�ผ�านรายวิชาบังคับ  ตารางเรียนหรือตารางสอบซ&อน  
ต&องการลงทะเบียนเรียนมากหรือน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ  กําหนด  เป$นต&น  ภายหลังจากได&รับ
อนุมัติจากผู&มีอํานาจแล&ว  ผู&ดําเนินการการลงทะเบียนเรียนคือเจ&าหน&าท่ีกองทะเบียนและประมวลผล 
โดยการลงทะเบียนเรียนผ�านระบบลงทะเบียน  มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  2  วิธีการ  ดังน้ี 
      1.  วิธีการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 
      2.  วิธีการลงทะเบียนเรียนเป$นชุด 
 
     2.4.2.1  การลงทะเบียนเรียนรายบุคคล 
      นิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเรียนเป$นกรณีพิเศษ  กรณีท่ีมีจํานวนน&อย  
เจ&าหน&าท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนผ�านระบบทะเบียนนิสิต  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการลงทะเบียนเรียน 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกข+อมูลลงทะเบียนเรียน  กรณีการลงทะเบียนเรียนรายบุคคล  
ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 

     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการลงทะเบียนเรียนท่ีดําเนินการเสร็จทันที  ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องตรวจสอบข&อมูล
ก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเรียน   
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการลงทะเบียนเรียน  โดยต&องระบุ
กลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ   
ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  การลงทะเบียนเรียนมากหรือน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ กําหนด   
การลงทะเบียนเรียนช&า  ยังไม�ผ�านรายวิชาบังคับ  ตารางเรียน-ตารางสอบซ&อน  หรือการยกเลิกเง่ือนไข 
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข&อง 
     8.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     9.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

8. กดปุMมตรวจสอบ 

9. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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     2.4.2.2  การลงทะเบียนเรียนเปEนชุด 
      นิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเรียนเป$นกรณีพิเศษ  กรณีท่ีมีจํานวนมาก   
และมีรายละเอียดในการดําเนินการเหมือนกัน  เจ&าหน&าท่ีสามารถลงทะเบียนเรียนผ�านระบบทะเบียนนิสิต  
โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูลงทะเบียนเป$นชุด 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการลงทะเบียนเรียน 
 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกข+อมูลลงทะเบียนเรียน  กรณีการลงทะเบียนเรียนเปEนชุด  
ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานสนับสนุน 
     2.  คลิกเลือกข&อ  2  :  ลงทะเบียนเป$นชุด 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรายวิชาท่ีเปiดรายวิชาเรียน 
     4.  ระบุระดับการศึกษาและระบบการศึกษา 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
     6.  บันทึกรายชื่อนิสิตเป$นรายบุคคลกรณีท่ีมีจํานวนน&อย  ซ่ึงสามารถบันทึก
รายชื่อทีละคนท่ีต&องการดําเนินการ 
     7.  บันทึกรายชื่อนิสิตกรณีท่ีมีจํานวนมาก  ซ่ึงสามารถระบุช�วงของรหัส
ประจําตัวนิสิตท่ีต&องการดึงรายชื่อจากระบบ 
     8.  กดปุMมดึงรายชื่อนิสิตท่ีระบุช�วงของรหัสประจําตัวนิสิตตามข&อ  7 

1. เมนูปฏิบัติการ  
ระบบงานสนับสนุน 2. เมนูปฏิบัติการ   

ลงทะเบียนเป$นชุด 
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     9.  บันทึกข&อมูลการดําเนินการ  ซ่ึงประกอบไปด&วย  ระดับของระบบการศึกษา  
การทํารายการ  (ลงทะเบียนเรียน  ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  หรือถอนรายวิชา)  และกลุ�มของวิชาเรียน 
     10.  บันทึกข&อมูลท่ีต&องการยกเลิกเง่ือนไขเพ่ือให&สามารถดําเนินการยืนยันผล
หรือการทํารายการต�อไป 
     11.  กดปุMมตรวจสอบการดําเนินการ  ซ่ึงจะแสดงผลว�าการดําเนินการ 
มีข&อยกเว&น  มีเง่ือนไข  หรือสามารถทํารายการได& 
     12.  กดปุMมทํารายการเพ่ือยืนยันผลการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เลือกวิทยาเขต 4. ระบุระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. บันทึกรายชื่อ 
กรณีจํานวนน&อย 

7. บันทึกรายชื่อ 
กรณีจํานวนมาก 

8. กดปุMมดึงรายชื่อ
จากระบบ 

9. บันทึกข&อมูล 
ท่ีต&องการดําเนินการ 

10. ยกเลือกเง่ือนไข
(ถ&ามี) 

11. กดตรวจสอบ 
การดําเนินการ 

12. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการดําเนินการ 
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    หลังจากทํารายการลงทะเบียนเป$นรายบุคคล  หรือการลงทะเบียนเรียนเป$นชุด   
การเพ่ิมรายวิชาเรียนเป$นชุด  หรือการลดรายวิชาเรียนเป$นชุด  ผู&รับผิดชอบสามารถตรวจสอบ 
ผลการดําเนินการโดยมีดังน้ี 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  1  :  รับ/ตรวจใบลงทะเบียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีต&องการตรวจสอบผลการดําเนินการ 
     4.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ  
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ   

รับ/ตรวจในลงทะเบียน 
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    การดําเนินการไม�ว�าจะเป$นการลงทะเบียนเรียนเป$นชุด  การเพ่ิมรายวิชาเป$นชุด  
หรือการถอนรายวิชาเป$นชุด  สามารถดําเนินการได&  โดยผู&รับผิดชอบสามารถเข&าสู�ระบบลงทะเบียน 
เมนูงานสนับสนุน  ข&อ  2  :  ลงทะเบียนเป$นชุด  เพ่ือดําเนินการได&เช�นเดียวกัน 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบียนมีความผิดพลาด  
เช�น  รหัสวชิา  กลุ�มการเรียน  ระบบเกรด  หรือจํานวนรายวิชา  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียนไม�ครบถ&วนหรือดําเนินการไม�ตรง
ตามท่ีร&องขอ  หรือได&รับอนุมัติ 
     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

4. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 
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    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลลงทะเบียนเรียนควรมีความ
ละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติรายการลงทะเบียนเรียนโดย
ละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับการลงทะเบียนเรียน  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหา
หรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.5  การบันทึกข+อมูลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอนรายวิชา) 
    การลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  มหาวิทยาลัยมหาสารคามได&กําหนด 
วิธีการลงทะเบียนเรียนสําหรับการดําเนินการได&  2  วิธี  เช�นเดียวกับการบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน
ในข&อ  2.4  ดังน้ี 
     1.  การลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  
Internet   
     2.  การลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ผ�านระบบทะเบียนนิสิต   
  
    2.5.1  การลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ผ านระบบเครือข าย  
Internet 
     นิสิตท่ีเข&าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคามทุกระบบและทุกระดับการศึกษา  
สามารถลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ภายใน
ระยะเวลาตามท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด  และตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา  และการชําระเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียม
การศึกษา  พ.ศ.  2557  กําหนดให&นิสิตลงทะเบียนได&  3  ช�วง  เช�นเดียวกับการบันทึกข&อมูล 
การลงทะเบียนเรียน  ในข&อ  2.4  ดังน้ี 
      1.  การลงทะเบียนเรียนก�อนเปiดภาคการศึกษา 
      2.  การลงทะเบียนเรียนช�วงเปiดภาคการศึกษา 
      3.  การลงทะเบียนเรียนช&า  (มีค�าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช&า) 
     นิสิตสามารถศึกษารายละเอียดข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิม-ถอน 
รายวิชาเรียนด&วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  ดังน้ี 
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ภาพประกอบ  201  ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือขอเพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนด&วยตนเองผ�านระบบ 
     เครือข�าย  Internet   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสร็จสิ้นกระบวนการ  

พบอาจารย7ท่ีปรึกษา  เพ่ือขอคําแนะนํา   
(โดยไม�ต&องขอใช&บัตรขอเพ่ิม – ถอนรายวิชาเรียน) 

บันทึกรายวิชาขอเพ่ิม – ถอนวิชาเรียน  ด&วยตนเอง  ผ�านระบบเครือข�าย  Internet 
http://reg.msu.ac.th 

การชําระเงิน 

ดําเนินการชําระเงินตามรายการท่ีขอเพ่ิม - ถอนรายวิชาเรียน 
 1.  พิมพ7ใบรับลงทะเบียน  (ใบ มมส.5) 
 2.  นิสิตนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าหน�วยกิต ได& 2 ช�องทาง  คือ 
  2.1  ชําระเงินผ�านเคาน7เตอร7ธนาคาร  7  ธนาคาร (ดูหมายเหตุ) 
  2.2  ชําระเงินผ�านตู&  ATM  ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  ธนาคารกสิกรไทย 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย7  จํากัด (มหาชน) 

(ใบ  มมส.5  คือใบรับลงทะเบียน) 
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    2.5.2  การลงทะเบียนเรียน  (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ผ านระบบทะเบียนนิสิต   
     การบันทึกการลงทะเบียนในกรณีท่ีนิสิตแจ&งความประสงค7ผ�านหนังสือราชการ  
เน่ืองจากไม�สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมได&  หลังจากได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเรียนเพ่ิมแล&ว  
ผู&รับผิดชอบจะดําเนินการเช�นเดียวกับการบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน  ในข&อ  2.4  โดยมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการ 
เพ่ิมรายวิชาเรียน 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกข+อมูลลงทะเบียนเรียนเพ่ิมผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการลงทะเบียนเรียนเพ่ิมท่ีดําเนินการเสร็จทันที  ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องตรวจสอบ
ข&อมูลก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม 
โดยต&องระบุกลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  การลงทะเบียนเรียนมากหรือน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ กําหนด  
การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  ยังไม�ผ�านรายวิชาบังคับ ตารางเรียน-ตารางสอบซ&อน  หรือการยกเลิกเง่ือนไข 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามข&อ  6 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ  

ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     8.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     9.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 

 

 
 
    กรณีท่ีนิสิตมีความประสงค7จะถอนรายวิชาเรียนโดยย่ืนคําร&องถอนรายวิชา 
จะต&องดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว&ในปฏิทินการศึกษา  หรือบางครั้งนิสิตท่ีไม�สามารถ 
ดําเนินการตามระยะเวลาข&างต&นก็จะขออนุมัติเป$นราย ๆ  และเม่ือได&รับอนุมัติแล&วมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

8. กดปุMมตรวจสอบ 

9. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการ 
ถอนรายวิชาเรียน 

ตรวจสอบความถูกต&อง/สมบูรณ7  
(นิสิตจะได&สัญลักษณ7 W) 
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    ข้ันตอนการลดรายวิชาเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการถอนรายวิชาท่ีดําเนินการเสร็จทันที  ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องตรวจสอบข&อมูล 
ก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ถอนรายวิชา 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการถอนรายวิชา  โดยต&องระบุ
กลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  การลงทะเบียนเรียนน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ กําหนด   
การถอนรายวิชานอกช�วง  ยังไม�ผ�านรายวิชาบังคับ ตารางเรียน-ตารางสอบซ&อน  หรือการยกเลิกเง่ือนไข 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามข&อ  6 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ  

ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     8.  คลิก  �  ออกจากช�องติด  W อัตโนมัติกรณีท่ีต&องการถอนรายวิชา 
สําหรับการถอนรายวิชาท่ีไม�คืนเงินและไม�ติดสัญลักษณ7  W 
     9.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     10.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
       

 

 

 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ในระบบ
ลงทะเบียนมีความผิดพลาด  เช�น  การขอเพ่ิม  การขอถอน  การถอนติด  W  รหัสวิชา  กลุ�มการเรียน  
ระบบเกรด  หรือจํานวนรายวิชา  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  ไม�ครบถ&วนหรือ
ดําเนินการไม�ตรงตามท่ีร&องขอ  หรือได&รับอนุมัติ 
     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

9. กดปุMมตรวจสอบ 

10. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

8. คลิก � ออกกรณี
การถอนรายวิชา 

ท่ีไม�ติด W  

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอน
รายวิชา)  ควรมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการลงทะเบียนเรียน  
(เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  โดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการลงทะเบียนเรียน (เพ่ิม-ถอนรายวิชา)  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ   
การดําเนินการ  และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.6  การย+ายหรือเปล่ียนกลุ มการเรียน 
    กรณีคณะหรือภาควิชามีการปiดกลุ�มในรายวิชาใดๆ  และต&องการย&ายกลุ�ม 
จากนิสิตกลุ�มหน่ึงไปยังอีกกลุ�มหน่ึง  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง เมนูระบบงานสนับสนุน 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

 

บันทึกรายการ 
ย&ายกลุ�มการเรียน 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการย+ายหรือเปล่ียนกลุ มการเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต   
กรณีการเรียกใช+เมนูงานบริการท่ัวไป  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียนท่ีดําเนินการเสร็จทันที  ซ่ึงผู&รับผิดชอบ 
ต&องตรวจสอบข&อมูลก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน  
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน  
โดยต&องระบุกลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  ตารางเรียน-ตารางสอบซ&อน  หรือการยกเลิกเง่ือนไข 
อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามข&อ  6 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ  

ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     8.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     9.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

8. กดปุMมตรวจสอบ 

9. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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    ข้ันตอนการย+ายหรือเปล่ียนกลุ มการเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต   
กรณีการเรียกใช+เมนูระบบงานสนับสนุน  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระบบงานสนับสนุน 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ย&ายกลุ�มการเรียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในรายวิชาท่ีต&องการย&ายหรือ
เปลี่ยนกลุ�มการเรียน 
     4.  เลือกระดับการศึกษาและระบบการศึกษา 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  บันทึกรหัสรายวิชาท่ีต&องการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน 
     7.  ระบุกลุ�มเรียนเดิมของรายวิชาท่ีต&องการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน 
     8.  ระบุกลุ�มเรียนใหม�ของรายวิชาท่ีต&องการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน 
     9.  เม่ือต&องการทํารายการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียนให&เลือกประเภท 
จากตรวจสอบเป$นทํารายการ 

1. เมนูปฏิบัติการ 
ระบบงานสนับสนุน 2. เมนูปฏิบัติการ  

ย&ายกลุ�มการเรียน 
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     10.  กด  “PROCESS”  เม่ือต&องการทํารายการย&านหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน
ท้ังรายวิชา 
     หมายเหตุ  กรณีท่ีต&องการทํารายการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียนเป$น
รายบุคคลให&ผู&ทํารายการ  DOUBLE  CLICK  ท่ีรายชื่อของนิสิตบุคคลน้ันเพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 10  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 

 

 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียนในระบบลงทะเบียน 
มีความผิดพลาด  เช�น  กลุ�มการเรียน  หรือระบบเกรด  เป$นต&น 
     2.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ 
ในการร&องขอการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 

3. เลือกวิทยาเขต 
4. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. บันทึกรหัสรายวิชา 

7. บันทึกกลุ�มเรียน
เดิมท่ีต&องการ
ดําเนินการ 

8. บันทึกกลุ�มเรียน
ใหม�ท่ีต&องการ
ดําเนินการ 

9. เลือกทํารายการ
เพ่ือดําเนินการ 

10. กด “PROCESS” 
เพ่ือยืนยันการทํา

รายการ 
หมายเหตุ กรณีดําเนินการ 

เป$นรายให& DOUBLE CLICK ท่ี
รายชื่อเป$นรายบุคคล 
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    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน
ควรมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการย&ายหรือเปลี่ยน 
กลุ�มการเรียนโดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  ในกรณี 
ท่ีมีป9ญหาในการดําเนินการ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการย&ายหรือเปลี่ยนกลุ�มการเรียน  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  
และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.7  การบันทึกข+อมูลการเพ่ิมหน วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธN/การศึกษาค+นคว+าอิสระ 
    การบันทึกการลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&า
อิสระ  ในกรณีท่ีนิสิตแจ&งความประสงค7ผ�านหนังสือราชการหรือคําร&อง  เน่ืองจากไม�สามารถลงทะเบียน
เรียนเพ่ิมได&  หลังจากได&รับอนุมัติแล&ว  ผู&รับผิดชอบจะดําเนินการตามท่ีได&รับอนุมัติ  โดยมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการลงทะเบียนเรียน 
เพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  สะสม)   

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกข+อมูลการเพ่ิมหน วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธN/การศึกษาค+นคว+าอิสระผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการลงทะเบียนเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  ท่ีดําเนินการเสร็จทันที   
ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องตรวจสอบข&อมูลก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนเพ่ิมจํานวนหน�วยกิต 
กรณีเป$นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการลงทะเบียนเรียนเพ่ิมจํานวน
หน�วยกิตกรณีเป$นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยต&องระบุกลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ  

ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  การลงทะเบียนเรียนมากหรือน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ กําหนด  
การลงทะเบียนเรียนเพ่ิม  หรือการยกเลิกเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามข&อ  6 
     8.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     9.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

 

 
 

 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ในระบบลงทะเบียนมีความผิดพลาด  เช�น   
รหัสวิชา  ระบบเกรด  หรือจํานวนหน�วยกิตท่ีขอเพ่ิม  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลการเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ไม�ครบถ&วนหรือดําเนินการไม�ตรงตามท่ีร&องขอ  หรือ
ได&รับอนุมัติ 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

8. กดปุMมตรวจสอบ 

9. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  
สะสม)  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ควรมีความละเอียดรอบคอบ 
ในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  
สะสม)  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  โดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการเพ่ิมหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/
ป9ญหาพิเศษ  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรือ
อุปสรรคต�อไป 
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   2.8  การบันทึกข+อมูลการลดหน วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธN/การศึกษาค+นคว+าอิสระ 
    การบันทึกการลดหน�วยกิต  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ 
ในกรณีท่ีนิสิตแจ&งความประสงค7ผ�านหนังสือราชการ  เน่ืองจากไม�สามารถลงทะเบียนเรียนเพ่ิมได&  
หลังจากได&รับอนุมัติแล&ว  ผู&รบัผิดชอบจะดําเนินการตามท่ีได&รับอนุมัติ  โดยมีข้ันตอน 
ในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

เข&าเมนูทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบรายการท่ีได&รับอนุมัติ 
จากหนังสือหรือคําร&อง 

 

บันทึกรายการลดหน�วยกิต  
(Credit  สะสม)   

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการบันทึกข+อมูลการลดหน วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธN/การศึกษาค+นคว+าอิสระผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
     3.  ให&คลิก �  ออกจากช�องพิมพ7ทันที  เน่ืองจากหลังดําเนินการเสร็จแล&ว
ระบบจะพิมพ7เอกสารการลงทะเบียนลดหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  ท่ีดําเนินการเสร็จทันที   
ซ่ึงผู&รับผิดชอบต&องตรวจสอบข&อมูลก�อนการพิมพ7 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีได&รับอนุมัติให&ลงทะเบียนลดจํานวนหน�วยกิต 
กรณีเป$นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต&องการดําเนินการ 
     6.  ระบุรายละเอียดในการดําเนินการสําหรับการลงทะเบียนเรียนลดจํานวน
หน�วยกิตกรณีเป$นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  โดยต&องระบุกลุ�มการเรียนให&ตรงตามรายการ 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 2. เมนูปฏิบัติการ  

ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
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     7.  เลือกยกเลิกเง่ือนไขท่ีนิสิตต&องการอนุมัติ หรือเพ่ือให&การดําเนินการ 
ตามข&อ  6  สามารถกระทําได&  เช�น  การลงทะเบียนเรียนมากหรือน&อยกว�าเกณฑ7ท่ีข&อบังคับฯ กําหนด  
การลดรายวิชานอกช�วง  หรือการยกเลิกเง่ือนไขอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข&องกับการดําเนินการตามข&อ  6 
     8.  กดปุMมตรวจสอบ  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินการ  หากไม�สามารถดําเนินการ
ได&ระบบจะปรากฏเง่ือนไขท่ีต&องดําเนินการยกเลิกตามข&อ  7  หรือต&องแก&ไขต�อไป 
     9.  กดทํารายการ  เพ่ือยืนยันการทํารายการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 

 
 

 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการลดหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ในระบบลงทะเบียนมีความผิดพลาด  เช�น   
รหัสวิชา  ระบบเกรด  หรือจํานวนหน�วยกิตท่ีขอลด  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลการลดหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชา
วิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ไม�ครบถ&วนหรือดําเนินการไม�ตรงตามท่ีร&องขอ  หรือ
ได&รับอนุมัติ 

3. คลิก � ออกเพ่ือ
ยกเลิกการพิมพ7ทันที 4. บันทึกรหัส

ประจําตัวนิสิต 

5. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. ระบุรายละเอียด 
ในการดําเนินการ 

8. กดปุMมตรวจสอบ 

9. กดทํารายการเพ่ือ
ยืนยันการทํารายการ 

7. ยกเลิกเง่ือนไข 
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     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการลดหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  
กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  ควรมีความละเอียดรอบคอบ 
ในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการลดหน�วยกิต  (Credit  
สะสม)  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/ป9ญหาพิเศษ  โดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการลดหน�วยกิต  (Credit  สะสม)  กรณีรายวิชาวิทยานิพนธ7/การศึกษาค&นคว&าอิสระ/
ป9ญหาพิเศษ  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรือ
อุปสรรคต�อไป 
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   2.9  การยกเลิกกลุ มการเรียน 
    การดําเนินการยกเลิกกลุ�มการเรียนสามารถกระทําได&ในกรณีท่ีคณะ/ภาควิชา   
ขอปiดวิชาเรียนในภาคการศึกษาน้ันๆ  หรือกรณีท่ียกเลิกรายวิชากรณีท่ีนิสิตไม�ได&ชําระเงินค�าหน�วยกิต 
ตามระยะเวลาท่ีปฏิทินการศึกษากําหนด  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข&าเมนูระบบงานสนับสนุน 

เลือกเมนูยกเลิกกลุ�มการเรียน 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง 
ของคําร&อง 

 

บันทึกข&อมูลรายการ 
ยกเลิกกลุ�มการเรียน 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการยกเลิกกลุ มการเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน   เมนูระบบงานสนับสนุน 
     2.  คลิกเลือกข&อ  4  :  ยกเลิกกลุ�มการเรียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  เลือกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยท่ีจัดการเรียนการสอน  ซ่ึงมีรายวิชา 
ท่ีต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียนเปiดให&ลงทะเบียนเรียน 
     4.  ระบุปQการศึกษา  และภาคการศึกษา 
     5.  เลือกระดับการศึกษาและระบบการศึกษา 
     6.  บันทึกรหัสรายวิชา 
     7.  บันทึกกลุ�มการเรียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

 

1. เมนูปฏิบัติการ
ระบบงานสนับสนุน 

2. เมนูปฏิบัติการ  
ยกเลิกกลุ�มการเรียน 
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     8.  เลือก “W : ทํารายการ” เม่ือต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียน 
     9.  กด “PROCESS” เม่ือต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียนท้ังกลุ�ม 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  8 - 9  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เลือกวิทยาเขต 

5. เลือกระดับและ
ระบบการศึกษา 

4. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

6. บันทึกรหัสรายวิชา 7. บันทึกกลุ�มการเรียน 
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     10.  เม่ือต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียนรายคนให&คลิกสองครั้งติดต�อกัน  
(Double Click)  เลือกตรงรายชื่อนิสิตรายน้ัน ๆ  
     11.  กด “ใช�” เม่ือต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียนนิสิตเป$นรายบุคคล 
     12.  กด “ไม�” เม่ือไม�ต&องการยกเลิกกลุ�มการเรียน 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  10 - 12  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

8. เลือกประเภท  
“ทํารายการ” 

9. กด “PROCESS” 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียนในระบบลงทะเบียน 
มีความผิดพลาด  เช�น  ยกเลิกกลุ�มการเรียนผิดรายวิชา  หรือยกเลิกกลุ�มการเรียนไม�ครบถ&วน  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียนไม�ครบถ&วนหรือดําเนินการไม�ตรง
ตามท่ีร&องขอ  หรือได&รับอนุมัติ 
     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียน 
ควรมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
 

10. กด “Double Click” 
รายชื่อท่ีต&องการทํารายการ 

11. กด “ใช�” เพ่ือยืนยัน 
การทํารายการ 

12. กด “ไม�”  
เม่ือไม�ต&องการทํารายการ 
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     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียน 
โดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการยกเลิกกลุ�มการเรียนเพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  และแก&ไข
จุดท่ีเป$นป9ญหาหรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.10  การยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน 
    นิสิตท่ีได&ดําเนินการลงทะเบียนเรียน  แต�ไม�สามารถชําระเงินได&ตามกําหนด 
ระยะเวลาในปฏิทินการศึกษา  เม่ือถึงกําหนด  กลุ�มงานทะเบียน  จะดําเนินการยกเลิก 
ผลการลงทะเบียนเรียน  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เข&าเมนูระบบงานสนับสนุน 

เข&าเมนูยกเลิกรายการลงทะเบียน 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

ตรวจสอบข&อมูล 
การค&างชําระเงินค�าลงทะเบียนเรียน 

ในแต�ละภาคการศึกษา 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 
 

บันทึกข&อมูลรายการยกเลิก
รายการลงทะเบียนเรียน 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 
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    ข้ันตอนการตรวจสอบข+อมูลก อนการยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน 
ในแต ละภาคการศึกษาจะต+องตรวจสอบข+อมูลรายช่ือนิสิตท่ีค+างชําระเงินค าหน วยกิต 
และค าธรรมเนียมการศึกษาระบบทะเบียนนิสิต  ดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน   เมนูรายงานอ่ืน ๆ  
     2.  คลิกเลือกข&อ  15  :  รายงานนิสิตท่ีไม�มาชําระเงิน  (ยกเว&นทุน) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
    ระบบจะจัดทํารายงานรายชื่อนิสิตทุกระดับและทุกระบบการศึกษาในภาค
การศึกษาและปQการศึกษาท่ีต&องการตรวจสอบข&อมูลการค&างชําระเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียม
การศึกษา  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
รายงานอ่ืน ๆ  

2. เมนูปฏิบัติการ  
รายงานนิสิตท่ีไม�มา 

ชําระเงิน (ยกเว&นทุน) 
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    ข้ันตอนการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนผ านระบบทะเบียนนิสิต  สามารถ
ดําเนินการได+  2  ช องทาง  ดังนี้ 
     ช องทางท่ี  1 
      3.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
      4.  คลิกเลือกข&อ  7  :  ยกเลิกรายการลงทะเบียน 
       การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 
 

 
 

     ช องทางท่ี  2 
      3.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูระบบงานสนับสนุน 
      4.  คลิกเลือกข&อ  5  :  ยกเลิกรายการลงทะเบียน 
       การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 4  จะปรากฏหน&าจอ 
ดังภาพประกอบ 

 

3. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

4. เมนูปฏิบัติการ  
ยกเลิกรายการลงทะเบียน 
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      5.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีมีรายชื่อในรายงานการค&างชําระเงิน 
ค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา 
      6.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษา 
      7.  กด  “PROCESS” เพ่ือทํารายการ 
       การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  5 - 7  จะปรากฏหน&าจอดัง
ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เมนูปฏิบัติการ
ระบบงานสนับสนุน 4. เมนูปฏิบัติการ  

ยกเลิกรายการลงทะเบียน 
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     กรณีท่ีไม�สามารถยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนได&  เน่ืองจากนิสิตได&ชําระเงิน
ในรายการอ่ืน ๆ ในภาคการศึกษาท่ีจะต&องถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียน  จะไม�สามารถกด 
“PROCESS” ตามข&อ  7  ได&   
      8.  กด  “ตกลง” เพ่ือรับทราบผลของการไม�สามารถดําเนินการยกเลิก
รายการลงทะเบียนเรียน 
       การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

5. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

6. ระบุ 
ปQการศึกษา 
และภาค
การศึกษา 

7. กด “PROCESS” 
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     ผู&ทํารายการจะต&องทําการตรวจสอบข&อมูล  และดําเนินการตามข&อ  2.9   
การยกเลิกกลุ�มการเรียนเป$นรายวิชาต�อไป  
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนในระบบลงทะเบียนมีความผิดพลาด  
เช�น  ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนผิดคน  หรือการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนไม�ครบถ&วน  เป$นต&น 
     2.  ขาดการตรวจสอบข&อมูลก�อนดําเนินการ  เช�น  นิสิตมีสถานะทุนการศึกษา  
หรือผ�อนผันการชําระเงินหรือไม�  ส�งผลให&การดําเนินการมีความผิดพลาด 
     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการก�อนการ
ดําเนินการ  ซ่ึงมีผู&เก่ียวข&องบางกรณีอาจจะไม�เข&าใจ  และเกิดความไม�พึงพอใจ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการและไม�ศึกษาประกาศปฏิทินการศึกษา 
     5.  ผู&รับบริการบางส�วนท่ีถูกยกเลิกรายการลงทะเบียนเรียนไปแล&วมาร&องขอ
เพ่ือขอลงทะเบียนเรียนภายหลัง 

8. กด “ตกลง” 
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    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
ควรมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติข&อมูลการยกเลิกผลการลงทะเบียน
เรียนโดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  อย�างต�อเน่ือง
ในการดําเนินการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับบันทึกข&อมูลการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนเพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ  การดําเนินการ  
และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.11  การแก+ไขข+อมูลการลงทะเบียนเรียนด+วยสาเหตุต าง ๆ 
    การลงทะเบียนเรียนในแต�ละภาคการศึกษา  ผู&รับบริการบางส�วนจะมีป9ญหา 
อันเน่ืองมาจากหลายสาเหตุ  ส�งผลให&ไม�สามารถลงทะเบียนเรียนได&ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว& 
ในปฏิทินการศึกษา  ในการน้ี  จะต&องดําเนินการขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนล�าช&า  ขอแก&ไขข&อมูล
การลงทะเบียนเรียน  หรือขอดําเนินการอย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข&องกับการลงทะเบียนเรียน  แล&วแต�กรณี   
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอผู&มีอํานาจอนุมัติตามข้ันตอน 

ผู&มีอํานาจ
พิจารณา 

อนุมัต ิ

ไม�อนุมัต ิ

 

ดําเนินการลงทะเบียนเรียน/แก&ไข
ข&อมูลการลงทะเบียนเรียน  หรือ 
ขอดําเนินการอย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง

กับการลงทะเบียนเรียน   
แล&วแต�กรณี  

ตรวจสอบความถูกต&อง/สมบูรณ7 
 

ตรวจสอบความถูกต&องและข&อมูล 
ในหนังสือท่ีผู&รับบริการขออนุมัติ 
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    ข้ันตอนการแก+ไขข+อมูลการลงทะเบียนเรียนด+วยสาเหตุต าง ๆ  ผ านระบบ
ทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  3  :  ทํารายการลงทะเบียน-พิเศษ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตนิสิตท่ีได&รับอนุมัติดําเนินการลงทะเบียนเรียน/
แก&ไขข&อมูลการลงทะเบียนเรียน  หรือขอดําเนินการอย�างอ่ืนท่ีเก่ียวข&องกับการลงทะเบียนเรียน  
แล&วแต�กรณี  
     4.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีอนุมัติให&ดําเนินการ 
     5.  คลิก D ทํารายการตามท่ีได&รับอนุมัติ เช�น ลงทะเบียน เพ่ิมรายวิชา  
ลดรายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ�มรายวิชา เป$นต&น 
     6.  คลิก K ยกเลิกเง่ือนไข  กรณีท่ีได&รับอนุมัติ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

1. เมนูปฏิบัติการ  .
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ทํารายงานลงทะเบียน-พิเศษ 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การบันทึกข&อมูลแก&ไขข&อมูลการลงทะเบียนเรียนด&วยสาเหตุต�างๆ 
มีความผิดพลาด  เช�น  รหัสวิชา  กลุ�มการเรียน  ระบบเกรด  หรือจํานวนรายวิชา  เป$นต&น 
     2.  การบันทึกข&อมูลแก&ไขข&อมูลการลงทะเบียนเรียนด&วยสาเหตุต�างๆ 
หรือดําเนินการไม�ตรงตามท่ีร&องขอ  หรือได&รับอนุมัติ 
     3.  ขาดการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการในกรณี 
ท่ีหนังสือไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  คณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&ท่ีเก่ียวข&อง  ไม�เข&าใจในข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบในการบันทึกข&อมูลแก&ไขข&อมูลการลงทะเบียนเรียน
ด&วยสาเหตุต�างๆ  ควรมีความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการ 
     2.  ควรมีการตรวจสอบข&อมูลหรือการอนุมัติรายการแก&ไขข&อมูลการลงทะเบียน
เรียนด&วยสาเหตุต�างๆ  โดยละเอียดก�อนดําเนินการ 
 

3. บันทึกรหัส
ประจําตัวนิสิต 

4. ระบุปQการศึกษา
และภาคการศึกษา 

5. ทํารายการ 
ตามท่ีได&รับอนุมัติ 

6. ยกเลิกเง่ือนไข 
กรณีได&รับอนุมติ 
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     3.  มีการประสานงานกับคณะ  หรือหน�วยงาน  หรือผู&รับบริการ  หากหนังสือ 
ท่ีขอดําเนินการมีความไม�มีความชัดเจนหรือไม�เข&าใจในประเด็นท่ีร&องขอ 
     4.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู&กับคณะ  หน�วยงาน  ผู&รับบริการ  หรือผู&เก่ียวข&อง
กับการแก&ไขข&อมูลการลงทะเบียนเรียนด&วยสาเหตุต�างๆ  เพ่ือให&เกิดความเข&าใจในการปฏิบัติ   
การดําเนินการ  และแก&ไขจุดท่ีเป$นป9ญหาหรืออุปสรรคต�อไป 
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   2.12  จัดทําประกาศงดการเรียนการสอน 
    กรณีท่ีมีเหตุจําเป$นอย�างย่ิงท่ีจะต&องประกาศงดการเรียนการสอน  หน�วยงาน  หรือ
ผู&ท่ีเก่ียวข&องจะต&องแจ&งเหตุจําเป$นอย�างย่ิงน้ันมายังฝMายวิชาการ  เพ่ือจัดทําประกาศงดการเรียนการสอน  
โดยจะต&องแจ&งล�วงหน&าอย�างน&อย  1  สัปดาห7  เพ่ือให&นิสิต  ผู&สอน  และผู&ท่ีเก่ียวข&องได&เตรียม 
ความพร&อมในส�วนท่ีเก่ียวข&องต�อไป  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัย 
เพ่ืองดการเรียนการสอน 

ตรวจสอบข&อมูลเบ้ืองต&นของหนังสือและคัดกรอง
ความสําคัญหรือความจําเป$น 

จัดส�งประกาศให&คณะ/หน�วยงาน 
เพ่ือประชาสัมพันธ7ให&นิสิตและผู&ท่ีเก่ียวข&อง 

ได&รับทราบต�อไป 

หน�วยงาน หรือผู&เก่ียวข&องแจ&งเหตุจําเป$น 
ในการประกาศงดการเรียนการสอน 

มายังฝMายวิชาการ 
 

เสนอผู&มี
อํานาจลงนาม 

แก&ไข 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  มีการดําเนินการจัดทําประกาศล�าช&า  เน่ืองจากฝMายวิชาการได&รับหนังสือ
จากหน�วยงานท่ีมีความประสงค7จะขออนุมัติให&มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน  ล�าช&า 
     2.  หน�วยงานท่ีขออนุมัติการประกาศงดการเรียนการสอนไม�ทราบข้ันตอน 
ในการดําเนินการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เร�งชี้แจงและประสานงานกับคณะ  หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง  หรือผู&รับบริการ 
ในการดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินการขออนุมัติประกาศงดการเรียนการสอน 
     2.  มีการติดตามข&อมูลกับหน�วยงานและผู&ท่ีเก่ียวข&องในการดําเนินการขออนุมัติ
ประกาศงดการเรียนการสอน 
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   2.13  การจัดทําประกาศการเพ่ิม  ลดหย อน  ยกเว+น  หรือเรียกเก็บค าหน วยกิต  
ค าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค าธรรมเนียมอ่ืน ๆ 
    ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด&วยการเก็บเงินค�าหน�วยกิต  ค�าธรรมเนียม
การศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ.  2553  กําหนดให&ผู&เข&าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ท้ังในระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  ได&ใช&เป$นแนวปฏิบัติในการชําระเงินค�าหน�วยกิต  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ได&อย�างถูกต&อง  และเป$นไปในทิศทางเดียวกัน  กรณี
ท่ีมีความจําเป$นท่ีต&องการเพ่ิม  ลดหย�อน  ยกเว&น  หรือเรียกเก็บค�าหน�วยกิต  ธรรมเนียมการศึกษาหรือ
ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ให&แก�นิสิตรายใดท่ีต�างไปจากท่ีกําหนดไว&ในระเบียบ  ให&คณะ/หน�วยงานทําเรื่อง
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป$นราย ๆ ไป  แล&วกองทะเบียนและ
ประมวลผลทําประกาศมหาวิทยาลัย  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยในการเพ่ิม  
ลดหย�อน  ยกเว&น  แล&วแต�กรณี 

ตรวจสอบข&อมูลเบ้ืองต&นของนิสิต 
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

จัดส�งประกาศให&คณะ/หน�วยงานต&นสงักัด 
ของนิสิต  กองคลังและพัสดุ  งานระบบฐานข&อมูล  

งานลงทะเบียนเรียน และผู&เก่ียวข&อง 

ตรวจสอบมติคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย   

(เพ่ิม  ลดหย�อน  ยกเว&น  แล&วแต�กรณี) 
 

เสนอผู&มี
อํานาจลงนาม 

แก&ไข 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  มีการดําเนินการจัดทําประกาศล�าช&า  เน่ืองจากกองทะเบียนและ
ประมวลผลได&รับหนังสือแจ&งมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีให&ความเห็นชอบในการเพ่ิม  ลดหย�อน  
ยกเว&น  หรือเรียกเก็บค�าหน�วยกิต  ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ล�าช&า 
     2.  คณะ  หรือหน�วยงานท่ีต&องการเพ่ิม  ลดหย�อน  ยกเว&น  หรือเรียกเก็บ 
ค�าหน�วยกิต  ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ  ไม�ทราบข้ันตอนในการดําเนินการ  
ส�งผลให&กระทบต�อผู&รับบริการ 
     3.  ขาดการประสานงานระหว�างฝMายวิชาการ  คณะ  หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง  
หรือผู&รับบริการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  เร�งชี้แจงและประสานงานกับคณะ  หน�วยงานท่ีเก่ียวข&อง  หรือผู&รับบริการ 
ในการดําเนินการเก่ียวกับการดําเนินการการเพ่ิม  ลดหย�อน  ยกเว&น  หรือเรียกเก็บค�าหน�วยกิต  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
     2.  มีการติดตามข&อมูลกับหน�วยงานและผู&ท่ีเก่ียวข&องในการดําเนินการการเพ่ิม  
ลดหย�อน  ยกเว&น  หรือเรียกเก็บค�าหน�วยกิต  ค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ   
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  3.  ภารกิจด+านงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
   3.1  การให+บริการแก ผู+ใช+บริการเคานNเตอรN 
    การให&บริการแก&ผู&ใช&บริการหน&าเคาน7เตอร7  มีภาระงานท่ีมีความสําคัญอย�างย่ิง  
เน่ืองจากถือได&ว�าเป$นส�วนหน&าของหน�วยงาน  ดังน้ันบุคลากรต&องเป$นบุคคลท่ีมีความรอบรู&ในเน้ืองาน
ของทุกกลุ�มงาน  เป$นคนท่ีมีมนุษยสัมพันธ7อันดี  สามารถตอบคําถามเบ้ืองต&นได&หรือสามารถ 
แนะนําข้ันตอน  หรือการบริการให&กับผู&รับบริการได&อย�างถูกต&อง  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรอย�างอ่ืนท่ีทางราชการออกให& 

สอบถามสิ่งท่ีผู&รับบริการต&องการ 

ให&บริการผู&รับบริการ 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

กดเรียกคิวโดยให&บริการ
ตามบัตรคิว 

 

บันทึกข&อมูลการรับบริการ 
ในระบบฐานข&อมูล 

ติดต�อกลุ�มงานภายใน 
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    ข้ันตอนการให+บริการแก ผู+ใช+บริการเคานNเตอรNผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  5  :  รับใบคําขอร&อง 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  เลือกประเภทของคําร&อง 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&อง 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีรับคําร&อง 
     6.  ผู&รับบริการสามารถใส�รายละเอียด  หรือข&อมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือบ�งบอก
ลักษณะเฉพาะกรณีได& 
     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
     8.  ระบุสถานะของการดําเนินการตามประเภทของคําร&อง  โดยมีข&อความ 
ท่ีสามารถให&เลือกได&ดังน้ี 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รับใบคําร&อง 
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      8.1  เลือก  C  ไม�สามารถดําเนินการได& 
      8.2  เลือก  F  ประมวลผลแล&ว 
      8.3  เลือก  R  รับรายการแล&ว 
      8.4  เลือก  W  สร&างรายการแล&วรอประมวลผล 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

 
 
 
 
    เม่ือดําเนินการตามข้ันตอน  หากต&องการสืบค&นการดําเนินท้ังหมด  หรือสืบค&น
เฉพาะราย  หรือเฉพาะเรื่อง  ก็สามารถค&นหาได&  ดังน้ี 
     9.  เลือกสืบค&นจากประเภทของคําร&อง 
     10.  เลือกสืบค&นจากการระบุสถานะของการดําเนินการตามประเภทของคําร&อง 
     11.  เลือกสืบค&นจากรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&อง 
     12.  เลือกสืบค&นจากวันท่ีรับคําร&อง 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  9 - 12  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

3. เลือกประเภทคําร&อง 

4. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
5. ระบุปQการศึกษา 
และภาคการศึกษา 

6. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเป$น 

8. ระบุสถานะ 
การดําเนินการ 

7. กด PROCESS 
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    เม่ือผู&ให&บริการได&ให&บริการผู&รับบริการแล&ว  กรณีท่ีผู&รับบริการต&องการติดต�อ 
กับบุคลากรท�านอ่ืน  หรือผู&ให&บริการไม�สามารถให&ข&อมูลได&  ให&แจ&งผู&รับบริการให&ติดต�อกับส�วนงาน
เฉพาะ  ผู&บริหาร  หรือเจ&าหน&าท่ีท่ีรับผิดชอบท่ีเก่ียวข&องต�อไป 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การสื่อสารระหว�างผู&ให&บริการและผู&รับบริการบางครั้งสื่อสารไม�ตรงตาม
ความต&องการ  ส�งผลให&การดําเนินการผิดวัตถุประสงค7 
     2.  การดําเนินการของผู&ให&บริการบางครั้งไม�ครบถ&วน  ไม�ถูกต&อง  ตามคําร&อง
หรือการขอรับบริการของผู&รับบริการ 
     3.  สถานท่ีให&บริการยังไม�เหมาะสมกับการให&บริการ  ส�งผลให&ประสิทธิภาพ
ของการให&บริการลดลง 
     4.  ผู&ให&บริการบางคนอาจจะขาดทักษะ  ความชํานาญการ  หรือประสบการณ7
ในการให&บริการ 
     5.  บุคลากรท่ีให&บริการมีภาระประจําอ่ืนนอกเหนือจากการให&บริการ  ส�งผลให&
บางครั้งมีผลกระทบต�อการให&บริการ 

9. เลือกประเภทคําร&อง 10. สถานะการดําเนินการ
นิสิต 

11. ระบุรหัสประจําตัว
นิสิตท่ีต&องการสืบค&น 

12. สืบค&นจาก
วันท่ีรับคําร&อง 
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     6.  ระบบลงทะเบียน  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช&ในการปฏิบัติงาน
หรือการให&บริการมีป9ญหา  หรือล�าช&า  ส�งผลโดยตรงต�อการให&บริการ 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  บุคลากรผู&ให&บริการต&องฝ�กฝน  อบรม  หรือฝ�กทักษะประสบการณ7 
ในการให&บริการ 
     2.  เสนอผู&บริหารตามลําดับชั้น  เพ่ือขออนุมัติในการปรับเปลี่ยน  หรือปรับปรุง
สถานท่ีการให&บริการ 
     3.  เสนอผู&มีประสบการณ7  ผู&พัฒนาระบบ  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให&มีความเสถียร  หรือพัฒนาระบบให&สามารถให&บริการได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
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   3.2  การรับ - จ ายใบคําร+องทุกประเภท 
    การให&บริการรับ - จ�าย คําร&องทุกประเภทแก�ผู&รับบริการ  ถือว�าเป$นภาระงาน 
ท่ีหนัก  โดยผู&รับบริการมีความประสงค7ท่ีต&องการความรวดเร็ว  ถูกต&อง  และเป$นป9จจุบัน  ดังน้ัน
บุคลากรต&องเข&าใจในความต&องการของผู&รับบริการประกอบคําร&อง  และบริการให&กับผู&รับบริการ 
ได&อย�างถูกต&อง  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรอย�างอ่ืนท่ีทางราชการออกให& 

สอบถามสิ่งท่ีผู&รับบริการต&องการ 

ดําเนินการตามคําร&อง/นัดหมาย 
 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7 

กดเรียกคิวโดยให&บริการ
ตามบัตรคิว 

 

บันทึกข&อมูลการรับบริการ 
ในระบบฐานข&อมูล 

ติดต�อกลุ�มงานภายใน 
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    ข้ันตอนการรับ - จ ายใบคําร+องทุกประเภทผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  5  :  รับใบคําขอร&อง 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  เลือกประเภทของคําร&อง 
     4.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ียื่นคําร&อง 
     5.  ระบุปQการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีรับคําร&อง 
     6.  ผู&รับบริการสามารถใส�รายละเอียด  หรือข&อมูลเพ่ิมเติม  เพ่ือบ�งบอก
ลักษณะเฉพาะกรณีได& 
     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
     8.  ระบุสถานะของการดําเนินการตามประเภทของคําร&อง  โดยมีข&อความ 
ท่ีสามารถให&เลือกได&ดังน้ี 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
รับใบคําร&อง 
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      8.1  เลือก  C  ไม�สามารถดําเนินการได& 
      8.2  เลือก  F  ประมวลผลแล&ว 
      8.3  เลือก  R  รับรายการแล&ว 
      8.4  เลือก  W  สร&างรายการแล&วรอประมวลผล 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 8  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 

 
 
 
 
    เม่ือรับคําร&องจากผู&รับบริการแล&ว  ผู&ให&บริการจะดําเนินการออกเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาตามคําร&อง  เช�น  กรณีของใบแสดงผลการศึกษาหรือใบรับรองการศึกษา  ซ่ึงสามารถ 
ดูรายละเอียดได&ตามหัวข&อ  3.3  การพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
 
    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การสื่อสารระหว�างผู&ให&บริการและผู&รับบริการบางครั้งสื่อสารไม�ตรงตาม
ความต&องการ  ส�งผลให&การดําเนินการรับ - จ�ายใบคําร&องทุกประเภทผิดวัตถุประสงค7 
     2.  การดําเนินการของผู&ให&บริการรับ – จ�ายใบคําร&องทุกประเภทบางครั้ง 
ไม�ครบถ&วน  ไม�ถูกต&อง  ตามคําร&องหรือการขอรับบริการของผู&รับบริการ 

3. เลือกประเภทคําร&อง 

4. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
5. ระบุปQการศึกษา 
และภาคการศึกษา 

6. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเป$น 

8. ระบุสถานะ 
การดําเนินการ 

7. กด PROCESS 
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     3.  สถานท่ีให&บริการยังไม�เหมาะสมกับการให&บริการ  ส�งผลให&ประสิทธิภาพ
ของการให&บริการลดลง 
     4.  ผู&ให&บริการบางคนอาจจะขาดทักษะ  ความชํานาญการ  หรือประสบการณ7
ในการให&บริการรับ - จ�ายใบคําร&องทุกประเภท 
     5.  บุคลากรท่ีให&บริการมีภาระประจําอ่ืนนอกเหนือจากการให&บริการ  ส�งผลให&
บางครั้งมีผลกระทบต�อการให&บริการรับ - จ�ายใบคําร&องทุกประเภท 
     6.  ระบบลงทะเบียน  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช&ในการปฏิบัติงาน
หรือการให&บริการมีป9ญหา  หรือล�าช&า  ส�งผลโดยตรงต�อการให&บริการรับ - จ�ายใบคําร&องทุกประเภท 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  บุคลากรผู&ให&บริการต&องฝ�กฝน  อบรม  หรือฝ�กทักษะประสบการณ7 
ในการให&บริการรับ - จ�ายใบคําร&องทุกประเภท 
     2.  เสนอผู&บริหารตามลําดับชั้น  เพ่ือขออนุมัติในการปรับเปลี่ยน  หรือปรับปรุง
สถานท่ีการให&บริการ 
     3.  เสนอผู&มีประสบการณ7  ผู&พัฒนาระบบ  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให&มีความเสถียร  หรือพัฒนาระบบให&สามารถให&บริการได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
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   3.3  การพิมพNใบรับรองทุกประเภทและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
    การพิมพ7คําร&องทุกประเภทและ  Transcript  ฉบับป9จจุบัน  ถือว�าเป$นภาระ 
งานหลักอีกหน&าท่ีหน่ึงท่ีมีความสําคัญ  ซ่ึงต&องอาศัยความรวดเร็ว ถูกต&อง และเป$นป9จจุบัน  
ซ่ึงเม่ือผู&รับบริการ ย่ืนคําร&องสามารถรับเอกสารได&ทันที  โดยมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรอย�างอ่ืนท่ีทางราชการออกให& 

สอบถามและตรวจสอบคําร&อง 

เริ่มต&นระบบลงทะเบียน 

พิมพ7ใบรับรอง หรือ Transcript /นัดหมาย 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

กดเรียกคิวโดยให&บริการ
ตามบัตรคิว 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7/เก็บเอกสาร/ 

จ�ายให&ผู&รับบริการ 
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    ข้ันตอนการพิมพN Transcript (Eng) ฉบับป9จจุบัน  ผ านระบบทะเบียนนิสิต   
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  8  :  ใบแจ&งผลการเรียนอังกฤษ (Transcript)   
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอใบแสดงผลการศึกษา 

     4.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือไม�ให&แสดงภาพถ�ายในใบแสดงผลการศึกษา 

     5.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือให&แสดงรูปแบบของหัวกระดาษท่ีมี

สัญลักษณ7และชื่อของมหาวิทยาลัยใบแสดงผลการศึกษา  กรณีท่ีข้ึน  �  จะใช&เม่ือพิมพ7ใบแสดง 
ผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา 

     6.  กรณีท่ีมี  �  คือต&องการดูตัวอย�างเอกสารก�อนสั่งพิมพ7จริง 
     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียน

อังกฤษ (Transcript) 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. ยกเลิกการแสดงรูป 

6. แสดงตัวอย�างก�อนพิมพ7 

7. กด PROCESS 

5. กรณีพิมพ7ฉบับ
สําเร็จการศึกษา 
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    ข้ันตอนการพิมพN Transcript (ไทย) ฉบับป9จจุบัน  ผ านระบบทะเบียนนิสิต   
มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือกข&อ  9  :  ใบแจ&งผลการเรียนไทย (Transcript)   
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอใบแสดงผลการศึกษา 

     4.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือไม�ให&แสดงภาพถ�ายในใบแสดงผลการศึกษา 

     5.  คลิกเครื่องหมาย  �ออก  เพ่ือให&แสดงรูปแบบของหัวกระดาษท่ีมี

สัญลักษณ7และชื่อของมหาวิทยาลัยใบแสดงผลการศึกษา  กรณีท่ีข้ึน  �  จะใช&เม่ือพิมพ7ใบแสดง 
ผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา 

     6.  กรณีท่ีมี  �  คือต&องการดูตัวอย�างเอกสารก�อนสั่งพิมพ7จริง 
     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 

1. เมนูปฏิบัติการ 
งานบริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ใบแจ&งผลการเรียนไทย 

(Transcript) 
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      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. ยกเลิกการแสดงรูป 

6. แสดงตัวอย�างก�อนพิมพ7 

7. กด PROCESS 

5. กรณีพิมพ7ฉบับ
สําเร็จการศึกษา 
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    ข้ันตอนการพิมพNใบรับรองทุกประเภท  (กรณีนิสิตยังไม สําเร็จการศึกษา)   
ผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูงานบริการท่ัวไป 
     2.  คลิกเลือก ข&อ  10  :  ใบรับรองท่ัวไป 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอใบรับรอง 

     4.  คลิกใส�เครื่องหมาย  �เพ่ือให&ระบบกําหนดเลขท่ีหนังสือราชการ 
โดยอัตโนมัติ  ซ่ึงเลขท่ีหนังสือจะลําดับต�อจากใบรับรองการศึกษาฉบับล�าสุดท่ีออกให&กับผู&รับบริการแล&ว 
     5.  เลือกประเภทของใบรับรอง 

     6.  กรณีท่ีมี  �  คือต&องการดูตัวอย�างเอกสารก�อนสั่งพิมพ7จริง 
     7.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 7  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการงาน
บริการท่ัวไป 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ใบรับรองท่ัวไป 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

498 

 
 
      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 
4. กด �เพ่ือกําหนด
เลขท่ีหนังสืออัตโนมัติ 

5. เลือกประเภท 
ของใบรับรอง 6. แสดงตัวอย�างก�อนพิมพ7 

7. กด PROCESS 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

499 

ตัวอย�างประเภท  1  ใบรับรองภาคเรียนสุดท&าย 
 

 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

500 

ตัวอย�างประเภท  2  ใบรับรองความเป$นนิสิต 
 

 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

501 

ตัวอย�างประเภท  3  ใบรับรองครบหลักสูตร 
 

 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

502 

ตัวอย�างประเภท  908  ใบรับรองความเป$นนิสิตฉบับภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  การสื่อสารระหว�างผู&ให&บริการและผู&รับบริการบางครั้งสื่อสารไม�ตรงตาม
ความต&องการ  ส�งผลให&การดําเนินการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
ผิดวัตถุประสงค7 
     2.  การดําเนินการของผู&ให&บริการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript  
ฉบับป9จจุบันบางครั้งไม�ครบถ&วน  ไม�ถูกต&อง  ตามคําร&องหรือการขอรับบริการของผู&รับบริการ 
     3.  สถานท่ีให&บริการยังไม�เหมาะสมกับการให&บริการ  ส�งผลให&ประสิทธิภาพ
ของการให&บริการลดลง 
     4.  ผู&ให&บริการบางคนอาจจะขาดทักษะ  ความชํานาญการ  หรือประสบการณ7
ในการให&บริการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
     5.  บุคลากรท่ีให&บริการมีภาระประจําอ่ืนนอกเหนือจากการให&บริการ  ส�งผลให&
บางครั้งมีผลกระทบต�อการให&บริการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
     6.  ระบบลงทะเบียน  หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช&ในการปฏิบัติงาน
หรือการให&บริการมีป9ญหา  หรือล�าช&า  ส�งผลโดยตรงต�อการให&บริการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ 
Transcript ฉบับป9จจุบัน 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  บุคลากรผู&ให&บริการต&องฝ�กฝน  อบรม  หรือฝ�กทักษะประสบการณ7 
ในการให&บริการพิมพ7ใบรับรองทุกชนิดและ Transcript ฉบับป9จจุบัน 
     2.  เสนอผู&บริหารตามลําดับชั้น  เพ่ือขออนุมัติในการปรับเปลี่ยน  หรือปรับปรุง
สถานท่ีการให&บริการ 
     3.  เสนอผู&มีประสบการณ7  ผู&พัฒนาระบบ  เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให&มีความเสถียร  หรือพัฒนาระบบให&สามารถให&บริการได&อย�างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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   3.4  การแปลใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร 
    ผู&รับบริการท่ีมีความประสงค7จะแปลใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร   
อันเน่ืองจากไปศึกษาต�อต�างประเทศ  หรือเหตุผลอ่ืนสามารถดําเนินการขอเอกสารดังกล�าว   
โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบคําร&องและเอกสารท่ีเก่ียวข&อง/เข&าระบบลงทะเบียน 

ตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรอย�างอ่ืนท่ีทางราชการออกให& 

เข&าเมนูรายงานส�งตามวาระ 
เพ่ือพิมพ7เอกสาร (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

เสนอผู&มีอํานาจ 
ลงนาม 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เข&าเมนูรับใบคําขอร&อง 

กดเรียกคิวโดยให&บริการ
ตามบัตรคิว 

ตรวจสอบความถูกต&อง/
สมบูรณ7/เก็บเอกสารหรือ

จ�ายให&ผู&รับบริการ 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ข้ันตอนการแปลใบรับรองคุณวุฒิผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานส�งตามวาระ 
     2.  คลิกเลือกข&อ  7  :  ใบรับรองคุณวุฒิ  (Eng) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอแปลใบรับรองคุณวุฒิ 
     4.  บันทึกวัน เดือน ปQ ท่ีสภามหาวิทยาลัยได&อนุมัติปริญญา  และวัน เดือน ปQ  
ท่ีสําเร็จการศึกษา  ตามลําดับ 
     5.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 5  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 
 
 
 

1. เมนูปฏิบัติการ
รายงานส�งตามวาระ 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ใบรับรองคุณวุฒิ (Eng) 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

506 

 
 
      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏดังตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 
 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. บันทึกวันอนุมัติปริญญา 
และวันสําเร็จการศึกษา 

5. กด PROCESS 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ข้ันตอนการแปลใบปริญญาบัตรผ านระบบทะเบียนนิสิต  มีดังนี้ 
     1.  เรียกโปรแกรมระบบลงทะเบียน  เมนูรายงานส�งตามวาระ 
     2.  คลิกเลือกข&อ  8  :  ปริญญาบัตร  (Eng) 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  1 - 2  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

 
 
     3.  บันทึกรหัสประจําตัวนิสิตท่ีขอแปลใบปริญญาบัตร 
     4.  บันทึกชื่อคณบดี  อธิการบดี  นายกสภา  ในช�วงท่ีผู&ยื่นคําร&องขอใบแปล 
ใบปริญญาบัตรสําเร็จการศึกษา 
     5.  กรณีท่ีสําเร็จการศึกษาในช�วงท่ีเป$นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาสารคาม 
     6.  กดปุMม  “PROCESS”  เพ่ือยืนยันการดําเนินการ 
      การดําเนินการตามข้ันตอน  ข&อ  3 - 6  จะปรากฏหน&าจอดังภาพประกอบ 
 

1. เมนูปฏิบัติการ
รายงานส�งตามวาระ 

2. เมนูปฏิบัติการ 
ปริญญาบัตร (Eng) 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

509 

 
 
      เม่ือดําเนินการตามข้ันตอนจะปรากฏดังตัวอย�างเอกสาร  ดังภาพประกอบ 

3. บันทึกรหัสประจําตัวนิสิต 

4. บันทึกชื่อผู&บริหาร 

5. เฉพาะกรณีสําเร็จ
การศึกษาจาก มศว 

มหาสารคาม 

6. กด PROCESS 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

510 

 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการไม�ทราบข้ันตอนในการขอรับบริการการดําเนินการขอแปล
ใบรับรองคุณวุฒิหรือแปลใบปริญญาบัตร 
     2.  บุคลากรท่ีรับผิดชอบมีภาระประจําอ่ืนนอกเหนือจากการให&บริการขอแปล
ใบรับรองคุณวุฒิหรือแปลใบปริญญาบัตร  ส�งผลให&การดําเนินการมีความล�าช&า 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  มีการประชาสัมพันธ7ข้ันตอนและวิธีในการดําเนินการขอแปลใบรับรอง
คุณวุฒิหรือแปลใบปริญญาบัตรให&กับผู&รับบริการได&รับทราบ 
     2.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและข้ันตอนในการดําเนินให&มีความรวดเร็ว 
มากย่ิงข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

512 

เข&าเมนูงานบริการท่ัวไป 

เมนูรับใบคําขอร&อง 
เอกสาร 

รอการอนุมัติ 

ตรวจสอบบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรอย�างอ่ืนท่ีทางราชการออกให& 

ตรวจสอบการกรอกแบบฟอร7มคําร&อง/นัดหมายการส�งเอกสาร 

เข&าระบบลงทะเบียน/ตรวจสอบข&อมูลในระบบ 

ลงชื่อส�งเอกสารทางไปรษณีย7 ในใบเซ็นรับเอกสาร 

   3.5  การส งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณียN 
    ผู&รับบริการไม�สามารถมารับเอกสารสําคัญทางการศึกษาได&  และมีความประสงค7 
จะให&งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  กลุ�มงานทะเบียนส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา  จะต&องกรอก
แบบฟอร7มให&ครบตามข้ันตอน  โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติงานดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงนาม 
หนังสือนําส�ง 

กําหนดเลขในหนังสือนําส�ง 

บรรจุเอกสาร/ตรวจสอบ
ความถูกต&อง/สมบูรณ7/

จัดส�งเอกสาร 

กดเรียกคิวโดยให&บริการ
ตามบัตรคิว 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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    ป9ญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 
     1.  ผู&รับบริการบางส�วนบันทึกข&อมูลท่ีอยู�ในการรับเอกสารไม�ชัดเจน  ไม�ถูกต&อง  
หรือไม�ครบถ&วน  ส�งผลให&การส�งเอกสารทางการศึกษาทางไปรษณีย7มีความล�าช&าและผู&รับบริการไม�ได&รับ
เอกสาร 
     2.  ผู&รับบริการบางส�วนแจ&งข&อมูลเอกสารท่ีต&องการส�งเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาทางไปรษณีย7ไม�ครบถ&วน  หรือไม�ถูกต&อง 
     3.  ผู&ให&บริการจัดส�งเอกสารบางส�วนไม�ครบถ&วน  ไม�ถูกต&อง  หรือจัดส�ง 
ผิดรายบุคคล 
     4.  ขาดการติดตามข&อมูลในการดําเนินการส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ทางไปรษณีย7 
 
    การแก+ไขและแนวทางในการพัฒนา 
     1.  ประชาสัมพันธ7ข&อมูลท่ีเก่ียวข&องกับการส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ทางไปรษณีย7ให&ผู&รับบริการได&รับทราบ 
     2.  ผู&ให&บริการควรเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการดําเนินการเพ่ือไม�ให&เกิด
ความผิดพลาดได& 
 
 ข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานท่ีใช&ระบบปฏิบัติการระบบทะเบียนนิสิต  มีภารกิจท่ีครอบคลุม
งานในกลุ�มงานทะเบียนเป$นหลัก  ซ่ึงประกอบไปด&วย  งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน   
และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข&องกว�า  100  กิจกรรม (แผนการปฏิบัติงาน 
กลุ�มงานทะเบียนในภาคผนวก  ค)  บุคลากรท่ีปฏิบัติงานโดยใช&ระบบทะเบียนนิสิตจะต&องศึกษาข้ันตอน
และวิธีการทํางานโดยละเอียด  เพ่ือให&เกิดความผิดพลาดน&อยท่ีสุด  หรือไม�เกิดข&อผิดพลาดเลย   
เพราะความมุ�งหวังของผู&รับบริการมีสูงมาก  ดังน้ัน  จึงเป$นหน&าท่ีท่ีผู&ให&บริการจะต&องมีการศึกษา  ฝ�กฝน
ตนเองให&มีทักษะ  มีประสบการณ7  มีความชํานาญการในการปฏิบัติงานหรือให&บริการ  เพราะเปNาหมาย
ในการปฏิบัติงานหรือการให&บริการ  คือ  ผู&รับบริการได&รับการบริการท่ีถูกต&อง  ตรงตามความต&องการ  
และท&ายท่ีสุด  คือ  ผู&รับบริการมีความพึงพอใจและประทับใจ 
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บทที่  4 
 

การขอใช�บริการและแบบฟอร�มคําร�องการขอใช�บริการระบบทะเบียนนิสิต 
 

 เพ่ือให'การให'บริการในแต�ละกิจกรรม  กระบวนงานภายในกลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียน
และประมวลผล  เป+นไปในทิศทางเดียวกัน  เป+นระเบียบเรียบร'อย  และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ผู'จัดทําได'นําเสนอข'อมูลเก่ียวกับการการใช'บริการของกลุ�มงานทะเบียน  ดังน้ี 
  1.  ระเบียบการขอใช'บริการระบบทะเบียนนิสิต 
  2.  ข'อตกลงการใช'บริการระบบทะเบียนนิสิต 
  3.  แบบฟอร5มคําร'องการให'บริการระบบทะเบียนนิสิต 
 
ระเบียบการขอใช�บริการระบบทะเบียนนิสิต 
 
 1.  กลุ�มงานทะเบียน  เป+นกลุ�มงานภายในกองทะเบียนและประมวลผล  ซ่ึงเป+นกลุ�มงาน
สนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีบทบาทสําคัญในการให'บริการครอบคลุมภารกิจหลัก  คือ   
งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา  เท�าน้ัน 
 2.  กลุ�มผู'รับบริการ  ประกอบด'วย 
  2.1  นิสิต 
  2.2  บุคลากร 
  2.3  คณาจารย5  หรือผู'บริหาร 
  2.4  ผู'ปกครอง 
  2.5  บุคคลท่ัวไป 
 3.  ผู'มาขอรับบริการจะต'องปฏิบัติตามข'อตกลง  ข้ันตอน  หรือกระบวนการในการรับบริการ 
ด'วยตนเอง  หรือมอบอํานาจให'ผู'แทนท่ีสามารถรับผิดชอบ  ตัดสินใจ  หรือทําความเข'าใจกับผู'ให'บริการ
ได' 
 4.  การให'บริการจะดําเนินการตามลําดับก�อน - หลัง   
 5.  การให'บริการงานด�วน  ผู'อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล  นายทะเบียน  หัวหน'า
กลุ�มงานทะเบียน  หรือผู'ท่ีได'รับมอบหมายจะเป+นผู'พิจารณาตามความเหมาะสม  โดยยึดความพร'อม
ของผู'ปฏิบัติงานและความพึงพอใจของผู'รับบริการเป+นหลัก 
 6.  การดําเนินการงานหลักของกลุ�มงานทะเบียนให'ศึกษาข้ันตอน  กระบวนการ  หรือเอกสาร
อ่ืน ๆ ประกอบการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 
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  6.1  คู�มือการปฏิบัติงาน 
  6.2  คู�มือระเบียบ  ข'อบังคับ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข'อง 
  6.3  คู�มือการใช'บริการระบบบริการการศึกษาและการใช'บริการงานทะเบียน 
  6.4  ปฏิทินการศึกษา 
  6.5  เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวข'องกับการจัดการศึกษา 
 7.  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานจะมีข้ันตอน  ระยะเวลา  ตามท่ีกองทะเบียนและประมวลผล
กําหนด 
 
ข�อตกลงการใช�บริการระบบทะเบียนนิสิต 
 
 กลุ�มงานทะเบียน  มีภารกิจหลักในการให'บริการ  ครอบคลุมภารกิจหลัก  คือ   
งานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา  และเน่ืองจาก
มีผู'รับบริการจํานวนมาก  กลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  จึงกําหนดข้ันตอน 
และระยะเวลาในการรับบริการ  (กองทะเบียนและประมวลผล.  2554  :  20 - 41)  ดังน้ี 
 
  1.  ข้ันตอนการขอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�าน 
ความเห็นชอบ/การอนุมัติ  ตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการย่ืนคําร'อง  ณ  ช�องบริการ  หรือรับบริการอ่ืน ๆ   
ตามท่ีต'องการ  พร'อมแนบบัตรประจําตัวนิสิตทุกครั้ง 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการดําเนินการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน ของแบบคําร'อง  
หรือให'บริการอ่ืน ๆ  ตามท่ีผู'รับบริการต'องการ  และทํารายการในระบบทะเบียน  เฉพาะกรณีท่ีต'อง
ชําระเงินค�าธรรมเนียมผู'รับบริการจะต'องชําระเงิน  ณ  จุดกองคลังและพัสดุให'เรียบร'อย 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  2.  กระบวนการติดต%อสอบถาม/หรือติดต%องานอย%างอ่ืน 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  2  แสดงบัตรประจําตัวนิสิต/บัตรประจําตัวท่ีทางราชการออกให' 
   ข้ันตอนท่ี  3  รับบริการสอบถาม/หรือบริการอ่ืนตามความประสงค5 
   ข้ันตอนท่ี  4  สิ้นสุดกระบวนการ  (รับเอกสาร/ใบเสร็จ/บัตรประจําตัว) 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

516 

  3.  ข้ันตอนการพิมพ�แบบคําร�องผ%านระบบเครือข%าย  Internet 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการเข'าเว็บไซต5  http://reg.msu.ac.th  หรือ
http://www.regpr.msu.ac.th 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการเลือกเมนู  พิมพ5คําร'องทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการเลือกพิมพ5แบบคําร'องตามความต'องการ 
 
  4.  ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนนิสิตใหม%ผ%านระบบเครือข%าย  Internet 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการเข'าเว็บไซต5  http://admit.msu.ac.th เลือก   
เมนูเริ่มรายงานตัว 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการทําการค'นหาชื่อและรหัสประจําตัวนิสิต  แล'วเลือก   
“Click  เพ่ือข้ึนทะเบียนนิสิตใหม�” 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการทําการกรอกรหัสประจําตัวนิสิต  11  หลัก  คลิก  
“ตรวจสอบ”  เลือก  “บันทึกข'อมูล/แก'ไขข'อมูล” 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'รับบริการทําการกรอกข'อมูลรายงานตัว  เสร็จแล'วกด  “บันทึก” 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการพิมพ5แบบรายงานตัว/พิมพ5ใบชําระเงิน  และชําระเงิน   
ณ  ธนาคารหรือช�องทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   
   หมายเหตุ  การรายงานตัวจะสมบูรณ5ต�อเม่ือทําการชําระเงินเรียบร'อยเท�าน้ัน 
 
  5.  ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนด�วยตนเองผ%านระบบเครือข%าย  Internet 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการตรวจสอบรายวิชาท่ีเป[ดสอนผ�านระบบบริการการศึกษา 
(http://reg.msu.ac.th) (เมนูรายวิชาท่ีเป[ดสอน, เมนูตรวจรายวิชาก�อนลงทะเบียนเรียน) หรือ
รายละเอียดรายวิชาท่ีต'องลงทะเบียนจากคณะ หน�วยงานท่ีสังกัด 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการพบอาจารย5ท่ีปรึกษา  หรือฝ^ายวิชาการ หรือคณาจารย5ใน
คณะ หน�วยงานท่ีสังกัด 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการเลือกรายวิชาท่ีจะลงทะเบียนเรียนด'วยตนเองผ�านระบบ
เครือข�าย  Internet  (ผู'รับบริการจะได'สิทธิ์ท่ีนั่งเรียนรายวิชาน้ัน ๆ ทันทีตามจํานวนท่ีเป[ดรับในแต�ละ
กลุ�มเรียนในรายวิชาน้ัน) 
   ข้ันตอนท่ี  4  ชําระเงิน  (ผู'รับบริการต'องตรวจสอบ  รหัสวิชา  ชื่อวิชา  จํานวน 
หน�วยกิต  จํานวนเงินให'ถูกต'องก�อนไปชําระเงิน)  โดยมีช�องทางการชําระเงิน  2  กรณี  ดังน้ี 
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    กรณีผู'รับบริการท่ัวไป  มีข้ันตอนการชําระเงิน  คือ 
     1)  พิมพ5ใบรับลงทะเบียน  (ใบ  มมส.5)  ไฟล5  PDF 
     2)  ผู'รับบริการนําใบ  มมส.5  ไปชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาและ 
ค�าหน�วยกิต  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว'ในปฏิทินการศึกษาและตามช�องทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    กรณีผู'รับบริการได'ทุนการศึกษา  กยศ.  หรือทุนการศึกษาอ่ืน ๆ หรือได'รับ 
การยกเว'นการชําระเงินค�าธรรมเนียมและค�าหน�วยกิต  มีข้ันตอน  คือ  
     1)  ตรวจสอบสถานะ  จํานวนเงินทุนการศึกษาท่ีได'รับอนุมัติ 
     2)  กรณีผู'รับบริการมียอดเงินค�าลงทะเบียนเรียนท่ีต'องชําระเกินกว�าวงเงิน 
ท่ีได'รับ  ให'นิสิตพิมพ5ใบ  มมส.5  (ไฟล5  PDF)  นําไปชําระเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว'ในปฏิทิน
การศึกษา  และตามช�องทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในเมนู 
ผลการลงทะเบียนเรียน 
   หมายเหตุ 
    1.  ให'ผู'รับบริการลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว'ในปฏิทินการศึกษา
อย�างเคร�งครัด  เพ่ือประโยชน5ของผู'รับบริการเอง 
    2.  ผู'รับบริการสามารถชําระเงินค�าธรรมเนียมการศึกษาและค�าหน�วยกิต 
ผ�านธนาคารได'  8  ธนาคาร  ได'แก�  ธนาคารไทยพาณิชย5  จํากัด  (มหาชน),  ธนาคารทหารไทย  จํากัด  
(มหาชน),  ธนาคารกรุงเทพ  จํากัด  (มหาชน),  ธนาคารกรุงไทย  จํากัด  (มหาชน),  ธนาคารกสิกรไทย,  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จํากัด  (มหาชน),  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ5การเกษตร  และธนาคาร
ธนชาต  จํากัด  (มหาชน) 
    3.  ผู'รับบริการสามารถเพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนด'วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  
Internet  ได'ภายใน  2  สัปดาห5  ของภาคการศึกษาปกติ  หรือภายใน  1  สัปดาห5ของภาคการศึกษา
ฤดูร'อน  นับจากวันเป[ดภาคการศึกษา  โดยได'รับเงินคืนเต็มจํานวน  (กรณีท่ีถอนรายวิชา) 
    4.  ผู'รับบริการสามารถถอนรายวิชาด'วยตนเองผ�านระบบเครือข�าย  Internet  
ภายหลังกําหนด  (สัปดาห5ท่ี  3  ของภาคการศึกษาปกติ  หรือสัปดาห5ท่ี  2  ของภาคการศึกษาฤดูร'อน  
นับจากวันเป[ดภาคการศึกษา  จนถึงวันท่ีกําหนดไว'ในปฏิทินการศึกษา)  โดยไม�ได'รับเงินคืนและได'รับ
สัญลักษณ5  W  ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
    5.  กรณีผู'รับบริการ  เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนในคราวเดียวกัน  ระบบจะทําการ 
หักลบหน้ีในระบบ  และหากมีส�วนต�างท่ีต'องชําระเงิน  ให'ชําระเงินตามข้ันตอน  ระยะเวลา   
และช�องทางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    6.  กรณีขอรับเงินค�าลงทะเบียนเรียนคืน  ให'ผู'รับบริการติดต�อขอรับคืนได'หลังวัน
สุดท'ายของการลงทะเบียนเรียนช�วงท่ี  3  ณ  กองคลังและพัสดุ 
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    7.  ผู'รับบริการท่ีไม�ลงทะเบียนเรียน  ไม�ชําระค�าธรรมเนียมและค�าหน�วยกิต 
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในปฏิทินการศึกษา  กองทะเบียนและประมวลผล  จะทําการยกเลิก 
ผลการลงทะเบียนเรียนท้ังหมด  และผู'รับบริการต'องมาทําเรื่องขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาน้ัน ๆ  
 
  6.  ข้ันตอนการถอนรายวิชาติด  W  ผ%านระบบเครือข%าย  Internet 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการเข'าระบบบริการการศึกษา  (http://reg.msu.ac.th) 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการเลือกเมนู  ถอนติด  W 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการกรอกรหัสวิชา  กลุ�มการเรียน  กดปุ̂ม  “บันทึก”  แล'วกด
ปุ̂ม  “ยืนยันการลงทะเบียน” 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'รับบริการกรอกรหัสเลขประจําตัวประชาชน  แล'วกดปุ̂ม  “ยืนยัน 
การลงทะเบียน”  อีกหน่ึงครั้ง 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการทําการตรวจสอบผลการทํารายการผ�านระบบบริการการศึกษา 
   หมายเหตุ  รายวิชาท่ีทําการถอนติด  W  หน�วยกิตรายวิชาในเมนูผลการศึกษาจะเป+น 0 
 
  7.  ข้ันตอนการขอใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  และใบรับรองผลการศึกษา 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องให'ตรงกับความต'องการ   
ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  หรือกรอกใบแบบฟอร5มท่ีพิมพ5ผ�านระบบบริการการศึกษามาแล'ว 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิวและย่ืนคําร'อง  ชําระค�าธรรมเนียม   
ณ  จุดชําระเงิน 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'องของแบบคําร'อง 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการบันทึกข'อมูลในระบบทะเบียน  พิมพ5เอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาตามรายการคําร'อง 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการรอรับเอกสารทันที 
 
  8.  ข้ันตอนการให�บริการส%งเอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย� 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องการส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ทางไปรษณีย5  และชําระค�าธรรมเนียม  ณ  กองคลังและพัสดุ 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'อง  และแจ'ง
วันท่ีจะจัดส�งเอกสารทางการศึกษาให'ผู'รับบริการทราบ  (กรณีข'อมูลไม�ครบถ'วนให'ผู'รับบริการแก'ไขให'
ถูกต'อง) 
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   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการจัดทําหนังสือนําส�งเพ่ือให'ผู'มีอํานาจลงนาม  ออกเลขหนังสือ   
และนําส�งเอกสารฯ  ณ  งานสารบรรณ  กองกลาง  เพ่ือดําเนินการจัดส�งต�อไป 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการได'รับเอกสารทางการศึกษา 
 
  9.  ข้ันตอนการขอแก�ไขข�อมูลทางการศึกษา 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องการขอแก'ไขข'อมูลทางการศึกษา   
พร'อมแนบหลักฐานสําคัญท่ีทางราชการออกให' 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'องพร'อม 
แนบหลักฐาน  (กรณีข'อมูลไม�ครบถ'วนหรือถูกต'องให'ผู'รับบริการแก'ไขให'ถูกต'อง) 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการดําเนินการแก'ไขข'อมูลทางการศึกษาตามคําร'องในระบบ
ทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  10.  ข้ันตอนการขอย�ายคณะเรียน/เปล่ียนสาขา/วิชาโท 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/อนุมัติ ตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการชําระเงินค�าธรรมเนียม  การขอย'ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา/
วิชาโท  ณ  กองคลังและพัสดุ  (ระดับบัณฑิตศึกษาชําระเฉพาะค�าย'ายวิทยาเขต และเปลี่ยนประเภท
นิสิต) 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'รับบริการย่ืนคําร'องขอย'ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาโท  พร'อมแนบ
บัตรประจําตัวนิสิตหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให' 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'อง 
   ข้ันตอนท่ี  6  ผู'รับบริการบันทึกสถานการณ5ขอย'ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา/วิชาโท   
ในระบบทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  7  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
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  11.  ข้ันตอนการลาพักการเรียน 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/การอนุมัติ  ตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการย่ืนคําร'องขอลาพักการเรียน  พร'อมแนบบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรอ่ืนท่ีทางราชการออกให' 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'อง  กรณีมี
ปlญหาผู'รับบริการต'องนําไปแก'ไขให'ถูกต'อง ครบ ถ'วนต�อไป 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'ให'บริการบันทึกสถานะลาพักการเรียนในระบบทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  6  ผู'รับบริการชําระเงินค�าธรรมเนียมการลาพักการเรียน  ณ  กองคลัง 
และพัสดุ 
   ข้ันตอนท่ี  7  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  12.  ข้ันตอนการรักษาสภาพนิสิต 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/การอนุมัติ  ตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน  กรณีระดับบัณฑิตศึกษาย่ืนแบบฟอร5ม   
ณ  บัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือตรวจสอบความถูกต'องของข'อมูล 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'อง  กรณี
ข'อมูลไม�ถูกต'อง ให'ผู'รับบริการแก'ไขให'ถูกต'องต�อไป 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการบันทึกสถานะการรักษาสภาพนิสิตในระบบทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการชําระค�าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสิต  ณ  กองคลัง 
และพัสดุ 
   ข้ันตอนท่ี  6   ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  13.  ข้ันตอนการลาออก 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/การอนุมัติ  ตามข้ันตอนใบแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
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   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการย่ืนคําร'องขอลาออก  พร'อมแนบบัตรประจําตัวนิสิตหรือบัตร
อ่ืนท่ีทางราชการออกให' 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วน  ในแบบคําร'อง  กรณีมี
ปlญหา  ผู'รับบริการต'องนําไปแก'ไขให'ถูกต'อง 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'ให'บริการบันทึกสถานะการลาออกในระบบทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  6  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  14.  ข้ันตอนการขอคืนสภาพนิสิต  (กรณีพ�นสภาพนิสิตและสามารถขอคืนสภาพได� 
ตามข�อบังคับฯ เท%านั้น) 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/การอนุมัติตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'รับบริการตรวจสอบความถูกต'อง  ครบถ'วนในแบบคําร'อง  กรณีท่ีมี
ปlญหาผู'รับบริการต'องแก'ไขให'ถูกต'อง 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการเสนอผู'มีอํานาจลงนาม  หากไม�อนุมัติแจ'งให'ผู'รับบริการ
ทราบต�อไป 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'รับบริการขอรับคําร'องท่ีได'รับอนุมัติไปชําระค�าธรรมเนียมการคืนสภาพ
นิสิต  ณ  กองคลังและพัสดุ 
   ข้ันตอนท่ี  6  ผู'รับบริการต'องดําเนินการลาพักการเรียน/รักษาสภาพนิสิต  ย'อนหลัง 
ในภาคการศึกษาท่ีผ�านมาแล'ว  เพ่ือให'มีสถานภาพต�อเน่ืองและเป+นปlจจุบัน 
   ข้ันตอนท่ี  7  ผู'ให'บริการบันทึกสถานะการคืนสภาพนิสิตในระบบทะเบียน 
   ข้ันตอนท่ี  8  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการในระบบบริการการศึกษา  
(http://reg.msu.ac.th) 
 
  15.  ข้ันตอนการขอโอนย�ายสถานศึกษา 
   การโอนย'ายสถานศึกษามี  2  กรณี  คือ  กรณีท่ี  1  นิสิต/นักศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขอโอนย'ายมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กรณีท่ี  2  นิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ขอโอนย'ายไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน  แต�ละกรณีมีข้ันตอนการดําเนินการ  ดังน้ี 
    15.1  กรณีท่ี  1  นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขอโอนย'ายมายัง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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     ข้ันตอนท่ี  1  นิสิต/นักศึกษา  ทําเรื่องขอโอนย'ายสถานศึกษาจากสถาบัน 
การศึกษาเดิม  ส�งเรื่องมายังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พร'อมแนบหลักฐานการศึกษา   
เพ่ือประกอบการพิจารณา  (ต'องย่ืนเรื่องต�อมหาวิทยาลัยมหาสารคามไม�น'อยกว�า  4  สัปดาห5   
ก�อนวันเป[ดภาคการศึกษาท่ีประสงค5เข'าศึกษา) 
     ข้ันตอนท่ี  2  มหาวิทยาลัย/คณะท่ีนิสิตขอเข'าศึกษาพิจารณาการโอนย'าย
สถานศึกษา  กรณีไม�อนุมัติ  ให'รีบแจ'งให'ผู'ยื่นคําร'องทราบ 
     ข้ันตอนท่ี  3  คณะพิจารณาการโอนย'ายและส�งผลการพิจารณาไปยังกอง
ทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือส�งหนังสือตอบรับการโอนย'ายสถานศึกษาไปยังสถาบันเดิม 
     ข้ันตอนท่ี  4  นิสิต/นักศึกษาติดต�อขอรายงานตัวเข'าศึกษา  ณ  กองทะเบียน 
และประมวลผล 
    15.2  กรณีท่ี  2  นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ขอโอนย'ายไปยังสถาบัน 
การศึกษาอ่ืน 
     ข้ันตอนท่ี  1  นิสิตย่ืนคําร'องขอโอนย'ายสถานศึกษาท่ีคณะท่ีนิสิตสังกัด 
     ข้ันตอนท่ี  2  คณะพิจารณาการโอนย'ายสถานศึกษา  โดยผ�านความเห็นชอบ 
จากอาจารย5ท่ีปรึกษา  ภาควิชา  และคณบดี  กรณีไม�อนุมัติแจ'งให'นิสิตทราบ 
     ข้ันตอนท่ี  3  นิสิตส�งคําร'องขอโอนย'ายสถานศึกษาท่ีได'รับอนุมัติแล'วท่ีกอง
ทะเบียนและประมวลผล  เพ่ือทําหนังสือเสนอความเห็นชอบตามข้ันตอน 
     ข้ันตอนท่ี  4  กองทะเบียนและประมวลผลส�งเรื่องขอโอนย'ายสถานศึกษาไปยัง
สถาบันท่ีนิสิตมีความประสงค5จะย'ายไป 
     ข้ันตอนท่ี  5  นิสิตรอผลการพิจารณาการรับโอน/ตอบรับ  (โดยสามารถติดต�อ
ทราบผลได'ท่ีคณะ/กองทะเบียนและประมวลผล) 
 
  16.  ข้ันตอนการขอขยายเวลาศึกษาต%อ/ขอส%งตัวกลับต�นสังกัด 
   ข้ันตอนท่ี  1  ผู'รับบริการกรอกข'อมูลในแบบคําร'องและดําเนินการผ�านความ
เห็นชอบ/การอนุมัติ  ตามข้ันตอนในแบบคําร'องให'ครบถ'วน 
   ข้ันตอนท่ี  2  ผู'รับบริการกดบัตรคิว  เพ่ือรอรับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  3  ผู'ให'บริการตรวจสอบข'อมูลการขอขยายเวลาศึกษาต�อ/ขอส�งตัวกลับต'น
สังกัด  ประกอบคําร'องหนังสือราชการจากต'นสังกัด  กรณีข'อมูลไม�ครบถ'วนหรือถูกต'องผู'รับบริการ
จะต'องดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'อง 
   ข้ันตอนท่ี  4  ผู'ให'บริการจัดพิมพ5หนังสือราชการ  การขอขยายเวลาศึกษาต�อ/ขอส�งตัว
กลับเข'ารับราชการ 
   ข้ันตอนท่ี  5  ผู'ให'บริการเสนอผู'มีอํานาจลงนาม 
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   ข้ันตอนท่ี  6  ผู'ให'บริการตรวจสอบและจัดพิมพ5เพ่ือส�งเอกสารทางไปรษณีย5ไปยังต'น
สังกัดของผู'รับบริการ 
   ข้ันตอนท่ี  7  ผู'รับบริการตรวจสอบผลการดําเนินการ  ณ  ต'นสังกัด 
  ข้ันตอนการให'บริการท้ัง  16  หัวข'อ  เป+นกิจกรรมหรือกระบวนงานท่ีผู'รับบริการมาติดต�อ
เป+นประจํา  ดังน้ัน  ผู'ให'บริการและผู'รับบริการจะต'องศึกษา  เพ่ือให'ได'รับการบริการท่ีครบถ'วน  
ถูกต'อง  มีความสะดวก  และรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
 
แบบฟอร�มคําร�องการให�บริการระบบทะเบียนนิสิต 
 
 เพ่ือการให'บริการของกลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  ในแต�ละกิจกรรม  
หรือกระบวนงานมีความรวดเร็ว  ถูกต'อง  เป+นไปตามข'อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข'อง   
จึงกําหนดแบบฟอร5มคําร'องสําหรับการให'บริการ  ครอบคลุมภารกิจหลัก  คือ  งานทะเบียนประวัติ  
งานลงทะเบียนเรียน  งานตรวจสอบคุณวุฒิ  และงานบริการเอกสารสําคัญทางการศึกษา  ดังน้ี 
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  1.  แบบรายงานตัวนิสิตระดับปริญญาตรี 
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  2.  แบบฟอร�มขอผ%อนผันเอกกสารการรายงานตัว 
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  3.  คําร�องขอแก�ไขข�อมูลทางการศึกษา  (ระดับปริญญาตรี) 
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  4.  คําร�องขอลาพักการเรียน  (ระดับปริญญาตรี) 
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  5.  คําร�องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  (ระดับปริญญาตรี) 
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  6.  คําร�องขอลาออก  (ระดับปริญญาตรี) 
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  7.  คําร�องขอคืนสภาพการเปLนนิสิต  (ระดับปริญญาตรี) 
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หน'า  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

533 

  8.  คําร�องขอย�ายสถานศึกษา  (ระดับปริญญาตรี) 
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  9.  คําร�องขอย�ายคณะ  เปล่ียนสาขา  และสาขาวิชาโท  (ระดับปริญญาตรี) 
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หน'า  2 
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  10.  แบบรายงานตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
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  11.  คําร�องขอแก�ไขข�อมูลทางการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  12.  คําร�องขอลาพักการเรียน  (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
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  13.  คําร�องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  14.  คําร�องขอลาออก  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  15.  คําร�องขอคืนสภาพการเปLนนิสิต  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  16.  คําร�องขอย�ายสถานศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  17.  คําร�องขอเปล่ียนสาขาวิชา  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  18.  คําร�องขอเปล่ียนแผนการเรียน  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  19.  คําร�องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต%อ  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

550 

  23.  คําร�องขอตรวจสอบรหัสผ%านเข�าระบบทะเบียนสําหรับนิสิต 
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  24.  ใบมอบฉันทะ 
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  27.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน  (ระดับปริญญาตรี) 
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  28.  คําร�องขอเปล่ียนกลุ%มเรียน  (ระดับปริญญาตรี) 
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  29.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนเปLน  Audit  (ระดับปริญญาตรี) 
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  30.  คําร�องขอลงทะเบียน  Thesis/IS  (เพ่ิม)  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  31.  คําร�องชําระค%าธรรมเนียมการศึกษา  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  32.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียน  ในเวลาราชการ  นอกเวลาราชการ   
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  33.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอ่ืน 
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  34.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนเปLน  Audit  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  35.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือตํ่ากว%ากําหนดในระเบียบฯ   
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  36.  คําร�องขอเปล่ียนกลุ%มเรียน  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  37.  คําร�องขอลงทะเบียนเรียนช�าเปLนกรณีพิเศษ  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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  38.  คําร�องของดเรียนรายวิชา  (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
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บทที่  5 

 
 ป�ญหา  แนวทางการแก�ไข  และประโยชน�ของระบบทะเบียนนิสิต 

 
 ระบบทะเบียนนิสิต  เป$นระบบปฏิบัติการท่ีดําเนินการครอบคลุมภารกิจหลักด)านงาน
ทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  มีเมนูปฏิบัติการหลัก
ประกอบด)วย  งานบริการท่ัวไป  ระเบียนนิสิต  ระบบงานสนับสนุน  รายงานผล  รายงานสรุป 
ระบบทะเบียน  ข)อมูลอ่ืน ๆ ข)อมูลระบบ  รายงานส�งตามวาระ  รายงานอ่ืน ๆ  และงานบริการนิสิต  
(เพ่ิมเติม)  การใช)ระบบดังกล�าว  เม่ือพบสภาพป6ญหา  หรือแนวทางการพัฒนาท่ีเป$นประโยชน9 
ต�อการปฏิบัติงาน  ผู)ใช)ระบบทะเบียนนิสิตส�วนใหญ�  คือ  บุคลากรภายในกองทะเบียนและประมวลผล  
จะแจ)งข)อมูลให)กับผู)บริหารและผู)พัฒนาระบบทราบและดําเนินการในส�วนท่ีเก่ียวข)องต�อไป  ดังน้ัน  
ผู)จัดทําได)นําเสนอข)อมูลเก่ียวกับระบบทะเบียนนิสิต  ดังน้ี 
  1.  ป6ญหาของการใช)ระบบทะเบียนนิสิต 
  2.  แนวทางการแก)ไขป6ญหาและข)อเสนอแนะในการใช)ระบบทะเบียนนิสิต 
  3.  ประโยชน9ของการใช)ระบบทะเบียนนิสิต 
 
ป�ญหาของการใช�ระบบทะเบียนนิสิต 

 
 การใช)ระบบทะเบียนนิสิต  มีความหลากหลายของเมนูปฏิบัติการ  ซ่ึงผู)ใช)ระบบต)องมีความรู)   
ความเข)าใจ  ท้ังในข)อบังคับ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข)อง  และวิธีการทํางาน 
ของระบบทะเบียนนิสิตด)วย  จากข)อมูลข)างต)น  มีสภาพป6ญหาท่ีเกิดจากการใช)ระบบทะเบียนนิสิต  
หรือป6ญหาท่ีเก่ียวข)อง  ดังน้ี 

1. บุคลากรผู)ปฏิบัติงานบางส�วนยังขาดความรู)  ความเข)าใจเก่ียวกับการใช)ระบบ 
ลงทะเบียน  ส�งผลให)การปฏิบัติงานบนระบบทะเบียนนิสิตไม�เป$นไปในทิศทางเดียวกันหรือมีความล�าช)า 
ในการให)บริการ 
  2.  บุคลากรผู)ปฏิบัติงานบางส�วนยังขาดความรู)  ความเข)าใจเก่ียวกับข)อบังคับ  ระเบียบ  
แนวปฏิบัติ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข)องกับการใช)ระบบทะเบียนนิสิต  ส�งผลให)การปฏิบัติงานมีความ
คลาดเคลื่อน  ไม�ถูกต)อง  และส�งผลให)การบริการมีความล�าช)า 
  3.  บุคลากรท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาระบบทะเบียนนิสิต  มีจํานวนน)อยและมีภาระงาน
ปริมาณมาก  ส�งผลให)การพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตบางส�วนยังไม�ความสมบูรณ9  และขาดการพัฒนา
ระบบทะเบียนนิสิตอย�างเป$นระบบ 
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  4.  ระบบทะเบียนนิสิตยังไม�มีความเสถียรหรือมีความเร็วในการประมวลผลรายการ   
ส�งผลให)เกิดความล�าช)าในการปฏิบัติงานหรือการให)บริการ 
  5.  การใช)  Server  ร�วมกันกับระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  ส�งผลให)เกิดป6ญหา 
ต�อการใช)งานของระบบทะเบียนนิสิต 
  6.  ระบบปฏิบัติการบางเมนูมีความซับซ)อน  และไม�ตอบสนองต�อความต)องของผู)ใช)งาน  
ส�งผลให)การทํางานมีความล�าช)า 
  7.  การจัดระบบของระบบทะเบียนนิสิตยังไม�เป$นหมวดหมู�  ส�งผลให)การสืบหาเมนู
ปฏิบัติการหรือรายงานท่ีต)องการมีความล�าช)า 
  8.  รายงานท่ีจําเป$นต�อการดําเนินการด)านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  
และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  บางรายการยังไม�มี  หรือยังไม�สมบูรณ9  ส�งผลให)การจัดทํา
รายงานมีความล�าช)า 
  9.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลระบบทะเบียนนิสิตขาดงบประมาณสนับสนุน 
ในการพัฒนาท่ีเพียงพอ  ส�งผลให)ระบบทะเบียนนิสิตในส�วนท่ีเก่ียวข)องกับผู)รับบริการประสบป6ญหา 
  10.  การบริหารจัดการเก่ียวกับการดูแล  การใช)  การรักษา  การแก)ไข  หรือการพัฒนา
ระบบทะเบียนนิสิต  ยังมีการดําเนินการท่ีไม�มีระบบท่ีชัดเจน  ส�งผลให)การพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตมี
ความล�าช)าและการทํางานบางเมนูปฏิบัติการมีป6ญหา 
  11.  การประชาสัมพันธ9  หรือการอบรมเก่ียวกับการใช)ระบบทะเบียนนิสิตมีน)อย  ส�งผล
ให)ผู)ใช)ระบบทะเบียนนิสิตขาดความรู)  ความเข)าใจในการปฏิบัติงาน 
 
แนวทางการแก�ไขป�ญหาและข�อเสนอแนะในการใช�ระบบทะเบียนนิสิต 

 
 ระบบทะเบียนนิสิตมีการพัฒนาอย�างต�อเน่ือง  ซ่ึงการดําเนินการต)องอาศัยข)อมูลจากผู)ใช)
ระบบ  ผู)รับบริการ  ผู)บริหาร  และผู)ท่ีเก่ียวข)อง  เพ่ือให)การทํางานเป$นไปด)วยความเรียบร)อย  และ 
มีประสิทธิภาพ  จากข)อมูลข)างต)น  มีแนวทางการแก)ไข  ข)อเสนอแนะ  และแนวทางในการพัฒนาระบบ
ทะเบียนนิสิต  ดังน้ี 
  1.  ผู)พัฒนาระบบ  ผู)ใช)ระบบ  ผู)บริหาร  หรือผู)ท่ีเก่ียวข)อง  ควรมีการจัดอบรม  เผยแพร�
ข)อมูล  หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู)เก่ียวกับการใช)ระบบทะเบียนนิสิต 
  2.  ผู)มีประสบการณ9  ผู)บริหาร  ผู)รับบริการ  และผู)ใช)ระบบ  ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู)
เก่ียวกับข)อบังคับ  ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข)องกับการใช)ระบบทะเบียนนิสิต 
  3.  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรอัตราบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาระบบทะเบียนนิสิต 
ให)สัมพันธ9กับปริมาณงาน 
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  4.  ผู)พัฒนาระบบควรพัฒนาระบบทะเบียนนิสิตอย�างต�อเน่ือง  โดยอาศัยข)อมูลจาก 
ผู)ใช)ระบบ  ผู)รับบริการ  ผู)บริหาร  และผู)ท่ีเก่ียวข)อง  เพ่ือให)การทํางานเป$นไปด)วยความเรียบร)อย   
และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  5.  ควรแยกส�วนระบบทะเบียนนิสิตออกจากระบบอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย   
โดยปฏิบัติการบน  Server  เพียงระบบเดียวเท�าน้ัน 
  6.  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบให)เพียงพอ   
และผู)รับผิดชอบหลักในด)านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยควรมีมาตรการ 
ในการดําเนินการท่ีเป$นรูปธรรมและดําเนินการอย�างเป$นระบบ 
  7.  หน�วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการดูแลระบบทะเบียนนิสิตควรวางระบบการบริหาร
จัดการท่ีสามารถปฏิบัติได)อย�างชัดเจนและเป$นรูปธรรม 
 
ประโยชน�ของการใช�ระบบทะเบียนนิสิต 

 
 ภารกิจหลักด)านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา  ซ่ึงมีกิจกรรมดําเนินการมากกว�า  100  รายการ  สามารถดําเนินการโดยใช)ระบบ
ทะเบียนนิสิตเป$นหลัก  โดยมีเมนูปฏิบัติการหลักประกอบด)วย  งานบริการท่ัวไป  ระเบียนนิสิต  
ระบบงานสนับสนุน  รายงานผล  รายงานสรุประบบทะเบียน  ข)อมูลอ่ืน ๆ ข)อมูลระบบ  รายงาน 
ส�งตามวาระ  รายงานอ่ืน ๆ  และงานบริการนิสิต  (เพ่ิมเติม)  ดังน้ัน  ผู)ใช)ระบบ  ผู)บริหาร  ผู)รับบริการ  
หรือผู)เก่ียวข)องเป$นผู)ท่ีได)รับประโยชน9ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานหรือใช)ระบบทะเบียนนิสิตโดยตรง   ดังน้ี 
  1.  การปฏิบัติงานด)านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา  มีความรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
  2.  เป$นระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  เหมาะสําหรับการปฏิบัติงานหรือการให)บริการ
ผู)รับบริการท่ีมีจํานวนมาก 
  3.  ลดข้ันตอนหรือกระบวนการในการทํางานของบุคลากร 
  4.  การจัดทํารายงาน  สถิติ  หรือข)อมูลมีความรวดเร็ว 
  5.  สามารถเรียกใช)ข)อมูลหรือรายงานมีความรวดเร็ว 
  6.  ผู)ใช)ระบบ  ผู)บริหาร  หรอืผู)ท่ีเก่ียวข)อง  สามารถนําข)อมูลท่ีได)จากระบบทะเบียนนิสิต  
ไปกําหนดนโยบาย  วิธีการ  หรือวางแผนการทํางานได)อย�างมีประสิทธิภาพ 
  7.  สามารถตรวจสอบข)อมูลการทํางาน  หรือการให)บริการได)อย�างรวดเร็ว 
  8.  ผู)รับบริการเกิดความพึงพอใจ  ซ่ึงเป$นผลจากการมีระบบปฏิบัติการท่ีทันสมัย   
มีความรวดเร็ว  และตอบสนองความต)องการของผู)รับบริการได)หลากหลาย 
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บทสรุป 

 
 การปฏิบัติงาน  ถึงแม)จะมีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอย�างระบบทะเบียนนิสิต   
สามารถดําเนินการด)านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษาได)รวดเร็ว  ตอบสนองความต)องการท้ังผู)ใช)ระบบ  ผู)บริหาร  ผู)รับบริการ  หรือ 
ผู)ท่ีเก่ียวข)องก็ตาม  ผู)ปฏิบัติหรือผู)ให)บริการท่ีอยู�หน)างาน  จะต)องมีความรอบคอบ  รอบรู)  เรียนรู)   
และมีการแลกเปลี่ยนกันอย�างต�อเน่ือง  เพ่ือให)ทันต�อความเปลี่ยนแปลง  ให)ถูกต)องตามข)อบังคับ  
ระเบียบ  แนวปฏิบัติ  หรือประกาศท่ีเก่ียวข)อง  มีวิธีการหรือกระบวนการทํางานหรือปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
โดยมีเปKาหมายหลักท่ีสําคัญคือ  ผู)รับบริการมีความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ  ดังน้ัน   
จึงควรดําเนินการตามหลักการทํางานท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
  1. การวางแผนการทํางานหรือการให)บริการ  มีการดําเนินงานอย�างรอบคอบ   
มีการกําหนดเปKาหมาย  หรือวัตถุประสงค9ของการดําเนินงาน  การจัดอันดับความสําคัญของงาน   
กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน  กําหนดผู)รับผิดชอบหรือผู)ดําเนินการ  หรือกําหนดงบประมาณท่ีจะใช)  
เป$นต)น 
  2.  การปฏิบัติตามแผน  เป$นการดําเนินการตามแผน  ควรมีโครงสร)างรองรับการ
ดําเนินการ มีวิธีการดําเนินการ  และมีผลของการดําเนินการ  เป$นต)น 
  3.  การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน  มีการประเมินแผน  ประกอบด)วยการประเมิน
โครงสร)างท่ีรองรับการดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน และการประเมินผลของการ
ดําเนินงานตามแผนท่ีได)ต้ังไว) โดยในการประเมินดังกล�าวสามารถ ทําได)เอง โดยคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบแผนการดําเนินงานน้ัน ๆ ซ่ึงเป$นลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม�จําเป$นต)องต้ัง
คณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไม�จําเป$นต)องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมินท่ียุ�งยากซับซ)อน 
  4.  การปรับปรุงแก)ไข  เป$นการนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด)วย  
การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะห9ว�ามีโครงสร)าง หรือข้ันตอนการปฏิบัติงานใดท่ีควร ปรับปรุงหรือ
พัฒนาสิ่งท่ีดีอยู�แล)วให)ดียิ่งข้ึนไปอีก และสังเคราะห9รูปแบบ การดําเนินการใหม�ท่ีเหมาะสม สําหรับ 
การดําเนินการในวงรอบหรือปLต�อไป 

การปฏิบัติงานหรือการให)บริการ  ผู)ใช)ระบบจะต)องคํานึงถึงสมรรถนะหลักท่ีหน�วยงาน 
ได)กําหนดเพ่ือให)การทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  ดังน้ี 
  1.  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ 
  2.  การบริการท่ีดี 
  3.  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
  4.  การยึดม่ันในความถูกต)อง  ชอบธรรมและจริยธรรม 
  5.  การทํางานเป$นทีม 
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โดยผู)ใช)ระบบทะเบียนนิสิต  ส�วนใหญ�เป$นนักวิชาการศึกษา  ซ่ึงจะต)องมีสมรรถนะตาม
ตําแหน�ง  ดังน้ี 
  1.  การคิดวิเคราะห9 
  2.  การดําเนินการเชิงรุก 
  3.  ความผูกพันท่ีมีต�อส�วนราชการ 
  4.  ความยืดหยุ�นผ�อนปรน 
  5.  การตรวจสอบความถูกต)องตามกระบวนงาน 
  6.  การสร)างสัมพันธภาพ 
 ท้ังน้ี  ระเบียบ  ข)อบังคับ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข)องกับการทํางาน  ผู)ปฏิบัติงาน
ทุกคนจะต)องปฏิบัติตามอย�างเคร�งครัด  เพ่ือให)การปฏิบัติงานหรือการให)บริการ  บรรลุผลตาม
เปKาหมาย  หรือวัตถุประสงค9ท่ีกําหนดไว)  การจัดทําคู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต  เป$นเอกสาร
ทางวิชาการมีสาระสําคัญเก่ียวกับการใช)งานระบบทะเบียนนิสิต  พร)อมท้ังมีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงาน
ครอบคลุมภารกิจด)านงานทะเบียนประวัติ  งานลงทะเบียนเรียน  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  
ดังน้ัน  ผู)จัดทําจึงได)เรียบเรียงข)อมูลอย�างเป$นระบบ  เพ่ือให)ผู)ศึกษามีความเข)าใจอย�างง�าย  โดยในแต�ละ
กิจกรรมจะมีรายละเอียดในการดําเนินการ  ข้ันตอน/กระบวนงาน  ตัวอย�างการทํารายงานในระบบ
ทะเบียนนิสิต  มีการนําเสนอป6ญหา  และแนวทางแก)ไข  เพ่ือให)ผู)ศึกษามีความรู)  ความเข)าใจ  และ
สามารถปฏิบัติงานได)อย�างถูกต)อง  มีประสิทธิภาพ  และสําคัญ  คือ  ส�งผลให)ผู)รับบริการมีความ 
พึงพอใจและเกิดความประทับใจต�อไป 
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เอกสารอ�างอิง 

 

กองทะเบียนและประมวลผล.    คู�มือการให'บริการนิสิต.   มหาสารคาม  :  คลังนานาวิทยา,  2554. 
 .    คู�มือระบบบริการการศึกษาและการใช'บริการงานทะเบียนป/การศึกษา  2557.     
 มหาสารคาม  :  คลังนานาวิทยา,  2557. 
อรอนงค0  เมฆพรรณโอภาส  และคณะ.    ความพึงพอใจ  ป7ญหา  และสาเหตุต�อการใช'ระบบบริการ 
 การศึกษา  และการลงทะเบียนเรียนผ�านระบบ  Internet  ของนิสิตมหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม.    รายงานการวิจัย.  มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2547. 
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ภาคผนวก  ก 

ข
อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติที่เกีย่วข
อง 

กับการปฏิบัติงานของระบบทะเบียนนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

577 

 การปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต  ผู$ให$บริการต$องดําเนินการโดยอาศัยข$อกําหนดหรือวิธีการ
ตามข$อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข$อง  เพ่ือให$เกิดความถูกต$อง  เป,นมาตรฐาน  
มีความแม�นยํา  มีความน�าเชื่อถือ  มีประสิทธิภาพ  และเหตุผลสําคัญคือ  ผู$ให$บริการสามารถปฏิบัติงาน
เป,นไปในทิศทางเดียวกัน  ดังน้ัน  ผู$จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  จึงได$นําเสนอข$อมูลเก่ียวกับข$อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข$อง  
ดังน้ี 
  ข
อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.  ข$อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2547 
   2.  ข$อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2557 
   3.  ข$อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  2548 
   4.  ข$อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  2557 
  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   1.  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการลงทะเบียนเรียนของนิสิต   
พ.ศ.  2545 
   2.  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการเก็บเงินค�าหน�วยกิต 
และค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ.  2553 
   3.  ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว�าด$วยการลงทะเบียนเรียนของบุคคลภายนอก   
พ.ศ.  2545 
  ประกาศมหาวิทยาลัย 

   1.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน 
และวิธีการชําระเงินสําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553 
   2.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  เพ่ิมเติมอัตราค�าหน�วยกิต  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2553   
   3.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  เพ่ิมเติมอัตราค�าหน�วยกิต  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2554 
   4.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  เพ่ิมเติมอัตราค�าหน�วยกิต  
ค�าธรรมเนียมการศึกษา  และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2553 
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   5.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  ยกเว$นค�าธรรมเนียมการศึกษา 
ระบบไตรภาค  นอกจังหวัดมหาสารคาม  ในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2554 
   6.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  อัตราค�าหน�วยกิตรายวิชาศึกษาท่ัวไป   
พ.ศ.  2553 
   7.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการขออนุมัติเพ่ิม  
ลดหย�อน  ยกเว$น  ค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา 
   8.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน  
การเพ่ิมและถอนรายวิชา  และการชําระเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา  พ.ศ.  2557 
   9.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการย$ายคณะ  การ
เปลี่ยนสาขาและวิชาโท  พ.ศ.  2557 
   10.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการแก$ไขผล
การศึกษาของนิสิต  พ.ศ.  2557 
   11.  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการสําเร็จ
การศึกษา  พ.ศ.  2557 
 รายละเอียดของข$อบังคับ  ระเบียบ  และประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  นิสิตสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได$จากคู�มือ  เอกสารทางวิชาการ  เว็บไซตD  หรือสามารถสอบถามได$ท่ีหน�วยงานหรือ 
ผู$ท่ีเก่ียวข$อง  ดังน้ี 
  1.  กองทะเบียนและประมวลผล 
  2.  บัณฑิตวิทยาลัย 
  3.  คณะ/วิทยาลัย/หน�วยงาน  ท่ีนิสิตสังกัด 
  4.  ฝGายวิชาการของคณะ/วิทยาลัย/หน�วยงาน  ท่ีนิสิตสังกัด 
  5.  อาจารยDท่ีปรึกษา 
  6.  เจ$าหน$าท่ีหรือผู$ท่ีสามารถให$ข$อมูลท่ีถูกต$องได$ 
 นอกจากน้ี  ยังมีแนวปฏิบัติหรือข$อมูลท่ีเก่ียวข$องท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา  หรือการจัด
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  จะมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ท่ีเก่ียวข$อง  นิสิตจะต$องศึกษา  โดยมีช�องทางการศึกษาข$อมูลเพ่ิมเติม  ดังน้ี 
  1.  คู�มือระเบียบข$อบังคับ  ระดับปริญญาตรี 
  2.  คู�มือระบบบริการการศึกษาและการใช$บริการงานทะเบียน 
  3.  คู�มือการให$บริการนิสิต 
  4.  คู�มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
  5.  เว็บไซตDกองทะเบียนและประมวลผล  http://regpr.msu.ac.th 
  6.  เว็บไซตDระบบบริการการศึกษา  http://reg.msu.ac.th 
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  7.  เว็บไซตDบัณฑิตวิทยาลัย  http://www.grad.msu.ac.th 
  8.  เว็บไซตDคณะ/วิทยาลัย/หน�วยงานต$นสังกัด 
 เบอรDโทรศัพทDท่ีนิสิตสามารถติดต�อสอบถามข$อมูลด$านระบบทะเบียนนิสิตหรืองานท่ีเก่ียวข$อง  
สามารถโทรศัพทDสอบถาม  ดังน้ี 
  1.  ด$านการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  สามารถติดต�อ  กองทะเบียน 
และประมวลผล  โทรศัพทD  0-4375-4234   
  2.  ด$านการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา  สามารถติดต�อ  บัณฑิตวิทยาลัย  
โทรศัพทD  0-4375-4412 
  3.  ด$านการลงทะเบียนรายวิชาศึกษาท่ัวไป  หรือสํารองท่ีน่ังเรียน  ตารางเรียน  
ตารางสอน  ตารางสอบ  รายวิชาศึกษาท่ัวไป  สามารถติดต�อ  สํานักศึกษาท่ัวไป  โทรศัพทD   
0-4375-4571 
  4.  ด$านทุนการศึกษาทุกประเภท  (ทุนกู$ยืมเพ่ือการศึกษา  ทุนกู$ยืมฉุกเฉิน)  สามารถ
ติดต�อ  กองกิจการนิสิต  โทรศัพทD  0-4375-4387-88 
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611 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2548 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

612 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

613 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

614 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

615 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

616 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

617 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

618 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

619 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

620 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

621 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

622 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

623 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

624 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

625 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

626 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

627 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

628 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

629 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

630 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

631 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

632 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

633 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

634 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

635 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

636 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

637 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

638 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

639 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

640 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

641 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข�อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว�าด�วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2557 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

642 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

643 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

644 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

645 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

646 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

647 

 
 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

648 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

649 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

650 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

651 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

652 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

653 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

654 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

655 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

656 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

657 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

658 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

659 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

660 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

661 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

662 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

663 

 
 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

664 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

665 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

666 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว�าด�วยการลงทะเบียนเรียนของนิสิต  พ.ศ.  2545 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

667 

 
 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

668 

 
 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

669 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ว�าด�วยการเก็บเงินค�าหน�วยกิตและค�าธรรมเนียมการศึกษา   

และค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ พ.ศ.  2553 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

670 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

671 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

672 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

673 

 

 

 

 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

674 

 



 

            คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสติ 

กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

675 
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ภาคผนวก  ค 
แผนการปฏิบัติงานภารกิจหลักท่ีเก่ียวข�องระบบทะเบียนนิสิต 
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กลุ'มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี   
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               คู�มือการปฏิบัติงานระบบทะเบียนนิสิต  

    กองทะเบียนและประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

694 

เพื่อให(การปฏิบัติงานหรือการให(บริการของกลุ�มงานทะเบียน  กองทะเบียนและประมวลผล  เป+นไปด(วยความเรียบร(อย  และมีประสิทธิภาพ  จึงกําหนดแผนการปฏิบัติงาน
ประจําป0งบประมาณ  2557  ซึ่งมีกิจกรรมรวมทั้งสิ้น  จํานวน  108  กิจกรรม  ประกอบด(วย  งานทะเบียนประวัติ  จํานวน  36  กิจกรรม   

งานลงทะเบียนเรียน  จํานวน  37  กิจกรรม  และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา  จํานวน  35  กิจกรรม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ผู�รับผิดชอบ 
(หลัก) 

งบ 

ประมาณ 

หมาย
เหตุ 

 งานทะเบียนประวัติ     

1 รับรายงานตัวนิสิตใหม�             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

2 จัดทําสถิตินิสิตใหม�             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

3 
บันทึกสถานการณ>สละสิทธิ์การเข(าศึกษาต�อ 

ของนิสิตใหม� 

            
กนกวรรณ เวียงสงค> - 

 

4 บันทึกทะเบียนประวัตินิสติ             งานทะเบียนประวัติ -  

5 ตรวจสอบทะเบียนประวัตินิสิต             งานทะเบียนประวัติ -  

6 จัดเก็บเอกสารการรายงานตัวของนิสิตใหม�             งานทะเบียนประวัติ -  

7 
จัดเก็บแบบคําร(องที่ดําเนินการแล(วภายในกลุ�มงาน
ทะเบียน 

            
เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา  

 

8 แก(ไขข(อมูลทางการศึกษา             งานทะเบียนประวัติ -  

9 บันทึกสถานะการลาพักการเรียน             งานทะเบียนประวัติ -  

10 บันทึกสถานะการลาออก             งานทะเบียนประวัติ -  

11 บันทึกสถานะการรักษาสภาพนิสติ             งานทะเบียนประวัติ -  

12 บันทึกสถานะการพ(นสภาพนิสิต             กนกวรรณ เวียงสงค>
เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา 

-  

13 บันทึกสถานะการคืนสภาพนิสิต             งานทะเบียนประวัติ -  
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ผู�รับผิดชอบ 
(หลัก) 

งบ 

ประมาณ 

หมาย
เหตุ 

14 ดูแลรับผิดชอบงานรายวิชาโท             สมบัติ ฉายถวิล -  

15 กําหนดแผนการการรับการเลือกรายวิชาโท             สมบัติ ฉายถวิล -  

16 จัดทําสถิติการเลือกรายวิชาโท             สมบัติ ฉายถวิล -  

17 งานติดตาม แก(ไขข(อมูลที่อยู�นิสิต             สมบัติ ฉายถวิล -  

18 บันทึกข(อมูลการเปลี่ยนสาขา และการย(ายคณะ             งานทะเบียนประวัติ -  

19 การโอนย(ายสถานศึกษา             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

20 การขยายเวลาศึกษาต�อ (ระดับบัณฑิตศึกษา)             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

21 บันทึกการเปลีย่นแผนการเรยีน (ระดับบัณฑิตศึกษา)             เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา -  

22 การส�งตัวข(าราชการกลับต(นสังกัด             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

23 การให(บริการหน(าเคาน>เตอร>เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัต ิ             งานทะเบียนประวัติ -  

24 จัดเก็บเอกสารการรายงานตัวของนิสิตใหม�             เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา -  

25 
งานจัดทําหนังสือราชการและเอกสารการตรวจสอบ
คุณวุฒิ 

            
พรพิรุณ ชาวะหา - 

 

26 
การส�งตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษา 

ของผู(เข(าศึกษาต�อในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 

            

งานทะเบียนประวัติ - 

 

27 
ตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงวุฒิการศึกษาของผู(สําเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

            
พรพิรุณ ชาวะหา - 

 

28 งานจัดส�งเอกสารการตรวจสอบคุณวุฒิทางไปรษณีย>             พรพิรุณ ชาวะหา -  

29 บันทึกข(อมูลการตรวจสอบคุณวุฒิในฐานข(อมูล             พรพิรุณ ชาวะหา   

30 จัดเก็บเอกสารและหลักฐานการตรวจสอบคุณวุฒิ             พรพิรุณ ชาวะหา   
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ผู�รับผิดชอบ 
(หลัก) 

งบ 

ประมาณ 

หมาย
เหตุ 

31 
ให(บริการข(อมลูทางวิชาการของกองทะเบียนและ
ประมวลผลผ�านโทรศัพท> 

            
เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา - 

 

32 
ให(บริการข(อมลูเกี่ยวกับข(อมลูทางวิชาการและงาน
ทะเบียนประวัติผ�านโทรศัพท> 

            
เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา - 

 

33 
ประชาสมัพันธ>ข�าวสารเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัต ิ

ผ�านระบบบริการการศึกษาและข�าวสารกองทะเบียนฯ 

            
เพชรปาณี ตรีสุทธิวงษา - 

 

34 งานสถิติ  และข(อมลู  เกี่ยวกับงานทะเบียนประวัต ิ             กนกวรรณ เวียงสงค> -  

35 
รวมรวมข(อมลู  ปKญหา  อุปสรรค และข(อเสนอแนะที่เกิด
จากการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติเสนอต�อผู(บังคับบัญชา   
เพื่อทราบและพิจารณา 

            

กนกวรรณ เวียงสงค> - 

 

36 
ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัตติามที่ได(รับ 
มอบหมายจากผู(บังคับบัญชา 

            
งานทะเบียนประวัติ - 
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ผู�รับผิดชอบ 
(หลัก) 

งบ 

ประมาณ 
หมายเหตุ 

 งานลงทะเบียนเรียน     

37 จัดทําปฏิทินการศึกษาระดับปรญิญาตร ี             สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

38 จัดทําประกาศงดการเรียนการสอน             สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

39 
จัดทําประกาศการเพิ่ม  ลดหย�อน  ยกเว(น  หรือเรียกเก็บ 

ค�าหน�วยกิตค�าธรรมเนียมการศึกษา  หรือค�าธรรมเนียมอื่น ๆ 

ตามมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

            

สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 

 

40 บันทึกปฏิทินการศึกษา                     สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

41 เริ่มต(นระบบบริการการศึกษา                      สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

42 บันทึกข(อมูลลงทะเบียนเรยีน                       งานลงทะเบียนเรียน -  

43 
บันทึกข(อมูลลงทะเบียนเรยีน(เพิ่ม/ถอน/การเปลี่ยนกลุ�ม 

รายวิชาเรยีน) 

 

      

 

    

 

        
งานลงทะเบียนเรียน - 

 

44 
บันทึกการปรับปรุงค�าใช(จ�ายกรณกีารเก็บค�าธรรมเนียม 

การวิจัย/ผ�อนผันค�าลงทะเบียนเรยีน/ค�าใช(จ�ายนอกสถานที่/ 

หรือกรณีอื่นที่ได(รับมอบหมาย 

            

เสาวลักษณ> รัตนะปKญญา - 

 

45 บันทึกรายวิชาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน/Audit                      งานลงทะเบียนเรียน -  

46 บันทึกรายวิชาเรียน Audit                      งานลงทะเบียนเรียน -  

47 จัดเก็บและรวมรวมเอกสารการเรยีนซ้ํา/เรียนแทน/Audit                      เสาวลักษณ> รัตนะปKญญา -  

48 บันทึกย(ายกลุ�มการเรียน                      งานลงทะเบียนเรียน -  

49 ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรยีน                      งานลงทะเบียนเรียน -  

50 
คืนผลการลงทะเบียนเรียน (กรณถีูกยกเลิกรายการ 

ลงทะเบียนเรียน) 

 

      

 

    

 

        
งานลงทะเบียนเรียน - 
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51 ถอนรายวิชาเรียนโดยได(สัญลักษณ> W                     งานลงทะเบียนเรียน -  

52 
การคืนหน�วยกิตรายวิชา   กรณีถอนรายวิชาโดยได(รับ
สัญลักษณ>  W  

 

      

 

    

 

      
วลัญชพร ชัยพัฒน> - 

 

53 ยกเลิกกลุ�มการเรียน                     งานลงทะเบียนเรียน -  

54 ตรวจสอบสถานะการเงินของนิสิต             งานลงทะเบียนเรียน -  

55 ปรับปรุงรายการหนี้สินค�าใช(จ�าย             งานลงทะเบียนเรียน -  

56 ปTดรายวิชาเรียน                      เสาวลักษณ> รัตนะปKญญา -  

57 
แก(ไขข(อมูลการลงทะเบียนเรยีนด(วยสาเหตุต�าง ๆ  
ตามบันทึกข(อความ 

 

     

 

    

 

        
งานลงทะเบียนเรียน - 

 

58 
งานจําแนกสภาพนิสิตตามข(อบังคับฯ ว�าด(วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี กรณไีม�ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรก 

ที่ขึ้นทะเบียนเป+นนิสติ 

 

      

 

    

 

        

งานลงทะเบียนเรียน - 

 

59 

งานจําแนกสภาพนิสิตตามข(อบังคับฯ ว�าด(วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี กรณเีมื่อพ(นกําหนดเวลาหนึ่งภาคการศึกษา
แล(วไม�ชําระค�าบํารุง  ค�าธรรมเนียมการศึกษาต�าง ๆ  
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

 

      

 

    

 

    

  

งานลงทะเบียนเรียน - 

 

60 
งานจําแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  
ตามข(อบังคับฯ  กรณีขาดคุณวุฒิหรือคุณสมบัติอย�างใด 

อย�างหนึ่ง 

 

      

 

    

 

    

  

สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 
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61 
งานจําแนกสภาพนิสิต  ทุกระดับ  และทุกระบบการศึกษา  
ตามข(อบังคับฯ  กรณีไม�สําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

 

                

  

สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 

 

62 
งานตรวจสอบการบันทึกชื่อเรื่องภาษาอังกฤษวิทยานิพนธ>  
หรือการศึกษาค(นคว(าอิสระของนิสิต  ระดับบัณฑิตศึกษา   
ทุกระบบการศึกษา 

 

                   

สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 

 

63 
บันทึกผลการศึกษาและแก(ไขผลการศึกษาตามบันทึกข(อความ  

(กรณีเกี่ยวข(องกับการลงทะเบียนเรียน) 

            
งานลงทะเบียนเรียน - 

 

64 
จัดเก็บและดูแลหลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข(องกับ 

การลงทะเบียนเรยีน 

            
วลัญชพร ชัยพัฒน> - 

 

65 ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียนเรียน             งานลงทะเบียนเรียน -  

66 
ส�งผลการศึกษาเข(าระบบ (กรณีแก(ไขรายวิชา  เปลีย่นรายวิชา  
หรือถอนรายวิชา) 

            
สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 

 

67 สอบทานค�าใช(จ�าย             สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

68 
ตรวจสอบและสอบทานข(อมูลและค�าใช(จ�ายกรณีการเปลี่ยน
สาขา  วิชาโท  และย(ายคณะ 

            
สวัสดิ์ วิชระโภชน> - 

 

69 
การให(บริการข(อมูลเกี่ยวกับข(อมูลทางวิชาการและ 

งานลงทะเบียนเรียนผ�านโทรศัพท> 

            
งานลงทะเบียนเรียน - 

 

70 
ประชาสมัพันธ>ข�าวสารเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนผ�านระบบ
ริการการศึกษาและข�าวสารกองทะเบียนฯ 

            
เสาวลักษณ> รัตนะปKญญา - 
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71 งานสถิติ  และข(อมลู  เกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียน             วลัญชพร ชัยพัฒน> -  

72 
รวมรวมข(อมลู  ปKญหา  อุปสรรค และข(อเสนอแนะที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานลงทะเบียนเรียนเสนอต�อผู(บังคับบัญชา   
เพื่อทราบและพิจารณา 

            

เสาวลักษณ> รัตนะปKญญา - 

 

73 
ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานลงทะเบียนเรียนตามที่ได(รับ 
มอบหมายจากผู(บังคับบัญชา 

            
งานลงทะเบียนเรียน - 
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 งานเอกสารสําคัญทางการศึกษา     

74 จัดพิมพ>ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับสําเรจ็การศึกษา             สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง 
ธัญญรัตน> พันเจริญ -  

75 จัดพิมพ>ใบรับรองคุณวุฒิและใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ             สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง -  

76 
งานจัดเก็บใบแสดงผลการศึกษาฉบับสําเร็จการศึกษา  
และใบรับรองคุณวุฒิ  ในรูปแบบไฟล>  PDF  
เข(าสู�ระบบฐานข(อมลู 

             
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง 

- 

 

77 จัดพิมพ>ใบเกียรติบัตรผู(มีผลการเรยีนดี/ดีเยี่ยม             สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง -  

78 ตรวจสอบ/ตรวจทานใบเกียรติบัตรผู(มผีลการเรียนด/ีดเียี่ยม             สวัสดิ์ วิชระโภชน> -  

79 
จัดทําบัญชีลงชื่อรับเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ฉบับสมบูรณ> 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

80 จัดทําใบปริญญาบัตรฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ              สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง -  

81 จัดทําใบปริญญาบัตรกิตตมิศักดิ์และรางวัลเชิดชูเกียรต ิ             สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง -  

82 
จัดเรยีงปริญญาบัตรตามรายชื่อผู(เข(ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

            
กลุ�มงานทะเบียน - 

 

83 
ร�างและพิมพ> หนังสือราชการเกี่ยวกับงานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

84 
งานแก(ไขเอกสารสําคัญทางการศึกษา  :   
กรณสีําเรจ็การศึกษาแล(ว 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

85 จัดพิมพ>ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับปKจจุบัน             งานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา -  

86 จัดพิมพ>ใบรับรองทางการศึกษา              งานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา 

-  
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87 จัดพิมพ>ใบแสดงผลการศึกษาฉบับเดิม  (วศ., มศว.)             ธัญญรัตน> พันเจริญ -  

88 จัดพิมพ>ใบรับรองทางการศึกษากรณีพิเศษ              ธัญญรัตน> พันเจริญ -  

89 งานแปลใบรับรองคุณวุฒิและใบปริญญาบัตร             ธัญญรัตน> พันเจริญ
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง 

-  

90 งานจ�ายเอกสารสําคัญทางการศึกษาทุกประเภท             งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

-  

91 
การให(บริการหน(าเคาน>เตอร>เกี่ยวกับงานเอกสารสําคัญ 
ทางการศึกษา 

            งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

- 
 

92 จัดเก็บเอกสารสําคัญทางการศึกษาทุกประเภท             งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

-  

93 
รวบรวมรายชื่อผู(สําเรจ็การศึกษาที่แจ(งความจํานงให(จัดส�ง
เอกสารสําคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย> 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

94 
จัดทํารายชื่อนําส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

ทางไปรษณีย> 

            
ธัญญรัตน> พันเจริญ - 

 

95 งานจัดส�งเอกสารสาํคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย>             งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

-  

96 
จัดทําสถิติ  การจัดส�งเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
ทางไปรษณีย> 

            
ธัญญรัตน> พันเจริญ - 

 

97 บันทึกภาพถ�ายนิสิตลงในระบบฐานข(อมูลหลัก             นวลพรรณ สายหยุด -  

98 จัดทําบัตรประจําตัวนิสติ             นวลพรรณ สายหยุด -  

99 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ>  ที่ใช(ในการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต             นวลพรรณ สายหยุด -  

100 จัดทําสถิติ  การจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต             นวลพรรณ สายหยุด -  

101 จัดทําและสําเนาแบบคําร(องภายในกลุ�มงานทะเบียน             นวลพรรณ สายหยุด -  
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ระยะเวลาดําเนินการ 

ที่ กิจกรรมดําเนินการ 

ต.
ค.

 2
55

6 

พ.
ย.

 2
55

6 

ธ.ค
. 2

55
6 

ม.
ค.

 2
55

7 

ก.
พ.

 2
55

7 

มี.
ค.

 2
55

7 

เม
.ย

. 2
55

7 

พ.
ค.

 2
55

7 

มิ.
ย.

 2
55

7 

ก.
ค.

  2
55

7 

ส.
ค.

 2
55

7 

ก.
ย.

 2
55

7 

ผู�รับผิดชอบ 
(หลัก) 

งบ 

ประมาณ 

หมาย
เหตุ 

102 
สํารวจวัสดุอุปกรณ>  ที่ใช(ในการจัดทําเอกสารสําคัญทาง
การศึกษา เพื่อประสานงานพัสดุในการจัดซื้อจัดจ(าง 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

103 
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ>  ที่ใช(ในการจัดทําเอกสารสําคัญ 

ทางการศึกษา  

            
ธัญญรัตน> พันเจริญ - 

 

104 
การให(บริการข(อมูลเกี่ยวกับข(อมูลทางวิชาการและเอกสาร
สําคัญทางการศึกษาผ�านโทรศัพท> 

            งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

- 
 

105 

ประชาสมัพันธ>ข�าวสารเกี่ยวกับงานเอกสารสําคัญ 

ทางการศึกษาผ�านระบบริการการศึกษาและข�าวสาร 

กองทะเบียนฯ 

            

สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

106 
งานรวบรวมสถิติ  และข(อมลู  เกี่ยวกับกลุ�มงานทะเบียน 

และงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

            
สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

107 

รวมรวมข(อมลู  ปKญหา  อุปสรรค และข(อเสนอแนะ 

ที่เกิดจากการปฏิบัติงานเอกสารสาํคัญทางการศึกษา 

เสนอต�อผู(บังคับบัญชา  เพื่อทราบและพิจารณา 

            

สิริณัฏฐ> ประกอบสุขยิ่ง - 

 

108 
ภาระงานอื่นเกี่ยวกับงานเอกสารสําคัญทางการศึกษา 

ตามที่ได(รับมอบหมายจากผู(บังคับบัญชา 

            งานเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา 

- 
 

 
 

(นายสวัสดิ์  วชิระโภชน>)             (นางอรอนงค>  เมฆพรรณโอภาส) 
        นักวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร        ผู(อํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล 

        ผู(รักษาการในตําแหน�งหัวหน(ากลุ�มงานทะเบียน  
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ประวัติย
อของผู�จัดทํา 
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ประวัติย
อของผู�จัดทํา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือ            นายสวัสด์ิ  วิชระโภชน) 
วันเกิด           วันท่ี  21  ธันวาคม  พ.ศ.  2521 
สถานท่ีเกิด           อําเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร2อยเอ็ด 
สถานท่ีอยู
ป�จจุบัน         บ2านเลขท่ี  38  หมู�ท่ี  9  ตําบลศรีสมเด็จ  อําเภอศรีสมเด็จ 
            จังหวัดร2อยเอ็ด  45260  โทรศัพท)  08 - 9769 - 6879 
         E-mail  :  w_msu@hotmail.com 
ตําแหน
งหน�าท่ีการงาน        นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
ตําแหน
งบริหารภายในหน
วยงาน  ผู2รักษาการในตําแหน�งหัวหน2ากลุ�มงานทะเบียน 
ตําแหน
งบริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย  (ก.บ.ม.) 
         คณะกรรมการส�งเสริมจรรยาบรรณสายสนับสนุนประจํามหาวิทยาลัย 
สถานท่ีทํางานป�จจุบัน     กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี   
         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตําบลขามเรียง  อําเภอกันทรวิชัย 
         จังหวัดมหาสารคาม  44150  โทรศัพท)  0 - 4375 - 4234 
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ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.  2540    มัธยมศึกษาปOท่ี  6  โรงเรียนเหล�าล2อวิทยาคม  จังหวัดร2อยเอ็ด 
 พ.ศ.  2544    ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)  สาขาวิชาเคมี   
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2544    ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  (ปว.ค.)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 พ.ศ.  2549    ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.)  สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

ประสบการณ,การทํางาน 
 พ.ศ.  2544 - 2545  นักวิชาการศึกษา  (ลูกจ2างชั่วคราว)  โครงการบริการวิชาการภายนอก   
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2545 - 2546  นักวิชาการศึกษา  (ลูกจ2างชั่วคราว)  กลุ�มงานทะเบียนและประมวลผล   
        กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2546 - 2548  พนักงานการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย)  กลุ�มงานทะเบียน 
        และประมวลผล  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2548 - 2553  พนักงานการศึกษา  (พนักงานมหาวิทยาลัย)   
        กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2553 - ปRจจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  (พนักงานมหาวิทยาลัย)   
        กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

วิทยากร 
 1.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระเบียบ  ข2อบังคับ  และการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี 
 2.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับข2อระเบียบ  ข2อบังคับ  และการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 
ระดับปริญญาโท 
 3.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับระเบียบ  ข2อบังคับ  และการจัดการเรียนการสอนของนิสิต 
ระดับปริญญาเอก 
 4.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการระบบบริหารจัดการคุณภาพ  ISO  9001:2008 
 5.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําคู�มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 6.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน 
 7.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการทําวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุน 
 8.  วิทยากรบรรยายเก่ียวกับการจัดการความรู2 
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ประสบการณ,อบรม/ดูงาน 
 พ.ศ.  2545 ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 พ.ศ.  2546 - ปRจจุบัน  อบรมการให2บริการ  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  หรือหน�วยงาน
ภายนอกท่ีจัดการอบรมทางด2านการให2บริการ 
 พ.ศ.  2548  ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา  ประเทศจีน   
 พ.ศ.  2552  ฝWกอบรมหลักสูตรสมรรถนะผู2บริหารระดับกลาง  กรณีหัวหน2างาน   
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2553  ศึกษาดูงานด2านการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  ณ  ประเทศ
มาเลเซีย  และประเทศสิงคโปร)   
 พ.ศ.  2553  ฝWกอบรมหลักสูตร  พัฒนาตนเองสู�ความสําเร็จ  เคล็ดลับการพัฒนาตนเอง 
และองค)กร  โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยีแห�งประเทศไทย  ณ  กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.  2553  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 พ.ศ.  2553  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 
 พ.ศ.  2553  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยมหิดล   
 พ.ศ.  2554  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  
 พ.ศ.  2554  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 พ.ศ.  2554  ฝWกอบรมหลักสูตรผู2ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  หลักสูตร  2   
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2554  ฝWกอบรมเชิงปฏิบัติการ  คุณอํานวยแห�งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รุ�นท่ี  1 
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2554  ฝWกอบรมหลักสูตร  ข2อกําหนดและการพัฒนาเอกสารระบบคุณภาพ   
ISO  9001:2008  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2554  การสัมมนาเครือข�ายระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผลการศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 6 “ร�วมใน ร�วมคิด ร�วมทําบทบาทและการพัฒนางานทะเบียน
และประมวลผลการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสู�ประชาคมอาเซียน” ณ จังหวัดเพชรบุรี   
(จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)) 
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 พ.ศ.  2555  อบรมพัฒนาสมรรถนะของนักวิชาการศึกษา (ผู2ปฏิบัติงานด2านการเรียน 
การสอน)  ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 พ.ศ.  2555  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา  
 พ.ศ.  2555  การสัมมนาวิชาการเครือข�ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ท่ัวประเทศ  ครั้งท่ี  7 “งานประจํา  ผ�านการวิจัย  สู�นวตกรรม”  ณ  จังหวัดภูเก็ต  (จัดโดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ)) 
 พ.ศ.  2556  การสัมมนาวิชาการเครือข�ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 
ท่ัวประเทศ  ครั้งท่ี  8 “ระบบคุณภาพกับงานทะเบียนและประมวลผล” ณ  จังหวัดนครราชสีมา   
(จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
 พ.ศ.  2557  ศึกษาดูงานด2านการบริหารจัดการงานทะเบียนและประมวลผล   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ประสบการณ,/ความเช่ียวชาญพิเศษ   
 การทํางานด2านการให2บริการ  มีความสําคัญอย�างย่ิง  และโดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ท่ีมีกลุ�มผู2รับบริการจํานวนมาก  ผู2รับการประเมินในฐานะท่ีเปaนบุคลากรท่ีมีหน2าท่ีหลัก 
ในการให2บริการ  จําเปaนอย�างย่ิงท่ีจะต2องพัฒนาตนเองให2สามารถปฏิบัติหน2าท่ี  หรือให2บริการ   
ได2อย�างมีประสิทธิภาพ  โดยใช2ประสบการณ)และความเชี่ยวชาญพิเศษในการให2บริการ ดังน้ี 
  1.  การให�บริการด�านวิชาการ  ผู2รับการประเมินให2บริการด2านวิชาการสําหรับ
ผู2รับบริการหลากหลายรูปแบบ  ประกอบด2วย  การให2บริการหน2าเคาน)เตอร)  โทรศัพท)หน�วยงาน  
โทรศัพท)มือถือ  ผ�านเว็บไซต)  และ  Social Network  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  ผู2รับบริการได2รับ 
การบริการท่ีรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 
  2.  การประเมิน  ผู2รับการประเมินสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ทางด2านการวิจัย
การศึกษา  และได2รับมอบหมายจากผู2บังคับบัญชาให2รับผิดชอบเก่ียวกับการประเมินความพึงพอใจ  
หรือประเมินการปฏิบัติงาน  โดยใช2หลักการทางด2านสถิติ  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  หน�วยงานได2
รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  และสามารถนําผลดังกล�าวไปใช2หรือจัดทําเปaนแผนการปรับปรุง
การให2บริการต�อไป 
  3.  การวิจัยด�านการศึกษา  ผู2รับการประเมินสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   
ทางด2านการวิจัยการศึกษา  สามารถทําการวิจัยท่ีเก่ียวข2องกับงาน  ซ่ึงได2รับทุนการทําวิจัยจาก
มหาวิทยาลัย  และได2รับการตีพิมพ)เผยแพร�ในวารสารท่ีได2รับการยอมรับ  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  
หน�วยงาน  หรือผู2ให2บริการ  ได2ทราบสภาพปRจจุบัน  ปRญหา  หรือแนวทางการพัฒนางาน  อันจะส�งผล
ให2เกิดผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิผล  หรือนวัตกรรมใหม�  ทางด2านการทํางานหรือการบริการ 
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  4.  ด�านงานทะเบียนและประมวลผล  ผู2รับการประเมินปฏิบัติหน2าท่ีด2านงานทะเบียน
และประมวลผล  ต้ังแต�ครั้งยังเปaนลูกจ2างชั่วคราว  หากนับประสบการณ)กระท่ังปRจจุบัน  เปaนเวลา   
11  ปO  ได2พัฒนางานอย�างต�อเน่ือง  มีงานวิจัยต้ังแต�เปaนผู2ร�วมวิจัยจนกระทุ�งเปaนหัวหน2าโครงการวิจัย  
ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  มีการพัฒนางานอย�างต�อเน่ืองบนพ้ืนฐานงานวิจัย  หรือประสบการณ) 
จากผู2บังคับบัญชา  หรือเพ่ือนร�วมงาน  และสามารถใช2แนวทางหรือวิธีการท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
หรือการให2บริการ  ส�งผลให2ผู2รับบริการมีความพึงพอใจ 
  5.  การออกแบบปกหนังสือด�านวิชาการ  ผู2รับการประเมินได2ใช2ความรู2ความสามารถ 
ในการออกแบบปกคู�มือระเบียบ  ข2อบังคับระดับปริญญาตรี  คู�มือการใช2ระบบบริการการศึกษา   
สูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตร  ปฏิทินการศึกษา  คู�มือหรือหนังสืออ่ืนของหน�วยงานท่ีได2รับ
มอบหมายจากผู2บังคับบัญชา  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  หน�วยงานสามารถจัดทําคู�มือและเอกสาร 
ทางวิชาการสําหรับผู2รับบริการได2อย�างมีคุณภาพ 
  6.  การออกแบบป:ายและส่ือสารสนเทศ  ในแต�ละปOการศึกษากองทะเบียนจะจัดทํา 
แผ�นพับหรือพัฒนาภูมิทัศน)ภายในหน�วยงาน  ผู2รับการประเมินได2พัฒนาและใช2ความสามารถ 
ในการออกแบบแผ�นพับหรือสารสนเทศ  เพ่ือให2งานประสบผลสําเร็จมากย่ิงข้ึน  อาทิเช�น  แผ�นพับ
ข้ันตอนการรายงานตัวนิสิตใหม�  ปgายไฟ  ปgายหน�วยงาน  หรือสารสนเทศประเภทอ่ืนท่ีเก่ียวข2องกับ 
งานวิชาการ  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  ผู2รับบริการได2ใช2เปaนสื่อในการรับบริการ  และในกรณีการพัฒนา
หน�วยงาน  เปaนองค)ประกอบหน่ึงท่ีส�งผลให2ได2รับรางวัลกิจกรรม  5  ส  หรือการรับรองระบบ 
การบริหารจัดการคุณภาพ  ISO  9001:2008 
  7.  วิทยากรด�านวิชาการงานทะเบียนและประมวลผล  จากประสบการณ)การศึกษา
ข2อมูลอันเปaนประโยชน)ต�อการบริการ  ผู2รับการประเมินได2มีโอกาสได2เปaนวิทยากรอย�างต�อเน่ือง  
โดยเฉพาะอย�างย่ิงในช�วงการเปiดภาคการศึกษา  ผู2รับการประเมินได2เปaนวิทยากรท้ังในระดับ
ประกาศนียบัตร  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  ผู2รับบริการ 
ได2รับทราบข2อมูลท่ีจําเปaนในการเรียนการสอน  และได2แลกเปลี่ยนเรียนรู2เก่ียวกับการรับบริการและ 
งานวิชาการ 
  8.  พิธีกรทางวิชาการ  มีหลายครั้งท่ีหน�วยงานมีโอกาส  จัดโครงการ  จัดการประชุม  
ต2อนรับหน�วยงานอ่ืน  หรือรับการประเมิน  ผู2รับการประเมินได2มีบทบาทสําคัญในการเปaนพิธีกรทุกครั้ง  
เพ่ือเปaนการลําดับพิธีการในงานให2ดําเนินการด2วยความเรียบร2อยและเกิดประโยชน)สูงสุดท้ังต�อ
หน�วยงานและมหาวิทยาลัย  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  ความสําเร็จของหน�วยงานและมหาวิทยาลัย 
  9.  พิธีกรทางด�านพิธีสงฆ,  ในประเพณีไทยทุกเดือนจะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
เพ่ือเปaนการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  เปaนการสร2างบุญกุศลและกําลังใจในการทํางานหรือ 
การดํารงชีวิต  ผู2รับการประเมินในฐานะท่ีเคยพักอยู�วัดมาก�อนในช�วงท่ีกําลังศึกษาอยู�ในระดับ 
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ปริญญาตรี  จนถึงปริญญาโท  สามารถรู2ถึงวิธีการกําหนดการ  หรือพิธีการทางพระพุทธศาสนา  
สามารถเปaนพิธีกรลําดับพิธีการในงานได2เปaนอย�างดี  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  จัดทําคู�มือการถวายทาน 
สําหรับผู2สนใจได2ทราบข้ันตอนและวิธีการทางสงฆ)  และช�วยเหลือหน�วยงานหรือมหาวิทยาลัย 
ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
  10.  การจัดการความรู�  เปaนกระบวนการท่ีผู2รับการประเมินได2รับการอบรม  สัมมนา  
หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ  จนสามารถทราบหลักการและวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการความรู2 
ของตนเอง  หน�วยงาน  โดยได2รับการอบรมในการเปaนคุณอํานวยแห�งชาติ  เพ่ือเปaนการกระตุ2น 
ให2เกิดการแลกเปลี่ยนในแต�ละประเด็นทางวิชาการ  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  หน�วยงานมีเวที 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู2ท่ีเรียกว�า  “REG  TALK”  จัดข้ึนทุกวันพฤหัสบดี  และยังสามารถเผยแพร� 
ทางเว็บไซต)ให2ผู2สนใจได2ศึกษาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู2 
  11.  การประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  ผู2รับการประเมินได2รับการกอบรม 
ทางด2านการประกันคุณภาพการศึกษาหลายครั้ง  และสิ่งท่ีมีความภูมิใจคือการอบรมการเปaนผู2ประเมิน
ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยมีวิทยากร 
ท่ีมีความรู2ความสามารถทางด2านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง  ในกระบวนการดังกล�าว 
มีการทดสอบการประเมินจริง  ส�งผลให2ผู2รับการประเมินมีความรู2และทักษะการประเมินทาง 
ด2านการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน คือ สามารถเปaนผู2ประเมินคุณภาพการศึกษาได2 
  12.  การนําเสนองาน  หลายครั้งท่ีหน�วยงานได2ให2การต2อนรับหน�วยงานอ่ืนในการศึกษา 
ดูงาน  หรือการนําเสนอผลการปฏิบัติงาน  ผลการดําเนินงาน  ผลการปฏิบัติกรรมการต�าง ๆ ท่ีเข2ารับ
การประกวด  ผู2รับการประเมินได2ใช2ความรู2ความสามารถในการจัดทําเอกสารและนําเสนอผลงาน 
ได2อย�างเต็มความสามารถ  ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึน  คือ  หน�วยงานได2รับรางวัลชนะเลิศ  คือ  กิจกรรม 5ส  
การรับรอง  ISO  9001:2008  การจัดการความรู2  (ด2านการบริการ)  และการประกวดกิจกรรม  
KAIZEN 
 
รางวัลและความภาคภูมิใจ 
 1.  ปฏิบัติหน2าท่ี  ผู2ช�วยนายทะเบียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีหน2าท่ีดูแลรับผิดชอบ 
ฝsายวิชาการ  ต้ังแต�  พ.ศ.  2548 - 2553 
 2.  รางวัลผู2ปฏิบัติหน2าท่ีการให2บริการดีเด�น  กองทะเบียนและประมวลผล  ประจําปO  2551   
 3.  รางวัลบุคลากรผู2ปฏิบัติงานดีเด�น  ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปO 2554   
 4.  ได2รับการยกย�องในวารสารศิษย)เก�าดีเด�น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปOท่ี  2  ฉบับท่ี  6  
เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2554 
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 5.  ปฏิบัติหน2าท่ี  คณะกรรมการงานบุคคล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ก.บ.ม.)   
ต้ังแต�  พ.ศ.  2552 - ปRจจุบัน 
 6.  ปฏิบัติหน2าท่ี  ผู2รักษาการในตําแหน�งหัวหน2ากลุ�มงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ต้ังแต�  พ.ศ.  2554 - ปRจจุบัน 
 7.  ปฏิบัติหน2าท่ี  คณะกรรมการส�งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  ต้ังแต�  พ.ศ.  2555 - ปRจจุบัน 
 8.  รางวัลชนะเลิศ MSU Knowledge Management Awards 2012 ด2านการให2บริการ   
ประจําปO  2555 
 9.  รางวัลชนะเลิศ MSU Blog Contest 2012 “รางวัลผีเสื้อแสนงาม” (แลกเปลี่ยนเรียนรู2 
ในแต�ละประเด็นความรู2)  ประจําปO  2555 
 10.  รางวัลชนะเลิศ MSU Blog Contest 2012 “รางวัลผึง้ขวัญใจ” (ประเด็นความรู2 
ท่ีเขียนมีผู2เข2ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู2มากท่ีสุด)  ประจําปO  2555 
 11.  เกียรติบัตร  การนําเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมระดับชาติ  “สัมมนาวิชาการเครือข�าย
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาท่ัวประเทศ  ครั้งท่ี7”  ณ  จังหวัดภูเก็ต  19  ตุลาคม  2555 
 12.  รางวัลชนะเลิศ MSU Knowledge Management Awards 2013 ด2านการให2บริการ   
ประจําปO  2556 
 13.  ปฏิบัติหน2าท่ี  ท่ีปรึกษาองค)การนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปO  2556 
 14.  ปฏิบัติหน2าท่ี  ท่ีปรึกษาสภานิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปO  2556 
 15.  รางวลัชนะเลิศ MSU Knowledge Management Awards 2014 ด2านการพัฒนา
บุคลากร  ประจําปO  2557 
 
งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
 1.  ปO  2547  เปaนผู2ร�วมวิจัยในโครงการวิจัย  “ความพึงพอใจ ปRญหาและสาเหตุ 
ต�อการใช2บริการระบบบริการการศึกษาและการลงทะเบียนวิชาเรียนผ�านระบบ Internet  
ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 2.  ปO  2548  เปaนผู2ร�วมวิจัยในโครงการวิจัย  “เจตคติต�ออาจารย)ท่ีปรึกษาของนิสิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 3.  ปO  2549  ทําวิทยานิพนธ)  (ระดับปริญญาโท)  “การวิเคราะห)จําแนกประเภทปRจจัย 
ท่ีมีอิทธิพลต�อผลการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีมีผลการเรียนสูงและตํ่า” 
 4.  ปO  2551 จัดทําคู�มือการปฏิบัติงานกลุ�มงานทะเบียน กองทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 5.  ปO  2552  เปaนหัวหน2าโครงการวิจัย  “ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานในทีมของบุคลากร
กองทะเบียนและประเมินผลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 6.  ปO  2553  เปaนหัวหน2าโครงการวิจัย  “ศักยภาพของระบบการลงทะเบียนเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” พีพิมพ)ในวารสารศึกษาศาสตร)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 7.  ปO  2555  ทําวิจัยในโครงการวิจัย  “สภาพปRจจุบัน ปRญหา และแนวทางการพัฒนาระบบ
การลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ตีพิมพ)ในวารสารสาระคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 8.  ปO  2557  คู�มือการปฏิบัติงาน  “คู�มือการปฏิบัติงานระบบลงทะเบียน   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 

.................................................. 




