
           เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการ “กองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคล�กร 

คณ�จ�รย์  และผู้ปกครอง  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558”  ณ  ห้องประชุมแม่น้ำาของ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   โดยมี  

ศ.ดร.ปรีช� ประเทพ�   ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ  และ 

น�งอรอนงค์ เมฆพรรณโอภ�ส  ผู้อำานวยการกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมให้การต้อนรับนิสิต  ผู้ปกครองและร่วมแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้  การดำาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลทางวิชาการ  ระเบียบฯ  ข้อบังคับฯ  และระบบการลงทะเบียนเรียน   

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิชาการและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการ

บริการทางการศึกษาระหว่างนิสิต ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 250 คน

            เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรบุคลากร บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล เข้า

ร่วมประกวด โครงการ “MSU_Knowledge Management Awards 2015” โดยมี ศ.ดร.ปรีช� ประเทพ� รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมนี�ยสวัสดิ์  วิชระโภชน ์หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน เป็นตัวแทนใน

การนำาเสนอ  ข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการและผลของการจัดการความรู้ภายในกองทะเบียนและประมวลผล

         เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558  ณ ลานกิจกรรม อาคารบริการนิสิต  กองทะเบียนและประมวลผล “รับร�ยง�นตัวนิสิตใหม ่

ที่ผ่�นก�รคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี ระบบกล�ง (Admission) และ ระบบพิเศษ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558”  

ภายในจุดรับรายงานตัว  มีการแนะแนวประชาสัมพันธ์  ในเรื่องต่างๆ ที่นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงก�รกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคล�กร  คณ�จ�รย์และผู้ปกครอง 
ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

ร่วมประกวด โครงก�ร “MSU_Knowledge Management Awards 2015”

รับร�ยง�นตัวนิสิตใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558



                   เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากร 

กองทะเบียนและประมวลผล ร่วมงาน “สัปด�ห์ตล�ดนัดผ้�ไทย มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม” โดยครั้งนี้ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการอนุรักษ์ผ้าไทย โดยมีนโยบายรณรงค์ให้บุคลากรร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้า

ไทย ในกิจกรรมงานบุญประเพณีและวันสำาคัญต่างๆ เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยอย่างพร้อมเพรียง  

และร่วมภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ความเป็นไทย

                     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรกองทะเบียนและ

ประมวลผล ร่วมงาน สัปดาห์หล่อเทียนพรรษา “บุญเดือนแปดเข้�พรรษ� หล่อเทียนบูช� ถว�ยผ้�อ�บน้ำ�ฝน มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม  

ประจำ�ปี 2558” การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 

เนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่อย่างยืน และได้ร่วมกันทำาบุญ ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยจัดให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วม

ในการหล่อเทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำาฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม/สมาทานศีล/เจริญภาวนา-ฟังธรรม  และการงดเว้นอบายมุข

ต่างๆ  น้อมนำาถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

     เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ณ ลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี บุคลากรกองทะเบียน

และประมวลผล ร่วมสมโภชน์เทียนพรรษาที่ทางหน่วยงานได้จัดสร้าง เพื่อนำาไปร่วมกับหน่วย

งานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนำาไปทอดถวาย ณ วัดมหาชัย พระอารามหลวง  

ตำาบลตลาด อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามและวัดต่างๆ ภายในจังหวัดมหาสารคาม 

         เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558  ณ ลานกิจกรรม อาคารบริการนิสิต  กองทะเบียนและประมวลผล “รับร�ยง�นตัวนิสิตใหม ่

ที่ผ่�นก�รคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�ในระดับปริญญ�ตรี ระบบกล�ง (Admission) และ ระบบพิเศษ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558”  

ภายในจุดรับรายงานตัว  มีการแนะแนวประชาสัมพันธ์  ในเรื่องต่างๆ ที่นิสิตใหม่และผู้ปกครองได้รับทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ตามระเบียบของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่วมง�น “สัปด�ห์ตล�ดนัดผ้�ไทย มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม” 

ร่วมง�นสัปด�ห์หล่อเทียนพรรษ� “บุญเดือนแปดเข้�พรรษ� หล่อเทียนบูช�

ถว�ยผ้�อ�บน้ำ�ฝน มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ประจำ�ปี 2558” 

ง�นสมโภชน์เทียนพรรษ� เพื่อนำ�ไปทอดถว�ย ณ วัดมห�ชัย พระอ�ร�มหลวง 

ที่ปรึกษ� : ศ.ดร.ปรีช�  ประเทพ�  และ ผอ.อรอนงค์  เมฆพรรณโอภ�ส          บรรณ�ธิก�ร : น�งเส�วลักษณ์  รัตนะปัญญ�
กองบรรณ�ธิก�ร : น�งอังคณ�  ร�ญมีชัย,  น�งโรชินี  ทุ่นทอง,  น�งศุภลักษณ์   ศักดิ์คำ�ดวง,  น.ส.สิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง,  น�งกัญย�ลักษ์  บุญช�ลี,      
                       น�งพรพิรุณ  ช�วะห�, น�งกนกวรรณ เวียงสงค์ , น�ยอมต  ชุมพล  และบุคล�กรกองทะเบียนและประมวลผล

วันแรกและวันสุดท้�ยในก�รยื่นคำ�ร้อง ขอเทียบโอนร�ยวิช� 

และเทียบโอนคว�มรู้ ทักษะ และประสบก�รณ์ 

(เฉพ�ะนิสิตที่มีรหัสประจำ�ตัวที่ขึ้นต้นด้วย 58)  

จำ�นวนผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ประจำ�เดือน กรกฎ�คม 2558

 -  ผู้ช่วยพยาบาล        จำานวน               7     คน

 -  ปริญญาตรี             จำานวน           387     คน

 -  ปริญญาโท             จำานวน             34     คน

 -  ปริญญาเอก            จำานวน            45      คน

                                      รวม      473     คน 

           ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ส�ม�รถติดต่อรับเอกส�ร

          ได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงห�คม 2558 เป็นต้นไป

ข่�วบอกเล่�เก้�สิบ

1. ยื่นคำ�ร้องเพื่อขออนุมัติที่คณะ/วิทย�ลัย  

    วันที่ 3-17 สิงห�คม 2558   

2. ส่งคำ�ร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล    

    วันที่ 18 สิงห�คม ถึง 16 กันย�ยน 2558




