
   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง SBB-901 คณะการบัญชี

และการจัดการ  กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการจัดการ

ความรู้   “กองทะเบียนสัญจร  คืนความสุขให้นิสิต” พบคณะการ

บัญชีและการจัดการ  นำาโดย  นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส  

ผู้อำานวยการกอง  และมี อาจารย์ธีระพล ศิระบูชา  รองคณบดี 

ฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ

ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร  และนิสิต  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้อง FA-110 คณะศิลปกรรม

ศาสตร์   กองทะเบียนและประมวลผล   จัดโครงการจัดการความรู้   

“กองทะเบียนสัญจร คืนความสุขให้นิสิต” พบคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

นำาโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส   ผู้อำานวยการกอง  และมี

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ โรจน์เขมศร ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิต

ศึกษา ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร และนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์   

กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครงการจัดการความรู้ “กองทะเบียน

สัญจร คืนความสุขให้นิสิต” พบคณะวิทยาศาสตร์ นำาโดย นางอรอนงค์  

เมฆพรรณโอภาส  ผู้อำานวยการกอง  และมี ศ.ดร.วิเชียร มากตุ่น 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร และนิสิต  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

   เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้อง EN-113 คณะวิศวกรรม

ศาสตร์  กองทะเบียนและประมวลผล   จัดโครงการจัดการความรู้  

“กองทะเบียนสัญจร คืนความสุขให้นิสิต”พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

นำาโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส  ผู้อำานวยการกอง และมี 

ผศ.เกสร วงศ์เกษม หัวหน้าสำานักวิชา ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร 

และนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ  ห้องทรงคุณ อัตถากร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ กองทะเบียนและ

ประมวลผล จัดโครงการจัดการความรู้ “กองทะเบียนสัญจร คืนความ

สุขให้นิสิต”  พบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  

นำาโดยนางสาวศิริพร  ไสยรัตน ์ นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ 

และมี อาจารย์เพชรลัดดา เพ็ชรภักด ีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร และนิสิต  

โครงการจัดการความรู้ : กองทะเบียนสัญจร “คืนความสุขให้นิสิต”  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  การลงทะเบียนเรียน  การสำาเร็จการศึกษา   

การยื่นขอคำาอธิบายรายวิชา และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการให้บริการ



    กำาหนดการส่งเอกสารรายงานตัวระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง โควตาส่งเสริมเยาวชน

ดีเด่นด้านกีฬา   โควตาศิลปวัฒนธรรมและโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำาเนินการเอง   ปีการศึกษา 

2558 ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 เวลา  08.30-15.30 น. ณ กองทะเบียนและประมวลผล 

อาคารบริการนิสิต (โรงอาหารกลางเดิม)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  นิสิตที่รายงานตัวตามขั้นตอนผ่านระบบเครือข่าย Internet แล้วจะต้องนำาเอกสารการขึ้นทะเบียน

เป็นนิสิตไปยื่นรายงานตัว  ณ  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่าง 

วันที่  28–30 เมษายน 2558  เวลา 08.30-15.30 น. ตามคณะที่สังกัด  ดังนี้

     วันอังคารที่ 28  เมษายน 2558

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  2. คณะวิทยาศาสตร์   3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  

4. คณะพยาบาลศาสตร์  5. คณะศึกษาศาสตร์  6. คณะศิลปกรรมศาสตร์  7. คณะเภสัชศาสตร์ 

8. คณะเทคโนโลยี  9. คณะแพทยศาสตร์  

     วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 

1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  

3. คณะวิทยาการสารสนเทศ  4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  5. คณะสาธารณสุขศาสตร์  

6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  7. คณะสัตวแพทยศาสตร์  8. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

9. คณะวัฒนธรรมศาสตร์  10. คณะนิติศาสตร์    

     วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 

1. คณะการบัญชีและการจัดการ

          กองทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตำาบลขามเรียง  อำาเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150
หมายเลขโทรศัพท์  043 - 754234 , 043 - 754333 ต่อ 1205 - 11

ที่ปรึกษา : ศ.ดร.ปรีชา  ประเทพา  และ ผอ.อรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส          บรรณาธิการ : นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา
กองบรรณาธิการ : นางอังคณา  ราญมีชัย,  นางโรชินี  ทุ่นทอง,  นางศุภลักษณ์   ศักดิ์คำาดวง,  น.ส.สิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง,  นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี,      
                       นางพรพิรุณ  ชาวะหา, นางกนกวรรณ เวียงสงค์ , นายอมต  ชุมพล  และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล

   กลุ่มงานประมวลผล ได้จัดส่งผลการศึกษา

ของนิสิต  ระดับปริญญาตรี  ประจำาภาคต้น 

ปีการศึกษา 2557 ถึงผู้ปกครอง เป็นจำานวน 

33,032 ฉบับ หากนิสิตพบว่า  ผลการศึกษา

ของนิสิตส่งไม่ถึงผู้ปกครอง ให้นิสิตมาตรวจ

สอบความถูกต้องของที่อยู่ได้

ในวันและเวลาราชการ 

ณ กองทะเบียนและประมวลผล

    เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ห้องฉายภาพยนตร์

คณะวิทยาการสารสนเทศ    กองทะเบียนและประมวลผล 

จัดโครงการจัดการความรู้  “กองทะเบียนสัญจร คืนความ

สุขให้นิสิต”พบคณะวิทยาการสารสนเทศ นำาโดย 

นางสาวศิริพร ไสยรัตน ์นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ  

และมี   ผศ.ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ  คณบดีคณะวิทยาการ

สารสนเทศ  ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร และนิสิต 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

           เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้องประชุมใหญ่ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ กองทะเบียนและประมวลผล จัดโครง

การจัดการความรู้   “กองทะเบียนสัญจร คืนความสุขให้นิสิต” 

พบคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำาโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณ

โอภาส  ผู้อำานวยการกอง  และมี ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์

รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์   ให้การต้อนรับ

พร้อมบุคลากร และนิสิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

             เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์ 2558  ณ ห้อง TA 201 

คณะเทคโนโลยี   กองทะเบียนและประมวลผล  จัดโครงการ

จัดการความรู้   “กองทะเบียนสัญจร  คืนความสุขให้นิสิต” 

พบคณะเทคโนโลยี   นำาโดย นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส  

ผู้อำานวยการกอง และมอีาจารย์ ดร.ขนิษฐา เรืองวิทยานุสรณ ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับพร้อมบุคลากร และนิสิต 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 043-754-234,

043-754-333 ต่อ 1205,1206,1207,1208,1209,1210

ข่าว-บอกเล่าเก้าสิบ
  จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษา 

ประจำาเดือน ก.พ. 2558 

ระดับปริญญาตรี  จำานวน  486  คน  

ระดับปริญญาโท  จำานวน    37  คน  

ระดับปริญญาเอก จำานวน     1  คน

รวม                            524  คน  

โครงการจัดการความรู้ : กองทะเบียนสัญจร “คืนความสุขให้นิสิต”  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ระเบียบ  ข้อบังคับ  การลงทะเบียนเรียน  การสำาเร็จการศึกษา   

การยื่นขอคำาอธิบายรายวิชา และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และการให้บริการ


