กิจกรรมการจัดการความรู
“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริการงานวิชาการ”
วันที่ 21 เมษายน 2560
…………………………………………..

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในกองทะเบียนและประมวลผล
ภายใตประเด็นความรู “ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
งานวิชาการ” ไดดําเนินการอยางตอเนื่องควบคูกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร คณาจารย
บุคลากรและนิสิตแตละคณะ โดยมีรายละเอียดและขอสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
1. บุคลากรรับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทหนาที่ในกิจกรรมการจัดการความรู
ของกองทะเบียนและประมวลผล ซึ่งประกอบดวย คุณเอื้อ คุณอํานวย คุณกิจ คุณลิขิต
และคุณประสาน ทั้งนี้ เพื่อมีหลักฐานในการดําเนินการ หนวยงานไดจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 1362/2560 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู กองทะเบียน
และประมวลผล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจําปงบประมาณ 2560
โดยทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ไดลงนามในคําสั่งในวันที่
18 เมษายน 2560
2. กิจกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะภายใต
ประเด็นความรู “ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
งานวิชาการ” ปจจุบันดําเนินการไปแลว จํานวน 12 คณะ ยังคงเหลืออีก 8 คณะ จึงจะเสร็จสิ้น
การดําเนินการตามแผน ทั้งนี้ ผูที่ทําหนาที่คุณลิขิต ขอใหเรงถอดบทเรียนและประสานผูเกี่ยวของ
เผยแพรผานระบบเครือขาย Internet ตอไป
ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู บุคลากรทุกคนไดแจงขอมูลขาวสาร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการภายในหนวยงาน เพื่อใหทุกคน
ไดรับทราบ พิจารณา และแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี ดังนี้
1. ในชวงระหวางวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 กองทะเบียนและประมวลผลมีกําหนด
รับรายงานตัวนิสิตใหม ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ โควตาสงเสริมเยาวชน
ดีเดนดานกีฬา และโควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หนวยงานดําเนินการเอง ประจํา
ปการศึกษา 2560 ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรทุกคนจึงได
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการ โดยสามารถสรุปแนวปฏิบัติ ดังนี้
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 การจัดเรียงเอกสารตามลําดับ ดังนี้
1.1 แบบรายงานตัวนิสิต (พิมพผานเว็บไซต)
จํานวน 1 ชุด (มี 2 หนา)
1.2 สําเนาบัตรประชาชนของนิสิต
จํานวน 1 ชุด
1.3 สําเนาบัตรประชาชนของบิดา
จํานวน 1 ชุด
1.4 สําเนาบัตรประชาชนของมารดา
จํานวน 1 ชุด
1.5 สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง
จํานวน 1 ชุด
(กรณีที่ผปู กครองเปนบุคคลอื่น ที่มิใชบิดาหรือมารดา)
หมายเหตุ : กรณีที่นสิ ิตไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา/มารดา/ผูปกครอง
สามารถใชสําเนาทะเบียนบาน หรือ สําเนาสูติบัตรของนิสิต
หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ แทนได
1.6 สําเนาทะเบียนบานของนิสิตที่มีเลขประจําบาน
จํานวน 1 ชุด
ตัวอยาง

1.7 สําเนาใบแสดงผลการเรียน (พรอมแสดงฉบับจริง) จํานวน 1 ชุด
1.7.1 ปริญญาตรีระบบปกติ ใชวุฒิ ม.6(M.S.6) /ปวช.(Cert. in Tech. Ed.)
1.7.2 ปริญญาตรีเทียบเขา ใชวุฒิ ปวส. (Dip. in Voc. Ed.)
1.8 สําเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
จํานวน 1 ชุด
1.9 แบบสอบถามความตองการและความคาดหวังฯ
1.9.1 สําหรับนิสิต
จํานวน 1 ชุด
1.9.2 สําหรับผูปกครอง
จํานวน 1 ชุด
หมายเหตุ : หากนิสิตยังไมไดพิมพแบบสอบถามฯ ใหนิสิตไปรับแบบสอบถามได
ที่หองเคานเตอรบริการ เพื่อกรอกขอมูลและสงเอกสารที่จุดตรวจหลักฐาน
ทั้งนี้ หากนิสิตที่ไมมีผูปกครองมาดวย และยังไมไดกรอกแบบสอบถาม
สําหรับผูปกครอง สามารถสงแบบสอบถามภายหลังไดไมเกินวันเปดภาคเรียน
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 กรณีที่นสิ ิตไมมีใบแสดงผลการเรียน ฉบับจริง แตมีใบประกาศนียบัตรที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา
ฉบับจริง สามารถยื่นตรวจหลักฐานได แตตองนําสําเนาใบแสดงผลการเรียน (พรอมฉบับจริง)
มายื่นที่กองทะเบียนฯ กอนวันเปดภาคเรียน (ไมตองเขียนใบผอนผัน)
 กรณีผอนผันเอกสาร สามารถผอนผันไดทุกเอกสาร ยกเวน ใบแสดงผลการเรียน
 เอกสารการชําระเงิน นิสิตสามารถยื่นหลักฐานการชําระเงินไดทั้ง 1) ใบชําระเงินทางธนาคาร
2) ใบเสร็จรับเงินจากกองคลังฯ และ 3) ใบเสร็จรับเงิน ที่นิสิตพิมพจาก reg.msu.ac.th
ทั้งนี้ ใหเจาหนาที่ตรวจสอบจากเอกสารที่นิสิตถือมาแสดงเทานั้น ไมตองเย็บใสในชุด
แบบรายงานตัว
 กรณีที่นสิ ิตไมไดนําเอกสารการชําระเงินมาแสดง ใหนิสิตไปติดตอขอใบเสร็จ ณ จุดกองคลังฯ
กอนมายื่นตรวจหลักฐาน
 กรณีที่นสิ ิตยังไมชําระเงิน ใหชําระเงิน ณ จุดกองคลัง กอนมายื่นตรวจหลักฐาน
 กรณีที่นสิ ิตยังไมพิมพแบบรายงานตัว หรือเอกสารที่มีรหัสนิสิตสําหรับถายภาพ
ใหไปพิมพเอกสาร ณ จุดพิมพแบบรายงานตัว
 กรณีที่มีการแกไขขอมูลตางๆ ในแบบรายงานตัว สามารถแกไขไดดวยปากกา
 เอกสารการโอนยายทะเบียนบาน ใหสง ณ จุดที่ 3 จุดโอนยายทะเบียนบาน เทานั้น
 กําชับใหนิสิตเขารายงานตัวใหครบทั้ง 3 จุด คือ 1) จุดตรวจหลักฐาน 2) จุดถายรูป
ทําบัตรประจําตัวนิสิต และ 3) จุดโอนยายทะเบียนบาน

กรณีไมสามารถรายงานตัวได มี 2 กรณี
 กรณีไมมีใบแสดงผลการเรียน หรือใบประกาศนียบัตรที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา ฉบับจริง
มาแสดงตอเจาหนาที่ตรวจหลักฐาน ทั้งนี้ เมื่อเอกสารครบแลวใหมายื่นใหมภายหลังภายใน
7 วัน นับจากวันที่กําหนดใหรายงานตัว
 กรณียังไมสําเร็จการศึกษา หรือ ยังไมไดรับเอกสารฉบับสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม
ใหนิสิตมาติดตอคุณกนกวรรณ เวียงสงค เพื่อกรอกแบบฟอรมขออนุมัติสงหนังสือสําคัญแสดง
วุฒิการศึกษาลาชา ทั้งนี้ ตองสําเร็จการศึกษาและตองสงเอกสารกอนวันเปดภาคเรียน
หมายเหตุ :

นิสิตที่มีปญหาทุกกรณี เชน ไมมีชื่อในประกาศฯ ขอรายงานตัวชา ฯลฯ
ใหติดตอที่คุณกนกวรรณ เวียงสงค
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2. สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกําหนดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่รายงานในชวงระหวางวันที่ 25 – 27 เมษายน 2560 เขารวมโครงการเรียนลวงหนา โดยจะมี
การรับสมัครจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 และชวงที่ 2 ระหวาง วันที่ 1 – 18 พฤษภาคม
2560 ในสวนของปฏิทินการศึกษาของโครงการฯ กองทะเบียนและประมวลผลไดรวมพิจารณา
กิจกรรมภายในโครงการ ซึ่งจะเริ่มเปดภาคการศึกษาพรอมกับนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
พิเศษ ปการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ในสวนของรายละเอียดสามารถสอบถามโดยตรงที่สํานักศึกษาทั่วไป
โทรศัพท 0-4375-4300
การจัดกิจกรรมการจัดการความรู ยังคงเปนกิจกรรมที่กองทะเบียนและประมวลผล
ใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากทําใหเกิดความรู สามารถแกไขปญหา และบุคลากรทุกคน
ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู สงผลใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และที่สําคัญ คือ ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล
จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการใหความรูใหเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร เพื่อความยั่งยืน มีการตอยอด
ความสําเร็จของความรู และเผยแพรใหกับผูสนใจ หนวยงานและบุคคลผูที่เกี่ยวของ ไดนําไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชน ตอไป
......................................................
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการจัดการความรู
“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ”
วันที่ 21 เมษายน 2560
.....................................................
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