
กิจกรรมการจัดการความรู 

“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการบริการงานวิชาการ” 

วันท่ี  21  เมษายน  2560 
………………………………………….. 

 

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในกองทะเบียนและประมวลผล   

ภายใตประเด็นความรู  “ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 

งานวิชาการ”  ไดดําเนินการอยางตอเน่ืองควบคูกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูบริหาร  คณาจารย  

บุคลากรและนิสิตแตละคณะ  โดยมีรายละเอียดและขอสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ดังนี ้

  1.  บุคลากรรับทราบและแลกเปลี่ยนเรียนรูบทบาทหนาที่ในกิจกรรมการจัดการความรู

ของกองทะเบียนและประมวลผล  ซึ่งประกอบดวย  คุณเอ้ือ  คุณอํานวย  คุณกิจ  คุณลิขิต   

และคุณประสาน  ท้ังนี้  เพื่อมีหลักฐานในการดําเนินการ  หนวยงานไดจัดทําคําสั่งมหาวทิยาลัย

มหาสารคาม  ท่ี  1362/2560  เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู  กองทะเบียน 

และประมวลผล  สาํนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ประจําปงบประมาณ  2560   

โดยทานรองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี  ไดลงนามในคําสั่งในวันที่   

18  เมษายน  2560 

  2.  กิจกรรมการดําเนินงานการจัดการความรูในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะภายใต

ประเด็นความรู  “ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ 

งานวิชาการ”  ปจจุบันดําเนินการไปแลว  จํานวน  12  คณะ  ยังคงเหลืออีก  8  คณะ  จึงจะเสร็จสิ้น

การดําเนินการตามแผน  ทั้งนี ้ ผูที่ทําหนาที่คุณลิขิต  ขอใหเรงถอดบทเรียนและประสานผูเก่ียวของ

เผยแพรผานระบบเครอืขาย  Internet  ตอไป 

 ภายหลังจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  บุคลากรทุกคนไดแจงขอมูลขาวสาร 

และแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการใหบริการภายในหนวยงาน  เพื่อใหทุกคน 

ไดรับทราบ  พิจารณา  และแลกเปลี่ยนเรียนรู  เพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติที่ดี  ดังนี ้

  1.  ในชวงระหวางวันท่ี  25 – 27 เมษายน  2560  กองทะเบียนและประมวลผลมีกําหนด

รับรายงานตัวนิสิตใหม  ระดับปริญญาตรี  ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ  โควตาสงเสรมิเยาวชน

ดีเดนดานกีฬา  และโควตาศลิปวัฒนธรรม  และโครงการท่ีคณะ/หนวยงานดําเนินการเอง  ประจํา 

ปการศึกษา  2560  ทั้งนี้  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน  บุคลากรทุกคนจึงได

แลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับวิธีการดําเนินการ  โดยสามารถสรปุแนวปฏิบัติ  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 

    (กรณทีี่ผูปกครองเปนบุคคลอื่น  ที่มิใชบิดาหรือมารดา) 

    หมายเหตุ  :   กรณีที่นสิิตไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบิดา/มารดา/ผูปกครอง   

       สามารถใชสําเนาทะเบียนบาน  หรือ  สําเนาสูติบัตรของนิสิต   

       หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนั้นๆ แทนได 

 1.6  สําเนาทะเบียนบานของนิสิตที่มีเลขประจําบาน จํานวน  1  ชุด 

  ตัวอยาง 

 

 
 

 1.7  สําเนาใบแสดงผลการเรยีน  (พรอมแสดงฉบับจริง) จํานวน  1  ชุด 

  1.7.1  ปรญิญาตรีระบบปกติ ใชวุฒิ  ม.6(M.S.6)  /ปวช.(Cert.  in  Tech.  Ed.) 

  1.7.2  ปรญิญาตรีเทียบเขา  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  : หากนสิิตยังไมไดพิมพแบบสอบถามฯ  ใหนิสิตไปรับแบบสอบถามได 

      ที่หองเคานเตอรบริการ  เพื่อกรอกขอมูลและสงเอกสารที่จุดตรวจหลักฐาน  

      ทั้งนี้  หากนิสิตที่ไมมีผูปกครองมาดวย  และยังไมไดกรอกแบบสอบถาม 

      สําหรับผูปกครอง  สามารถสงแบบสอบถามภายหลังไดไมเกินวันเปดภาคเรียน 
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  กรณีที่นสิิตไมมีใบแสดงผลการเรียน  ฉบับจริง  แตมีใบประกาศนียบัตรที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา   

      ฉบับจริง  สามารถยื่นตรวจหลักฐานได  แตตองนําสาํเนาใบแสดงผลการเรยีน  (พรอมฉบับจริง)   

      มายื่นที่กองทะเบียนฯ  กอนวันเปดภาคเรียน  (ไมตองเขียนใบผอนผัน) 

  กรณีผอนผนัเอกสาร  สามารถผอนผันไดทุกเอกสาร  ยกเวน  ใบแสดงผลการเรียน   

  เอกสารการชําระเงิน  นิสิตสามารถยื่นหลักฐานการชําระเงินไดทั้ง  1)  ใบชาํระเงินทางธนาคาร   

      2)  ใบเสร็จรับเงินจากกองคลังฯ  และ  3)  ใบเสรจ็รบัเงิน  ที่นิสิตพิมพจาก  reg.msu.ac.th   

      ทั้งนี้  ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบจากเอกสารท่ีนิสิตถือมาแสดงเทานั้น  ไมตองเย็บใสในชุด 

      แบบรายงานตัว   

  กรณีที่นสิิตไมไดนําเอกสารการชําระเงินมาแสดง  ใหนิสิตไปติดตอขอใบเสร็จ  ณ  จุดกองคลังฯ     

      กอนมายื่นตรวจหลักฐาน 

  กรณีที่นสิิตยังไมชําระเงนิ  ใหชําระเงิน  ณ  จุดกองคลัง  กอนมายื่นตรวจหลักฐาน 

  กรณีที่นสิิตยังไมพิมพแบบรายงานตัว  หรือเอกสารท่ีมีรหัสนิสิตสาํหรับถายภาพ   

      ใหไปพิมพเอกสาร  ณ  จุดพิมพแบบรายงานตัว 

  กรณีที่มีการแกไขขอมูลตางๆ  ในแบบรายงานตัว  สามารถแกไขไดดวยปากกา 

  เอกสารการโอนยายทะเบียนบาน  ใหสง  ณ  จุดที่  3  จุดโอนยายทะเบียนบาน  เทานั้น 

  กําชับใหนิสิตเขารายงานตัวใหครบทั้ง  3  จุด  คือ  1)  จุดตรวจหลักฐาน  2)  จุดถายรูป 

      ทําบัตรประจาํตัวนิสิต  และ  3)  จุดโอนยายทะเบียนบาน 

 

 
 

  กรณีไมมีใบแสดงผลการเรียน  หรือใบประกาศนียบัตรที่แสดงวาสําเร็จการศึกษา  ฉบับจรงิ      

      มาแสดงตอเจาหนาที่ตรวจหลักฐาน  ท้ังนี้  เมื่อเอกสารครบแลวใหมายื่นใหมภายหลังภายใน   

      7  วัน  นับจากวันท่ีกําหนดใหรายงานตัว 

  กรณียังไมสําเร็จการศึกษา  หรือ  ยังไมไดรับเอกสารฉบับสําเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม   

      ใหนิสิตมาติดตอคุณกนกวรรณ  เวียงสงค  เพ่ือกรอกแบบฟอรมขออนุมัติสงหนังสือสําคัญแสดง 

      วุฒิการศึกษาลาชา  ทั้งนี้  ตองสาํเรจ็การศึกษาและตองสงเอกสารกอนวันเปดภาคเรียน 

 

หมายเหตุ  :   นิสิตที่มีปญหาทุกกรณี  เชน  ไมมีชื่อในประกาศฯ  ขอรายงานตัวชา  ฯลฯ   

   ใหติดตอที่คุณกนกวรรณ  เวียงสงค 

 

 

กรณีไมสามารถรายงานตัวได  มี  2  กรณี  
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  2.  สํานักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีกําหนดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี

ที่รายงานในชวงระหวางวันท่ี  25 – 27  เมษายน  2560  เขารวมโครงการเรียนลวงหนา  โดยจะมี 

การรับสมัครจนถึงวันที่  28  เมษายน  2560  และชวงท่ี  2  ระหวาง  วันที่  1 – 18  พฤษภาคม  

2560  ในสวนของปฏิทินการศึกษาของโครงการฯ  กองทะเบียนและประมวลผลไดรวมพิจารณา

กิจกรรมภายในโครงการ  ซึ่งจะเริ่มเปดภาคการศึกษาพรอมกับนิสติที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษา

พิเศษ  ปการศึกษา  2560  ท้ังนี้  ในสวนของรายละเอียดสามารถสอบถามโดยตรงที่สํานกัศกึษาทั่วไป  

โทรศพัท  0-4375-4300 

 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู  ยังคงเปนกิจกรรมท่ีกองทะเบียนและประมวลผล 

ใหความสําคญัเปนอยางย่ิง  เน่ืองจากทําใหเกิดความรู  สามารถแกไขปญหา  และบุคลากรทุกคน 

ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู  สงผลใหการปฏิบัติงานและการใหบริการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล   

และที่สําคัญ  คือ  ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ  ซึ่งกองทะเบียนและประมวลผล   

จะยังคงจัดกิจกรรมการจัดการใหความรูใหเปนวัฒนธรรมที่ดีขององคกร  เพื่อความยั่งยืน  มีการตอยอด

ความสาํเร็จของความรู  และเผยแพรใหกับผูสนใจ  หนวยงานและบุคคลผูที่เก่ียวของ  ไดนําไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชน  ตอไป 

 

...................................................... 
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ตัวอยางภาพกิจกรรมการจัดการความรู 

“ความสําเร็จของการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการงานวิชาการ” 

วันที่  21  เมษายน  2560 

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