
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

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,      
                       นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว, นางกนกวรรณ เวียงสงค์, นายอมต  ชุมพล  และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล

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

ร่วมกิจกรรม “รวมใจรัก..ภักดีราชา 70 ปี ครองราชย์

มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น

       เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล “ร่วมกิจกรรมวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี” โดย ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช     

                       อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เป็นประธานนำากล่าว

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำาราญ 

พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เฉลิมฉัตรเป็นมิ่งขวัญ ร่มเกล้าฯของพสกนิกรชาวไทย  เพื่อน้อม

รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี

          เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2559 เวลา 09.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการ นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อำานวยการกองทะเบียนและประมวลผล นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำานวยการกองบริการ

การศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมด้วยบุคลากรทั้งสองหน่วยงานร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการให้บริการด้านการรับเข้า

ศึกษา การจัดทำาร่างพระราชกฤษฎีกาหรือข้อบังคับ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำาหรับครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ การเทียบ

โอนรายวิชา ระบบสารสนเทศ และตัวบ่งชี้ด้านประกันคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผล และสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีระหว่างองค์กร

    เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคารบรมราชกุมารี  กองทะเบียนและประมวลผล มีนโยบายในการส่งเสริม

และเชิดชูเกียรติบุคลากรในการปฏิบัติงานและให้บริการด้วยความทุ่มเท  เสียสละ  มีจิตบริการ  และเป็นตัวอย่างในการให้บริการ 

แก่บุคลากรในหน่วยงาน  บัดนี้  กองทะเบียนและประมวลผล  ได้ดำาเนินการพิจารณาคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศ

ผลการพิจารณา  ดังนี้
1.  ประเภทบุคลากรผู้ให้บริการดีเด่น

     นางสาวสิริณัฏฐ์  ประกอบสุขยิ่ง

2.  ประเภทบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่เช้า

  2.1  นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส

  2.2  นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา

  2.3  นายสมบัติ  ฉายถวิล

3.  ประเภทบุคลากรที่มีสถิติการลาทุกประเภทน้อยที่สุด

  3.1  นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์

  3.2  นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา

  3.3  นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์

       โครงการ / กิจกรรม ของกองทะเบียนและประมวลผล

           โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิชาการศึกษา ประจำาปี 2559

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

ณ ห้องบรรยาย  B 412  สำานักคอมพิวเตอร์  ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

        โครงการกองทะเบียนและประมวลผลพบนิสิต บุคลากร คณาจารย์และผู้ปกครอง  

ประจำาปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม  2559

ณ  ห้องประชุมแม่น้ำาของ  ชั้น  2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทะเบียนและประมวลผล

โทรศัพท์ภายใน 1205-1211 หรือ 043-754234 

การรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

สำาหรับนิสิตระบบกลาง (Admission) ประจำาปีการศึกษา 2559

1. ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admission) ประจำาปีการศึกษา 2559

    รายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet (http://admit.msu.ac.th)  

    และต้องชำาระค่าใช้จ่ายผ่านธนาคารในระหว่างวันที่ 4 - 22 กรกฎาคม 2559
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์  

    ตามวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่

3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องพิมพ์แบบรายงานตัวและพิมพ์ใบชำาระเงิน (มมส. 5) 

    เพื่อไปชำาระเงิน ณ ธนาคาร ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยฯ กำาหนด

    และเก็บหลักฐานการชำาระเงินไว้อ้างอิง (ก่อนชำาระเงิน โปรดตรวจสอบรหัสประจำาตัวนิสิตและชื่อ - สกุลให้ถูกต้อง)

4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องส่งแบบรายงานตัวที่พิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย Internet และหลักฐานประกอบการรายงานตัว

    ณ กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2559

    เวลา 08.30 - 15.30 น. ตามกำาหนดแนบท้ายประกาศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่  

    กองทะเบียนและประมวลผล หมายเลขโทรศัพท์ 1205 - 1211 , 043 - 754234

จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาเดือน มิถุนายน 2559
 -  ปริญญาตรี             จำานวน        2,444    คน
 -  ปริญญาโท             จำานวน            12    คน
 -  ปริญญาเอก            จำานวน             7    คน

                                 รวม       2,507    คน 
           ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสาร

   ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป


