
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

ร่วมทำ�บุญ ตักบ�ตรเช้� ณ วัดป่�กู่แก้ว เนื่องในเทศก�ลเข้�พรรษ� 2558

        เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล “ร่วมทำาบุญตักบาตรเช้า ณ วัดป่ากู่แก้ว” เพื่อเป็น

การสืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนา   เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา   และเป็นการปลูกจิตสำานึกในการทำาความดีร่วมกัน

             เมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2558  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  “ร่วมบริจาควัตถุดิบ ประกอบพิธ ี

กวนข้าวทิพย์” โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายอำานวยการ    ผู้อำานวยการกองกลาง    และผู้อำานวยการกองอาคารสถานที ่

เป็นตัวแทนในการรับมอบวัตถุดิบดังกล่าว   เพื่อนำาไปใช้ในวันสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์  ประจำาปี  2558 

ร่วมบริจ�ควัตถุดิบประเพณีกวนข้�วทิพย์ 

ร่วมง�นบุญเดือน 11 ออกพรรษ�สืบส�นประเพณีกวนข้�วทิพย์ ประจำ�ปี 2558

     บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล “ร่วมงานบุญเดือน 11 ออกพรรษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปี 2558” 

โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชา

พระรัตนตรัย ในพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อนุโมทนาคาถา ประธานสงฆ์เจิมไม้พาย และเริ่มพิธีกวนข้าวทิพย์  โดยใช้เวลา 

ในการกวนข้าวทิพย์ประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง  ในปีนี้ทางกองทะเบียนและประมวลผล  ได้ร่วมจัดทำาโรงทานไว้คอยบริการ 

ผู้เข้าร่วมพิธี



วันสุดท้ายของการยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา ผ่านระบบเครือข่าย  Internet        2 กุมภาพันธ์ 2559 

วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน (กรณีที่นิสิตไม่ชำาระเงินตามกำาหนด)                  25 มกราคม 2559 

วันสุดท้ายของการยื่นคำาร้องเปลี่ยนกลุ่มการเรียน                                           31 มกราคม 2559 

วันสุดท้ายของการส่งคำาร้องลาพักการเรียน                                                  24 มกราคม 2559 

วันสุดท้ายของการส่งคำาร้องขอเรียนซ้ำา/เรียนแทน                                          24 มกราคม 2559 

วันสุดท้ายของนิสิตชั้นปีที่ 1 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557) เลือกสาขาวิชาโท          24 มกราคม 2559 

ผ่านระบบเครือข่าย Internet  (เฉพาะหลักสูตรที่มีรายวิชาโทบังคับเท่านั้น)                              

แจ้งนิสิตระดับปริญญาตรีี เรื่อง กำาหนดการการส่งคำาร้องขอลาพักการเรียน, ขอเรียนซ้ำาเรียนแทน,  

การเลือกสาขาวิชาโท, การยื่นคำาร้องขอเปลี่ยนกลุ่ม,วันยกเลิกผลการลงทะเบียน การยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษา 

ข่�วบอกเล่�เก้�สิบ
จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาเดือน ธันวาคม 2558

 -  ปริญญาตรี             จำานวน             1    
 -  ปริญญาโท             จำานวน            22    
 -  ปริญญาเอก            จำานวน            30   
                                 รวม            53     คน 

           ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสาร

   ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2559 เป็นต้นไป

คน

คน
คน

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  ณ บริเวณหน้าอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล

ร่วมโครงการ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา  5 ธันวาคม 2558   โดยมี ผศ.ดร.ธีรยุทธ  ชาติชนะยืนยง  รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

และพัสดุ เป็นประธานเปิดกรวย  กล่าวถวายราชสดุดี  พร้อมกล่าวเปิดงานและอาจารย์อารีรัตน์ รักษาศิลป์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายอำานวยการ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยมีกิจกรรมทำาความสะอาด บริเวณลานอัฐศิลป์และบริเวณโดยรอบ ทำาความ

สะอาดถนนทุกสายในมหาวิทยาลัย และปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร ที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

มมส จัดโครงก�ร “Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว”



    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล “ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปี 2558”   ณ  อาคารพลศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยมีบุคลากรจากคณะ  หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมจำานวนมาก โดยแบ่งออกเป็น 6 ทีม ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีม่วง สีฟ้า  

และสีชมพู การแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการออกกำาลังกายเสริมสร้างสุขภาพโดยใช้กีฬา ตามแนวทาง

การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพและเป็นการเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 35 ต่อไป

ร่วมพิธีเปิดก�รแข่งขันกีฬ�เชื่อมคว�มสัมพันธ์บุคล�กรมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ประจำ�ปี 2558

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

                   เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2559  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล “ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี นายโชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดกรวยถวาย

เครื่องราชสักการะ จากนั้นได้นำากล่าวราชสุดีถวายพระพร ร่วมกันร้องเพลงพ่อของแผ่นดิน เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง 

สดุดีมหาราชา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธี

จำานวนมาก

        เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมงานสังสรรค์ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2559   

โดยมี ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและอวยพร 

ปีใหม่ พร้อมจับฉลาก  มอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากร และมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปี 2559

ร่วมพิธีถว�ยพระพรในหลวง 5 ธันว�มห�ร�ช 2558

ร่วมง�นเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้�ยปีเก่�ต้อนรับปีใหม่ มมส



จำานวนผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาเดือน มีนาคม 2559

 -  ปริญญาตรี             จำานวน       132    
 -  ปริญญาโท             จำานวน         19    
 -  ปริญญาเอก            จำานวน          9   
                                 รวม       160     คน 

         ผู้สำาเร็จการศึกษาสามารถติดต่อรับเอกสารสำาคัญ      

ทางการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

คน

คน
คน

วันสุดท้ายที่ให้คณะส่งผลการศึกษาถึง

กองทะเบียนและประมวลผล โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำาคณะ คือ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2559  สำาหรับระดับปริญญาตรี

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สำาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

กองทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งกำาหนดการขยายระยะเวลาการส่งคำาร้องขอโอนผลการเรียน / การเทียบโอน

ผลการเรียน / และการเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์  จากเดิมวันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2558 

เป็นภายในวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2559  เนื่องจากมีนิสิตบางส่วนยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จ    

ทั้งนี้หากพ้นกำาหนดดังกล่าวแล้ว  กองทะเบียนและประมวลผลจะงดรับคำาร้องดังกล่าว

          กำาหนดการส่งเอกสารรายงานตัวระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรง โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา 

โควตาศิลปวัฒนธรรมและโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำาเนินการเอง ปีการศึกษา 2559   ที่รายงานตัวผ่านระบบเครือข่าย 

Internet แล้วจะต้องส่งเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ณ กองทะเบียนและประมวลผล อาคารบริการนิสิต 

(โรงอาหารกลางเดิม) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่าง วันที่ 27–29 เมษายน 2559  เวลา 08.30-15.30 น. 

ตามคณะที่สังกัด ดังนี้

   วันพุธที่ 27 เมษายน 2559

      1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะพยาบาลศาสตร์ 

      5. คณะศึกษาศาสตร์ 6. คณะเภสัชศาสตร์ 7. คณะเทคโนโลยี 8. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

   วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

       1. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์   

       3. คณะวิทยาการสารสนเทศ 4. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

       6. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 7. คณะนิติศาสตร์ 

   วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 

        1. คณะการบัญชีและการจัดการ  2. คณะศิลปกรรมศาสตร์  3. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์   

        4. คณะแพทยศาสตร์  5. คณะสาธารณสุขศาสตร์

การส่งผลการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

การขยายระยะเวลาการส่งคำาร้องขอโอนผลการเรียน / การเทียบโอนผลการเรียน /  
และการเทียบโอนความรู้  ทักษะและประสบการณ์

กำ�หนดก�รส่งเอกส�รร�ยง�นตัวนิสิตระดับปริญญ�ตรี ประเภทโควต�รับตรง



     เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559  บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน 

“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า”  และวันข้าราชการพลเรือน 

ประจำาปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอด 27 ปี แห่งการครอง

ราชย์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ณ บริเวณอาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วม

บริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อเพิ่มยอดรับบริจาคเลือดรับมือเทศกาลสงกรานต์ 

หวั่นขาดโลหิตช่วยกรณีฉุกเฉินจากอุบัติเหตุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว ทำายอดบริจาคลดลง 

         เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเลยพาเลช อำาเภอเมือง จังหวัดเลย บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  

เข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559” โดยมี ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช  

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการ  เพื่อให้ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำาแผนปฏิบัติ

ราชการ พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานตามภารกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

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

ร่วมพิธีถว�ยร�ชสักก�ระพระมห�เจษฎ�ร�ชเจ้� เนื่องในวันข้�ร�ชก�รพลเรือน

ร่วมปฏิบัติหน้�ที่ในวันพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 

ร่วมบริจ�คโลหิต สำ�รองช่วงสงกร�นต์กับเหล่�ก�ช�ดและรพ.จังหวัดมห�ส�รค�ม

ร่วมโครงก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร ก�รทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติร�ชก�ร 

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  โดยรับผิดชอบ

การรับรายงานตัวของบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต ในปีการศึกษา 2557 - 2558 มีผู้สำาเร็จการศึกษา ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จำานวนทั้งสิ้น 6,940 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 6,044 ราย ระดับปริญญาโท 724 ราย และระดับปริญญาเอก 172 ราย 




