ค�ำน�ำ
กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลางและเป็นหน่วยงาน
ที่มีกลไกส�ำคัญ ในการให้บริการด้านการศึกษา เพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ
ที่มีหลากหลายกลุ่ม โดยมีลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งถือเป็นหน่วยงาน
ที่มีความส�ำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม
คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียนมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปี ก ารศึ ก ษา 2559 กองทะเบี ย นและประมวลผลจั ด ท� ำ ขึ้ น โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ นิ สิ ต ทุ ก คนได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า และอ้ า งอิ ง ระหว่ า งศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย สาระส�ำคัญในคูม่ อื เล่มนีเ้ กีย่ วข้องกับระบบทะเบียนนิสติ ขัน้ ตอนการ
ใช้บริการต่าง ๆ และการเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา ซึ่งนิสิตทุกคนควรศึกษา
เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำเนินการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ในนามกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดง
ความยินดีกับนิสิตใหม่ และหวังว่าคู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการ
งานทะเบียนเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตทุกคน
       กองทะเบียนและประมวลผล
         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
						
2559
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กองทะเบียนและประมวลผล
กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการ
บริหารจัดการและประสานงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและให้บริการนิสิต
คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบทะเบี ย นนิ สิ ต ซึ่ ง สามารถติ ด ต่ อ สอบถาม
งานต่าง ๆ ตามภาระทีร่ บั ผิดชอบโดยมีภารกิจหลักเกีย่ วข้องกับนิสติ ทุกคน เริม่ ตัง้ แต่
การรายงานตัวเข้าเป็นนิสติ จนกระทัง่ ส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ ให้นสิ ติ ใหม่ทกุ คนได้ศกึ ษา
และปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว จึงขอให้นิสิตใหม่ได้ศึกษา
รายละเอียดต่าง ๆ เกีย่ วกับการใช้บริการข้อมูลกองทะเบียนและประมวลผลให้เข้าใจ
ก่อนใช้บริการ
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คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
ปรัชญา : เทคโนโลยี ล�้ ำ สมั ย ใส่ ใ จผู ้ ใ ช้ บ ริ ก าร รวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง ประสาน
มุ่งน�ำคุณภาพงานทะเบียน
ปณิธาน : กองทะเบียนและประมวลผลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจ
ในการให้ บ ริ ก าร ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย บริ ก ารรวดเร็ ว และสร้ า งสรรค์
คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ มีเทคโนโลยีทันสมัย
บริการถูกต้อง รวดเร็ว ประทับใจภายใต้การบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจ :
		
1. สนับสนุนและด�ำเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย
		 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
		 3. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นวิ ช าการ
ของมหาวิทยาลัย
		 4. ให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแก่ นิ สิ ต อาจารย์ บุ ค ลากร บุ ค คลทั่ ว ไป
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
		 5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การตามหลั ก การบริ ห าร
ธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตร์ :
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย
2. สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นวิ ช าการ
ของมหาวิทยาลัย
3. ให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาแก่ นิ สิ ต อาจารย์ บุ ค ลากร บุ ค คลทั่ ว ไป
และหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล

Going Green

Going Green

- งานทะเบียนประวัติ
- งานลงทะเบียนเรียน
- งานเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน

- งานประมวลผลการศึกษา
- งานตรวจสอบและเสนอ
การส�ำเร็จการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล

- งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร
- งานมาตรฐานหลักสูตร
- งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร
- งานพัฒนาและบ�ำรุงระบบโปรแกรม
- งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ

หัวหน้ากลุม่ งานพัฒนาหลักสูตร
และระบบฐานข้อมูล

นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
ผู้อ�ำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

โครงสร้างการบริหารกองทะเบียนและประมวลผล

- งานนโยบายและแผน
- งานบุคคล
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานบริหารธุรการ

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นายทะเบียน
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คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

ภารกิจหลักกองทะเบียนและประมวลผล
งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเงิน
- งานพัสดุ
- งานบุคคล
- งานบริหารธุรการ
กลุ่มงานทะเบียน
- งานทะเบียนประวัติ
- งานลงทะเบียนเรียน
- งานเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา
กลุ่มงานประมวลผล
- งานประมวลผลการศึกษา
- งานตรวจสอบและเสนอการส�ำเร็จการศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
- งานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร
- งานบันทึกฐานข้อมูลหลักสูตร
- งานมาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาและบ�ำรุงระบบโปรแกรม
- งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ
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นิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ, ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา,
โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำ�เนินการเอง บันทึกข้อมูลการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ผ่านเว็บไซต์ http://admit.msu.ac.th พร้อมชำ�ระเงินผ่านธนาคาร

วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง ประจำ�ปีการศึกษา 2559

2

หมวดการรายงานตัว

กิจกรรมดำ�เนินงาน

1

ที่

31 มี.ค. 59

1 - 15 มี.ค. 59

ภาคต้น
(1/2559)

-

-

ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษา

-

-

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำ�ปีการศึกษา 2559
		 เพือ่ ให้การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 17
และมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 และคำ�สัง่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 2870/2558
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 จึงกำ�หนดปฏิทนิ การศึกษานิสติ ระดับปริญญาตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ดังนี้

6
คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

-

31 ก.ค. - 7 ส.ค. 59

10 นิสิตทุกชั้นปี/ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th หากพบข้อผิดพลาด 1 - 31 ส.ค. 59
สามารถขอแก้ไขได้ที่กองทะเบียนและประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)

กิจกรรมร้องเพลงสถาบันและประชุมเชียร์นิสิตใหม่

9

-

30 ก.ค. 59

กิจกรรม “ก้าวแรก ก้าวใหม่” ณ อาคารพลศึกษา ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี (ส่วนกลางและคณะ)

นิสิตชั้นปีที่ 1 ทุกระบบ ตรวจร่างกาย ณ อาคารพลศึกษา

7

8

-

นิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบกลาง (Admission) ระบบพิเศษและโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำ�เนินการเอง (แยกคณะ 25 - 28 ก.ค. 59
ตามท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ) รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวและทำ�บัตรประจำ�ตัว
นิสิต ณ กองทะเบียน และประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)

6

-

-

21 ก.ค. 59

วันสุดท้ายในการจัดส่งประกาศฯ ผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำ�เนินการเอง

5

25 - 28 ก.ค. 59

-

นิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบกลาง (Admission), ระบบพิเศษและโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำ�เนินการเอง บันทึกข้อมูล 22 มิ.ย - 15 ก.ค. 59
การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ผ่านเว็บไซต์ http://admit.msu.ac.th พร้อมชำ�ระเงินผ่านธนาคาร

4

ภาคปลาย
(2/2559)
-

ภาคต้น
(1/2559)

ภาคการศึกษา

นิสิตชั้นปีที่ 1 ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ, ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา,
27 - 29 เม.ย. 59
โควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำ�เนินการเอง (แยกคณะตามท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้าศึกษาฯ) รายงานตัวและส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัว และทำ�บัตรประจำ�ตัวนิสิต ณ กองทะเบียนและ
ประมวลผล (อาคารบริการนิสิต)

กิจกรรมดำ�เนินงาน

3

ที่

-

-

-

-

-

-

-

-

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

7

Going Green

หมวดการลงทะเบียนเรียน

กิจกรรมดำ�เนินงาน

Going Green
1 - 3 ส.ค. 59
4 - 7 ส.ค. 59

17 ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 2 (ช่วงเปิดภาคการศึกษา) พร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ (นิสติ สามารถลงทะเบียนเพิม่ - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาได้รบั เงินคืน
เต็มจำ�นวน) โดยรายวิชาที่ถอนไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา และเปลี่ยนกล่มเรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป็นชั้นปี ดังนี้
		
- ชั้นปีที่ 1 - 2 (รหัสประจำ�ตัวนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 59 และ 58)
		
- ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจำ�ตัวนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 57 ลงไป)

1 ส.ค. 59

15 ก.ค. 59

17, 21 - 22 ก.ค. 59
23 - 25 ก.ค. 59
26 - 28 ก.ค. 59
29 - 31 ก.ค. 59

8 ส.ค. 59

✩ เปิดภาคการศึกษา

-

ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษา

-

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

29 พ.ค. 60

22 พ.ค. 60

1 เม.ย. 60

3 - 5 ม.ค. 60 22 - 24 พ.ค. 60
6 - 9 ม.ค. 60 25 - 28 พ.ค. 60

9 ม.ค. 60

4 ม.ค. 60

16 ธ.ค. 59

19 - 21 ธ.ค. 59 8 - 9, 11 พ.ค. 60
22 - 24 ธ.ค. 59 12 - 14 พ.ค. 60
25 - 27 ธ.ค. 59 15 - 17 พ.ค. 60
28 - 30 ธ.ค. 59 18 - 20 พ.ค. 60

1 - 31 ก.ค. 59 1 ธ.ค. 59 - 2 ม.ค. 60 1 - 21 พ.ค. 60

1 ก.ย. 59

ภาคต้น
(1/2559)

16 วันสุดท้ายที่คณะ/วิทยาลัยส่งรายชื่อบุคคลทั่วไปเพื่อขออนุมัติลงทะเบียนแบบบุคคลภายนอก

15

14 วันสุดท้ายของการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนนการของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) ผ่านเว็บไซต์
http://reg.msu.ac.th

13 ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 1 (ก่อนเปิดภาคการศึกษา) พร้อมทัง้ ชำ�ระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงจะ
ถือว่าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ (นิสติ สามารถลงทะเบียนเพิม่ - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชาได้รบั เงินคืนเต็ม
จำ�นวน) โดยรายวิชาทีถ่ อนไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา และเปลีย่ นกลุม่ เรียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป็นชัน้ ปี ดังนี้
		
- ชัน้ ปีท่ี 4 ขึน้ ไป (รหัสประจำ�ตัวนิสติ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย 56 ลงไป)
		
- ชัน้ ปีท่ี 3 (รหัสประจำ�ตัวนิสติ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย 57)
		
- ชัน้ ปีท่ี 2 (รหัสประจำ�ตัวนิสติ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย 58)
		
- ชัน้ ปีท่ี 1 (รหัสประจำ�ตัวนิสติ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย 59)

12 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิตทุกชั้นปี เพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียนและแนะนำ�เรื่องอื่น ๆ

11 พิธีไหว้ครู

ที่

8
คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

กิจกรรมดำ�เนินงาน
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

8 - 10 ส.ค. 59 10 - 12 ม.ค. 60 29 - 31 พ.ค. 60
11, 13 - 15 ส.ค. 59 13 - 16 ม.ค. 60 1 - 4 มิ.ย. 60

ภาคต้น
(1/2559)

ภาคการศึกษา

1 - 7 ส.ค. 59

21 วันแรกและวันสุดท้ายของการส่งคำ�ร้องขอเปลีย่ นสาขาวิชา / เปลีย่ นสาขาวิชาโท / ย้ายคณะ

4 มิ.ย. 60
3 - 9 ม.ค. 60 22 - 28 พ.ค. 60

16 ม.ค. 60

Going Green

28 ✩ วันยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
(กรณีนิสิตไม่ชำ�ระเงินตามกำ�หนดในรายการ ข้อ 19)

23 ส.ค. 59

24 ม.ค. 60

12 มิ.ย. 60

16 - 31 ส.ค. 59 17 - 30 ม.ค. 60 5 - 11 มิ.ย. 60

1 - 14 ส.ค. 59 3 - 16 ม.ค. 60 22 - 28 พ.ค 60

26 วันแรกและวันสุดท้ายของการส่งคำ�ร้องขอเรียนซ้ำ�/เรียนแทน
27 วันแรกและวันสุดท้ายของการยืน่ คำ�ร้องเปลีย่ นกลุม่ การเรียน ณ กองทะเบียนและประมวลผล

22 - 28 พ.ค. 60
1 - 21 ส.ค. 59 3 - 23 ม.ค. 60 22 พ.ค. - 11 มิ.ย. 60

3 - 16 ม.ค. 60

2 ม.ค. -2 ก.พ. 60 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 60

25 วันแรกและวันสุดท้ายของการส่งคำ�ร้องขอลาพักการเรียน

1 - 31 ส.ค. 59
1 - 14 ส.ค. 59

วันแรกและวันสุดท้ายในการยื่นคำ�ร้องขอโอนรายวิชากรณีย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชาที่กองทะเบียนและประมวลผล

24 วันแรกและวันสุดท้ายของการส่งคำ�ร้องขอรักษาสภาพนิสิต

23

22 วันแรกและวันสุดท้ายในการยืน่ คำ�ร้องขอโอนหรือขอเทียบโอนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ - ยืน่ คำ�ร้องเพือ่ ขอนุมตั ทิ ค่ี ณะ/วิทยาลัย 1 - 15 ส.ค. 59
- ส่งคำ�รอ้ ง ณ กองทะเบียนและประมวลผล 16 - 31 ส.ค. 59
(เฉพาะนิสติ ทีม่ รี หัสประจำ�ตัวนิสติ ทีข่ น้ึ ต้นด้วย 59) ทีค่ ณะ/วิทยาลัย/สำ�นักศึกษาทัว่ ไป

15 ส.ค. 59

20 ✩ วันสุดท้ายของการช�ำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

19 วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนบางรายวิชา และทุกรายวิชา (โดยรายวิชาทีถ่ อนไม่ปรากฏในในแสดงผลการศึกษา 16 ส.ค. - 30 ต.ค. 59 17 ม.ค. - 26 มี.ค. 60 5 - 25 มิ.ย. 60
และไม่ได้รบั เงินค่าถอนรายวิชาคืน)

18 ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 3 (ลงทะเบียนเรียนช้า) (มีค่าปรับ) พร้อมทั้งชำ�ระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียม
การศึกษาจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนสมบูรณ์ (นิสิตสามารถลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนรายวิชา (การถอนรายวิชา
ได้รับเงินคืนเต็มจำ�นวน) โดยรายวิชาที่ถอนไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา และเปลี่ยนกลุ่มเรียนด้วยตนเอง
ผ่านเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th โดยแยกเป็นชั้นปี ดังนี้
		
- ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รหัสประจำ�ตัวนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 57 ลงไป)
		
- ชั้นปีที่ 1 - 2 (รหัสประจำ�ตัวนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 59 และ 58)

ที่

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

9

กิจกรรมดำ�เนินงาน

Going Green
13 - 17 มี.ค. 60

ภาคปลาย
(2/2559)
-

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

-

16 ม.ค. 60

-

1 - 31 ส.ค. 59 3 ม.ค. - 1 ก.พ. 60 22 พ.ค. - 20 มิ.ย. 60
14 ส.ค. 59
-

-

ภาคต้น
(1/2559)

ภาคการศึกษา

28 ธ.ค. 59
10 ม.ค. 60

24 พ.ค. 60
13 มิ.ย. 60

9 ส.ค. 60
15 ส.ค. 60

วันปรับสถานะผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ตัวอักษร I (Incomplete) เป็นอักษร F (Failed) ของภาคปลายและ
15 ส.ค. 59
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
วันปรับสถานะผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ตวั อักษร I (Incomplete) เป็นอักษร F (Failed) ของภาคต้นปีการศึกษา 2559
17 ม.ค. 60
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขผลการศึกษาของภาคปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558
31 ส.ค. 59
1 ก.พ. 60
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขผลการศึกษาของภาคต้น ปีการศึกษา 2559
วันแรกและวันสุดท้ายของการสอบกลางภาค
29 ก.ย. - 9 ต.ค. 59 2 - 12 มี.ค. 60 22 - 25 มิ.ย. 60
วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนบางรายวิชาและทุกรายวิชา (โดยรายวิชาที่ถอนได้สัญลักษณ์ W ปรากฏใน
31 ต.ค. - 13 พ.ย. 59 27 มี.ค. - 9 เม.ย. 60 26 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60
ใบแสดงผลการศึกษา : กรณีการถอนทุกรายวิชาถือว่านิสิตลาพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น)
วันแรกและวันสุดท้ายของการสอบปลายภาค
28 พ.ย. - 11 ธ.ค. 59 1 - 14 พ.ค. 60 20 - 23 ก.ค. 60

40 วันสุดท้ายที่คณะส่งผลการศึกษาถึงกองทะเบียนและประมวลผล (ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการประจำ�คณะ)
41 วันสุดท้ายของการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 (ถ้ามี) ผ่านเว็บไซต์
http://reg.msu.ac.th

39

38

34
35
36
37

33

32 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขผลการศึกษา ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (ตัวอักษร I) ของภาคต้นปีการศึกษา 2559

30 วันแรกและวันสุดท้ายของการยื่นความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th
31 วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ไขผลการศึกษา ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (ตัวอักษร I) ของภาคปลายและ
ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2558

หมวดการสอบและประมวลผลการศึกษา

29 นิสิตที่หลักสูตรกำ�หนดให้เรียนรายวิชาโท (รหัสประจำ�ตัวนิสิตที่ขึ้นต้นด้วย 59) เลือกสาขาวิชาโทผ่านเว็บไซต์
http://reg.msu.ac.th

ที่

10
คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

กิจกรรมดำ�เนินงาน
ภาคปลาย
(2/2559)

ภาคการศึกษา
พิเศษ (3/2559)

9 พ.ย. 59
ตามกำ�หนดการของคณะ / วิทยาลัย
ประมาณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

22 ส.ค. - 11 ธ.ค. 59 17 ม.ค. - 14 พ.ค. 60 5 มิ.ย. - 23 ก.ค. 60
12 ธ.ค. 59
15 พ.ค. 60
24 ก.ค. 60
27 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60
27 ก.ย. 60

ภาคต้น
(1/2559)

ภาคการศึกษา

Going Green

									
(ศาสตราจารย์ปรีชา ประเทพา)
								
ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
		

1. ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้ใช้ส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกระบบ (ระบบปกติ ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้า)
2. การขอถอนบางรายวิชาหรือการขอถอนทุกรายวิชาให้นิสิตด�ำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบบริการการศึกษาเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th
3. การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนในวิชาที่ถอน นิสิตที่ถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด มีิสิทธิ์ได้รับเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาที่ถอนเต็มจ�ำนวน ทั้งนี้
		 นิสิตสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ ณ กองคลังและพัสดุ
4. อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต เพื่อดูแลการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเลือกวันที่เหมาะสม ในช่วงที่ก�ำหนดให้เพื่อพบและให้ค�ำปรึกษา
		 นิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและเรื่องอื่น ๆ
5. ก�ำหนดการที่ให้งดการเรียนการสอน คือ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดราชการตามมติคณะรัฐมนตรี พิธีไหว้ครู วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค วันพระราชทาน
		 ปริญญาบัตร และกิจกรรมวันลอยกระทงของมหาวิทยาลัย หรือตามประกาศงดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
6. ระยะเวลาในปฏิ ทิ น การศึ ก ษาทั้ ง สามภาคการศึ ก ษาที่ ต รงกั บ ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ให้ ง ดการเรี ย นการสอน คณะ หรื อ อาจารย์ ผู ้ ส อนสามารถจั ด การเรี ย น
		 การสอนชดเชยตามวัน เวลาที่เหมาะสม
			
จึงประกาศให้ทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน
								
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

42 นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th
43 ปิดภาคการศึกษา
44 วันสุดท้ายของการจัดทำ�รายงานผลการดำ�เนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ผ่านเว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th
หมวดอืน่ ๆ
45 กิจกรรมวันลอยกระทง
46 วันปัจฉิมนิเทศ
47 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปีการศึกษา 2558 - 2559

ที่
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ค�ำแนะน�ำทีด่ ใี นการลงทะเบียนวิชาเรียน
1. นิสติ ต้องศึกษาคูม่ อื นิสติ ระดับปริญญาตรี, คูม่ อื ระบบบริการการศึกษา
และการใช้ บริ ก ารงานทะเบีย น ปฏิทินการศึก ษา และคู ่ มือ หลั กสู ต รการศึ กษา
ปีการศึกษา 2559 ให้เข้าใจโดยละเอียด
2. นิสิตต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบีียนเรียน และการใช้ระบบ
บริการการศึกษาอย่างละเอียด และปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนอย่างเคร่งครัด
3. นิสิตต้องศึกษาโครงสร้างหลักสูตรที่ตนเองเข้าศึกษาอย่างละเอียด
เพื่อประโยชน์ในการเลือกรายวิชาเรียน ในการลงทะเบียนเรียนได้ตรงตามหลักสูตร
ก�ำหนด
4. นิสติ ต้องไม่มหี นีส้ นิ ใด ๆ กับทางมหาวิทยาลัยฯ จึงจะสามารถลงทะเบียน
เรียนได้
5. นิสิตลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย Internet โดยเข้าสู่ระบบ
บริการการศึกษาได้ที่ http://reg.msu.ac.th
6. นิสติ ต้องใช้ชอื่ ผูใ้ ช้งาน (User) คือ รหัสนิสติ และรหัสผ่าน (Password)
ในการเข้าสูร่ ะบบบริการการศึกษา
7. นิสิตต้องทราบก�ำหนดวันลงทะเบียน และต้องลงทะเบียนเรียนให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
8. การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย Internet มี 3 ช่วง คือ
		
ช่วงที่ 1 การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา
		
ช่วงที่ 2 การลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษา
		
ช่วงที่ 3 การลงทะเบียนเรียนช้า
(ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนแต่ละช่วง นิสิตต้องศึกษาในปฏิทิน
การศึกษา)
Going Green
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กรอบระยะเวลาส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย และภาคการศึกษาพิเศษ
ปีการศึกษา 2559
ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 1 ก่อนเปิดภาคการศึกษา (ระยะเวลา 1 สัปดาห์) โดยแบ่งชัน้ ปี ดังนี้
ชัน้ ปีที่ 4 ขึน้ ไป นิสติ รหัส 56 ลงไป ลงทะเบียนเรียน 3 วัน
ชัน้ ปีที่ 3
นิสติ รหัส 57... ลงทะเบียนเรียน 3 วัน
ชัน้ ปีที่ 2
นิสติ รหัส 58... ลงทะเบียนเรียน 3 วัน
ชัน้ ปีที่ 1
นิสติ รหัส 59... ลงทะเบียนเรียน 3 วัน
				
- ช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ทกุ วัน
				
- ลงทะเบียนเรียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียนได้
		 		
- การถอนวิชาเรียน ไม่ปรากฏรายวิชา ในใบแสดงผลการศึกษา
				
- การถอนวิชาเรียน ได้รบั เงินค่าถอนรายวิชาคืนเต็มจ�ำนวน
ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 2 เปิดภาคการศึกษา (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
ชัน้ ปีที่ 1 - 2 รหัส 59... และ รหัส 58... ลงทะเบียนเรียน
ชัน้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป รหัสประจ�ำตัวนิสติ ทีข่ นึ้ ต้นด้วย 57 ลงไป ลงทะเบียนเรียน		
					 - ช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ทกุ วัน
					 - ลงทะเบียนเรียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียนได้
		 			 - การถอนวิชาเรียน ไม่ปรากฏรายวิชา ในใบแสดงผลการศึกษา
					- การถอนวิชาเรียน ได้รบั เงินค่าถอนรายวิชาคืนเต็มจ�ำนวน
ลงทะเบียนเรียนช่วงที่ 3 ลงทะเบียนเรียนช้า (ระยะเวลา 1 สัปดาห์)
ชัน้ ปีที่ 3 ขึน้ ไป รหัสประจ�ำตัวนิสติ ทีข่ นึ้ ต้นด้วย 57 ลงไป ลงทะเบียนเรียน
ชัน้ ปีที่ 1 - 2		 รหัสประจ�ำตัวนิสติ ทีข่ นึ้ ต้นด้วย 59 และ รหัส 58... ลงทะเบียนเรียน
				 - ช�ำระค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ทกุ วัน
					 - ลงทะเบียนเรียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียนได้
		 			 - การถอนวิชาเรียน ไม่ปรากฏรายวิชา ในใบแสดงผลการศึกษา
					- การถอนวิชาเรียน ได้รบั เงินค่าถอนรายวิชาคืนเต็มจ�ำนวน
					 - ช�ำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนช้า
					 - เป็นช่วงสุดท้ายของการช�ำระเงินค่าหน่วยกิต
					 และค่าธรรมเนียมการศึกษา
Going Green
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		9. นิ สิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบีย นเรี ยน หลั ง จากท� ำ รายการ
ลงทะเบียนเรียน และเพิม่ - ถอนรายวิชาเรียนทุกครัง้ เพือ่ ประโยชน์ของตนเอง
10. นิสิตต้องท�ำการออกจากระบบบริการการศึกษาทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
เพือ่ ป้องกันมิให้ผอู้ นื่ ท�ำรายการแทนนิสติ ภายใต้ชอื่ นิสติ
11. นิสิตต้องเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
และการช�ำระเงินทุกภาคการศึกษา เพือ่ ใช้อา้ งอิงกรณีเกิดปัญหา
12. นิสติ ต้องช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในปฏิทนิ การศึกษาเท่านัน้ มิฉะนัน้ กองทะเบียนและประมวลผลจะ
ยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน และนิสติ จะไม่มสี ทิ ธิเ์ รียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
13. นิสติ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตำ�่ กว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ และนิสติ ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ตำ�่ กว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน
15 หน่วยกิตในภาคการศึกษาพิเศษ
14. นิสติ ต้องตรวจสอบข้อมูลรายวิชาทีต่ อ้ งการลงทะเบียนเรียนให้ถกู ต้อง
ก่อนท�ำการยืนยันการลงทะเบียนเรียน เช่น รหัสวิชา, ชือ่ วิชา, ประเภทการลงทะเบียนเรียน,
กลุม่ เรียน, เวลาเรียน, เวลาสอบ และเงือ่ นไขรายวิชา

หากมีปญ
ั หาเรือ่ งการลงทะเบียนเรียน
โปรดติดต่อกองทะเบียนและประมวลผลโดยตรง
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ข้อปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการลงทะเบียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียน
1. ให้นสิ ติ ลงทะเบียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียน ภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ปฏิทนิ การศึกษาอย่างเคร่งครัด เพือ่ ประโยชน์ของนิสติ เอง
2. ให้นิสิตศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม - ถอนวิชาเรียนผ่านระบบ
เครือข่าย Internet ได้ที่ http://reg.msu.ac.th
3. นิสติ ควรไปพบอาจารย์ทปี่ รึกษาก่อนการลงทะเบียนเพิม่ - ถอนวิชาเรียน
วิชาเรียน เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำในการลงทะเบียนเรียน
4. นิสิตที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนโดยมีจ�ำนวนหน่วยกิตเกินกว่าที่
ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับฯ จะต้องยื่นค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าหน่วยกิตที่
ก�ำหนด โดยได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี และส่งค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีท่ ำ� การปลดเงือ่ นไข จ�ำนวนหน่วยกิตรายภาคก่อน นิสติ จึงไปลงทะเบียน
เรียนด้วยตนเองได้
5. นิสิตต้องท�ำการออกจากระบบบริการการศึกษาทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
เพือ่ ป้องกันมิให้ผอู้ นื่ ท�ำรายการแทนนิสติ ภายใต้ชอื่ นิสติ
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การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบเครือข่าย Internet มีความสะดวก รวดเร็ว
นิสิตทุกคนควรศึกษารายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของการลงทะเบียนเรียนให้
ชัดเจนก่อนด�ำเนินการลงทะเบียนเรียน เพือ่ ป้องกันความผิดพลาด โดยนิสติ สามารถ
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา
ช่วงที่ 2 การลงทะเบียนเรียนช่วงเปิดภาคการศึกษา
ช่วงที่ 3 การลงทะเบียนเรียนช้า
(ระยะเวลาในการลงทะเบียนเรียนแต่ละช่วง นิสิตต้องศึกษาในปฏิทิน
การศึกษา)
ทัง้ นี้ นิสติ ต้องลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคต้นและภาคปลาย
มหาวิทยาลัยอาจจะจัดการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษให้กับระบบเทียบเข้า กรณี
นิสติ ระบบปกติ และระบบพิเศษประสงค์จะลงทะเบียนเรียนก็สามารถลงทะเบียนได้
ทั้งนี้อัตราค่าหน่วยกิต จะเรียกเก็บตามระบบของนิสิต ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา
จะเรียกเก็บในอัตราครึง่ หนึง่ ของภาคการศึกษาปกติ
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จ�ำนวนหน่วยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน
จ�ำนวนหน่วยกิตทีน่ สิ ติ สามารถลงทะเบียนเรียน ต้องเป็นไปตามข้อบังคับฯ
ของมหาวิทยาลัย โดยค�ำแนะน�ำของอาจารย์ทปี่ รึกษา
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น
และภาคการศึกษาปลาย
ภาคการศึกษาพิเศษ

ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาละไม่ต�่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน
22 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาละไม่ต�่ำกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน
15 หน่วยกิต

***หมายเหตุ
1. กรณีที่มีเหตุจ�ำเป็นที่จะต้องลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่ได้ก�ำหนด นิสิต
ต้องยืน่ ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกว่าก�ำหนด โดยขออนุมตั จิ ากคณบดี แต่เพิม่ ได้
ไม่เกินภาคการศึกษาละ 3 หน่วยกิต
2. กรณีลงทะเบียนเรียนต�่ำกว่าที่ก�ำหนดจะกระท�ำได้เฉพาะนิสิตที่จะ
จบหลักสูตร และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ�ำนวนหน่วยกิตต�่ำกว่าเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้ ให้ลงทะเบียนเท่าทีจ่ ำ� นวนหน่วยกิตทีเ่ หลือได้
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ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตร 4 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
			 เต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
			 ไม่เต็มเวลา
หลักสูตร 5 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียน
			 เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียน
			 เรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตร 6 ปี ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียน
		เรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
			 ไม่เต็มเวลา
หลักสูตรเทียบเข้า ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
			 เต็มเวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส�ำหรับการลงทะเบียนเรียน
			 ไม่เต็มเวลา

Going Green
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การช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา

โดยตรง
ทุกสาขา

นิสติ สามารถช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธที ี่ 1 พิ ม พ์ ใ บลงทะเบี ย นเรี ย นแล้ ว ไปช� ำ ระผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร
วิธที ี่ 2 พิ ม พ์ ใ บลงทะเบี ย นเรี ย นแล้ ว ไปช� ำ ระผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ เ ซอร์ วิ ส

***ข้อควรระวัง นิสติ ต้องช�ำระเงินค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าหน่วยกิตตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาเท่านั้น หากพ้นระยะเวลา
ก�ำหนดจะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน

Going Green
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ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
ผ่านระบบเครือข่าย Internet
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การช�ำระเงิน

(นิสติ จะได้สทิ ธิน์ งั่ เรียนรายวิชานัน้ ๆ ทันทีตามจ�ำนวนทีเ่ ปิดรับ
ในแต่ละกลุม่ เรียนในรายวิชานัน้ ๆ)

เลือกรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย Internet

พบอาจารย์ทปี่ รึกษา

(เมนูรายวิชาทีเ่ ปิดสอน, เมนูตรวจวิชาก่อนลงทะเบียน)

1. ตรวจสอบสถานะ จ�ำนวนเงินทุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
2. กรณีนสิ ติ มียอดเงินค่าลงทะเบียนเรียนทีต่ อ้ งช�ำระเกินกว่าวงเงิน
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้กยู้ มื ฯ ให้นสิ ติ พิมพ์ใบ มมส.5 (ไฟล์ PDF)
น�ำไปช�ำระเงินโดยช�ำระเงินได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 ช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 8 ธนาคาร (ดูหมายเหตุ)
2.2 ช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

กรณีนสิ ติ ได้ทนุ กยศ. หรือทุนการศึกษาอืน่ ๆ
มีขนั้ ตอนการช�ำระเงิน ดังนี้

นิสติ ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียนในเมนูผลการลงทะเบียน

1. พิมพ์ใบรับลงทะเบียน (ใบ มมส. 5) ไฟล์ PDF
2. นิสติ น�ำใบ มมส.5 ไปช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าหน่วยกิต ในช่วง 1-3 ของการลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ
2.1 ช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคาร 8 ธนาคาร (ดูหมายเหตุ)
2.2 ช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

กรณีนสิ ติ ทัว่ ไป
มีขนั้ ตอนการช�ำระเงิน ดังนี้

(นิสติ ต้องตรวจสอบ รหัสวิชา ชือ่ วิชา จ�ำนวนหน่วยกิต จ�ำนวนเงินให้ถกู ต้องก่อนไปช�ำระเงิน

Division of
Registration

ตรวจสอบรายวิชาทีเ่ ปิดสอนผ่านระบบบริการการศึกษา

ผ่านระบบเครือข่าย Internet

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
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ให้นิสิตลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ของนิสิตเอง
นิสติ สามารถช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้ 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และช�ำระเงิน
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
การเพิ่มรายวิชาจะกระท�ำได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาและภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
การถอนรายวิชาช่วงก่อนวันเปิดภาคการศึกษาและภายในสองสัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา รายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบแสดง
ผลการศึกษาและได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชาเต็มจ�ำนวน ทั้งนี้ กรณีที่ถอนทุกรายวิชาและได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว หากมี
เหตุผลความจ�ำเป็นสามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยให้อธิการบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แล้ ว แต่ ก รณี และจะต้ อ งด� ำ เนิ น การลาพั ก การเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ และช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการลาพั ก การเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 4 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ รายวิชาที่ถอน
จะไม่ปรากฏใบใบแสดงผลการศึกษาและได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 5 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ รายวิชาที่ถอน
จะปรากฏตัวอักษร W ในใบแสดงผลการศึกษาและไม่ได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
กรณีนิสิต เพิ่ม ถอนรายวิชาเรียนในคราวเดียวกัน ระบบจะท�ำการหักลบหนี้ในระบบ และหากมีส่วนต่างที่ต้องช�ำระเงิน ให้ช�ำระผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคาร 8 ธนาคาร หรือช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือการถอนรายวิชาภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนดแล้วได้เงินคืนค่าถอนรายวิชา หรือการได้รบั เงินค่าลงทะเบียน
เรียนกรณีได้รบั อนุมตั ใิ ห้ปดิ รายวิชาเรียนสามารถรับเงินคืนได้ที่ กองคลังและพัสดุ
นิสติ ทีล่ งทะเบียนเรียนแต่ไม่ชำ� ระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิตภายในระยะเวลาก�ำหนดในปฏิทนิ การศึกษา กองทะเบียนฯ จะท�ำ
การยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทัง้ หมด ทัง้ นี้ กรณีเป็นภาคการศึกษาบังคับ นิสติ ต้องด�ำเนินการลาพักการเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ
การช�ำระเงินผ่านทางธนาคารระบบจะตัดหนีภ้ ายใน 7 วัน, การช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ จะตัดหนีภ้ ายใน 15 วัน

หมายเหตุ

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

Going Green

23

of
MSU Division
Registration

Going Green

				

เสร็จสิน้ กระบวนการ

- หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ

(ใบ มมส.5 คือ ใบรับลงทะเบียน)

ด�ำเนินการช�ำระเงินตามรายการทีข่ อเพิม่ -ถอนวิชาเรียน
โดยพิมพ์ใบ มมส.5 น�ำไปช�ำระเงิน
				
- ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 8 ธนาคาร (ดูหมายเหตุ)

บันทึกรายวิชา ขอเพิม่ - ถอนวิชาเรียน ด้วยตนเอง
ผ่านระบบเครือข่าย Internet (http://reg.msu.ac.th)

พบอาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ขอค�ำแนะน�ำ

เพิม่ - ถอนรายวิชาเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย Internet

ขัน้ ตอนการลงทะเบียน
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การเพิ่มรายวิชาจะกระท�ำได้ตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาและภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาผ่าน
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
การถอนรายวิชาช่วงก่อนวันเปิดภาคการศึกษาและภายในสองสัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา รายวิชาที่ถอนจะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษาและได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชาเต็มจ�ำนวน ทั้งนี้ กรณีที่ถอนทุกรายวิชาและได้ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
หากมีเหตุผลความจ�ำเป็นสามารถขออนุมัติค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน โดยให้อธิการบดีหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
แล้ ว แต่ ก รณี และจะต้ อ งด� ำ เนิ น การลาพั ก การเรี ย นในภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ และช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการลาพั ก การเรี ย นตามที่
มหาวิทยาลัยก�ำหนด
การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 2 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสี่สัปดาห์ รายวิชาที่ถอน
จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาและได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
การถอนรายวิชาภายหลังจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 3 ต้องด�ำเนินการก่อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ รายวิชา
ที่ถอนจะปรากฏตัวอักษร W ในใบแสดงผลการศึกษาและไม่ได้รับเงินคืนค่าถอนรายวิชา
กรณีนิสิต เพิ่ม - ถอนรายวิชาเรียน ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย Internet ในคราวเดียวกัน ระบบจะท�ำการหักลบหนี้ในระบบ และหาก
มีส่วนต่างที่ต้องช�ำระเงินให้ช�ำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 8 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และช�ำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
การขอรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน หรือการถอนรายวิชาภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดแล้วได้เงินคืนค่าถอนรายวิชา หรือการได้รับค่าลงทะเบียน
เรียนกรณีได้รับอนุมัติให้ปิดรายวิชาเรียน สามารถรับเงินคืนได้ที่ กองคลังและพัสดุ		

หมายเหตุ
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ข้อปฏิบตั เิ มือ่ พบปัญหาทีท่ ำ� ให้ลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ได้
1. หากนิสติ ลืมรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบบริการการศึกษา ให้นสิ ติ ยืน่ ค�ำร้อง
ขอสอบถามรหัสผ่านที่เคาน์เตอร์กองทะเบียนและประมวลผลด้วยตนเอง ทั้งนี้นิสิต
ควรรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับและให้ถอื ว่าการด�ำเนินการใด ๆ ผ่านระบบบริการ
การศึกษาเป็นความรับผิดชอบของนิสติ
2. นิสติ ทีม่ หี นีค้ า้ งช�ำระเกินกว่าระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในระบบให้นสิ ติ ติดต่อ
ช�ำระหนีท้ กี่ องคลังและพัสดุกอ่ นการลงทะเบียนวิชาเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
3. นิ สิ ต ถู ก ล็ อ คระบบบริ ก ารการศึ ก ษา นิ สิ ต อาจถู ก ล็ อ คระบบจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาหรือจากหน่วยงานทีต่ อ้ งการติดต่อนิสติ แนวทางแก้ไขให้นสิ ติ ติดต่อ
อาจาย์ทปี่ รึกษาหรือหน่วยงานทีต่ อ้ งการติดต่อนิสติ
4. กรณีทนี่ สิ ติ ได้ลงทะเบียนวิชาเรียนโดยผ่านเงือ่ นไขบุรพวิชา (Preriquisite)
แล้วตามโครงสร้างหลักสูตร และยังไม่สามารถลงทะเบียนวิชาเรียนรายวิชาถัดไปได้
ให้นสิ ติ ด�ำเนินการตรวจสอบเงือ่ นไขรายวิชาทีก่ ลุม่ งานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
กองทะเบียนและประมวลผลเพือ่ ปลดเงือ่ นไข
5. กรณีตารางเรียน - ตารางสอบ ซ้อนกันให้นสิ ติ เลือกลงทะเบียนรายวิชา
ในกลุม่ อืน่ หรือรายวิชาอืน่
6. กรณี ที่ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นรายวิ ช าโดยมี ห น่ ว ยกิ ต รวม มากกว่ า หรื อ
น้อยกว่าเกณฑ์ให้นิสิตยื่นค�ำร้องเพื่อปลดล็อคเงื่อนไขการลงทะเบียนวิชาเรียน ณ
กองทะเบียนและกองประมวลผล ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย
การลงทะเบียนเรียน
7. กรณีทนี่ สิ ติ ลงทะเบียนวิชาเรียนไม่ได้และระบบแจ้งว่า กรุณาส�ำรองทีน่ งั่
ให้นสิ ติ ส�ำรองทีน่ งั่ กับคณะทีร่ ายวิชานีส้ งั กัด
Going Green
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การท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ
ในวันทีม่ หาวิทยาลัยก�ำหนดให้รายงานตัวนิสติ ใหม่ นิสติ ต้องถ่ายรูปเพือ่ ท�ำ
บัตรประจ�ำตัวนิสติ ณ จุดถ่ายรูปของกองทะเบียนและประมวลผล กรณีทนี่ สิ ติ ไม่ได้
ด�ำเนินการในวันรายงานตัว ให้นิสิตติดต่อขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสิตได้โดยตรงที่
กองทะเบียนและประมวลผล
กรณีบตั รประจ�ำตัวนิสติ สูญหาย ช�ำรุด หรือประสงค์จะเปลีย่ น ชือ่ - สกุล
นิสติ ต้องขอท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ ใหม่ดว้ ยตนเอง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
โดยช�ำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบฯ

Going Green

28

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

ความหมายของรหัสประจ�ำตัวนิสติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

59 01 01 1 1234
ปีทเี่ ข้า
คณะ
					
					

ล�ำดับนิสติ
ระบบ 0 ประกาศนียบัตร ระบบในเวลาราชการ

01 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 ปริญญาตรี ระบบปกติ
02 คณะวิทยาศาสตร์		 2 ปริญญาตรี ระบบพิเศษ
ห้องเรียน 01 มหาสารคาม
03 คณะวิศวกรรมศาสตร์		 3 ปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง ระบบปกติ
02 นครพนม		
04 คณะพยาบาลศาสตร์		 4 ประกาศนียบัตร ระบบนอกเวลาราชการ
03 อุดรธานี		
05 คณะศึกษาศาสตร์		 5 ปริญญาโท ระบบในเวลาราชการ
04 ร้อยเอ็ด		
06 คณะศิลปกรรมศาสตร์		 6 ปริญญาเอก ระบบในเวลาราชการ
05 อุบลราชธานี
07 คณะเภสัชศาสตร์		 7 ปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง ระบบพิเศษ
06 มุกดาหาร		
08 คณะเทคโนโลยี		 8 ปริญญาโท ระบบนอกเวลาราชการ
07 นครราชสีมา อ�ำเภอเมือง 09 คณะการบัญชีและการจัดการ 9 ปริญญาเอก ระบบนอกเวลาราชการ
08 ชัยภูม		
ิ
10 คณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม
09 สุรนิ ทร์		
11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
10 ยโสธร		
12 คณะวิทยาการสารสนเทศ
11 กาฬสินธุ		
์
13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
12 ศรีสะเกษ		
14 คณะสาธารณสุขศาสตร์
13 ขอนแก่น		
15 คณะแพทยศาสตร์
14 บุรรี มั ย์		
16 บัณฑิตวิทยาลัย
15 หนองคาย
17 คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
16 สระบุร		
ี
18 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
17 เพชรบูรณ์		
20 วิทยาลัยดุรยิ างศิลป์
18 กรุงเทพมหานคร 21 คณะวัฒนธรรมศาสตร์
19 นครราชสีมา อ�ำเภอประทาย 22 คณะสัตวแพทยศาสตร์
20 ขอนแก่น อ�ำเภอพล 23 คณะนิตศิ าสตร์
21 ขอนแก่น อ�ำเภอชุมแพ
22 สุพรรณบุรี
23 สกลนคร
24 ยโสธร เลิงนกทา
25 บึงกาฬ อ�ำเภอพรเจริญ
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การแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
นิสติ ทีป่ ระสงค์จะขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา สามารถกระท�ำได้ในระหว่าง
ทีก่ �ำลังศึกษาอยูเ่ ท่านัน้ โดยให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสติ สามารถรับแบบค�ำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา ณ กองทะเบียน
และประมวลผล หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสติ กรอกข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วน
3. นิสิตยื่นค�ำร้องพร้อมทั้งแนบส�ำเนาเอกสาร หลักฐานในเรื่องที่ต้องการ
จะขอแก้ไขข้อมูล ณ กองทะเบียนและประมวลผล
4. นิสติ ต้องท�ำบัตรประจ�ำตัวนิสติ ใหม่เพือ่ ให้ขอ้ มูลถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
5. นิสิตสามารถตรวจสอบผลการขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษาผ่านระบบ
บริการการศึกษาได้
***หมายเหตุ นิสติ ต้องตรวจสอบข้อมูลระเบียนประวัตใิ ห้ถกู ต้องในระหว่าง
ศึกษาหรืออย่างช้าก่อนยืน่ แบบขอส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ ประโยชน์ของนิสติ เอง

การขอถอนวิชาเรียน
นิสติ ทีม่ คี วามประสงค์จะขอถอนวิชาเรียน ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสติ พบอาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ขอค�ำแนะน�ำ
2. นิสิตท�ำรายการถอนวิชาเรียนและตรวจสอบผลการถอนวิชาเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย Internet เว็บไซต์ http://reg.msu.ac.th
(ก�ำหนดวันถอนวิชาเรียนนิสติ ต้องศึกษาในปฏิทนิ การศึกษา)
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การขอคืนค่าถอนรายวิชาเรียน
1. รายวิชาใดทีม่ หาวิทยาลัยประกาศปิดวิชาเรียน นิสติ มีสทิ ธิข์ อรับเงินคืน
ค่าลงทะเบียนรายวิชานัน้ เต็มจ�ำนวน
2. นิสติ ทีท่ ำ� การถอนวิชาเรียน ในการลงทะเบียนช่วงที่ 1 - 3 ภายในระยะ
เวลาที่ปฏิทินการศึกษาก�ำหนดซึ่งให้ได้รับเงินคืน นิสิตมีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าถอน
รายวิชาเรียนเต็มจ�ำนวน

การติดต่อขอรับเงินคืน
นิสิตที่ประสงค์ขอรับเงินคืน (กรณีมียอดเงินคืน) ให้ติดต่อขอรับเงินคืน
ณ กองคลังและพัสดุ

การลาพักการเรียน
นิสิตที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใดต้องด�ำเนินการ
ลาพักการเรียนเพือ่ คงสภาพนิสติ ไว้ โดยให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสิตสามารถรับแบบค�ำร้องขอลาพักการเรียน ณ กองทะเบียนและ
ประมวลผล หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล

Going Green

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

31

2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
4. เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกรายการลาพักการเรียน
ในระบบทะเบียน
5. นิสิตติดต่อช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการลาพักการเรียน ณ กองคลังและ
พัสดุ โดยช�ำระในอัตรา ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาพิเศษ

ระบบปกติ
500
-

ระบบพิเศษ
800
-

ระบบเทียบเข้า
800
500

***หมายเหตุ
1. นิสิตระบบปกติและระบบพิเศษที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนในภาค
การศึกษาพิเศษไม่ตอ้ งด�ำเนินการลาพักการเรียน
2. การลาพักการเรียนอนุมตั ใิ ห้ครัง้ ละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา หากนิสติ ยังมี
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะขอลาพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไปให้ยนื่ ค�ำร้องลาพักการเรียน
ในภาคการศึกษานัน้ ๆ (โปรดศึกษาข้อบังคับฯ)
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การรักษาสภาพนิสติ
ต่อไปนี้

การรักษาสภาพนิสิต โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียน สามารถท�ำได้ในกรณี

1. การลาพักการเรียน
2. ถูกสัง่ พักการเรียน
3. นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้วแต่ยังไม่ผ่าน
เงื่อนไขการส�ำเร็จการศึกษาอื่น ๆ เช่น ไม่ยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
ทีค่ าดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาหรือรอผลการศึกษา กรณีนตี้ อ้ งรักษาสภาพนิสติ และช�ำระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสภาพตามที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด ทั้งนี้ ต้องคงสถานภาพนิสิต
ได้ไม่เกินระยะเวลาการศึกษา
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว แต่อยู่ระหว่าง
รอผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ หรืออืน่ ๆ ตามเงือ่ นไขทีห่ ลักสูตรก�ำหนด ซึง่ ไม่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ เมือ่ คณะแจ้งผลการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
หรืออื่น ๆ ตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก�ำหนดไปยังกองทะเบียนและประมวลผลแล้ว
ให้กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกข้อมูลในระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย
แล้วแต่กรณี
นิสติ ทีป่ ระสงค์จะรักษาสภาพนิสติ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิ สิ ต สามารถรั บ แบบค� ำ ร้ อ งขอลงทะเบี ย นรั ก ษาสภาพนิ สิ ต ณ
กองทะเบี ย นและประมวลผล หรื อ ดาวน์ โ หลดค� ำ ร้ อ งที่ เ ว็ บ ไซต์ ก องทะเบี ย น
และประมวลผล
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2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
4. เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกรายการรักษาสภาพนิสิต
ในระบบทะเบียน ตามแต่กรณี
5. นิสติ ติดต่อช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนิสติ ณ กองคลังและ
พัสดุ โดยช�ำระในอัตรา ดังนี้
ภาคการศึกษา
ภาคการศึกษาต้น/ปลาย
ภาคการศึกษาพิเศษ

ระบบปกติ
500
-

ระบบพิเศษ
800
-

ระบบเทียบเข้า
800
500

***หมายเหตุ นิสิตระบบปกติและระบบพิเศษไม่ต้องด�ำเนินการรักษาสภาพนิสิต
			 ในภาคการศึกษาพิเศษ

การลาออก
นิสติ ทีป่ ระสงค์จะลาออกจากการเป็นนิสติ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสิตสามารถรับแบบค�ำร้องขอลาออก ณ กองทะเบียนและประมวลผล
หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสิตยื่นค�ำร้องพร้อมแสดงบัตรประจ�ำตัวนิสิตหรือบัตรประชาชน ณ
กองทะเบียนและประมวลผล
4. เจ้าหน้าที่กองทะเบีียนและประมวลผลบันทึกรายการลาออกในระบบ
Going Green
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การเปลีย่ นสาขา
1. นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
หัวหน้าภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
2. นิสิตที่เปลี่ยนสาขาจะต้องมีเวลาเรียนในสาขาเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษา
3. นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาให้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องเปลี่ยนสาขา
ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
4. นิสิตอาจเปลี่ยนสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
สาขา (ครัง้ ที่ 1) ภายหลังขอเปลีย่ นสาขา (ครัง้ ที่ 2) จะไม่สามารถเปลีย่ นกลับสาขาเดิมได้
5. นิ สิ ต ที่ เ ปลี่ ย นสาขาไม่ มี สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง
หรืออันดับสอง
นิสติ ทีม่ คี วามประสงค์จะเปลีย่ นสาขา ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสติ สามารถรับแบบค�ำร้องเปลีย่ นสาขา ณ กองทะเบียนและประมวลผล
หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสิตช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสาขา จ�ำนวน 300 บาท ณ
กองคลังและพัสดุ
4. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
5. เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกรายการเปลี่ยนสาขา
ในระบบทะเบียน
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6. นิสติ สามารถตรวจสอบผลการเปลีย่ นสาขาหลังจากเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการแล้ว
1 วันท�ำการ
(นิสติ ต้องศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมจากข้อบังคับฯ และประกาศมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารย้ายคณะเรียน เปลีย่ นสาขาและวิชาโท)

การเปลีย่ นวิชาโท
1. นิสิตอาจเปลี่ยนวิชาโทได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
หัวหน้าภาควิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
2. นิสิตที่ประสงค์จะเปลี่ยนวิชาโทให้ด�ำเนินการยื่นค�ำร้องเปลี่ยนวิชาโท
ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
3. นิสิตอาจเปลี่ยนวิชาโทได้ไม่เกิน 2 ครั้ง กรณีได้รับอนุมัติให้เปลี่ยน
วิชาโท (ครัง้ ที่ 1) ภายหลังขอเปลีย่ นวิชาโท (ครัง้ ที่ 2) จะไม่สามารถเปลีย่ นกลับวิชาโท
เดิมได้
นิสติ ทีม่ คี วามประสงค์จะเปลีย่ นวิชาโท ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสติ สามารถรับแบบค�ำร้องเปลีย่ นวิชาโท ณ กองทะเบียนและประมวลผล
หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสิตช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวิชาโท จ�ำนวน 300 บาท ณ
กองคลังและพัสดุ
4. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
5. เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกรายการเปลี่ยนวิชาโท
ในระบบทะเบียน
Going Green
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6. นิสติ สามารถตรวจสอบผลการเปลีย่ นวิชาโทหลังจากเจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการแล้ว
1 วันท�ำการ
		
(นิสิตต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารย้ายคณะเรียนเปลีย่ นสาขาและวิชาโท)

การย้ายคณะเรียน
1. นิสิตอาจขอย้ายคณะเรียนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีทสี่ งั กัดเดิม และคณบดีทจี่ ะรับย้ายคณะเรียน
2. นิสติ ทีข่ อย้ายคณะเรียนจะต้องมีเวลาเรียนในคณะเดิมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกให้พักการเรียน
และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต (โปรดศึกษารายละเอียดเพิม่ เติมตาม
ข้อบังคับฯ การย้ายคณะเรียน)
3. นิสติ ทีป่ ระสงค์จะย้ายคณะเรียนให้ดำ� เนินการยืน่ ค�ำร้องขอย้ายคณะเรียน
ให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
4. นิสิตที่ย้ายคณะเรียนไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
หรืออันดับสอง
นิสติ ทีม่ คี วามประสงค์จะย้ายคณะเรียน ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสิตสามารถรับแบบค�ำร้องขอย้ายคณะเรียน ณ กองทะเบียนและ
ประมวลผล หรือดาวน์โหลดค�ำร้องทีเ่ ว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการอนุมัติตามขั้นตอน
ของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิสติ ช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ จ�ำนวน 500 บาท และเปลีย่ น
สาขาวิชา จ�ำนวน 300 บาท ณ กองคลังและพัสดุ
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4. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
5. เจ้าหน้าที่กองทะเบียนและประมวลผลบันทึกรายการย้ายคณะเรียน
ในระบบทะเบียน
6. นิ สิ ต สามารถตรวจสอบผลการย้ า ยคณะเรี ย นหลั ง จากเจ้ า หน้ า ที่
ด�ำเนินการแล้ว 1 วันท�ำการ
		
(นิสิตต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อบังคับฯ และประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารย้ายคณะเรียนเปลีย่ นสาขาและวิชาโท)

การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน
และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
นิสิตที่ประสงค์จะโอนผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียนให้ยื่นค�ำร้อง
ต่อคณะภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วนั เปิดภาคการศึกษาแรกทีเ่ ข้าศึกษา และ
ส่งค�ำร้องขอโอนผลการเรียน ณ กองทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ในปฏิทนิ การศึกษา
นิสิตที่ประสงค์จะขอโอนผลการเรียน หรือขอเทียบโอนผลการเรียน
ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิสิตกรอกค�ำร้องขอโอนผลการเรียน หรือขอเทียบโอนผลการเรียน
ผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http://reg.msu.ac.th
2. นิสติ ตรวจสอบข้อมูลให้ถกู ต้อง ครบถ้วนแล้วพิมพ์คำ� ร้องขอเทียบโอนฯ
ผ่านการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนของค�ำร้องให้ครบถ้วน
3. นิ สิ ต ช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มขอโอนผลการเรี ย นหรื อ ขอเที ย บโอน
ผลการเรียน ณ กองคลังและพัสดุ (กรณีนสิ ติ เปลีย่ นสาขาและย้ายคณะเรียนไม่ตอ้ ง
ช�ำระค่าธรรมเนียมการโอนรายวิชา)
Going Green
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		 3.1 นิสิตระบบปกติช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ๆ ละ
100 บาท นิสติ ระบบพิเศษช�ำระค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชา ๆ ละ 200 บาท
		 3.2 นิ สิ ต ระบบเที ย บเข้ า ไม่ ต ้ อ งช� ำ ระค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอน
รายวิชา
4. นิสติ ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล และตรวจสอบผลการ
ด�ำเนินการในระบบบริการการศึกษา เมนูผลการศึกษา
***หมายเหตุ โปรดศึกษาระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการโอน
ผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2546 และระเบียบมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบรายวิชาและโอนหน่วยกิตส�ำหรับนิสิต
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบเข้า พ.ศ. 2553

นิสติ ทีม่ คี วามประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียน
ให้ดำ� เนินการยืน่ ค�ำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
และผ่านขัน้ ตอนการอนุมตั ใิ ห้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
นับจากวันเปิดภาคการศึกษานัน้ ๆ
และส่งทีก่ องทะเบียนและประมวลผล
ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในปฏิทนิ การศึกษา
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การได้ตวั อักษร I
นิ สิ ต ที่ ไ ด้ ตั ว อั ก ษร I จะต้ อ งด� ำ เนิ น การขอรั บ การประเมิ น ผลเพื่ อ
แก้ตัวอักษร I ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป ที่นิสิต
มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก�ำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนตัวอักษร I
เป็นระดับคะแนนตัวอักษร F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา
เนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั อันมิใช่เกิดจากการกระท�ำหรือร่วมกระท�ำของนิสติ ผูน้ นั้

การได้รบั ระดับคะแนนตัวอักษร D D+ F และตัวอักษร U
1. นิสิตที่สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร D, D+ หรือ F ในรายวิชาใด
เมื่อได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือเรียนแทนในรายวิชานั้น และได้รับ
ระดับคะแนนตัวอักษรสูงกว่าเดิม ผลการศึกษาในรายวิชาที่เคยได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร D, D+ หรือ F จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R ในใบแสดงผลการศึกษา
เมือ่ นิสติ ได้ลงทะเบียนเรียนซ�ำ้ หรือเรียนแทนในรายวิชานัน้
2. นิสติ ทีไ่ ด้ผลการประเมินตัวอักษร U ในรายวิชาใด จะปรากฏตัวอักษร U
ในใบแสดงผลการศึกษา นิสิตต้องลงทะเบียนซ�้ำหรือเรียนแทนในรายวิชานั้นจนกว่า
จะได้ผลการประเมินตัวอักษร S และตัวอักษร U จะถูกเปลี่ยนเป็นตัวอักษร R
ในใบแสดงผลการศึกษา เมือ่ นิสติ ได้ลงทะเบ่ยี นเรียนซ�ำ้ หรือเรียนแทนในรายวิชานัน้
***หมายเหตุ โปรดศึกษารายละเอียดในข้อบังคับฯ ข้อ 31 โดยตัวอักษร R
จะไม่นำ� มาค�ำนวณระดับคะแนนตัวอักษรเฉลีย่ สะสมมีผลให้ GPAX สูงขึน้
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เกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสติ
นิ สิ ต ควรตรวจสอบผลการศึ ก ษา คะแนนเฉลี่ ย สะสม (GPAX)
และหน่วยกิตสะสมทุกสิ้นภาคการศึกษาก่อนลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาถัดไป
ในกรณีนสิ ติ ไม่แน่ใจว่าจะพ้นสภาพนิสติ (Retired) หรือไม่ให้ตดิ ต่อรับค�ำปรึกษาจาก
อาจารย์ทปี่ รึกษาหรือเจ้าหน้าทีก่ องทะเบียนและประมวลผล
นิสิตจะถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับฯ ในกรณีคะแนน
เฉลีย่ สะสม (GPAX) และหน่วยกิตสะสมตามเกณฑ์ ดังนี้
ข้อบังคับข้อ 19.8 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.50 เมื่อมีหน่วยกิต
สะสมตัง้ แต่ 30 - 59 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ 30.1 ยกเว้นรายวิชา
ทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
ข้อบังคับข้อ 19.9 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.75 เมือ่ มีหน่วยกิต
สะสมตัง้ แต่ 60 หน่วยกิตขึน้ ไป ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ 30.1 ยกเว้นรายวิชา
ทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นจากสภาพนิสติ ตามข้อบังคับ ข้อ 19.8
เกณฑ์ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50 (คือค่าระหว่าง 0.00 - 1.49)
มีหน่วยกิตสะสม 30 - 59 หน่วยกิต ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ 30.1 (คือ A B+
B C+ C D+ D F) ยกเว้นรายวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่ (คือรายวิชา
ที่เทียบโอนผลการเรียนจะปรากฏเครื่องหมาย * เช่น A* B+* B* เป็นต้น
ซึง่ หมายถึงผลการศึกษาทีไ่ ม่นำ� มาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม)
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กรณีที่ 1  นิสติ เข้าใหม่ปกี ารศึกษา 2559
นิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ
ผลการศึกษา A B+ B C+ C D+ D F หากมีผลการศึกษาเป็น S U W I R
ไม่นำ� มานับหน่วยกิตในการพ้นสภาพนิสติ
ภาคการศึกษา
หน่วยกิตสะสม
GPAX
F  เริ่มนับ 1/59 22 หน่วยกิต
1.40
42 หน่วยกิต

}

สถานะ
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

2/59 20 หน่วยกิต
1.49
พ้นสภาพนิสิต
สรุป พ้นสภาพนิสติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50
      เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 30 - 59 หน่วยกิต
กรณีที่ 2 นิสติ ทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอบเข้าได้ใหม่
ในปีการศึกษา 2559 และขอเทียบโอนผลการเรียน
นิ สิ ต มี ห น่ ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นที่ เ คยศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาทีเ่ ทียบโอน
ผลการเรียน และหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เฉพาะผลการศึกษา A B+
B C+ C D+ D F หากมีผลการศึกษาเป็น S U W I R ไม่นำ� มานับหน่วยกิต
ในการพ้นสภาพนิสติ )
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ภาคการศึกษา
F  เริ่มนับ
รายวิชาโอนย่้าย

หน่วยกิตสะสม
GPAX
สถานะ
22 หน่วยกิต
2.00
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์
42 หน่วยกิต
1/59
22 หน่วยกิต
1.49
พ้นสภาพนิสิต
สรุป พ้นสภาพนิสติ ตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50
      เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 30 - 59 หน่วยกิต

}

หมายเหตุ หน่วยกิตรายวิชาทีข่ อโอนผลการเรียนนับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตร
		 ทีศ่ กึ ษา และน�ำไปค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม
		
กรณีที่ 3 นิสิตที่โอนย้ายสถานศึกษา หรือที่เคยศึกษาจากสถาบันอื่น
และสอบเข้าได้ใหม่ ในปีการศึกษา 2559 และขอเทียบโอนผลการเรียน
		
นิสิตมีหน่วยกิตรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจากการโอนย้าย
สถานศึกษา หรือทีเ่ คยศึกษาจากสถาบันอืน่ และลงทะเบียนเรียนปกติ (ไม่นบั หน่วยกิต
รายวิชาทีเ่ ทียบโอนจากสถาบันอืน่ ซึง่ จะปรากฏเครือ่ งหมาย * เช่น A* B+* B* เป็นต้น
ซึง่ หมายถึงผลการศึกษาทีไ่ ม่นำ� มาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม แต่นบั เฉพาะผลการศึกษา
A B+ B C+ C D+ D F หากผลการศึกษาเป็น S U W R I ไม่นำ� มานับหน่วยกิต
ในการพ้นสภาพนิสติ )
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ภาคการศึกษา
รายวิชาโอนย้าย

F  เริ่ม 1/59

หน่วยกิตสะสม
20 หน่วยกิต
(เกรดมีเครื่องหมาย*
ไม่นับหน่วยกิต)
22 หน่วยกิต

2/59

22 หน่วยกิต

3/59

15 หน่วยกิต

}
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GPAX
0.00

สถานะ
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

1.49

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

59 หน่วยกิต 1.50
1.49

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์
พ้นสภาพนิสิต

สรุป พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.8 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.50
เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 30 - 59 หน่วยกิต ยกเว้นรายวิชาทีเ่ ทียบโอน
หน่วยกิตจากสถาบันอืน่
หมายเหตุ หน่วยกิตรายวิชาทีข่ อเทียบโอนผลการเรียนนับรวมเป็นหน่วยกิต
ตามหลักสูตรทีศ่ กึ ษา แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
ตัวอย่างเกณฑ์การพ้นสภาพนิสติ ตามข้อบังคับ ข้อ 19.9
เกณฑ์ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 1.75 (คือค่าระหว่าง 0.00 - 1.74)
มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป ตามระดับคะแนนตัวอักษรในข้อ 30.1
(คือ A B+ B C+ C D+ D F) ยกเว้นรายวิชาทีเ่ ทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอืน่
(คือรายวิชาทีเ่ ทียบโอนผลการเรียนจะปรากฏเครือ่ งหมาย * เช่น A* B+* B* เป็นต้น
ซึง่ หมายถึงผลการเรียนทีไ่ ม่นำ� มาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม)
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กรณีที่ 1 นิสติ เข้าใหม่ปกี ารศึกษา 2559
นิสิตลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ
ผลการศึกษา A B+ B C+ C D+ D F หากมีผลการศึกษาเป็น S U W I R
ไม่นำ� มานับหน่วยกิตในการพ้นสภาพนิสติ

}

ภาคการศึกษา
หน่วยกิตสะสม
F เริ่มนับ 1/59 22 หน่วยกิต
2/59

23 หน่วยกิต

3/59

15 หน่วยกิต

GPAX
1.40

สถานะ
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

60 หน่วยกิต 1.50

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

1.74

พ้นสภาพนิสิต

สรุป พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.75
เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 60 หน่วยกิตขึน้ ไป
กรณีที่ 2 นิสติ ทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสอบเข้าได้ใหม่
ในปีการศึกษา 2559 และขอเทียบโอนผลการเรียน
นิ สิ ต มี ห น่ ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นที่ เ คยศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และลงทะเบียนเรียนปกติ (นับหน่วยกิตรายวิชาทีเ่ ทียบโอน
ผลการเรียน และหน่วยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน เฉพาะผลการศึกษา A B+
B C+ C D+ D F หากมีผลการศึกษาเป็น S U W I R ไม่นำ� มานับหน่วยกิต
ในการพ้นสภาพนิสติ
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}

ภาคการศึกษา
หน่วยกิตสะสม
F เริ่มนับ 20 หน่วยกิต
รายวิชาโอนย้าย
1/59

22 หน่วยกิต

2/59

20 หน่วยกิต
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GPAX
2.00

สถานะ
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

62 หน่วยกิต 1.60

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

1.74

พ้นสภาพนิสิต

สรุป พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.75
เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 60 หน่วยกิตขึน้ ไป
หมายเหตุ   หน่วยกิตรายวิชาทีข่ อโอนผลการเรียนนับรวมเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตร
		 ทีศ่ กึ ษา และน�ำไปค�ำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
		
กรณีที่ 3 นิสิตที่โอนย้ายสถานศึกษา หรือที่เคยศึกษาจากสถาบันอื่น
และสอบเข้าได้ใหม่ในปีการศึกษา 2559 และขอเทียบโอนผลการเรียน
		
นิ สิ ต มี ห น่ ว ยกิ ต รายวิ ช าที่ ข อเที ย บโอนผลการเรี ย นจากสถาบั น อื่ น
และลงทะเบียนเรียนปกติ (ไม่นับหน่วยกิตรายวิชาที่เทียบโอนจากสถาบันอื่นซึ่งจะ
ปรากฏเครือ่ งหมาย * เช่น A* B+* B* เป็นต้น ซึง่ หมายถึงผลการศึกษาทีไ่ ม่นำ� มา
ค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ สะสม แต่นบั เฉพาะผลการศึกษา A B+ B C+ C D+ D F
หากผลการศึกษาเป็น S U W I R ไม่นำ� มานับหน่วยกิตในการพ้นสภาพนิสติ )
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ภาคการศึกษา
หน่วยกิตสะสม
รายวิชาโอนย้าย 20 หน่วยกิต
(เกรดมีเครื่องหมาย*
ไม่นับ หน่วยกิต)
F เริ่มนับ 1/59 24 หน่วยกิต
2/59

23 หน่วยกิต

3/59

15 หน่วยกิต

}

GPAX
0.00

สถานะ
นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

1.49

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

62 หน่วยกิต 1.50

นิสิตปัจจุบัน
สภาพสมบูรณ์

1.74

พ้นสภาพนิสิต

สรุป พ้นสภาพตามข้อบังคับฯ ข้อ 19.9 ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ถงึ 1.75
เมือ่ มีหน่วยกิตสะสมตัง้ แต่ 60 หน่วยกิตขึน้ ไป ยกเว้นรายวิชาทีเ่ ทียบโอน
หน่วยกิตจากสถาบันอืน่
หมายเหตุ หน่วยกิตรายวิชาทีข่ อเทียบโอนผลการเรียนนับรวมเป็นหน่วยกิตตาม
		 หลักสูตรทีศ่ กึ ษา แต่ไม่น�ำไปค�ำนวณระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม
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ค�ำแนะน�ำส�ำหรับนิสติ ทีก่ ำ� ลังจะส�ำเร็จการศึกษา
1. ในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ ค าดว่ า จะส� ำ เร็ จ การศึ ก ษา เมื่ อ นิ สิ ต
ลงทะเบียนรายวิชาต่าง ๆ แล้ว ให้นิสิตตรวจสอบว่านิสิตเรียนครบตามข้อก�ำหนด
ของหลั ก สู ต รด้ ว ยตนเอง (ตามคู ่ มื อ หลั ก สู ต รหรื อ ระบบบริ ก ารการศึ ก ษา
(htte://reg.msu.ac.th) หรือติดต่อทีก่ องทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาควรตรวจสอบและช�ำระหนี้ค้าง
กับมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
3. นิสติ ต้องตรวจสอบข้อมูลระเบียนประวัติ ชือ่ - นามสกุล วัน/เดือน/
ปีเกิด และรายละเอียดต่าง ๆ หากพบว่าข้อมูลไม่ถกู ต้องให้รบี ด�ำเนินการแจ้งขอแก้ไข
ข้อมูลต่อกองทะเบียนและประมวลผล
4. นิสิตต้องตรวจสอบรายชื่อนิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ณ คณะ
ทีส่ งั กัด หรือ กองทะเบียนและประมวลผล
5. นิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษา ต้องยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาพร้อม
ช�ำระเงิน ค่าขึน้ ทะเบียนปริญญา และค่าใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับส�ำเร็จการศึกษา)
และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อมาติดต่อขอรับเอกสารภายหลังส�ำเร็จ
การศึกษา

นิสติ ควรตรวจสอบข้อมูลระเบียนประวัตติ ามข้อ 3
นับแต่เริม่ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก
เพือ่ ประโยชน์ของนิสติ
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การยืน่ ขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet
นิสิตที่คาดว่าจะส�ำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดให้ยื่นขอส�ำเร็จ
การศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet โดยมีขนั้ ตอนดังนี้
ขัน้ ตอนการยืน่ ขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet
นิสติ เข้าระบบบริการการศึกษา
(http://reg.msu.ac.th)
เลือกเมนูยน่ื แบบขอจบ On Line
อ่านข้อตกลง
กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
ตรวจสอบข้อมูล
การรับเอกสารส�ำคัญ
ทางการศึกษาฉบับสมบูรณ์
หลังส�ำเร็จการศึกษา
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
(ค่าธรรมเนียม 50 บาท และ
100 บาท ส�ำหรับนิสติ รหัส 53
เป็นต้นไป)

รับด้วยตนเองทีก่ องทะเบียน
ภายใน 90 วัน

ยืนยันการท�ำรายการ
พิมพ์คำ� ร้องขอส�ำเร็จการศึกษา
ไปช�ำระค่าธรรมเนียมทีก่ องคลังและพัสดุ
สิน้ สุด
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หมายเหตุ
1. นิสติ ทีย่ นื่ ขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet ให้ดำ� เนินการ
ช�ำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา และค่าธรรมเนียมใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ได้ทกี่ องคลังและพัสดุเท่านัน้ และให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับจากวันทีย่ นื่ ขอส�ำเร็จ
การศึกษา (หากไม่ช�ำระเงินจะถือว่าการยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย
Internet ไม่สมบูรณ์และถือเป็นโมฆะ)
2. นิสติ ทีท่ ำ� การยืน่ แบบค�ำร้องขอส�ำเร็จการศึกษาหลังจากปฏิทนิ ก�ำหนดไว้
ต้องช�ำระค่าปรับตามระเบียบฯ ครัง้ ละ 100 บาท ณ กองคลังและพัสดุ (ใช้สำ� หรับนิสติ
ระดับปริญญาตรี ตัง้ แต่รหัส 53 เป็นต้นไป)
3. นิสิตที่ต้องการแก้ไขข้อมูลหรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ติดต่อ
กองทะเบียนและประมวลผล เพือ่ ขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษาให้ถกู ต้องพร้อมแนบ
หลักฐาน เมื่อประกาศรายชื่อผู้ส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลทาง
การศึกษาได้อกี
4. นิสิตที่เคยยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet
พร้อมทั้งช�ำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญาและค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สำ� เร็จการศึกษาในภาคการศึกษาทีย่ นื่ นิสติ ต้องยืน่
ขอส�ำเร็จการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย Internet ใหม่ในภาคการศึกษาทีค่ าดว่าจะ
ส�ำเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องช�ำระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา และค่าธรรมเนียมการขอ
ใบแสดงผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์อกี
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ภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร และคาดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษาให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. นิ สิ ต ยื่ น ความจ� ำ นงขอส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาผ่ า นระบบบริ ก ารศึ ก ษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา (ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือ่ ง แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการส�ำเร็จการศึกษา)
2. นิสิตช�ำระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา และค่าใบแสดงผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับส�ำเร็จการศึกษา (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ณ กองคลัง
และพัสดุ (เก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง) ทั้งนี้นิสิตต้องไม่มีหนี้ค้างช�ำระกับ
มหาวิทยาลัย
***หมายเหตุ
1. กรณีนิสิตไม่ยื่นขอส�ำเร็จการศึกษา และไม่ช�ำระเงินค่าขึ้นทะเบียน
ปริญญา หรือมีหนีค้ า้ งช�ำระกับมหาวิทยาลัย กองทะเบียนและประมวลผลจะไม่เสนอชือ่
เพือ่ ขออนุมตั ใิ ห้ส�ำเร็จการศึกษา
2. กรณีนิสิตที่ยื่นขอส�ำเร็จการศึกษาไว้แล้ว แต่ไม่ส�ำเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษานัน้ ให้ยนื่ ขอส�ำเร็จการศึกษาอีกครัง้ ในภาคการศึกษาถัดไปทีค่ าดว่า
จะส�ำเร็จการศึกษา โดยไม่ตอ้ งช�ำระค่าขึน้ ทะเบียนปริญญาอีก ให้น�ำใบเสร็จทีเ่ คย
ช�ำระไปแสดงทีก่ องคลังและพัสดุ
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การขอเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา
การขอเอกสารส�ำคัญทางการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. ส�ำหรั บ นิ สิ ต ที่ ก�ำลั ง ศึ ก ษาอยู ่ สามารถขอรั บ เอกสารส�ำคั ญ ทาง
การศึกษาได้ดงั นี้
		
1.1 ใบรับรองความเป็นนิสติ (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)
		 1.2 ใบรับรองภาคการศึกษาสุดท้าย (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษา
			 อังกฤษ)
		 1.3 ใบรับรองครบหลักสูตร (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)
1.4 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับปัจจุบนั (ฉบับภาษาไทย
		
			 และฉบับภาษาอังกฤษ)
		
1.5 ใบรับรองสอบเข้าศึกษาต่อได้ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ส�ำหรับผู้ที่เคยเป็นนิสิตหรือส�ำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับ
เอกสารส�ำคัญทางการศึกษาได้ดงั นี้
		 2.1 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์
			 (ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ)
		 2.2 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีสญ
ู หาย)
		 2.3 ใบแทนใบปริญญาบัตร (กรณีสญ
ู หาย)
		 2.4 ใบแปลใบปริญญาบัตร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
		 2.5 ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
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นิสติ ทีป่ ระสงค์จะขอเอกสารส�ำคัญทางการศึกษา
ให้ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
กรอกข้อมูลในค�ำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
และใบรับ
รองทุกประเภท
ช�ำระค่าธรรมเนียมการขอเอกสาร ณ กองคลังและพัสดุ



ยืน่ ค�ำร้อง ณ กองทะเบียนและประมวลผล
และรอรับเอกสารส�ำคัญทางการศึกษาได้ทนั ที
***หมายเหตุ ในการติดต่อขอรับใบแสงดผลการศึกษาและใบรับรอง
ทุกประเภทโปรดแสดงใบเสร็จทุกครัง้

การบริการส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์
เพื่อให้บริการส�ำหรับนิสิตหรือผู้ส�ำเร็จการศึกษาที่ไม่สามารถมารับเอกสาร
การศึกษา และลดภาระค่าใช้จา่ ยในการเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง กองทะเบียน
และประมวลผลจึงมีการให้บริการส่งเอกสารการศึกษาทางไปรษณีย์
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นิสติ หรือผูส้ �ำเร็จการศึกษาท่ปี่ ระสงค์จะใช้บริการให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ขอใบแจ้งความจ�ำนงส่งเอกสารส�ำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ ณ
กองทะเบียนและประมวลผล โดยต้องกรอกข้อมูลในค�ำร้องและข้อมูลการจ่าหน้าซอง
ทีอ่ ยูข่ องผูร้ บั ให้ถกู ต้องและครบถ้วน
2. ช� ำ ระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการส่ ง เอกสารส� ำ คั ญ ทางการศึ ก ษา
ทางไปรษณีย์ อัตราภายในประเทศครั้งละ 100 บาท ต่างประเทศครั้งละ 300 บาท
ณ กองคลังและพัสดุ
3. ยื่นใบแจ้งความจ�ำนงส่งเอกสารส�ำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์
ณ กองทะเบียนและประมวลผล โดยนิสติ จะได้รบั เอกสารส่วนส�ำหรับนิสติ กลับคืน
4. กองทะเบียนและประมวลผลจะด�ำเนินการส่งเอกสารส�ำคัญทาง
การศึกษาทางไปรษณียต์ ามทีอ่ ยูข่ องผูร้ บั

การโอนย้ายสถานศึกษา
การโอนย้ายสถานศึกษามี 2 กรณีดงั นี้
กรณีที่ 1 การรับโอนนิสติ หรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
1.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิต หรือนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอืน่ ทีก่ ำ� ลังศึกษาในหลักสูตรทีม่ รี ะดับและมาตรฐานเทียบเคียงกับหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และให้คณะที่จะรับเข้าศึกษาเป็นผู้พิจารณารับโอน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ�ำคณะ และได้รบั อนุมตั จิ ากคณบดี
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1.2 คุณสมบัตขิ องนิสติ หรือนักศึกษาทีจ่ ะได้รบั การพิจารณารับโอน
		 1.2.1 คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับฯ ข้อ 11
		 1.2.2 เป็นผูท้ กี่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นสถาบันเดิม
		 1.2.3 ได้ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ ทัง้ นี้ ไม่นบั ภาคการศึกษาทีล่ าพักการเรียน
1.3 นิ สิ ต หรื อ นั ก ศึ ก ษา ที่ ป ระสงค์ จ ะโอนมาศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม จะต้องยื่นค�ำร้องต่อมหาวิทยาลัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษาทีป่ ระสงค์เข้าศึกษานัน้
		 เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาได้แก่
		 1. หนังสือยินยอมจากสถาบันเดิม
		 2. ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)
		 3. หนังสือรับรองความประพฤติ
		 4. ใบรับรองแพทย์
		 5. หนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง
1.4 นิสิตหรือนักศึกษาต้องช�ำระค่าธรรมเนียมการย้ายสถานศึกษาอัตรา
500 บาท ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
1.5 การขอเทียบโอนผลการเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กรณีที่ 2 นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามขอโอนย้ายสถานศึกษาไปเรียน
สถาบันอืน่ มีแนวปฏิบตั ดิ งั นี้
2.1 นิสิตยื่นค�ำร้องขอโอนย้ายสถานศึกษา ณ คณะที่นิสิตสังกัดโดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ทปี่ รึกษา ภาควิชา และการอนุมตั จิ ากคณบดี
2.2 คณะส่งเรือ่ งขอโอนย้ายสถานศึกษา ณ กองทะเบียนและประมวลผล
2.3 กองทะเบียนและประมวลผลด�ำเนินการส่งเรือ่ งขอโอนย้ายสถานศึกษา
ไปยังสถาบันทีน่ สิ ติ ขอย้ายไป
2.4 นิสติ รอผลการพิจารณารับโอนจากสถาบันทีข่ อย้ายไป
Going Green
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ระบบบริการการศึกษา
ระบบบริการการศึกษา เป็นระบบงานที่ให้บริการแก่นิสิตในการตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ ของนิสิตและบริการอื่น ๆ โดยนิสิตสามารถท�ำการตรวจสอบข้อมูล
นิสติ ได้ ดังต่อไปนี้
เมนูออกจากการใช้งานระบบ
เมนูใช้ในการเปลีย่ นรหัสผ่าน
เมนูใช้ในการลงทะเบียน
เมนูใช้ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียน
เมนูระเบียนประวัตนิ สิ ติ
เมนูใช้ในการตรวจสอบภาระค่าใช้จา่ ย/ทุนการศึกษา
เมนูประเมินอาจารย์ผสู้ อน
เมนูใช้ในการตรวจสอบผลการศึกษา
เมนูใช้ในการตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษา
เมนูใช้ในการตรวจสอบตารางเรียน/ตารางสอบ
เมนูทะเบียนรายชือ่ นิสติ
เมนูเสนอความคิดเห็น
เมนูตรวจสอบสถิตกิ ารเข้าใช้ระบบของนิสติ
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1.     เมนูออกจากการใช้งานระบบ
เมือ่ นิสติ ต้องการออกจากระบบให้คลิกทีเ่ มนูนี้
		 *** เมือ่ สิน้ สุดการเข้าระบบทุกครัง้ ต้องออกจากระบบ หากนิสติ
ไม่ออกจากระบบจะท�ำให้บคุ คลอืน่ มากระท�ำการใด ๆ เช่น ดูขอ้ มูลหรือท�ำการอืน่
แทนนิสติ ได้
2.     เมนูใช้ในการเปลีย่ นรหัสผ่าน
		
เพือ่ ความปลอดภัยข้อมูลของตัวนิสติ เอง จึงควรเปลีย่ นรหัสผ่าน
เป็นประจ�ำโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
1. กรอกรหัสผ่านเดิมและรหัสผ่านใหม่
เปลีย่ นรหัสผ่าน
2. กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่ ในช่องที่
ก�ำหนด
รหัสผ่านเดิม
*******
3. ระบบจะท�ำการเปลี่ยนรหัสผ่านให้
*******
รหัสผ่านใหม่
โดยนิ สิ ต ต้ อ งกรอกรหั ส ผ่ า นเดิ ม ,
รหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่
ยืนยันรหัสผ่านใหม่ *******
ให้ถกู ต้อง
4. คลิกปุม่ เปลีย่ นรหัสผ่าน
3.

เมนูใช้ในการลงทะเบียน

		
เป็นเมนูที่ใช้ในการลงทะเบียนวิชาเรียน ในแต่ละภาคการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่าย Internet
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4.     เมนูใช้ในการตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

เมนู ต รวจสอบผลการลงทะเบี ย นเรี ย นใช้ ใ นการตรวจสอบ
หลังจากที่นิสิตลงทะเบียนเรียน และได้ช�ำระเงินเรียบร้อยแล้ว รายวิชาที่ท�ำการ
ลงทะเบียนทั้งหมดจะปรากฏอยู่ที่เมนูผลการลงทะเบียน โดยนิสิตสามารถตรวจ
ผลการลงทะเบียนของภาคการศึกษาปัจจุบัน และภาคการศึกษาที่ผ่านมารวมถึง
ประวัตกิ ารลงทะเบียน พร้อมแสดงเวลาในการช�ำระเงิน
ปีการศึกษา 2556  / 1 2 3

เวลาในการช�ำระเงิน

			

0
0
0
		 Hours Minutes Seconds
พิมพ์ใบรับลงทะเบียน (มมส.5) เพื่อชำ�ระเงินที่ธนาคาร

รหัสวิชา

รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
_______ชื่อรายวิชา_______

แบบ หน่วยกิต กลุ่ม เกรด
การ
ศึกษา
GD
2
9

0021005 English for Career Preparation
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
0023015 Law in Daily Life
GD
2
กฎหมายในชีวติ ประจำ�วนั
0023016 Psychology in Modern Life Styles
GD
2
จิตวิทยาในลีลาชีวติ ยุคใหม่
GD
2
0024001 Science and Technology for Natural
Resources and Environmental
Management
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0025006 Drug in Daily-life
GD
2
ยาในชีวิตประจำ�วัน
                                                      จำ�นวนหน่วยกิตรวม 10

8
2
10
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5.     เมนูระเบียนประวัตนิ สิ ติ

นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวโดยเข้าใช้เมนูประวัติ
ส่วนตัวนิสติ ซึง่ สามารถเพิม่ ประวัตสิ ว่ นตัวนิสติ ได้ดว้ ยตนเอง
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6.     เมนูใช้ในการตรวจสอบภาระค่าใช้จา่ ย / ทุนการศึกษา

59

นิสิตใช้ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย หนี้สิน รายละเอียดการใช้จ่าย
แต่ ล ะรายการ และรายละเอี ย ดการรั บ ทุ น การศึ ก ษาหั ก ค่ า ใช้ จ ่ า ยทุ น การศึ ก ษา
(กรณีนสิ ติ กูย้ มื หรือได้รับทุน) ตรวจสอบการค้างช�ำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

และค่าหน่วยกิตได้ทกุ ภาคการศึกษา
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7.     เมนูประเมินอาจารย์ผสู้ อน

นิสติ ทุกคนต้องเข้าระบบเพือ่ ประเมินอาจารย์ผสู้ อนในรายวิชาทีน่ สิ ติ
ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน้ ๆ โดยต้องเข้าประเมินในช่วงวัน เวลาทีก่ ำ� หนด
ไว้ในปฏิทนิ การศึกษาทุกภาคการศึกษาโดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
		 1. คลิกทีเ่ มนูจะปรากฏรายชือ่ อาจารย์ผสู้ อน แล้วเลือกอาจารย์ผสู้ อน
ตามรายวิชาทีน่ สิ ติ จะประเมิน
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2. จะปรากฏแบบประเมินการสอนของอาจารย์ผสู้ อน

3. เมื่อประเมินผลการสอนเสร็จ ด้านล่างจะมีข้อเสนอความคิดเห็น
กรณีไม่เสนอข้อคิดเห็นให้นิสิตคลิกที่ปุ่ม Save การประเมินจะเสร็จสมบูรณ์
นิสติ สามารถเข้าไปประเมินอาจารย์ผสู้ อนได้ครัง้ เดียว
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8.     เมนูใช้ในการตรวจสอบผลการศึกษา

นิสิตสามารถตรวจสอบผลการศึกษา (เกรด) ได้ทุกภาคการศึกษา
โดยใช้เมนูตรวจสอบผลการศึกษา
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9.     เมนูใช้ในการตรวจสอบการส�ำเร็จการศึกษา

เป็นเมนูที่ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลนิสิตได้ลงทะเบียนเรียนครบ
ตามหมวดวิชาหน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตรทีเ่ ข้าศึกษาหรือไม่ โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้
		 1. คลิกเมนูตรวจสอบจบ อ่านค�ำเตือน
		 2. คลิกปุม่ ตรวจสอบจบ

3. การตรวจสอบนั้นสามารถเลือกการตรวจสอบจบอยู่ 2 แบบ
แต่ละแบบนัน้ จะแสดงรายละเอียด ในการตรวจสอบจบทัง้ หลักสูตร และเฉพาะรายวิชา
ทีล่ งทะเบียน
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การแสดงข้อมูลแบบสรุป

การแสดงข้อมูลตามรายการ
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10.    เมนูใช้ในการตรวจสอบตารางเรียน/ ตารางสอบ
ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอนของนิสติ ซึง่ สามารถดูตารางเรียน
วิชาทีล่ งทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาได้
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11.    เมนูทะเบียนรายชือ่ ของนิสติ
เมนู แ สดงรายชื่ อ นิ สิ ต ในสาขาวิ ช าที่ เ รี ย นทั้ ง หมดพร้ อ มสถานะ
พิมพ์ได้โดยคลิกที่
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12.    เมนูเสนอความคิดเห็น
นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นลงใน Text box เมื่อต้องการ
ส่งข้อความ คลิกทีป่ มุ่    ส่งข้อความ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
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13.    เมนูตรวจสอบสถิตกิ ารใช้ระบบของนิสติ
นิสติ สามารถตรวจสอบการเข้าใช้ระบบของนิสติ ซึง่ จะแสดง วัน เวลา
และเข้าระบบจากเครือ่ งใด หรือรายการทีท่ ำ� การแทนโดยเจ้าหน้าทีห่ รืออาจารย์
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วิธกี ารลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง
ผ่านระบบเครือข่าย Internet
นิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่าย Internet
โดยมีวธิ กี ารลงทะเบียนเรียนดังนี้
1. เข้าสู่ Web Site http://reg.msu.ac.th
2. คลิกเมนู
เมนูทางซ้ายมือ
3. ท�ำการกรอกรหัสประจ�ำตัวนิสติ และรหัสผ่านให้ถกู ต้อง

กรุณาป้อนรหัสประจ�ำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจ�ำตัว
รหัสผ่าน
   ตรวจสอบ

***หมายเหตุ นิ สิ ต ใหม่ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาปี 2559 ให้ ใ ช้ ร หั ส ผ่ า นเป็ น
เลขประจ� ำ ตั ว นิ สิ ต เมื่ อ เข้ า ระบบได้ แ ล้ ว ให้ ท� ำ การเปลี่ ย นรหั ส ผ่ า นเป็ น เพื่ อ
ป้องกันมิให้ผอู้ นื่ ท�ำการแทนนิสติ
4. คลิกเมนู
เมนูทางซ้ายมือ เมนูนี้จะปรากฏ
เมือ่ ถึงก�ำหนดวัน/ เวลาลงทะเบียนตามปฏิทนิ การศึกษาเท่านัน้
5. ท� ำ การลงทะเบี ย นโดยกรอกรหั ส วิ ช าและกลุ ่ ม ที่ จ ะลงทะเบี ย น
ในช่องรหัสวิชาและช่องกลุม่
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คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

6. คลิกปุม่ บันทึก หน้าจอจะแสดงรายวิชา ชือ่ รายวิชา หน่วยกิต กลุม่
จะปรากฏตามทีไ่ ด้ทำ� การบันทึกตัวอย่างหน้าจอ ดังรูป
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7. หากนิสติ ต้องการลบรายวิชาทีท่ ำ� การบันทึกแล้วให้คลิก [ ยกเลิก ]
รายวิชาก็จะถูกลบ
8. คลิกเมนู
		
(ครั้ ง ที่ 1) ที่ อ ยู ่ ด ้ า นล่ า ง
ซ้ายมือ
9. จะปรากฏหน้ า จอดั ง รู ป นิ สิ ต ต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งว่ า
ลงทะเบียน รายวิชา กลุม่ ครบถ้วนแล้ว และถูกต้องหรือไม่

10. เมื่อได้ท�ำการตรวจสอบรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
ขัน้ ตอนสุดท้าย คือ คลิกทีเ่ มนู 			
(ครัง้ ที่ 2) ระบบจะ
ปรากฏหน้าจอดังรูปแสดงว่านิสติ ได้ทำ� การลงทะเบียนเรียนส�ำเร็จแล้ว
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11. จากนัน้ คลิกทีป่ มุ่
ลงทะเบียน

Going Green
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ในหน้าผลการลงทะเบียนของนิสิตจะมีระบบจะแสดงระยะเวลาในการ
ช�ำระเงิน เพือ่ ให้นสิ ติ รับทราบถึงระยะในการช�ำระเงินค่าลงทะเบียน
ตั ว อย่ า ง นิ สิ ต จะเหลื อ เวลา
เวลาในการช�ำระเงิน
ในการพิมพ์เอกสารช�ำระเงินและ
   1
10      31           32
Day Hours Minutes Seconds
น�ำไปช�ำระเงิน โดยเหลือ 1 วัน
10 ชัว่ โมง 31 นาที และ 32 นาที
***ในการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษามีขั้นตอนหลักอยู่
3 ขัน้ ตอน คือ
1. เลือกรายวิชาที่ลงทะเบียนโดยกรอกรหัสวิชาและกลุ่มแล้วท�ำรายการ
จบครบ (ข้อ 4 - 7)
2. คลิกเมนู ยืนยันการลงทะเบียน ครัง้ ที่ 1 (ข้อ 8)
3. ตรวจสอบรายวิชาว่าถูกต้องแล้วคลิกปุ่มยืนยันการลงทะเบียนครั้งที่ 2
(ข้อ 10)
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วิธกี ารถอนรายวิชาเรียนได้รบั อักษร W
ผ่านระบบเครือข่าย Internet
นิสติ สามารถถอนรายวิชาเรียนได้โดยได้รบั อักษร W และปรากฏอักษร W
ในใบแสดงผลการศึกษา ภายในวันทีก่ ำ� หนดไว้ในปฏิทนิ การศึกษา โดยมีขนั้ ตอน ดังนี้

กรุณาป้อนรหัสประจ�ำตัวและรหัสผ่าน
รหัสประจ�ำตัว
รหัสผ่าน
   ตรวจสอบ

1. นิสิต Login เข้าระบบบริการการศึกษาโดยกรอกเลขประจ�ำตัวนิสิต
และรหัสผ่าน
2. คลิกเลือกเมนู 		
(เมนูจะปรากฏตามปฏิทนิ การศึกษา)
จะปรากฏหน้าจอรายวิชาทีน่ สิ ติ เคยลงทะเบียนไว้ ดังรูป
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ให้นสิ ติ กรอกรหัสรายวิชา กลุม่ ทีน่ สิ ติ ต้องการถอนรายวิชา ดังรูป

3. เมือ่ นิสติ กรอกรายวิชา กลุม่ เรียบร้อยแล้วให้นสิ ติ ตรวจสอบอีกครัง้ ว่า
ถูกต้องหรือไม่ และคลิกทีป่ มุ่ 			
ระบบจะให้ นิ สิ ต
กรอกเลขบัตรประชาชนเพือ่ ยืนยันตัวตน พร้อมให้นสิ ติ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง้
***หมายเหตุ หากเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง นิสิตจะต้องติดต่อ
กองทะเบียนและประมวลผล เพือ่ สอบถามเลขบัตรประชาชน
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เมื่อตรวจสอบเรียบร้อย พร้อมกับกรอกเลขบัตรประชาชนแล้วให้นิสิต
คลิกทีป่ มุ่ 				
จะปรากฏหน้าจอ ดังรูป
นางสาวอรพิมพ์  วรรณศรีเมือง

ยืนยันการลงทะเบียี น

Congratulation!

* ระบบท�ำการส�ำเร็จ *
ผลลงทะเบียน
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จากนั้นให้นิสิตคลิกที่ปุ่ม ผลการลงทะเบียน จะปรากฏผลการถอนติด W
ดังรูป
นางสาวอรพิมพ์  วรรณศรีเมือง

ผลลงทะเบียี น

ปีการศึกษา 2556  / 1 2 3

เวลาในการช�ำระเงิน

0
0
0
Hours Minutes Seconds
พิมพ์ใบรับลงทะเบียน (มมส.5) เพื่อชำ�ระเงินที่ธนาคาร

รหัสวิชา

รายวิชาที่ลงทะเบียนไว้แล้ว
_______ชื่อรายวิชา_______

แบบ หน่วยกิต กลุ่ม เกรด
การ
ศึกษา
GD
2
9

0021005 English for Career Preparation
ภาษาอังกฤษเพือ่ การเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพ
0023015 Law in Daily Life
GD
2
กฎหมายในชีวติ ประจำ�วนั
0023016 Psychology in Modern Life Styles
GD
2
จิตวิทยาในลีลาชีวติ ยุคใหม่
GD
2
0024001 Science and Technology for Natural
Resources and Environmental
Management
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0025006 Drug in Daily-life
99
0
ยาในชีวิตประจำ�วัน
                                                      จำ�นวนหน่วยกิตรวม 10

8
2
10

1

W

***หมายเหตุ 1. รายวิชา 0025006 นิสิตได้ท�ำการถอนแล้ว อักษร W
จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึง่ อักษร W ไม่มผี ลใด ๆ
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2. กรณีถอนวิชาและได้รับอักษร W หากเป็นวิชาในหมวดที่โครงสร้าง
หลักสูตรบังคับให้เรียน นิสติ ต้องลงทะเบียนให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร หากเป็น
วิชาศึกษาทัว่ ไปกลุม่ วิชาเลือก สามารถเลือกวิชาอืน่ ในกลุม่ นัน้ ๆ แทนได้
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การขอเทียบโอนรายวิชาผ่านระบบเครือข่าย Internet
(ระดับปริญญาตรี)
การเทียบโอนผลการเรียนเป็นส่วนหนึ่งในระบบประมวลผลการศึกษาของ
นิสติ ทีม่ คี วามส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่างานด้านอืน่ ๆ การเทียบโอนผลการเรียนทัง้ จ�ำนวน
รายวิชา ผลการเรียนและจ�ำนวนหน่วยกิตให้เป็นไปตามระเบียบฯ และหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถบันทึกผลการเทียบโอนผลการเรียนในระบบได้ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. การเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา นิสติ กรอกข้อมูลการเทียบโอนรายวิชา
ผ่านระบบเครือข่าย Internet ได้ที่ http:/reg.msu.ac.th ปรากฏ ดังรูป

นิสิตเข้าใช้เมนู
เพื่อเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา
จะปรากฏหน้าให้นิสิตท�ำการ Login เพื่อเข้าใช้ระบบ
Going Green
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เมื่อเข้าระบบแล้วจะปรากฏหน้าเว็ปเพจในส่วนของข้อมูลนิสิตเอง
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ให้นิสิตเลือกเมนู ระบบเทียบโอน
หน้าการเทียบโอน

81

ระบบเทียบโอนทางด้านซ้ายมือจะปรากฏ
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ให้เลือกเมนู

จะปรากฏให้เลือกเมนู
หมายเหตุ  : กรณีเทียบโอนจากสถาบันอื่นคือ ส�ำเร็จการศึกษามาแล้วจาก
สถานศึกษาอื่นที่ไม่ใช่ มมส
		
กรณี เ ที ย บโอนจากสถาบั น เดิ ม คื อ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาหรื อ
เคยเรียนมาแล้วใน มมส
กรณีที่  1 นิสิตเทียบโอนจากสถาบันอื่น

ให้นิสิตเลือกขั้นตอนที่ 1 เพื่อด�ำเนินการ
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เมื่อเลือกขั้นตอนที่ 1 จะปรากฏช่องบันทึกข้อมูลรหัสรายวิชา / ชื่อวิชา /
หน่วยกิต / และเกรดที่ได้

ให้กรอกข้อมูลให้ครบ โดยข้อมูลส่วนนี้ให้อ้างอิงจากใบแสดงผลการเรียน
(Transcript) ของสถานศึกษาเดิม

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้ บันทึก ให้กรอกข้อมูลของรายวิชาที่น�ำมา
ใช้ให้ครบตามที่ต้องการใช้
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เมื่อกรอกรายวิชาครบแล้วให้เลือกขั้นตอนที่ 2

จะปรากฏรายวิชาที่ต้องการใช้
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ให้คลิกที่ เลือก เพื่อมาจับคู่รายวิชาในโครงหลักสูตร
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ให้เลือกให้ครบทุกรายวิชา

เมื่อเสร็จแล้วให้เลือกขั้นตอนที่ 3

จะปรากฏรายวิชาที่เลือกไว้
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จะมีค�ำอธิบายถึงสถานะในขั้นตอนที่ 3 นี้

ให้คลิกเลือกยืนยันการท�ำรายการเทียบโอน

เมื่อคลิกแล้ว ระบบจะขึ้นเพื่อให้ยืนยันอีกครั้ง
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เมื่อยืนยันระบบแล้ว ให้เลือกขั้นตอนที่ 4

ให้เลือกพิมพ์เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
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พิมพ์รายการเทียบโอน
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เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 1
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เอกสารหมายเลข 1
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แบบค�ำร้องกองทะเบียนและประมวลผลที่นิสิตควรทราบ
นิสติ ควรศึกษาแบบค�ำร้องประเภทต่าง ๆ ของกองทะเบียนและประมวลผล
พร้อมทัง้ สามารถใช้แบบฟอร์มค�ำร้องทีถ่ กู ต้องในการยืน่ ค�ำร้องต่าง ๆ ซึง่ แบ่งออกเป็น
3 ประเภท ดังนี้

  แบบค�ำร้องส�ำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
ใบ
		
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
		
ใบ
ใบ
ใบ
ใบ
		
ใบ
ใบ
		
		
ใบ

ทบ.มมส/ตรี 01
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี

02
03
04
05
06
07
08
09

ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี
ทบ.มมส/ตรี

10
11
12
13

ทบ.มมส/ตรี 14
ทบ.มมส/ตรี 15
ทบ.มมส/ตรี 16

แบบรายงานตัวนิสิต ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค�ำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
ค�ำร้องขอลาพักการเรียน
ค�ำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
ค�ำร้องขอลาออก
ค�ำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
ค�ำร้องขอย้ายสถานศึกษา
ค�ำร้องขอย้ายคณะ เปลี่ยนสาขาและวิชาโท
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต�ำ่ กว่าก�ำหนด
ในระเบียบฯ
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ�้ำหรือเรียนแทน
ค�ำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
ค�ำร้องขออนุญาตเข้าระบบลงทะเบียน (กรณี
เกรดเฉลี่ยต�่ำกว่า 2.00)
ค�ำร้องขอลงทะเบียนรายวิชาทีม่ เี งือ่ นไขบุรพวิชา
ค� ำ ร้ อ งขอโอนผลการศึ ก ษา/เที ย บโอนผล
การศึ ก ษา/การเที ย บโอนความรู ้ ทั ก ษะ และ
ประสบการณ์
แบบขอเทียบโอนรายวิชา (เอกสารหมายเลข 1)
Going Green
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คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

ใบ ทบ.มมส/ตรี 17		
				
ใบ ทบ.มมส/ตรี 18		
				
ใบ ทบ.มมส/ตรี 19		

แบบขอเทียบโอนย้ายรายวิชา กรณีย้ายคณะ/
เปลี่ยนสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2)
แบบขอเที ย บรายวิ ช า (กรณี ล งทะเบี ย นผิ ด
หลักสูตร) (เอกสารหมายเลข 3)
แบบค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษา

   แบบค�ำร้องส�ำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 01
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 02
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 03
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 04
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 05
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 06
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 07
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 08
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 09
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 10
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 11
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 12
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 13
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 14
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 15
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 16
				
Going Green

แบบรายงานตั ว นิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ค�ำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
ค�ำร้องขอลาพักการเรียน
ค�ำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
ค�ำร้องขอลาออก
ค�ำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
ค�ำร้องขอย้ายสถานศึกษา
ค�ำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา
ค�ำร้องขอเปลี่ยนแผนการเรียน
ค�ำร้องขอปรับเปลี่ยนสภาพนิสิต
ค�ำร้องขอหนังสือรับรองการขยายเวลาศึกษาต่อ
ค�ำร้องขอกลับเข้ารับราชการ
ค�ำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
(กรณีพิเศษ)
ค�ำร้องขอลงทะเบียน Thesis/IS (เพิ่ม)
ค�ำร้องช�ำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
(กรณีระหว่างการท�ำ Thesis/IS)
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนระบบในเวลา/
นอกเวลาราชการ

คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 17
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 18
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 19
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 20
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 21
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 22
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 23
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 24
				
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 25
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 26
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 27
				
ใบ ทบ.มมส/โท-เอก 28
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ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาในสถาบันอื่น
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเป็น Audit
ค�ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต�่ำกว่า
ก�ำหนดในระเบียบฯ
ค�ำร้องขอเปลี่ยนกลุ่มเรียน
ค�ำร้องของดเรียนรายวิชากรณีพิเศษ
ค�ำร้องของดเรียนรายวิชา
ค�ำร้องขอเรียนรายวิชาซ�้ำหรือเรียนรายวิชา
อื่นแทน รายวิชาที่มีผลการเรียนต�่ำกว่า B
ค�ำร้องขอโอนผลการศึกษา/เทียบโอนผล
การศึกษา/การเทียบโอนความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์
แบบขอเทียบโอนรายวิชา (เอกสารหมายเลข 1)
แบบขอเทียบโอนย้ายรายวิชา กรณีย้ายคณะ/
เปลี่ยนสาขาวิชา (เอกสารหมายเลข 2)
แบบขอเทียบรายวิชา (กรณีลงทะเบียน
ผิดหลักสูตร) (เอกสารหมายเลข 3)
แบบค�ำร้องแสดงความจ�ำนงขอส�ำเร็จการศึกษา

แบบค�ำร้องทั่วไป
ใบ ทบ.มมส 01		
ใบ ทบ.มมส 02		
ใบ ทบ.มมส 03		
				
ใบ ทบ.มมส 04		
ใบ ทบ.มมส 05		
				

แบบฟอร์มขอผ่อนผันเอกสารรายงานตัว
ค�ำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง
ค� ำ ร้ อ งขอตรวจสอบรหั ส ผ่ า นเข้ า ระบบทะเบี ย น
ส�ำหรับนิสิต
ใบมอบฉันทะ
ใบแจ้งความจ�ำนงส่งเอกสารทางการศึกษา
ทางไปรษณีย์
Going Green
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คู่มือระบบบริการการศึกษา และการใช้บริการงานทะเบียน

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิเคราะห์/ รวบรวม/ เรียบเรียง
นางอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส
นางกัญยาลักษ์ บุญชาลี
นายสวัสดิ์
วิชระโภชน์
นายอภิชัย
ชาญศิริรัตนา
นางศุภลักษณ์ ศักดิ์ค�ำดวง
นายทศพล
เจริญผล
นางสาวอังคณา ศรีมุลตรี
นางสุกัญญา ทารส
ออกแบบปก
นายจักรี
ตั้นภูมี
เจ้าของ

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่พิมพ์ 2559
จ�ำนวน 13,000 เล่ม
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