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ป�ที� 1 ฉบบัที� 1 (1 – 13 พ.ย. 65)
BIWEEKY NEWSLETTER

นศ. ขอรบัลําดบัขั�น I

วนัสอบไล่

เป�ดระบบรายงานตัวรบัปรญิญา
ครั�งที� 57 

เป�ดรบัสมคัร TCAS รอบที� 1     
 แฟ�มสะสมงาน 

เป�ดรบัสมคัร IPAS รอบที� 1

รายงานตัวขึ�นทะเบยีนนศ.ระดบั
บณัฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/65

วนัป�ดภาคการศึกษา 1/65

17 ต.ค. – 6 พ.ย. 65 

24 ต.ค. – 6 พ.ย. 65 

25 ต.ค. - 15 ธ.ค. 65

1 พ.ย. – 10 พ.ย. 65 

1 พ.ย. 65 – 5 ม.ค. 66

3 พ.ย. 65 

7 พ.ย. 65 

บณัฑิตที�มสีทิธิ�เขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัร ครั�งที� 57 แจง้ความประสงค์เขา้รบัพระราชทาน
ปรญิญาบตัรไดตั้�งแต่บดันี�ถึง 15 ธนัวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ตามลิงก์ไดเ้ลยครบั
https://cmu.to/MSt9h  

บณัฑิตแจง้ความประสงค์เขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรครั�งที� 57

ผู้บรหิารสาํนักทะเบยีนฯ เป�นวทิยากรแนะนํา
การรบัสมคัร TCAS มช. ป�การศึกษา 2566

รศ.ดร. พฤทธ ์สกลุชา่งสจัจะทัย 
ผูอํ้านวยการ และ อ.ดร.รณชยั
ปรารถนาผล รองผูอํ้านวยการเป�น
วทิยากรบรรยาย เรื�อง การรบัสมคัร
คัดเลือกบุคคลเขา้ศึกษาใน
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่TCAS ป�การ
ศึกษา 2566 เมื�อวนัที� 28 ตลุาคม
2565 ณ หอ้งประชุมใหญ ่อาคาร
สถาบนัแฮรสี โรงเรยีนปรนิสร์อย
แยลสว์ทิยาลัย จงัหวดัเชยีงใหม ่
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สาํนกัทะเบยีนฯ จะทําการสง่หนังสอืรบัรองการสอบวดัความรูแ้ละ
ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสาํเรจ็การศึกษาของนักศึกษาชั�นป�
สดุท้าย(CMU-eGrad) ประจาํป�การศึกษา 2565 ที�เขา้สอบ
เมื�อวนัที� 8-9, 15-16 และ 21 ตลุาคม 2565 ไปที� CMU Mail ใน     
วนัที� 4 พฤศจกิายน 2565 เชค็อีเมลของมหาวทิยาลัยดดูว้ยครบั

การจดัสง่หนังสอืรบัรอง CMU-eGrad
ป�การศึกษา 2565

สาํนักทะเบยีนและประมวลผล
จะออกจดหมายขา่ว
ทกุสองสปัดาห์ 

อยา่ลืมติดตามกันนะครบั

https://www.facebook.com/RegCMU
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สาํนกัทะเบยีนและประมวลผล เป�ดใหบ้รกิารตามปกติ  
 สาํนกัฯ อยูใ่นระหวา่งการปรบัปรงุอาคารชั�น 2 และชั�น
3 แต่บรเิวณชั�น 1 เรายงัเป�ดใหบ้รกิารตามปกติสามารถ
ติดต่อเคานเ์ตอรบ์รกิารทะเบยีนนกัศึกษา ชั�น 1 ไดใ้นวนั
และเวลาทําการ 

สาํนักทะเบยีนหายไปไหน ?
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การรายงานตัวฯ ภาคการศึกษาที� 2/2565 เป�นต้นไป นักศึกษาสามารถยนืยนัตัวตนผา่นระบบ
NDID กับแอปพลิเคชนัธนาคาร (เฉพาะคนไทย) และใชข้อทําบตัรนกัศึกษาสาํหรบันกัศึกษาใหม่
เฉพาะใน SCB Easy App โดยสามารถศึกษาขอ้มูลเพิ�มเติมที� https://cmu.to/FyRHc 

การรายงานตัวการขึ�นทะเบยีน นศ.ใหมร่ะดับบณัฑิตศึกษา

นักศึกษาที�รายงานตัวขึ�นทะเบยีนเป�นนักศึกษาใหมแ่ละไดช้าํระค่าธรรมเนยีมการศึกษาแล้ว  จะต้องลงทะเบยีน
กระบวนวชิาหรอืลงเพื�อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัยตามกําหนดในปฏิทินการศึกษา ประจาํภาคการศึกษาที�
2/2565 ใหเ้รยีบรอ้ย จงึจะถือวา่การลงทะเบยีนสมบูรณ์

การรบัสมคัร TCAS รอบที� 1 
และ IPAS รอบที� 1 ป�การศึกษา 2566

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมเ่ป�ดรบันกัศึกษา
ผา่นระบบ TCAS รอบที� 1 แฟ�มสะสม
งาน ตั�งแต่วนัที� 1 -10 พ.ย. 65 และ
รบันกัศึกษาหลักสตูรนานาชาติผา่น
ระบบ IPAS รอบที� 1 รวม 12 หลักสตูร
ตั�งแต่วนัที� 1 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66 

ดรูายละเอียดเพิ�มเติม https://cmu.to/i6l9X

ทําความรูจ้กักับอักษรลําดับขั�น I

ต้องขอรบัการวดัและประเมนิผลในกระบวนวชิานั�น
เพื�อแก้ I ใหส้มบูรณ์(นักศึกษาระดับปรญิญาตรี
ภายใน 30 วนั นับจากวนัเป�ดภาคการศึกษาปกติ
และฤดรูอ้นถัดไป และนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
 แก้ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ก่อน 2 สปัดาหเ์รยีนสดุท้ายใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไป) นับจากวนัเป�ดภาคการ
ศึกษาถัดไปที�นักศึกษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาหรอื
ลงทะเบยีนเพื�อใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย หากพน้
กําหนด ลําดับขั�น I จะถกูเปลี�ยนเป�น F หรอื U 
ไมต้่องลงทะเบยีนซํ�าในกระบวนวชิาที�ติด I 
ผลการแก้ I จะออกพรอ้มเกรดในเทอมที�ขอแก้ I ถึง
แมว้า่แก้ I เรยีบรอ้ยแล้ว เกรด I จะยงัคงปรากฏอยู่
ในทรานสครปิต์ 

อักษรลําดับขั�น I คืออะไร 
ความหมายคือ การวดัผลยงัไมส่ิ�นสดุ (Incomplete)
ซึ�งแสดงวา่ นศ. ไมส่ามารถเขา้รบัการวดัและประเมนิผล
ใหเ้สรจ็สมบูรณ ์ ซึ�งต่างจาก P ที�หมายถึงการเรยีนการ
สอนยงัไมส่ิ�นสดุ (In progress)  

ขอ I ได้ที�ไหน  ผ่านใครบา้ง
Log in ด้วย CMU Account ที�หน้าเวบ็ไซต์สาํนักทะ
เบยีนฯ และดําเนินตามขั�นตอน โดยการขอ I ทําได้กับ
กระบวนวชิาที�ลงทะเบยีนสาํเรจ็แล้ว และได้รบัความเหน็
ชอบจากอาจารยผ์ูส้อนและการอนุมติัจากคณบดีของ
คณะที�เป�ดสอนกระบวนวชิานั�น เอกสารประกอบเหตผุล
เพื�อใหผู้ส้อนพจิารณา เชน่ ใบรบัรองแพทย ์หรอื อื�นๆ 

ถ้าติด I ต้องทําอะไรบา้ง 

รายละเอียดเพิ�มเติม
https://cmu.to/Tkney

https://www.facebook.com/RegCMU
https://cmu.to/FyRHc
https://cmu.to/i6l9X
https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/I-EbookStudent.pdf

