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วนัโอน/ขอเทียบโอนหน่วยกิตจาก
ระบบคลังหน่วยกิต (CMU-LE)

วนัรายงานตัวขึ�นทะเบยีนนกัศึกษา
(เพิ�มเติมครั�งที� 1) สาํหรบันักศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา รหสั 65        
 ภาค 2/65

ประกาศผลการศึกษา  ภาค 1/65
ยกเลิกกระบวนวชิาที�ไมผ่า่นเงื�อนไข
ภาค 2/65

วนัเพิ�มถอนกระบวนวชิาทกุระดบัภาค
2/65

วนัถอนกระบวนวชิาโดยไมไ่ดร้บัอักษร
W ภาค 2/65

วนัเป�ดภาคการศึกษา 2/65         
 และวนัเขา้ชั�นเรยีน 

วนัสดุท้ายการสง่เอกสารอนุมติัยา้ย
สาขาวชิาถึงสาํนกัทะเบยีนฯ ภาคการ
ศึกษา 2/65

วนัลงทะเบยีนเพื�อใชบ้รกิารของ
มหาวทิยาลัยระดบับณัฑิตศึกษา  
 ภาค 2/65

14 พ.ย. - 1 ธ.ค 65

16 พ.ย.65

18 พ.ย.65

19 - 27 พ.ย. 65 

19 พ.ย. 65 – 2 ธ.ค. 65

21 พ.ย. 65 

25 พ.ย. 65 

21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65 

ผู้อํานวยการสาํนักทะเบยีนฯ บรรยายกระบวนการ
รายงานตัว นศ. ใหม ่ของ มช.โดยใชเ้ทคโนโลยใีน
การพสิจูน์และยนืยนัตัวตนผ่านแพลตฟอรม์
NDID แก่ผู้บรหิารและบุคลากรจาก ม.นเรศวร

วนัที� 4 พฤศจกิายน 2565 รศ.ดร.พฤทธ ์สกลุชา่งสจัจะทัย       
 ผูอํ้านวยการสาํนกัฯ พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารและบุคลากร ใหก้าร
ต้อนรบั รศ.ดร.อรรถกร ทองทา ผูช้ว่ยอธกิารบดฝี�ายวชิาการ
ม.นเรศวร และคณะ ในโอกาสเขา้ศึกษาดงูาน เรื�อง การรายงานตัว
ขึ�นทะเบยีนนกัศึกษาใหม ่ดว้ยระบบ NDID (National Digital
ID)  ซึ�งเป�นแพลตฟอรม์ในการตรวจสอบและยนืยนัตัวตนของผู้
ใชบ้รกิารบนโลกดจิทัิล เพื�อทําใหก้ารรายงานตัวนักศึกษา
มปีระสทิธภิาพและปลอดภัยยิ�งขึ�น
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วนัที� 5 พฤศจกิายน 2565 รศ.ดร.พฤทธ ์สกลุชา่งสจัจะทัย       
 ผูอํ้านวยการสาํนกัฯ และ อ.ดร.รณชยั ปรารถนาผล รองผูอํ้านวย
การสาํนกัฯ เป�นวทิยากรบรรยาย หวัขอ้ Check ความพรอ้ม
TCAS’66 ในงาน CMU Open House Online  

ผู้บรหิารสาํนักฯ แนะนําการรบัสมคัร TCAS’66
ในงาน CMU Open House Online  

มขีอ้คิดเหน็เกี�ยวกับ
Newsletter

แจง้ทางสาํนักทะเบยีนฯ ได้
ทกุชอ่งทางเลยนะครบั

https://www.facebook.com/RegCMU
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สถานะการสาํเรจ็การศึกษา นศ. 
คณะศึกษาศาสตร ์และคณะแพทยศาสตร ์
ภาคการศึกษา 1/65 

นกัศึกษาลงทะเบยีนหนว่ยกิตเกินกวา่กําหนดได้มั�ยนะ ?

นักศึกษาที�คาดวา่จะสาํเรจ็การศึกษาในภาค 2/65 สามารถขอลงทะเบยีนกระบวนวชิาเกินกวา่ 22 หน่วยกิต (ระดับ
ปรญิญาตร)ี หรอื เกินกวา่ 15 หน่วยกิต (ระดับบณัฑิตศึกษา) ได้โดยการอนุมติัของคณบดีของสว่นงานที�นักศึกษา
สงักัด นักศึกษาสามารถแจง้ความประสงค์และดําเนินการยื�นเอกสารที�สาขาวชิา/คณะของนักศึกษา ในชว่งวนัที� 21
พ.ย. - 1 ธ.ค. 65  เพื�อใหเ้อกสารสง่มายงัสาํนักทะเบยีนและประมวลผล ก่อนวนัประมวลผลครั�งสดุท้าย 
ภายในวนัศุกรที์� 2 ธ.ค. 65

คยุกันเรื�องเงื�อนไขที�ต้องผา่นก่อน
(Prerequisite) กับการลงทะเบยีน

ดเูงื�อนไขในกระบวนวชิาที�เป�ดสอนเวป็ไซต์สาํนกัฯ
นอ้งๆ สามารถเชค็รายละเอียด รวมทั�งเงื�อนไขของ
กระบวนวชิาไดที้� “course description”  เมื�อนอ้ง
ลงทะเบยีนกระบวนวชิาและประมวลผลสาํเรจ็แล้ว จะมี
แจง้เตือนวชิาที�ติดเงื�อนไข อยา่ลืมสงัเกตดแูถบสแีดง
“ไมผ่า่น PRE” ใต้ชื�อกระบวนวชิาดว้ยนะครบั 

ไมผ่า่นเงื�อนไข ฝ�นลงไมไ่ด้นะ
แมว้า่จะไดร้บัการประมวลผลสาํเรจ็ แต่จะถือวา่การลง
ทะเบยีนนั�นเป�นโมฆะ กระบวนวชิาที�ติดเงื�อนไขจะถกูลบ
แน่นอนนะครบั หรอืถ้าหากนอ้ง ๆ ไมถ่อนกระบวนวชิาที�
ติดเงื�อนไข ภายในชว่งเวลาที�กําหนดใหถ้อนไมติ่ด W
กระบวนวชิาที�ลงทะเบยีนผดิเงื�อนไขนั�น จะไดร้บัอักษร
ลําดบัขั�น W นะครบั   

ถ้าหากติด I/P ในกระบวนวชิาเงื�อนไขที�ต้องผา่น
ก่อน ลงได้นะ แต่... 
ผลการแก้ไขกระบวนวชิาเงื�อนไขที�ต้องผา่นก่อนที�ติด
I/P ต้องมผีลไมเ่ป�น F หรอื U นะครบั มฉิะนั�นกระบวน
วชิาตัวต่อที�ไดล้งทะเบยีนสาํเรจ็แล้วจะเป�นโมฆะโดยไดร้บั
อักษรลําดับขั�น W ทันที 

เชค็ให้ชวัรจ์าก มชท. 50 ก่อนชาํระเงิน
FINAL CHECK! กระบวนวชิาที�ลงทะเบยีนสาํเรจ็จากใบ
มชท. 50 ก่อนชาํระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครบั ทั�งนี�
การลงทะเบยีนกระบวนวชิาจะสมบูรณต่์อเมื�อนอ้ง ๆ ได้
ชาํระค่าธรรมเนยีมต่าง ๆ และมหาวทิยาลัยไดร้บัหลัก
ฐานครบถ้วนแล้วครบั 

Prerequisite คืออะไร 
เงื�อนไขที�ต้องผา่นก่อนของกระบวนวชิา
หากระบุเป�นกระบวนวชิา แสดงวา่วชิาที�จะ
ลงทะเบยีนกําหนดใหเ้รยีนได้ต่อเมื�อผา่น
กระบวนวชิาที�ระบุไวใ้นเงื�อนไข  

การโอนหนว่ยกิตจากระบบคลังหนว่ยกิต 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่(CMU-LE) สาํหรบันักศึกษาระดับปรญิญาตรภีาค
การศึกษา 2/65 เป�ดระบบใหด้ําเนินการ ตั�งแต่วนัที� 14 พ.ย.
ถึง 1 ธ.ค. 65 ศึกษารายละเอียดเพิ�มเติม ได้ที� 
 https://cmu.to/bV3SI 

นักศึกษาทั�งสองคณะที�ได้รายงานตัวคาดวา่จะสาํเรจ็การ
ศึกษาในภาคการศึกษา 1/65 สามารถตรวจสอบสถานะการ
สาํเรจ็การศึกษาผา่นเวบ็ไซต์
https://cmu.to/reggrad ได้ตั�งแต่วนัที� 24 พ.ย. 65
เป�นต้นไป

https://www.facebook.com/RegCMU

