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สำนักทะเบียนและประมวลผล
จะออกจดหมายข่าว
ทุกสองสัปดาห์
อย่าลืมติดตามกันนะครับ

BIWEEKY NEWSLETTER
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (1 – 13 พ.ย. 65)

Upcoming
Events
17 ต.ค. – 6 พ.ย. 65
นศ. ขอรับลำดับขั้น I
24 ต.ค. – 6 พ.ย. 65
วันสอบไล่
25 ต.ค. - 15 ธ.ค. 65
เปิดระบบรายงานตัวรับปริญญา
ครั้งที่ 57
1 พ.ย. – 10 พ.ย. 65
เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
แฟ้มสะสมงาน
1 พ.ย. 65 – 5 ม.ค. 66
เปิดรับสมัคร IPAS รอบที่ 1
3 พ.ย. 65
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษา 2/65
7 พ.ย. 65
วันปิดภาคการศึกษา 1/65

ผู้บริหารสำนักทะเบียนฯ เป็นวิทยากรแนะนำ
การรับสมัคร TCAS มช. ปีการศึกษา 2566
รศ.ดร. พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
ผู้อำนวยการ และ อ.ดร.รณชัย
ปรารถนาผล รองผู้อำนวยการเป็น
วิทยากรบรรยาย เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS ปีการ
ศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร
สถาบันแฮรีส โรงเรียนปรินส์รอย
แยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

การจัดส่งหนังสือรับรอง CMU-eGrad
ปีการศึกษา 2565
สำนักทะเบียนฯ จะทำการส่งหนังสือรับรองการสอบวัดความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย(CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2565 ที่เข้าสอบ
เมื่อวันที่ 8-9, 15-16 และ 21 ตุลาคม 2565 ไปที่ CMU Mail ใน
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เช็คอีเมลของมหาวิทยาลัยดูด้วยครับ

บัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 57
บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 แจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2565 เวลา 16.00 น. ตามลิงก์ได้เลยครับ
https://cmu.to/MSt9h
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การรายงานตัวการขึ้นทะเบียน นศ.ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
การรายงานตัวฯ ภาคการศึกษาที่ 2/2565 เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถยืนยันตัวตนผ่านระบบ
NDID กับแอปพลิเคชันธนาคาร (เฉพาะคนไทย) และใช้ขอทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่
เฉพาะใน SCB Easy App โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://cmu.to/FyRHc

นักศึกษาที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว จะต้องลงทะเบียน
กระบวนวิชาหรือลงเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยตามกำหนดในปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่
2/2565 ให้เรียบร้อย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

อักษรลำดับขั้น I คืออะไร
ความหมายคือ การวัดผลยังไม่สิ้นสุด (Incomplete)
ซึ่งแสดงว่า นศ. ไม่สามารถเข้ารับการวัดและประเมินผล
ให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งต่างจาก P ที่หมายถึงการเรียนการ
สอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
ขอ I ได้ที่ไหน ผ่านใครบ้าง
Log in ด้วย CMU Account ที่หน้าเว็บไซต์สำนักทะ
เบียนฯ และดำเนินตามขั้นตอน โดยการขอ I ทำได้กับ
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว และได้รับความเห็น
ชอบจากอาจารย์ผู้สอนและการอนุมัติจากคณบดีของ
คณะที่เปิดสอนกระบวนวิชานั้น เอกสารประกอบเหตุผล
เพื่อให้ผู้สอนพิจารณา เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือ อื่นๆ
ถ้าติด I ต้องทำอะไรบ้าง
ต้องขอรับการวัดและประเมินผลในกระบวนวิชานั้น
เพื่อแก้ I ให้สมบูรณ์(นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
และฤดูร้อนถัดไป และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แก้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดท้ายใน
ภาคการศึกษาปกติถัดไป) นับจากวันเปิดภาคการ
ศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาหรือ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากพ้น
กำหนด ลำดับขั้น I จะถูกเปลี่ยนเป็น F หรือ U
ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำในกระบวนวิชาที่ติด I
ผลการแก้ I จะออกพร้อมเกรดในเทอมที่ขอแก้ I ถึง
แม้ว่าแก้ I เรียบร้อยแล้ว เกรด I จะยังคงปรากฏอยู่
ในทรานสคริปต์

การรับสมัคร TCAS รอบที่ 1
และ IPAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดรับนักศึกษา
ผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสม
งาน ตั้งแต่วันที่ 1 -10 พ.ย. 65 และ
รับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติผ่าน
ระบบ IPAS รอบที่ 1 รวม 12 หลักสูตร
ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 - 5 ม.ค. 66
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://cmu.to/i6l9X

สำนักทะเบียนหายไปไหน ?
สำนักทะเบียนและประมวลผล เปิดให้บริการตามปกติ
สำนักฯ อยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารชั้น 2 และชั้น
3 แต่บริเวณชั้น 1 เรายังเปิดให้บริการตามปกติสามารถ
ติดต่อเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 ได้ในวัน
และเวลาทำการ

REG-STAT

ทำความรู้จักกับอักษรลำดับขั้น I

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://cmu.to/Tkney
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