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Upcoming
Events
14 พ.ย. - 1 ธ.ค 65
วันโอน/ขอเทียบโอนหน่วยกิตจาก
ระบบคลังหน่วยกิต (CMU-LE)
16 พ.ย.65
วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา
(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) สำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 65
ภาค 2/65
18 พ.ย.65
ประกาศผลการศึกษา ภาค 1/65
ยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไข
ภาค 2/65
19 - 27 พ.ย. 65
วันเพิ่มถอนกระบวนวิชาทุกระดับภาค
2/65
19 พ.ย. 65 – 2 ธ.ค. 65
วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร
W ภาค 2/65
21 พ.ย. 65
วันเปิดภาคการศึกษา 2/65
และวันเข้าชั้นเรียน
25 พ.ย. 65
วันสุดท้ายการส่งเอกสารอนุมัติย้าย
สาขาวิชาถึงสำนักทะเบียนฯ ภาคการ
ศึกษา 2/65
21 พ.ย. - 20 ธ.ค. 65
วันลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยระดับบัณฑิตศึกษา
ภาค 2/65
0-5394-8901

0-5394-8948

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนฯ บรรยายกระบวนการ
รายงานตัว นศ. ใหม่ ของ มช.โดยใช้เทคโนโลยีใน
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม
NDID แก่ผู้บริหารและบุคลากรจาก ม.นเรศวร
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร ให้การ
ต้อนรับ รศ.ดร.อรรถกร ทองทา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ม.นเรศวร และคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ด้วยระบบ NDID (National Digital
ID) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้
ใช้บริการบนโลกดิจิทัล เพื่อทำให้การรายงานตัวนักศึกษา
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ผู้บริหารสำนักฯ แนะนำการรับสมัคร TCAS’66
ในงาน CMU Open House Online
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
ผู้อำนวยการสำนักฯ และ อ.ดร.รณชัย ปรารถนาผล รองผู้อำนวย
การสำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ Check ความพร้อม
TCAS’66 ในงาน CMU Open House Online
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นักศึกษาลงทะเบียนหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดได้มั้ยนะ ?
นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 2/65 สามารถขอลงทะเบียนกระบวนวิชาเกินกว่า 22 หน่วยกิต (ระดับ
ปริญญาตรี) หรือ เกินกว่า 15 หน่วยกิต (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้โดยการอนุมัติของคณบดีของส่วนงานที่นักศึกษา
สังกัด นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์และดำเนินการยื่นเอกสารที่สาขาวิชา/คณะของนักศึกษา ในช่วงวันที่ 21
พ.ย. - 1 ธ.ค. 65 เพื่อให้เอกสารส่งมายังสำนักทะเบียนและประมวลผล ก่อนวันประมวลผลครั้งสุดท้าย
ภายในวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค. 65

คุยกันเรื่องเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน
(Prerequisite) กับการลงทะเบียน

ดูเงื่อนไขในกระบวนวิชาที่เปิดสอนเว็ปไซต์สำนักฯ
น้องๆ สามารถเช็ครายละเอียด รวมทั้งเงื่อนไขของ
กระบวนวิชาได้ที่ “course description” เมื่อน้อง
ลงทะเบียนกระบวนวิชาและประมวลผลสำเร็จแล้ว จะมี
แจ้งเตือนวิชาที่ติดเงื่อนไข อย่าลืมสังเกตดูแถบสีแดง
“ไม่ผ่าน PRE” ใต้ชื่อกระบวนวิชาด้วยนะครับ
ไม่ผ่านเงื่อนไข ฝืนลงไม่ได้นะ
แม้ว่าจะได้รับการประมวลผลสำเร็จ แต่จะถือว่าการลง
ทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ กระบวนวิชาที่ติดเงื่อนไขจะถูกลบ
แน่นอนนะครับ หรือถ้าหากน้อง ๆ ไม่ถอนกระบวนวิชาที่
ติดเงื่อนไข ภายในช่วงเวลาที่กำหนดให้ถอนไม่ติด W
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้น จะได้รับอักษร
ลำดับขั้น W นะครับ

การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ (CMU-LE) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
การศึกษา 2/65 เปิดระบบให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.
ถึง 1 ธ.ค. 65 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
https://cmu.to/bV3SI

สถานะการสำเร็จการศึกษา นศ.
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์
ภาคการศึกษา 1/65
นักศึกษาทั้งสองคณะที่ได้รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการ
ศึกษาในภาคการศึกษา 1/65 สามารถตรวจสอบสถานะการ
สำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์
https://cmu.to/reggrad ได้ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65
เป็นต้นไป

REG-STAT

Prerequisite คืออะไร
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนของกระบวนวิชา
หากระบุเป็นกระบวนวิชา แสดงว่าวิชาที่จะ
ลงทะเบียนกำหนดให้เรียนได้ต่อเมื่อผ่าน
กระบวนวิชาที่ระบุไว้ในเงื่อนไข

การโอนหน่วยกิตจากระบบคลังหน่วยกิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ้าหากติด I/P ในกระบวนวิชาเงื่อนไขที่ต้องผ่าน
ก่อน ลงได้นะ แต่...
ผลการแก้ไขกระบวนวิชาเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนที่ติด
I/P ต้องมีผลไม่เป็น F หรือ U นะครับ มิฉะนั้นกระบวน
วิชาตัวต่อที่ได้ลงทะเบียนสำเร็จแล้วจะเป็นโมฆะโดยได้รับ
อักษรลำดับขั้น W ทันที
เช็คให้ชัวร์จาก มชท. 50 ก่อนชำระเงิน
FINAL CHECK! กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนสำเร็จจากใบ
มชท. 50 ก่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานะครับ ทั้งนี้
การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อน้อง ๆ ได้
ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยได้รับหลัก
ฐานครบถ้วนแล้วครับ
0-5394-8901

0-5394-8948
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