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1.1 ถอนกระบวนวชิาโดยได้รับ W  

Online

เริ�มใช้ 3-2561



นัก ศึกษา
เข้า reg. website

เลือกกระบวนวิชา
ที�ต้องการถอน 

ปริ�นเอกสาร 3 ชุด

อาจารย์ ที� ปรึกษา
พิจารณาและ
เซ็นอนุญาต

สาํนักทะ เบียน  ฯ
รับเอกสารจากนักศึกษา
เก็บบันทึกข้อมูลในระบบ
แยกรายการเพื� อส่ง

สรุปให้คณะ

คณะ /ภาควิชา
คณะส่งเอกสารให้

ภาควิชา ภาควิชาส่งให้
อาจารย์ที�ปรึกษาเพื� อ

ตรวจสอบ
ลายเซ็น

ถอนกระบวนวชิาโดยได้รับ W    (เดิม)



นัก ศึกษา
 

อาจารย์ ที� ปรึกษา
 

คณะ /ภาควิชา
 

กองพัฒฯ
พิจารณาความผิดทางวินัย
ยกเลิกกระบวนวิชาที�ขอถอน

ถอนกระบวนวชิาโดยได้รับ W  (เดิม)

หากมีการปลอมแปลงลายเซ็นอาจารย์ที�ปรกึษา

สาํนักทะ เบียน
 



1. Login 

www1.reg.cmu.ac.th/registarionoffice/

2. Request 

ในช่วงเวลาตามปฏิทิน เลือกกระบวนวิชา ใส่เหตุผลของการ
ถอน confirm, submit

3. Adviser Approval 

อาจารย์ที�ปรึกษาได้รับอีเมล์แจ้งเตือน @cmu.ac.th 

ผลการพิจารณา Approve, Disapprove, See your

adviser 

4. Follow up

นักศึกษา login ทราบผลภายใน 5 วันทําการ
 

ถอนกระบวนวชิาโดยได้รับ W Online

4-Steps : 



อาจารย์ ที� ปรึกษา
- หากอาจารย์ไม่เข้าระบบเพื� อให้ความเห็นภายใน 5 วันทําการ นักศึกษาจะได้รับการ Approved

อัตโนมัติ
- หากอาจารย์ให้ความเห็นชอบ See your adviser อาจารย์ต้องเปลี�ยนสถานะเป�น
Approve/Disapprove ในภายหลัง แต่ไม่เกิน 5 วันหลังวันสุดท้ายของวันถอนกระบวนวิชาของ
นักศึกษา ไม่เปลี�ยนสถานะถือว่าไม่เสร็จสิ�นกระบวนการ 

 

 

 

 

นัก ศึกษา
- การถอนกระบวนวิชา ขอถอนซํ�า ยกเลิกกระบวนวิชาที�ได้รับอนุมัติ ทําได้จนถึงวันสุดท้ายของวัน
ถอนกระบวนวิชา 

- หลังวันสุดท้ายของการถอนกระบวน ผลการพิจารณาที�  Approved หรือ Disapproved  ไม่
สามารถเปลี�ยนได้ 

 

1 week 5 days



1.2 การส่งเกรด Online

เริ�มใช้ 1-2561



สาํนักงานทะเบียนและประมวลผลได้พัฒนาระบบการส่งเกรด
Online โดยเริ�มต้นเมื� อภาการศึกษาที� 1/2561 และได้พัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื� องในภาคการศึกษาที� 2/2561 ทุกรายวิชาได้ใช้ระบบการ
ส่งเกรด Online ยกเว้นบางวิชาจากภาคภาษาอังกฤษเนื� องจากเป�น
ภาควิชาที�มีผู้สอนเป�นจาํนวนมากและบริการให้กับนักศึกษาทั�ง
มหาวิทยาลัย สาํนักฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการพัฒนาระบบสาํหรับภาค
วิชาและคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเป�ดภาคการศึกษา 1/2562

 

ขณะนี�สาํนักทะเบียนฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการพัฒนาระบบเพื� อให้ที�
สามารถให้คณะส่งเกรดแบบออนไลน์เต็มรูปแบบโดยให้คณบดีหรือ
ผู้ที�ได้รับมอบหมายสามารถส่งเกรดที�ผ่านความเห็นชอบผ่านระบบ
ออนไลน์ได้ 100%

 

 

จาํนวนกระบวนวิชา 3,169

3,126
1 -2561

จาํนวนกระบวนวิชา 3,562

3,509
2 -2561



1.3 โปรแกรมการลงทะเบียน
ระบบชั�นป�
เริ�มใช้ 2-2561



สาํนักทะเบียนฯ ได้ออกแบบและเริ�มใช้โปรแกรมการลงทะเบียนชั�นป� เพื� อให้
เจ้าหน้าที�คณะในระบบชั�นป�สามารถเข้าระบบเพื� อจัดการกระบวนวิชา จัดกลุ่ม
วิชา จัดกลุ่มนักศึกษา ตรวจสอบการลงทะเบียน พิมพ์เอกสาร มชท. 50
 

 

 

จาํนวนคณะในระบบชั�นป�

6
2 -2561



1.4 การปรับการเข้าถึงของข้อมูล
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
เริ�มใช้ 3-2561



Work in progress...

WELCOME  FOR  COMMENTS /COMPLAINS

AT  WWW.REG.CMU.AC .TH  

Sorry for
inconveniences 



1.5 นโยบายการลดปริมาณ
การใชก้ระดาษ
เริ�มใช้ 1-2562



1.  เอกสารบัน ทึกแจ้งประชาสัมพันธ์ กิ จกรรมตามปฎิ ทินการ ศึกษา
ฝ�ายทะเบียนการศึกษา ป ตรี จะได้จัดทําบันทึกแจ้งประชาสัมพันธ์ในกิจกรรม เช่น การลงทะเบียน
ล่วงหน้า ช่วงเวลาเพิ�ม-ถอน-เปลี�ยนตอน ประกาศผลการลงทะเบียน ช่วงเวลาการชาํระค่า
ธรรมเนียมการศึกษา โดยจะงดการส่งบันทึกถึงอาจารย์ที�ปรึกษาเป�นรายบุคคล

2.  เอกสารเพื� อตรวจสอบเ งื� อนไข  CONSENT  

เอกสารบันทึกเพื� อตรวจสอบเงื� อนไขกระบวนวิชาในกลุ่มวิชาที�มีเงื� อนไขผ่านความเห็นชอบของภาค
วิชาหรือผู้สอน เพื� อให้เข้าทําในระบบ internet ทางฝ�ายทะเบียนจะไม่แนบเอกสารระบุกระบวนวิชา
และจาํนวนนักศึกษาที�ลงทะเบียน เนื� องด้วยเป�นข้อมูลที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลาในช่วงเวลาที�
แจ้งเป�นบันทึก โดยจะเริ�มดาํเนินการภาคเรียนฤดูร้อน 2561

 

 



1.6 งานตรวจสอบนักศึกษาการ
พ้นสถานภาพ/ลาออก
 

เริ�มใช้ 1-2562



การติดตามการพ้นสภาพ1 .

เมื� อสาํนักทะเบียนฯ ได้มีบันทึกเพื� อติดตามและตรวจสอบการพ้นสถานภาพของนักศึกษา ใน
กรณีที�คณะแจ้งสาํนักทะเบียนฯ และแจ้งยืนยันว่านักศึกษาอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพื� อลา
ออก ลาพัก หรืออยู่ระหว่างลงทะเบียน หรืออยู่ระหว่างเขียนคําร้อง ขอความอนุเคราะห์คณะ
ติดตามนักศึกษาอย่างต่อเนื� องและกําชับให้ดาํเนินการให้สมบูรณ์
-         

2.  การตรวจเอกสาร คํารัองและบัน ทึกเพื� อขออนุมั ติลาออก
เพื� อให้การอนุมัติลาออกของนักศึกษาเป�นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความอนุเคราะห์คณะ
ตรวจ สอบคําร้องทั�วไปของนักศึกษาให้มีข้อมูลที�ถูกต้องและครบถ้วน และตรวจสอบบันทึก
ของคณะให้มีข้อมูลที�ถูกต้อง ตรงกับคําร้องของนักศึกษา

 

 



1.7 การรายงานตัวคาดวา่จะ
สาํเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
(ฝ�ายตรวจสอบ)



การรายงานตัวคาดว่าจ ะสาํ เร็จการ ศึกษา  ระ ดับปริญญาตรี
 

ขอความร่วมมือคณะ แจ้งนักศึกษามาดาํเนินการตามปฏิทินการศึกษา 

กรณีนักศึกษาต้องออกฝ�กสหกิจ ขอให้คณะยื�นขอรายงานตัวล่วงหน้า 

โดยจะไม่มีการรายงานตัวคาดว่าฯ หลังกําหนด

 

 

 

 



 2. ฝ�ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา

 

CMU-IPAS 
(CMU-International Programs Admission System)

สาํนกัทะเบยีนฯ ไดร้บัมอบหมายจากมหาวทิยาลัยรบัผดิชอบการสมคัรเขา้
หลักสตูรนานาชาติโดยเริ�มดาํเนนิการตั�งแต่การรบัเขา้ ธนัวาคม 2561

โดยระบบออกแบบเพื�อรองรบัการสมคัรจากทั�งในและต่างประเทศ มรีะบบ
การ upload เอกสาร ระบบ payment ในระบบ และมรีะบบการจดัการ
หลังบา้นจากเจา้หนา้ที�หลักสตูร แจง้ผลการพจิารณา











3. ฝ�ายบริหารหลักสูตร ตารางสอนและตารางสอบ

 

3.1 การเทียบโอนหนว่ยกิต ตามประกาศมหาวทิยาลัยฯ
3.2 หลักสตูรใหม ่และ หลักสตูรปรบัปรงุ
3.3 การจดัการฐานขอ้มูลกระบวนวชิา
3.4 ตารางเรยีนสาํเรจ็รปู (Package)



3.1 การเทียบโอนหน่วยกิต 

ตามประกาศมหาวทิยาลัยฯ
 



3.1.1 การโอนเนื�องจากนักศึกษาที�มีสถานภาพไปศึกษาที�สถาบันฯ อื�น

เสนอขออนมุติัทกุกรณีในขั�นตอนเดียว
 

1.ขอเทียบโอนกระบวนวชิา  พรอ้มเอกสารความเห็นชอบจากคณะเจา้ของกระบวนวชิา
2.ตรวจสอบการลงทะเบยีนเกินกวา่ขอ้บงัคับฯ หากมหีนว่ยกิตเกินกวา่ขอ้บงัคับกําหนด ใหค้ณะขอลงเกิน
เป�นกรณพีเิศษโดยมเีหตผุลประกอบ
3.ตรวจสอบเงื�อนไขที�ต้องผา่นก่อนของกระบวนวชิาที�ขอเทียบโอน หากมเีงื�อนไขที�ต้องผา่นก่อนใหล้ง
ทะเบยีน เรยีนใหเ้รยีบรอ้ยก่อน
4. ขอเป�ดกระบวนวชิา(ตามแบบฟอรม์) ในกรณีวชิาไมเ่ป�ดสอน ใหค้ณะประสานกับคณะที�เกี�ยวขอ้ง
และแจง้ความต้องการเป�ดกระบวนวชิาโดยระบุตอนกระบวนวชิา ที�ใหน้กัศึกษาลงทะเบยีน
 5. กรณวีชิาเป�ดสอนไวแ้ล้ว ใหค้ณะขอเพิ�มกระบวนวชิา (ตามแบบฟอรม์) โดยระบุตอนกระบวนวชิา  
ที�ใหน้กัศึกษาลงทะเบยีน 

 6. ขอบนัทึกผลการเรยีน



3.1.2 การโอนและการเทียบโอนผลการเรียน นักศึกษา มช. โอนมา มช./
นักศึกษา ม.อื�น เทียบโอนมา มช.

 

1. ใหด้าํเนนิการในภาคการศึกษาแรกที�เขา้ศึกษา ภายใน 2 สปัดาห ์นบัจากวนัเขา้ชั�นเรยีน
2. ในกรณนีกัศึกษาลาพกั ใหด้าํเนนิการในภาคการศึกษาแรกที�เขา้ศึกษา ภายใน 2 สปัดาห์
นบัจากวนัเขา้ชั�นเรยีน
      

 

3.1.3 การขอเทียบแทนกระบวนวชิา
 

ขอใหด้าํเนนิการใหเ้ป�นไปตามที�ปฏิทินการศึกษากําหนดเพื�อประโยชนข์องนกัศึกษา
สง่ผลต่อการทําคาดวา่ในการสาํเรจ็การศึกษา
 



3.2 หลักสูตรใหม่ และ หลักสูตรปรับปรุง
ขอความรว่มมือคณะ หากหลักสูตรได้รบัความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
และคณะบันทึกข้อมูลเข้าระบบเชโคแล้ว ขอให้แจ้งสาํนักทะเบียนฯ ด้วย  

โดยแนบเอกสารมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัย เอกสารรายละเอียดหลักสูตร 

และระบุวันที� ที�บันทึกข้อมูลเข้าระบบเชโคด้วย



3.3 การจัดการฐานข้อมูลกระบวนวชิา
การจัดการฐานข้อมูลกระบวนวิชา ขอความรว่มมือคณะทําในระบบตามช่วง
กําหนดเวลา โดยจัดการเป�ด-ป�ดกระบวนวิชา เปลี�ยนแปลงวัน เวลา อาจารย์
ผู้สอน ห้องเรยีนไม่ให้ซํ�าซ้อนและเพื�อเป�นประโยชน์ในการจัดสอบไล่ 

เงื� อนไขกระบวนวิชา (sec for….) ที�เป�ดสอนเฉพาะบางสาขาวิชา หากไม่ต้องการ
ระบุเงื� อนไขให้ลบออก ตรวจสอบชั�นป�ให้ถูกต้อง เพื�อไม่ให้ผิดพลาดในการ
ประมวลผล และเตรยีมข้อมูลให้นักศึกษาได้ทันในช่วงการลงทะเบียนเรยีนล่วง
หน้า



3.4 ตารางเรียนสาํเร็จรูป (Package)

ในภาคการศึกษาที� 1/2562  จะมีการเปลี�ยนแปลงการส่งตารางเรยีนสาํเรจ็รูป
(Package) จากแบบกระดาษ เป�นการอัพโหลดไฟล์ขึ�นบนระบบฯ ให้นักศึกษา
พิมพ์จากระบบแล้วให้ขอคําแนะนําการลงทะเบียนจากอาจารย์ที�ปรกึษา  ทั�งนี� คํา
ชี�แจงของอาจารย์ที�ปรกึษา สาํนักทะเบียนฯ จะส่งให้ตามปกติ



Thank you!
LET  US  GO

FORWARD
TOGETHER


