


การลงทะเบียนเรียน



                 1. การลงทะเบียนเรียน
ชวงเวลาที่นักศึกษาลงทะเบียน มี 2 รอบ

รอบที่ 1 >> รอบลงทะเบียนตามแผนการเรียน
รอบที่ 2  >> รอบลงทะเบียน เพิ่ม ถอน รายวิชา

อาจารยที่ปรึกษาทําการอนุมตัิการลงทะเบียนของนักศึกษา
วันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2564



1.1 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ตามแผนการเรียนของนักศึกษา

1. เขาสูระบบบริการการศึกษาออนไลน เพื่อ Log in เขาสูระบบ
(www.reg.cmru.ac.th)

2.  เลือกเมนู “ลงทะเบียน” และคลิกปุม “ลงทะเบียน”

3.  คลิกปุม “ดึงรายวิชาจากแผน”
4.  ตรวจสอบความถูกตองของ รายวิชา , Section

5.  เลือกเมนู “ตรวจสอบรายวิชาท่ีจองเรียน” 
    และคลิกปุม “ยืนยันการลงทะเบียน” 
    และใหนักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน
    ที่เมนู “ผลการลงทะเบียน/พิมพใบชําระเงนิ”
6.  อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน



1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน ชวงเพิ่มถอน รายวิชา
1. เมื่อทําการเขาสูระบบอยูในชวงท่ีเปดใหทําการเพิ่มถอน 
   จะปรากฏเมนู “ลงทะเบียนเพิ่มถอน” และคลิกปุม “ลงทะเบียน”
2. จะปรากฏรายวิชาที่ไดลงทะเบียนไวแลว ในพื้นที่ 

“รายวิชาที่ลงทะเบียนท้ังหมด”
3. หากตองการนํารายวิชาบางวิชาออกจากระบบ ใหคลิกท่ีสัญลักษณ 
    “ถอน” รูปถังขยะ
   ที่ตรงกับรายวิชาที่ตองการถอน ระบบจะนํารายวิชาดังกลาวไป
   รอไวที่พ้ืนที่ “การจองรายวิชา” ใหโดยอัตโนมัติ
4. หากตองการเพิ่มรายวิชา ใหคนหารายวิชา โดยระบุรหัสรายวิชาบางสวน
   หรือทั้งหมดลงในชอง “ระบุรายวิชา” แลวคลิกปุม “คนหา” 
   หากตองการ “เพิ่มรายวิชา” ใหคลิกท่ี รูปลอเข็น ระบบจะนํา 
   รายวิชาไปแสดงในพื้นที่ “การจองรายวิชา” ใหโดยอัตโนมัติ



1.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน  ชวงเพิ่มถอน รายวิชา (ตอ)
5. ระบบจะทําการตรวจสอบวิชาที่ทําการเพิ่มถอน วาสามารถทําการ
   เพิ่มถอน ไดหรือไม
   5.1 เมื่อระบบทําการตรวจสอบในเบื้องตนแลวพบวาไมสามารถทําการ
        เพิ่มถอน ได นักศึกษาจะตองปรับแกรายการลงทะเบียนใหถูกตอง
        ตามเงื่อนไขที่ระบบระบุกอน
   5.2 เมื่อระบบทําการตรวจสอบ แลวพบวาวิชาที่เลือกเพื่อทําการเพิ่มถอนนั้น 
        สามารถทําการเพิ่มถอน ได ใหทําการคลิกที่เมนู 
        “ตรวจสอบรายวิชาที่จองเรียน” ดานซายมือของหนาจอ
        แลวดําเนินการยืนยันผลการลงทะเบียน และใหนักศึกษาตรวจสอบ
        ผลการลงทะเบียนที่เมนู “ผลการลงทะเบียน/พิมพใบชําระเงิน”
** ที่ผานมาพบวานักศึกษาบางสวนไมไดกดปุม “ยืนยันผลการลงทะเบียน”
                                  ทําใหการลงทะเบียนไมสําเร็จ **



ขอสังเกตสําหรับอาจารยทีป่รกึษา กอนดําเนินการอนุมัติการลงทะเบียน
 การตรวจสอบรายวิชาใหถูกตองตามโครงสรางหลักสูตร (เลขป พ.ศ.
   หลักสูตรจะกําหนดไวหลังช่ือวิชา) หรือเทียบได ตองตรวจสอบ
   หนวยกิตรายวิชาที่ลงทะเบียนตองไมใหนอยกวาหนวยกิตของ
   รายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรของนักศึกษา

สาเหตุท่ีอาจทําใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมสําเร็จ
 การไมไดกดปุมยืนยันการลงทะเบียน
 การลงทะเบียนในรายวิชาทีม่ีวิชาเรียนกอน
 การลงทะเบียนในรายวิชาทีเ่กรดยังไมออก
 การลงทะเบียนในรายวิชาทีม่ีเวลาเรียน/เวลาสอบ ตรงกัน



คํารอง
สําหรับการลงทะเบียน



2. คํารองสําหรับการลงทะเบียน

2.1. คํารองขอเปดรายวิชา
2.2. คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภท)
2.3. คํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต
2.4. คํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่จาํนวนรับเตม็



2.1. คํารองขอเปดรายวิชา
กําหนดการยื่นคํารองขอเปด  กอนเปดภาคเรียน 2 เดือน 
หรือตามปฏิทินการศึกษา
   โดย 1/2564 มีกําหนด คือ  11 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2564

การแจงเตือนคํารองที่รอการอนุมัติ

รูปที่ 1



2.1. คํารองขอเปดรายวิชา (ตอ)

รูปที่ 3

รูปที่ 2



 ผลการดําเนินการท่ีผานมา
   : มีนักศึกษาบางคนไมไดยื่นคํารองขอเปดรายวชิา แตไปลงทะเบียน
     กอนนักศึกษาที่ยื่นคํารองขอเปดรายวชิา

 แนวทางการปรับปรุงแกไข กระบวนการลงทะเบียน 
   : เมื่อคํารองขอเปดรายวชิาไดรับการอนมุัติ เจาหนาที่ของ
     สํานักทะเบียนฯ จะกําหนดเฉพาะรหัสนักศึกษาที่ยื่นคํารอง
     ขอเปดรายวิชาใหลงทะเบียน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการขอเปดรายวิชา
ที่อยูนอกเหนือจากแผนการเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม



กําหนดการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภท)  
คือ เริ่มวันแรกของการลงทะเบียน และสิ้นสุดวันสุดทาย
ของการเพิ่มถอนรายวิชา หรือตามปฏิทินการศึกษา
   
โดย 1/2564 มีกําหนด คือ  7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกนิ

2.2 คํารองขอลงทะเบียนเรียนรวม (ขามประเภท)



กําหนดการยื่นคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต  
คือ เริ่มวันแรกของการลงทะเบียน และสิ้นสุดวันสุดทาย
ของการเพิ่มถอนรายวิชา หรือตามปฏิทินการศึกษา
   
โดย 1/2564 มีกําหนด คือ  7 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรวมและเรียนเกนิ

2.3. คํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินหนวยกิต



กําหนดการยื่นคํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาท่ีจํานวนรับเต็ม 
คือ ชวงการเพิ่มถอนรายวิชา หรือตามปฏิทินการศึกษา
   
โดย 1/2564 มีกําหนด คือ  21 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนรายวชิา

2.4. คํารองขอลงทะเบียนในรายวิชาที่จาํนวนรับเตม็



กําหนดการลงทะเบียน และ
พบอาจารยที่ปรึกษาสําหรับนักศึกษาใหม



3.1 กําหนดการลงทะเบียนของนักศึกษาใหม รหัส 64
     

 >> วันที่ 1618 มิถุนายน 2564 <<



3.2 อาจารยที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม วันที่ 1618 มิถุนายน 64

 จัดในรูปแบบออนไลน โดยโปรแกรม Zoom Meeting



ขั้นตอนการเพิ่มขอมูลหองพบนักศึกษาใหม รหัส 64

รูปที่ 2

รูปที่ 1

สงขอมูลพบ อ.ที่ปรึกษา

จัดการขอมูลพบ อ.ที่ปรึกษา



ขั้นตอนการเพิ่มขอมูลหองพบนักศึกษาใหม รหัส 64 (ตอ)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

เพิ่ม/แกไข



ขั้นตอนการคนหาวันเวลาพบอาจารยที่ปรึกษาและเขารวม
Zoom Meeting ของนักศึกษาใหม

XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

รูปที่ 5



  ขอความรวมมือใหอาจารยที่ปรึกษาสงลิงคหองพบ
  ที่ปรึกษาออนไลน Zoom Meeting
   เขามาในระบบของสํานักทะเบียนและประมวลผล 
   ระหวางวันที่  2  6 มิถุนายน 2564 

   สํานักทะเบียนและประมวลผลจะประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษา
     ทราบตั้งแตวันที่  7 มิถุนายน 2564



อาจารยที่ปรึกษารับกระเปาเอกสารไดในวันที่  8 มิถุนายน 64
ที่สํานักงานคณะ (คณะรวมผลิตใหรับที่คณะที่อาจารยสังกัด)

**รายการเอกสารสําหรับอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาใหม 2564**
1. แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 (สําหรับนักศึกษา)
2. ใบรายชื่อนักศึกษา หมูเรียนในความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา

    สามารถดาวนโหลดไดที่ http://reg4.cmru.ac.th/registrar/studentset.asp
3. ที่คั่นหนังสือ ปการศึกษา 2564 ประกอบดวย
    3.1 อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียน
    3.2 QR Code คูมือนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564
    3.3 QR Code ระบบบริการการศึกษา
4. คูมือนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2564 (สําหรับอาจารยที่ปรึกษา)
5. แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร ของนักศึกษา
6. ตารางเรียนภาคการเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ของนักศึกษา
7. แนวทางการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
8. สไลดแนะนํานักศึกษาใหมสําหรับอาจารยที่ปรึกษา 

**รายการที่ 16 นักศึกษาสามารถดาวนโหลดเอกสารไดจาก “ระบบคนหาหองพบอาจารยที่ปรึกษา”



3.4 คูมือนักศึกษา / คลิปวิดีโอที่เกี่ยวของกับนักศึกษา
     ขั้นตอนการลงทะเบียน / ขั้นตอนการใชงานคํารองออนไลน

http://www.academic.cmru.ac.th/ifs_cmru/



Q & A
"ถามจริง ตอบตรง 
เร่ืองลงทะเบียน"



3.5 QR Code ความคิดเห็นหลังจากเขารวมกิจกรรม KM สัญจร
      "ถามจริง ตอบตรง เรื่องลงทะเบียน"


