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คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

เริ่มต้นใช้งานระบบ
นักศึกษาสามารถใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่กับระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการกาหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม
Internet Explorer ไปที่ URL ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กาหนด แล้วกดปุ่ม Enter ระบบจะนานักศึกษาไปสู่ข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานได้ดังจอภาพต่อไปนี้

เมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ
ที่สามารถใช้งานได้

ระบบจะแสดงประกาศเรื่องต่า งๆ ของ
งานทะเบี ย นนัก ศึก ษาและมวลผล ซึ่ง
สามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ โ ดยใช้ เ มาส์
คลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละเรื่อง

หน้ า ข่ า วประกาศจะถู ก แสดงขึ้ น มาโดยอั ต โนมั ติ ทั น ที ที่ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารจากงานทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยเรียงลาดับจากประกาศที่มี
ความสาคัญจากมากไปหาน้อย ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ชื่อเรื่องประกาศดังกล่าวเพื่อแสดงรายละเอียดของประกาศเรื่อง
นั้นๆ (ถ้ามี) นักศึกษาควรใช้ Website นี้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อที่จะทราบข่าวประกาศต่างๆ ของงานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผลที่แจ้งมา
และจากรูป จะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประกอบไปด้วย การเข้าสู่
ระบบ, วิชาที่เปิดสอน, ปฏิทินการศึกษา, ค้นหาข้อมูลนักศึกษา เป็นต้น ถ้านักศึกษาสนใจต้องการทราบรายละเอียดส่วนใด
ให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่เมนูที่ต้องการ
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 เข้าสู่ระบบ
ในส่วนของการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นส่วนบุคคล กาลงทะเบียน, การตรวจสอบประวัติ, การดูผลการศึกษา
ฯลฯ นักศึกษาสามารถกระทาได้โดยคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” เพื่อทาการใส่รหัสประจาตัว และรหัสผ่าน ถ้ารหัสประจาตัว
และรหัสผ่านที่ใช้ถูกต้องระบบจะอนุญาตให้นักศึกษาเข้าไปใช้งานได้ (ข้อควรระวัง!!! นักศึกษาจะต้องเก็บรหัสผ่านไว้เป็น
ความลับ ไม่ควรบอกให้ผู้อื่นทราบ เพราะจะทาให้ผู้อื่นเข้าใช้งานระบบเสมือนว่าเป็นตัวของนักศึกษาเอง หากเกิดความ
เสียหายขึ้น นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง)

วิธีใช้งาน
1. ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”
2. พิมพ์รหัสประจาตัว และรหัสผ่าน
3. คลิกทีป่ ุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
1. ป้อนรหัสประจาตัวของ
นักศึกษา

2. ป้อนรหัสผ่าน
3. คลิกที่ปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”

เมื่อนักศึกษาผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าเป็นนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ระบบจะนานักศึกษาไปสู่หน้าข่าวประกาศ
ซึ่งจะเป็นการแจ้งถึงตัวนักศึกษาโดยตรง และยังแสดงหน้าจอเมนูหลัก โดยมีเมนูแสดงฟังก์ชันต่างๆ ที่นักศึกษาสามารถใช้
งานได้แสดงอยู่ทางด้านซ้ายของจอภาพ ดังรูปต่อไปนี้
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คาร้องออนไลน์
ระบบเปิดบริการให้นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องออนไลน์ได้ ในรายการคาร้องดังต่อไปนี้
1. คาร้องขอเปิดรายวิชา
2. คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาภาคพิเศษ และภาคปกติ
3. คาร้องของลงทะเบียนเรียนเกินจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
4. คาร้องขอลงทะเบียนในรายวิชาที่จานวนรับเต็ม
5. คาร้องขอยกเลิกรายวิชา
6. คาขอเทียบโอนรายวิชาภายในมหาวิทยาลัยฯ
7. คาร้องขอยกเว้นรายวิชาภายในมหาวิทยาลัยฯ
8. คาร้องขอยกเว้นรายวิชาต่างสถาบัน
9. คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
ในแต่ละคาร้องจะมีเงื่อนไขในการยื่น ดังนั้นนักศึกษาที่จะสามารถยื่นรายการคาร้องออนไลน์ได้ จะต้องไม่ติดเงื่อนไขในการ
ยื่นคาร้องนั้นๆ

เงื่อนไข/ขั้นตอนการยื่นคาร้องออนไลน์
 คาร้องขอเปิดรายวิชา
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด
2. รายวิ ช าที่ จะยื่ นต้ องไม่มี ข้อ มู ลอยู่ใ นรายวิ ชาเปิด ในปี /ภาคการศึ ก ษานั้น ๆ และต้ องเป็ น รายวิ ชาที่ อยู่ ใ น
หลักสูตรของนักศึกษาเท่านั้น
3. ใน 1 คาร้องยื่น ได้ 1 วิชา
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
เลือกรหัสวิชา
คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมระหว่างนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด
2. นักศึกษาต้องมีผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนร่วม
3. ใน 1 คาร้องยื่น ได้ 1 วิชา
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
ระบุรหัสวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”
คลิกเลือกรายวิชา
รายวิชาที่เลือกจะปรากฏด้านบน จากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินจานวนหน่วยกิตที่กาหนด
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด
2. ต้องเป็นนักศึกษาค้างชั้น (คือ นักศึกษาที่มีชนั้ ปีเกินจากแผนการเรียนที่กาหนด)
3. กรณีที่ไม่ใช่นักศึกษาค้างชั้นต้องมีจานวนหน่วยกิตที่ผ่านรวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาปัจจุบัน
มากกว่าหรือเท่ากับ จานวนหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร ลบ จานวนหน่วยกิตวิชาวิชาฝึกฯ ลบ 3
4. นักศึกษาต้องมีผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนเกิน
5. รายวิชาที่สามารถยื่นคาร้องได้ต้องเป็นรายวิชาเปิดในปี/ภาคการศึกษาที่เปิดให้ลงทะเบียนเท่านั้น
6. ใน 1 คาร้องยื่น ได้ 1 วิชา
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
ระบุรหัสวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”
คลิกเลือกรายวิชา
รายวิชาที่เลือกจะปรากฏด้านบน จากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่จานวนรับเต็ม
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด
2. นักศึกษาต้องมีผลการลงทะเบียนในปี/ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาที่จานวนรับเต็ม
3. สามารถเลือกรายวิชาได้เฉพาะรายวิชาเปิดที่มีจานวนที่นั่งเต็มเท่านั้น
4. ใน 1 คาร้องยื่น ได้ 1 วิชา
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
ระบุรหัสวิชาที่ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “ค้นหา”
คลิกเลือกรายวิชา
รายวิชาที่เลือกจะปรากฏด้านบน จากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอยกเลิกรายวิชาลงทะเบียน
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด (ช่วงถอนติด W)
2. นักศึกษาต้องมีผลการลงทะเบียนและชาระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถเลือกข้อมูลรายวิชาที่ต้องการยกเลิก เลือกได้มากกว่า 1 วิชา แต่ไม่สามารถเลือกทั้งหมดได้ กรณีที่
ต้องการยกเลิกทุกรายวิชา ให้ติดต่อขอลาพักการศึกษา
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
ระบบแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียนทัง้ หมด
คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการถอน
รายวิชาที่เลือกจะปรากฏด้านบน จากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยฯ
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด และยื่นได้ 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา
2. รหัสนักศึกษาเดิมที่ต้องการโอนรายวิชามาต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และมีสถานะเป็นลาออกเท่านั้น
3. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปีที่เข้าของรหัสนักศึกษาใหม่กับวันที่หมดสภาพจากรหัสนักศึกษาเดิม
(หลักสูตร 5 ปี ต้องไม่เกิน 10 ปี, หลักสูตร 4 ปี ต้องไม่เกิน 8 ปี)
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
คลิกเลือกรหัสนักศึกษาเดิมที่ต้องการโอนรายวิชา
ระบบแสดงรายวิชาพร้อมผลการเรียน และจานวนหน่วยกิต
จากนั้นให้คลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอเทียบยกเว้นภายในมหาวิทยาลัยฯ
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด และยื่นได้ 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา
2. รหัสนักศึกษาเดิมที่มีสถานะเป็นสาเร็จการศึกษา และพ้นสภาพ (ไม่รวมพ้นสภาพทางการเงิน)
3. กรณีสถานะเดิมเป็นสาเร็จการศึกษา สามารถเลือกยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิตได้
4. ตรวจสอบเงื่อนไขระยะเวลา จากปีที่เข้าของรหัสนักศึกษาใหม่กับวันที่หมดสภาพจากรหัสนักศึกษาเดิม
(หลักสูตร 5 ปี ต้องไม่เกิน 10 ปี, หลักสูตร 4 ปี ต้องไม่เกิน 8 ปี)
5. รายวิชาที่ยกเว้นได้ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า C
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
คลิกเลือกรหัสนักศึกษาเดิมที่ต้องการโอนรายวิชา
ระบบแสดงรายวิชาพร้อมผลการเรียนและจานวนหน่วยกิต ให้คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการยกเว้น
จากนั้นคลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอเทียบยกเว้นต่างสถาบันฯ
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด และยื่นได้ 1 ครั้งใน 1 ภาคการศึกษา
2. นักศึกษาสามารถยกเว้นในรายวิชาที่มีตารางเทียบ
2.1 กรณีที่มีข้อมูลในตารางเทียบวิชาแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกวิชาได้ตามหลักสูตรตนเอง
2.2 กรณีไม่มีข้อมูลรายวิชาในตารางเทียบ นักศึกษาต้องติดต่อสานักทะเบียนฯ โดยสานักทะเบียนฯ จะ
บันทึกรายวิชาลงในตารางเทียบ ซึ่งรายวิชาที่บันทึกใหม่จะมีสถานะเป็น รออนุมัติ และนักศึกษาจะ
สามารถเข้าไปเลือกรายวิชาได้
3. รายวิชาที่ยกเว้นได้ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า C
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
คลิกเลือกสถานศึกษาเดิม
เลือกรายวิชาจากสถาบันเดิม ระบบจะแสดงตารางเทียบกับรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้น
ให้คลิกปุ่ม “เลือก”
ระบุเกรดรายวิชาเดิมทีย่ กเว้น
จากนั้นคลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่



คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

คาร้องขอสาเร็จการศึกษา
เงื่อนไข
1. นักศึกษายื่นคาร้องได้ตามช่วงวันเวลาที่กาหนด
2. มีผลการเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร
3. ไม่มีหนี้สินค้างชาระ
4. ตรวจสอบการค้าง-ยืม-คืน หนังสือห้องสมุด
5. เข้าร่วมกิจกรรมครบตามโครงสร้างกิจกรรม
ขั้นตอน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จากหน้าจอหลักของนักศึกษา คลิกเมนู
เลือกรายการคาร้อง
ระบบแสดงการตรวจสอบเงื่อนไขการยื่นคาร้อง หากนักศึกษาติดเงื่อนไขจะไม่สามารถยื่นคาร้องได้
จากนั้นคลิก “ถัดไป”
ระบบแสดงหน้าจอให้นักศึกษาบันทึกประวัติ
แนบไฟล์ชุดครุย โดยคลิกปุม่ “เลือกไฟล์” จากนั้นให้คลิกปุ่ม “บันทึกภาพ”
จากนั้นคลิก “บันทึก” เพื่อยืนยันรายการคาร้อง (กรณีไม่แนบไฟล์รปู จะไม่สามารถคลิกได้)
ตรวจสอบผลการยื่นรายการคาร้องออนไลน์
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการยื่นคาร้องออนไลน์ สาหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการอนุมัติคาร้อง/พิมพ์แบบฟอร์มคาร้อง
 ตรวจสอบผลการอนุมัติคาร้อง
นักศึกษาสามารถตรวจสอบประวัติการยื่นคาร้อง และผลการอนุมัตคิ าร้องได้โดย
1. คลิกเมนู
2. ระบบแสดงรายการคาร้องที่นักศึกษาเคยทารายการ พร้อมสถานะคาร้อง
3. กรณีที่สถานะคาร้องเป็น อนุมัติโดยที่ปรึกษาแล้ว นักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบคาร้องได้






สามารถคลิก +
เพื่อดูรายละเอียด
เพิ่มเติม





เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาแล้วนักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น
เข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษาเอง
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