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CMU IT ACCOUNT Authentication

+ เข้าเว็บไซต์ www.agri.cmu.ac.th

+ เลือกเมนู Student Login เพื่อเข้าสู่ระบบในการยืนยันตัวตนนักศึกษา

http://www.agri.cmu.ac.th


CMU IT ACCOUNT Authentication

+ กรอก CMU Email และ Password ของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนกับส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

+ บัญชีไอทีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Account เป็นการในการระบุตัวตนส าหรับการเข้าใช้บริการไอทีของ
มหาวิทยาลัย อาทิ e-mail, Wi-Fi, CMU SIS, CMU Online โดยผู้ใช้จะเป็นผู้ก าหนด CMU Account 
(xxxxxxx@cmu.ac.th) และรหัสผ่านด้วยตนเอง

+ พึงระวังในเร่ืองข้อมูลส่วนบุคคล นักศึกษาจะทราบข้อมูลของตัวเองเป็นรายบุคคลเท่านั้น



กรณีลืมรหัสผ่านของ CMU ACCOUNT
+ ไปที่เว็บไซต์ https://account.cmu.ac.th

+ เลือก Forgot account/password เพื่อท าการ Reset my Password

https://account.cmu.ac.th/


การเข้าใช้งานครั้งแรกของนักศึกษาในระบบสารสนเทศของคณะ
+ กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมส าหรับใช้ในการติดตามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ส าหรับหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

+ กรอกประวัติการรับวัคซีนของนักศึกษา

** ข้อมูลทุกอย่างจะเป็นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฏหมายก าหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 มิ.ย. และ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 
Privacy Policy) เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2565



Agri Student SIS

+ ข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษา จะปรากฏนับตั้งแต่วันท่ีรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ โดยระบบจะดึงมาจากส านักทะเบียนและ
ประมวลผลฯ  

+ เป็นระบบรวมท่ีเป็น dashboard ให้ส าหรับนักศึกษาเป็นระบบ MIS 
ของนักศึกษา ได้เลือกใช้บริการของคณะเกษตรศาสตร์ ภายในระบบ
ประกอบด้วย
1. ข่าวประชาสัมพันธ์ (ดึงมาจากเว็บบริการการศึกษา)
2. ข้อมูลส่วนบุคคล
3. ลายเซ็นต์นักศึกษา
4. ประวัติการรับวัคซีน
5. ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้ังหมด (แยกตามระดับการศึกษา) 

ข้อมูลนักศึกษา

รูปนักศึกษา



มชท.92 คือ ใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา
+ การแสดงผลจะเรียงกระบวนวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาที่สังกัด



Student Dashboard Structure
+ บริการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา

+ มีระบบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 7 ระบบ ดังนี้



Smart System
+ ระบบส าหรับขอหนังสือรับรองและค าขอทั่วไป มช.19

+ เป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ท่ีรวบรวมการขอหนังสือรับรอง ประกอบด้วย
1. หนังสือรับรอง ชั้นปี (ไทย/อังกฤษ)
2. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา 
3. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติของผู้รับทุนการศึกษา กสก. 7
4. หนังสือรับรองคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
5. หนังสือรับรองผลการเรียนและความประพฤติท่ัวไป 

+ ค าขอท่ัวไปของนักศึกษาท้ังหมด ประกอบด้วย
1. การลา (ลากิจ,ลาป่วย,ลาเรียน และอื่นๆ)          2. การลงทะเบียนมากกว่าก าหนด
3. การลงทะเบียนน้อยกว่าก าหนด                     4. ขอลงทะเบียนหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ 
5. การฝึกงาน                                             6. การขอเลื่อนสอบ
7. ขอดูคะแนนสอบ                                      8. ขอเปิดกระบวนวิชานอกคณะ
9. ค าขอย้ายหลักสูตร                                   10. ค าขอย้ายสาขาวิชา
11. ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนดเป็นกรณีพิเศษ  12. อื่นๆ นอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว 

+ พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกในการด้วยการส่งค าร้องและสามารถใช้ลายม่ือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบออนไลน์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ว่าด้วยการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 พร้อมท้ังยังอ านวยความสะดวกในการเลือกการรับหนังสือได้ด้วยเช่น ประสงค์รับด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์





Smart System

+ ระบบการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190)
+ เป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกงาน 1 กระบวน

วิชา 400190

+ ยืนยันเข้ารับการฝึกงาน

+ อัพโหลดหลักฐานการช าระเงิน

+ แสดงประวัติการรับวัคซีนของนักศึกษาก่อนเข้ารับการฝึกงาน

+ ระบบนักศึกษาพี่เลี้ยงช่วยงาน

+ ลงทะเบียนรับนักศึกษาพี่เลี้ยงช่วยงาน ชั้นปีท่ี 2



Smart System

+ ระบบการฝึกงาน 2 (กระบวนวิชา 400290)
+ เป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกงาน 2 กระบวน

วิชา 400290 (ฝึกงาน 100 ช่ัวโมง)

+ ดูจ านวนรับของแต่ละโครงการที่เปิด

+ เลือกโครงการที่ต้องการ (มีจ านวนรับที่จ ากัดของแต่ละโครงการที่เปิดรับ)

+ แสดงรายละเอียดโครงการที่เลอืก



Smart System

+ ระบบการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก
+ เป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกตามที่สนใจ 

และเปิดให้ผู้แทนสาขาวิชา ท าการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสาขาวิชา ผ่านระบบออนไลน์

+ ในปีการศึกษา 2565 หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งแยกย่อยออกเป็น 7 วิชาเอก เพื่อให้
นักศึกษาเลือกในระบบดังต่อไปนี้

1. กีฏวิทยา

2. โรคพืช

3. พืชไร่

4. พืชสวน

5. ปฐพีศาสตร์

6. ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

7. เกษตรท่ีสูงและทรัพยากรธรรมชาติ



Smart System

+ ระบบลงทะเบียนอบรม/กิจกรรม/ทักษะทางวิชาการด้านการศึกษา
+ เป็นระบบส าหรับลงทะเบียน อบรม กิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา เพื่อไว้เช็คจ านวนการเข้าอบรม

กิจกรรมทางการศึกษา อาทิเช่น อบรมภาษาอังกฤษเป็นต้น



Smart System

+ ระบบตรวจสอบเกรด /คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาคณะ (มชท.92)
+ เป็นระบบส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี สามารถตรวจสอบผลการศึกษาและตรวจสอบ

กระบวนวิชาแยกตามโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา 

+ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาตกค้าง ระบบจะเปิดสิทธิ์ให้บริการในการยืนคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาระดับคณะ และมีสถานะการติดตามดังนี้



Smart System

+ บริการขอยืม Notebook เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
+ เป็นระบบที่ใช้ขอยืม-คืน อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยที่นักศึกษาจะมีระยะเวลาการยืมอุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา




