
                
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง    การลงทะเบยีนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพือ่ใช้บริการของมหาวิทยาลยั 

ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ีและระดับปรญิญาตร ี  

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

 

---------------------------------------------------- 

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบยีน  โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล    

ที่ www.reg.cmu.ac.th  โดยใช้รหัสผ่านส าหรับอีเมลข์องมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )  และ

การช าระเงินคา่ธรรมเนยีมการศึกษาโดยล าดับตามแจ้งในปฏิทนิการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น        

ส านักทะเบยีนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกจิกรรมการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที ่1   

ปีการศึกษา 2561  แก่นักศึกษาเพื่อทราบและปฏิบัต ิดงันี ้

1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

ก.  นักศึกษารหัสก่อน 61… 

1. ให้ศึกษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา 

ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ตอ้งการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่น และศึกษา

ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ปรกึษาเรื่องการลงทะเบยีนกระบวนวิชา และขอความเห็นชอบ      

ในการลงทะเบียน  

3. ลงทะเบยีนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คอื  ระหวา่งวันที่ 11 มิถุนายน 

2561 เวลา 09.00 น. ถึง วนัที่  17 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.  

ข. นักศึกษาใหม่ รหัส 61... 

1. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ขอรับใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียน

ส าเร็จรูป) ซึ่งใช้ส าหรับนกัศึกษาระดับปรญิญาตรแีละปรกึษาเรื่องการลงทะเบยีนกระบวนวิชา 

เพื่อขอความเหน็ชอบ 
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2. นักศึกษาสามารถเพิ่มกระบวนวิชา ถอนกระบวนวิชา และเปลีย่นตอนกระบวนวิชา ทางระบบ 

INTERNET ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 โดยดูรายละเอียดในคูม่ือการลงทะเบยีนกระบวนวิชา  

ปีการศึกษา 2561 ทาง www.reg.cmu.ac.th   

2. การลงทะเบยีนเพือ่ใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

         2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบยีน และขอความเห็นชอบ 

         2.2 ลงทะเบียนเพือ่ใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คอื ระหว่าง 

               วันที่ 4 – 17  สิงหาคม  2561           

    2.3 หากนักศึกษาไดด้ าเนินการลงทะเบียนครบถว้นตามขัน้ตอนแล้ว ให้พมิพ ์มชท.50      

              (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อช าระเงิน ระหวา่งวนัที่ 20–24 สิงหาคม 2561             

3. การประกาศผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET 

3.1 วันที่ 26  มิถุนายน  2561 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

3.2 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ยกเลกิกระบวนวิชาที่ไม่ผา่นเงื่อนไขฯ (Prerequisite) 

       ใหน้ักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผา่นเงื่อนไขฯตามแจ้งทางระบบ INTERNET 

3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชา         

ที่ไม่ประสงคจ์ะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวนัที่ 17  สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. 

3.4 วันที่ 19  สิงหาคม 2561 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา /เพิ่มและถอนกระบวนวิชา 

 ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบยีนกระบวนวิชา และพิมพใ์บ มชท.50 (ใบแจง้ผลการ

ลงทะเบยีน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วนัที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อน าไปช าระเงิน

คา่ธรรมเนียมการศึกษา 

4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวชิา และลงทะเบียน  

4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET 

ให้ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 4– 12  สิงหาคม  2561 ในกรณีที่ได้เพิ่มกระบวนวิชาและมชืี่อ  

ใน Waiting List แต่ไมต่้องการสิทธิในการเพิ่มวิชานัน้แล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบยีน 

และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทนัที หากนักศึกษาไม่ได้เพิม่ หรอืเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลา

ข้างต้น ให้ตดิต่อขอเพิ่ม หรอืเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา 

ส านักทะเบยีนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา   (ใช้ยืน่ขอเพิ่มกระบวนวิชา   

หลังก าหนดที่ส านักทะเบียนและประมวลผล)  หรอืใบค าขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 

20- 31  สิงหาคม 2561  
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4.2 การถอนกระบวนวชิา 

ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 4 - 17 

สิงหาคม 2561 

ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่นใบ มชท.

45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ทีส่ านักทะเบยีนและประมวลผล ระหว่างวนัที่ 20 สิงหาคม - 26 

ตุลาคม 2561 

4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

นักศึกษาที่ไมไ่ดล้งทะเบยีนกระบวนวิชาล่วงหนา้ ใหล้งทะเบยีนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET  

       ระหว่างวันที่ 4 – 12 สงิหาคม  2561 หากนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลา 

       ขา้งต้น หรอืไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได ้ใหต้ิดตอ่ขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด   

       ที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42  (ใบขอ 

       ลงทะเบียนกระบวนวิชา) ระหว่างวนัที่ 20 - 31  สิงหาคม 2561  

4.4  การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด  

   นักศึกษาที่ไมไ่ดล้งทะเบยีนเพือ่ใช้บริการของมหาวิทยาลยั ทางระบบ INTERNET ระหว่าง 

       วนัที่ 4 – 17  สิงหาคม  2561  หากประสงคจ์ะใช้บริการของมหาวิทยาลยัในการศึกษาค้นควา้ 

       หรอืท ากจิกรรมอื่นใด ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพือ่ใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลงัก าหนด  

       ที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบค าขอทั่วไปที่ผา่น 

       ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ระหวา่งวันที่   20 – 31  สิงหาคม  2561  

5. การพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 

ให้พมิพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th   ตั้งแต่วันที่ 20  สิงหาคม 2561  เป็นต้นไป 

6. การช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ให้นักศึกษาน าใบ มชท.50 และน าเงนิสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงิน ดงันี ้ 

   6.1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวนัที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561  

ช าระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

หรอื ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ   โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงนิ  
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6.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบญัชีธนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม 

การหักผ่านบัญชธีนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น)  โดยมีเงื่อนไขคอื นักศึกษาต้องมีเงิน 

ในบัญชธีนาคารเกนิกวา่ ยอดค่าธรรมเนียมทีต่้องช าระ และเสียคา่บริการในการท ารายการ 

และด าเนินการ ดังนี ้

1.  ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผา่นระบบ SCB Payment Gateway  ผา่นเว็บไซต์  

             ส านักทะเบียนและประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที ่สรุปผลการลงทะเบียน 

2.  กดยืนยนัการหักบัญชโีดยระบบอัตโนมัต ิพรอ้มกับกรอก รหัสประจ าตัวนักศึกษา   

     รหัสการลงทะเบยีน และป้อนรหัสยืนยัน 

3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัตอิีกครัง้หนึ่ง 

        4.  หากท ารายการหักบัญช ีถูกต้อง ครบถว้น สถานะการช าระเงินจะปรากฏค าว่า  

     “Success” แต่หากไมส่ามารถท าการหักบัญชีได้   ให้นกัศึกษาน าเงินสดไปช าระตามข้อ 6.1  

               กรณีท าการหักบัญชีเรยีบรอ้ยแล้ว  จะไม่สามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัตซิ้ าอีก  

                 6.3  ช าระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลงั ส านักงานมหาวิทยาลัย  ( โดยมีคา่ธรรมเนียมในการช าระเงิน ) 

                 6.4  การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย 

          7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน  

หลังการสรุปผลการช าระเงินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 31 สงิหาคม  2561 

เวลา 16.30 น.   ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไมไ่ด้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา 

จะถูกยกเลิกข้อมูลท้ังหมด 

 8.  การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวชิา 

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จากข้อมลูสรุปผลการลงทะเบยีน  

 กระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET  ตั้งแต่วนัที่  5 กันยายน  2561 เปน็ต้นไป 

     

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ ณ วนัที่    4    มิถุนายน  2561 

 

 

       (ลงนาม)          ทศพร  พิชัยยา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พชัิยยา) 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 


