
 
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง    การลงทะเบยีนกระบวนวิชา / การลงทะเบยีนเพือ่ใช้บริการของมหาวิทยาลยั  

ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากวา่ปรญิญาตร ีและระดับปรญิญาตร ี  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 

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

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบยีน  โดยการลงทะเบยีนกระบวนวิชา และ

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั ทางระบบ INTERNET ผ่านเวบ็ไซต์ของส านักทะเบียนและ

ประมวลผล ที ่ www.reg.cmu.ac.th และการช าระเงินคา่ธรรมเนยีมการศึกษาโดยล าดับตามแจง้ในปฏิทิน

การศึกษา ปีการศึกษา 2560 แล้วนัน้ ส านักทะเบยีนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของ

กจิกรรมการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2560  แกน่ักศึกษาเพื่อทราบและปฏิบัต ิดงันี้ 

 

1.การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 13 – 19  พฤศจกิายน  2560 

โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนฯ ดังนี้ 

1.1 นักศกึษาทุกคณะ (ยกเว้นนักศึกษารหัสประจ าตัว 60… ที่สังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้ดูข้อ 1.2) 

1. ใหศ้กึษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากผลการเรียนที่ผ่านมา และจากแผนการศึกษา 

ตรวจสอบก าหนดเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ตอ้งการศกึษา และขั้นตอนการ

ลงทะเบียน การเพิ่ม - ถอน กระบวนวิชา 

2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา   เพื่อปรึกษาและขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน  

3. ให้ใชร้หัสผ่านส าหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )  ที่ใชใ้นการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาในภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560   เพื่อการลงทะเบียนกระบวน

วิชา และเพิ่ม - ถอน  ผ่านระบบ INTERNET 
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1.2 นักศกึษารหัสประจ าตัว 60…ที่สังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 

คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ 

คณะวทิยาศาสตร์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (เฉพาะสาขาแอนนิเมช   นและ

ซอฟต์แวร)์ 

ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับใบ มชท.32  (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้

ตารางเรียนส าเร็จรูป) 

2. ให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่น นอกจากที่ก าหนดในใบ มชท.32 โดยการ

เพิ่มกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

 

2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

         2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบยีน และขอความเห็นชอบ 

         2.2 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คอื ระหว่าง 

               วันท่ี 28 – 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 

         2.3 หากนักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนครบถว้นตามขั้นตอนแล้ว ใหน้ักศึกษาพิมพ์  

                มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบยีน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อน าไปช าระเงิน ระหว่างวันที่ 15 – 19 

                มกราคม  2561 

 

3. การประกาศผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET 

3.1 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

3.2 วันท่ี 27 ธันวาคม 2560  ยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผา่นเงือ่นไขฯ (Prerequisite) 

       ใหน้ักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผา่นเงื่อนไขฯตามแจ้งทางระบบ 

INTERNET 

3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบยีนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชาที่ไม่

ประสงคจ์ะลงทะเบยีนออกจากฐานข้อมลูภายในวนัที่ 12 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น. 
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3.4 วันท่ี 14 มกราคม 2561 ประกาศผลสรุปการลงทะเบยีน / เพิ่มและถอนกระบวนวิชา 

  ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบยีนกระบวนวิชา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ

ลงทะเบยีน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วนัที่ 15 -19  มกราคม 2561 เพื่อน าไป

ช าระเงินคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

 

4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวชิา และลงทะเบียน  

4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET 

ให้ด าเนินการ ระหว่างวนัที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 - 7 มกราคม 2561 ในกรณี

ทีไ่ด้เพิ่มกระบวนวิชาและมีชื่อใน Waiting List แต่ไมต่อ้งการสิทธิในการเพิ่มวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษา

ตรวจสอบผลการลงทะเบยีน และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที หากนักศึกษาทีไ่ม่ได้เพิม่ หรือเปลีย่นตอน

กระบวนวิชาในช่วงเวลาข้างตน้ ให้ตดิตอ่ขอเพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดที่เคาน์เตอร์

บรกิารทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิม่กระบวนวิชา (ใช้ยืน่ขอ

เพิ่มกระบวนวิชาหลงัก าหนดที่ส านักทะเบยีนและประมวลผล) และใช้ใบขอเปลีย่นตอนกระบวนวิชา  

ระหว่างวันท่ี 15 – 26 มกราคม  2561 

 

4.2 การถอนกระบวนวชิา 

ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันท่ี 28 – 

29  ธันวาคม 2560 และวันท่ี 3 - 12 มกราคม 2561 

ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขัน้ W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยืน่ใบ 

มชท.45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวนัที่ 15 มกราคม – 

23 มีนาคม 2561 

 

4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

นักศึกษาที่ไมไ่ดล้งทะเบยีนกระบวนวิชาล่วงหนา้ ให้ลงทะเบยีนกระบวนวิชาทางระบบINTERNET  

ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 – 7 มกราคม 2561  หากนักศึกษาที่ไมไ่ด้

ลงทะเบยีนกระบวนวิชาในช่วงเวลาข้างตน้ หรือไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบยีนได ้ ให้ตดิต่อขอลงทะเบยีน

กระบวนวิชาหลังก าหนดที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล โดยใช้ใบ 

มชท.42 (ใบขอลงทะเบยีนกระบวนวิชา) ระหวา่งวนัที่ 15 – 26 มกราคม  2561 
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4.4 การลงทะเบยีนเพือ่ใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด    

   นักศึกษาที่ประสงคจ์ะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั แต่ไมไ่ดด้ าเนนิการลงทะเบียน 

      ทางระบบ INTERNET วันที ่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 และวันที ่3 – 12 มกราคม  2561  หาก 

      นักศึกษาประสงคจ์ะใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคน้คว้าหรอืท ากจิกรรมอื่นใด ให้ตดิต่อ 

      ขอลงทะเบยีนเพือ่ใช้บรกิารของมหาวิทยาลยัหลังก าหนด ที ่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา 

      ส านักทะเบยีนและประมวลผล โดยใช้ใบค าขอทั่วไปทีผ่่านความเหน็ชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา 

      ระหว่างวนัที่ 15 – 26  มกราคม  2561 

 

5. การพิมพ์ และตรวจสอบผลการลงทะเบียน ใน มชท.50 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงนิ) 

ให้นักศึกษาพมิพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th  ตั้งแต่วนัที่ 15 มกราคม  2561 เป็นต้น

ไป 

 

6. การช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ให้นักศึกษาพมิพ์ใบ มชท.50 และน าเงินสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงิน ดงันี ้ 

   6.1  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงนิสด ระหว่างวันท่ี 15 – 19 มกราคม  2561 ดังนี ้

  ช าระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ 

  ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทัว่ประเทศ   โดยมีคา่ธรรมเนยีมในการช าระเงิน 

6.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชธีนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม 

การ  หักผ่านบัญชธีนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเทา่นั้น)  โดยมีเงื่อนไขคอื นักศึกษาต้องมีเงิน

ในบัญชธีนาคารเกนิกวา่ ยอดค่าธรรมเนียมทีต่้องช าระ และเสียคา่บริการในการท ารายการ  และ

ด าเนินการ ดงันี ้

1.  ท ารายการยืนยันการหักบัญชผี่านระบบ SCB Payment Gateway  ผ่านเว็บไซต์ ส านัก 

     ทะเบยีนและประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที ่สรุปผลการลงทะเบยีน 

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 าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าอีก  

                  6.3  ช าระผา่นบัตรเครดิต ท่ีกองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลยั(โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน) 

                  6.4  การเรยีกเก็บค่าปรับการลงทะเบยีนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้เปน็ไปตามประกาศฯ ของ 

                             มหาวทิยาลยั 
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          7. การยกเลกิข้อมูลการลงทะเบียน  

         หลงัการสรุปผลการช าระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 มกราคม  2561 

เวลา 16.30 น.   ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบยีนไว้แต่ไมไ่ด้ช าระเงินคา่ธรรมเนียม

การศึกษา จะถูกยกเลกิข้อมูลท้ังหมด 

 

 8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา / ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงทะเบยีน จากขอ้มูลสรุปผลการลงทะเบียน  

 ทางระบบ INTERNET  ตัง้แตว่ันท่ี  31 มกราคม  2561  เป็นต้นไป 

    

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

      ประกาศ ณ วนัที่   31   ตุลาคม พ.ศ. 2560   

      

 

               (ลงนาม)             ทศพร  พิชัยยา 

        (ผูช่้วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา) 

รักษาการแทนผูอ้ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


