ประกาศสานักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
---------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล
ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านสาหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th ) และ
การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยลาดับตามแจ้งในปฏิทนิ การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น
สานักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและกาหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาเพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
ก. นักศึกษารหัสก่อน 61…
1. ให้ศึกษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา
ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ตอ้ งการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET
2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา
และขอความเห็นชอบ
ในการลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามกาหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน
2561 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.
ข. นักศึกษาใหม่ รหัส 61...
1. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ ขอรับใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียน
สาเร็จรูป) ซึ่งใช้สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา
เพื่อขอความเห็นชอบ

-22. นักศึกษาสามารถเพิ่มกระบวนวิชา ถอนกระบวนวิชา และเปลีย่ นตอนกระบวนวิชา ทางระบบ
INTERNET ในวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 โดยดูรายละเอียดในคูม่ ือการลงทะเบียนกระบวนวิชา
ปีการศึกษา 2561 ทาง www.reg.cmu.ac.th
2. การลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ
2.2 ลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามกาหนดเวลา คือ ระหว่าง
วันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2561
2.3 หากนักศึกษาได้ดาเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตามขัน้ ตอนแล้ว ให้พมิ พ์ มชท.50
(ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อชาระเงิน ระหว่างวันที่ 20–24 สิงหาคม 2561
3. การประกาศผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET
3.1 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
3.2 วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผา่ นเงื่อนไขฯ (Prerequisite)
ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผา่ นเงื่อนไขฯตามแจ้งทางระบบ INTERNET
3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชา
ที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ก่อนเวลา 15.00 น.
3.4 วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา /เพิ่มและถอนกระบวนวิชา
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วนั ที่ 20 สิงหาคม 2561 เพื่อนาไปชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET
ให้ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 4– 12 สิงหาคม 2561 ในกรณีท่ไี ด้เพิ่มกระบวนวิชาและมีชื่อ
ใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพิ่มวิชานัน้ แล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน
และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที หากนักศึกษาไม่ได้เพิม่ หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลา
ข้างต้น ให้ตดิ ต่อขอเพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนดที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
สานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ใช้ยนื่ ขอเพิ่มกระบวนวิชา
หลังกาหนดที่สานักทะเบียนและประมวลผล) หรือใบคาขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่
20- 31 สิงหาคม 2561

-34.2 การถอนกระบวนวิชา
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 4 - 17
สิงหาคม 2561
ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รบั อักษรลาดับขัน้ W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่นใบ มชท.
45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 26
ตุลาคม 2561
4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชา
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET
ระหว่างวันที่ 4 – 12 สิงหาคม 2561 หากนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลา
ข้างต้น หรือไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด
ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา) ระหว่างวันที่ 20 - 31 สิงหาคม 2561
4.4 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกาหนด
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ระหว่าง
วันที่ 4 – 17 สิงหาคม 2561 หากประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้า
หรือทากิจกรรมอื่นใด ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกาหนด
ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบคาขอทั่วไปที่ผา่ น
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 31 สิงหาคม 2561
5. การพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)
ให้พมิ พ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป
6. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นักศึกษานาใบ มชท.50 และนาเงินสดตามจานวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปชาระเงิน ดังนี้
6.1 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561
ชาระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน

-46.2 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม
การหักผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น) โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีเงิน
ในบัญชีธนาคารเกินกว่า ยอดค่าธรรมเนียมทีต่ ้องชาระ และเสียค่าบริการในการทารายการ
และดาเนินการ ดังนี้
1. ทารายการยืนยันการหักบัญชีผา่ นระบบ SCB Payment Gateway ผ่านเว็บไซต์
สานักทะเบียนและประมวลผล (www.reg.cmu.ac.th) ที่ สรุปผลการลงทะเบียน
2. กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกับกรอก รหัสประจาตัวนักศึกษา
รหัสการลงทะเบียน และป้อนรหัสยืนยัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัตอิ ีกครัง้ หนึ่ง
4. หากทารายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการชาระเงินจะปรากฏคาว่า
“Success” แต่หากไม่สามารถทาการหักบัญชีได้ ให้นกั ศึกษานาเงินสดไปชาระตามข้อ 6.1
กรณีทาการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทาการหักบัญชีอัตโนมัตซิ าอี
้ ก
6.3 ชาระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลัง สานักงานมหาวิทยาลัย ( โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการชาระเงิน )
6.4 การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย
7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน
หลังการสรุปผลการชาระเงินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
เวลา 16.30 น. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
จะถูกยกเลิกข้อมูลทั้งหมด
8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน
กระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วนั ที่ 5 กันยายน 2561 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561

(ลงนาม)
ทศพร พิชัยยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

