
 
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เร่ือง    การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดบัปริญญาตร ี  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไดก้ าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน  โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของส านกัทะเบียนและประมวลผล ที ่
www.reg.cmu.ac.th และการช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาโดยล าดบัตามแจ้งในปฏิทนิการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
แล้วนั้น ส านักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาที่ 2  
ปีการศึกษา 2561  แก่นักศึกษาเพื่อทราบและปฏบิัติ ดังนี้ 

 
1.การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 – 18  พฤศจิกายน  2561 โดย
ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนฯ ดังนี้ 
1.1 นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้นนักศึกษารหัสประจ าตัว 61… ที่สังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้ดูข้อ 1.2) 
1. ให้ศึกษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากผลการเรียนที่ผ่านมา และจากแผนการศึกษา 

ตรวจสอบก าหนดเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการศึกษา และข้ันตอนการลงทะเบียน 
การเพ่ิม - ถอน กระบวนวิชา 

2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา   เพื่อปรึกษาและขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน  
3. ให้ใช้รหัสผ่านส าหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )  ที่ใช้ในการลงทะเบียน

กระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561   เพ่ือการลงทะเบียนกระบวนวิชา และเพ่ิม - 
ถอน  ผ่านระบบ INTERNET 

 
1.2 นักศึกษารหัสประจ าตัว 61…ที่สังกัดคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ 
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ 
คณะพยาบาลศาสตร์  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ได้แก่ 
คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (เฉพาะสาขาแอนนิเมชั ่นและซอฟต์แวร์) 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอรับใบ มชท.32  (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียน

ส าเร็จรูป) 
2. ให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนกระบวนวิชาอ่ืน นอกจากที่ก าหนดในใบ มชท.32 โดยการเพ่ิม

กระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 
 

2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
         2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ 
         2.2 ลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คือ ระหว่าง 
               วันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 – 6 มกราคม 2562 
         2.3 หากนักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ ์ 
                มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงนิ) เพื่อน าไปช าระเงนิ ระหว่างวันที่ 14 – 18 
                มกราคม  2562 
 

3. การประกาศผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET 
3.1 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวชิาล่วงหนา้ 
3.2 วันที่ 26 ธันวาคม 2561  ยกเลิกกระบวนวิชาที่ไมผ่่านเงื่อนไขฯ (Prerequisite) 
       ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขฯตามแจง้ทางระบบ INTERNET 
3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาทีล่งทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวชิาทีไ่ม่ประสงค์

จะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวนัที่ 11 มกราคม 2562 ก่อนเวลา 15.00 น. 
3.4 วันที่ 13 มกราคม 2562 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่มและถอนกระบวนวิชา 
  ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวชิา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ

ลงทะเบียน/ใบเสร็จรบัเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 14 -18  มกราคม 2562 เพื่อน าไปช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน  
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET 

ให้ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 - 6 มกราคม 2562 ในกรณีที่ได้
เพิม่กระบวนวิชาและมชีื่อใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสทิธิในการเพิ่มวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน และยกเลิกกระบวนวิชานัน้ทันที หากนักศึกษาทีไ่ม่ได้เพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวชิาในช่วงเวลา
ข้างต้น ให้ติดต่อขอเพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวชิาหลังก าหนดที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ใช้ยืน่ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังก าหนดที่ส านัก
ทะเบียนและประมวลผล) และใช้ใบขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา  ระหว่างวันที่ 14 – 25 มกราคม  2562 
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4.2 การถอนกระบวนวิชา 
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไมไ่ด้รับอักษรล าดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 27 – 28  

ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 - 11 มกราคม 2562 
ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่นใบ มชท.45 

(ใบถอนกระบวนวชิา) ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 14 มกราคม – 29 มีนาคม 
2562 

4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด 
นักศึกษาที่ไมไ่ด้ลงทะเบียนกระบวนวชิาล่วงหนา้ ให้ลงทะเบียนกระบวนวชิาทางระบบINTERNET  

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 – 6 มกราคม 2562  หากนักศึกษาที่ไม่ได้
ลงทะเบียนกระบวนวชิาในช่วงเวลาข้างต้น หรือไม่มีกระบวนวิชาทีล่งทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียน
กระบวนวชิาหลังก าหนดที่เคานเ์ตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.
42 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา) ระหว่างวันที่ 14 – 25 มกราคม  2562 

4.4 การลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด    
   นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั แต่ไม่ไดด้ าเนนิการลงทะเบียน 
      ทางระบบ INTERNET วันที่  27 – 28 ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 – 6 มกราคม  2562  หาก 
      นักศึกษาประสงค์จะใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นควา้หรือท ากิจกรรมอ่ืนใด ให้ติดต่อ 
      ขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด ที่ เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
      ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบค าขอทั่วไปที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
      ระหว่างวันที่ 14 – 25  มกราคม  2562 
 

5. การพิมพ์ และตรวจสอบผลการลงทะเบียน ใน มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสรจ็รับเงิน) 
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 

 
6. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 และน าเงินสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงิน ดังนี ้ 
   6.1  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม  2562 ดังนี้ 

  ช าระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณชิย์ หรือ 
  ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ   โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 

6.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชธีนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยนิยอม การ  หัก
ผ่านบัญชธีนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น)  โดยมีเงือ่นไขคือ นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคาร
เกินกว่า ยอดคา่ธรรมเนียมที่ต้องช าระ และเสียค่าบริการในการท ารายการ  และด าเนนิการ ดงันี ้
1.  ท ารายการยืนยนัการหักบญัชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway  ผ่านเว็บไซต์ ส านัก 
     ทะเบียนและประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที่ สรุปผลการลงทะเบียน 
2.  กดยืนยันการหักบัญชโีดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกับกรอก รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
     รหัสการลงทะเบียน และปอ้นรหัสยืนยัน 
3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยนัการหักบัญชีอัตโนมตัิอีกคร้ังหนึ่ง 

         4.  หากท ารายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการช าระเงนิจะปรากฏค าวา่  
     “Success” แต่หากไม่สามารถท าการหักบัญชไีด้   ให้นักศึกษาน าเงนิสดไปช าระตามข้อ 6.1  

            กรณีท าการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว  จะไมส่ามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าอีก  
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                  6.3  ช าระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย(โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน) 
  6.4   ช าระผ่านระบบ  QR CODE 
                  6.5  การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของ 
                             มหาวิทยาลัย 
          7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน  

         หลังการสรุปผลการช าระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศกึษา 2561 ในวนัที่ 25 มกราคม  2562 เวลา 
16.30 น.   ข้อมูลการลงทะเบยีนของนักศึกษาทีไ่ด้ลงทะเบียนไว้แต่ไมไ่ด้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษา จะถูก
ยกเลิกข้อมูลทั้งหมด 
 

 8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา / ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวทิยาลัย 
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบยีน  

 ทางระบบ INTERNET  ตั้งแต่วันที่  30 มกราคม  2562  เป็นตน้ไป 
    

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 
 
      ประกาศ ณ วันที่   31  ตุลาคม พ.ศ. 2561    
     
 
 
 
        ลงนาม       วีณัน  บัณฑิตย์ 
 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน  บัณฑิตย์) 
ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


