ประกาศสำนักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สำหรับนักศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
---------------------------------------------------ตามที่ม หาวิท ยาลัย เชียงใหม่ ได้กำหนดให้ นั กศึกษาลงทะเบี ยน โดยการลงทะเบี ย นกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบี ยนเพื่ อใช้บ ริการของมหาวิท ยาลั ย ทางระบบ INTERNET ผ่ านเว็บ ไซต์ ของสำนั กทะเบี ย นและประมวลผล ที่
www.reg.cmu.ac.th และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยลำดับตามแจ้งในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2562
แล้วนั้น สำนักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและกำหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2562 แก่นักศึกษาเพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้

1.การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2562 โดย
ศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน ฯ ดังนี้
1.1 นักศึกษาทุกคณะ (ยกเว้นนักศึกษารหัสประจำตัว 62… ให้ดูข้อ 1.2)
1. ให้ ศึ ก ษากระบวนวิช าที่ ค าดว่ าจะลงทะเบี ย นจากผลการเรีย นที่ ผ่ านมา และจากแผนการศึ ก ษา
ตรวจสอบกำหนดเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการศึกษา และขั้นตอนการลงทะเบียน
การเพิ่ม - ถอน กระบวนวิชา
2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน
3. ให้ใช้รหัสผ่านสำหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th ) ที่ใช้ในการลงทะเบียน
กระบวนวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการลงทะเบียนกระบวนวิชา และเพิ่ม ถอน ผ่านระบบ INTERNET
1.2 นักศึกษารหัสประจำตัว 62… ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ให้ตรวจสอบใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนสำเร็จรูป) ผ่านเว็บไซต์
สำนักทะเบียนและประมวลผล และไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ให้นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่น นอกจากที่กำหนดในใบ มชท.32 โดยการเพิ่ม
กระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET
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2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ
2.2 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามกำหนดเวลา คือ ระหว่าง
วันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2562
2.3 หากนักศึกษาได้ดำเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์
มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อนำไปชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 – 10
มกราคม 2563
3. การประกาศผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET
3.1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
3.2 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาทีล่ งทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชาที่ไม่ประสงค์
จะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ก่อนเวลา 24.00 น.
3.3 วันที่ 5 มกราคม 2563 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียน / เพิ่มและถอนกระบวนวิชา
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 มกราคม 2563 เพื่อนำไปชำระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET
ให้ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 14 - 22 ธันวาคม 2562 ในกรณีที่ได้เพิ่มกระบวนวิชาและมีชื่อใน
Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพิ่มวิชานัน้ แล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน และยกเลิก
กระบวนวิชานั้นทันที หากนักศึกษาที่ไม่ได้เพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลาข้างต้น ให้ติดต่อขอเพิ่ม
หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนดที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โดย
ใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ใช้ยนื่ ขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนดที่สำนักทะเบียนและประมวลผล) และ
ใช้ใบขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563
4.2 การถอนกระบวนวิชา
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลำดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 14 - 27
ธันวาคม 2562
ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W โดยถอนทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 6
มกราคม – 13 มีนาคม 2563
4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด
นักศึกษาที่ ไม่ได้ล งทะเบี ยนกระบวนวิช าล่ วงหน้ า ให้ ลงทะเบี ย นกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET
ระหว่างวันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2562 หากนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลาข้างต้น
หรือไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดที่เคาน์เตอร์บริการ
ทะเบี ย นนั กศึกษา สำนั กทะเบี ยนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอลงทะเบี ยนกระบวนวิ ชา)
ระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563
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4.4 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด
นั กศึกษาที่ ป ระสงค์จะลงทะเบี ย นเพื่ อใช้ บ ริการของมหาวิท ยาลั ย แต่ ไม่ ได้ ด ำเนิ น การลงทะเบี ย น
ทางระบบ INTERNET วันที่ 14 – 27 ธันวาคม 2562 หากนักศึกษาประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยใน
การศึ ก ษาค้ น คว้ า หรื อ ทำกิ จ กรรมอื่ น ใด ให้ ติ ด ต่ อ ขอลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย หลั ง
กำหนดที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบคำขอทั่วไปที่ผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563
5. การพิมพ์ และตรวจสอบผลการลงทะเบียน ใน มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
6. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 และนำเงินสดตามจำนวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปชำระเงิน ดังนี้
6.1 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ดังนี้
ชำระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ
ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน
6.2 ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม การหักผ่าน
บัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น) โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเกินกว่า
ยอดค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ และเสียค่าบริการในการทำรายการ และดำเนินการ ดังนี้
1. ทำรายการยืนยันการหักบัญชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway ผ่านเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและ
ประมวลผล (www.reg.cmu.ac.th) ที่ สรุปผลการลงทะเบียน
2. กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกับกรอก รหัสประจำตัวนักศึกษา รหัสการลงทะเบียน
และป้อนรหัสยืนยัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง
4. หากทำรายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการชำระเงินจะปรากฏคำว่า
“Success” แต่หากไม่สามารถทำการหักบัญชีได้ ให้นักศึกษานำเงินสดไปชำระตามข้อ 6.1
กรณีทำการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการหักบัญชีอัตโนมัติซำ้ อีก
6.3 ชำระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย(โดยมีค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน)
6.4 ชำระผ่านระบบ QR CODE
6.5 การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของ
มหาวิทยาลัย
7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน
หลังการสรุปผลการชำระเงินภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา
16.30 น. ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แ ต่ไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถูก
ยกเลิกข้อมูลทั้งหมด
8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา / ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของผลการลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน ทางระบบ
INTERNET ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

ลงนาม

วีณัน บัณฑิตย์

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน บัณฑิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

