ประกาศสานักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของสานักทะเบียนและประมวลผล
ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านสาหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )
และการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยลาดับตามแจ้งในปฏิทนิ การศึกษา ในปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น
สานักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและกาหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน
ภาคฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2560 แก่นักศึกษาระดับต่ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี เพือ่ ทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา
1.1 ให้ศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา
ตรวจสอบ
เวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และศึกษาขั้นตอนการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET
1.2 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ทปี่ รึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนกระบวนวิชาและขอความเห็นชอบ
1.3 ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามกาหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม
2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 24.00 น.
2. การลงทะเบียนเพือ่ ใช้บริการของมหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ท่ปี รึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ
2.2 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามกาหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่
21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 24.00 น.
2.3 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาได้ดาเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตาม
ขัน้ ตอนแล้ว ให้นกั ศึกษาพิมพ์ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อนาไปชาระเงิน
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2561 ตามช่องทางที่กาหนด
3. การประกาศผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET
3.1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวน
วิ ช าที่ ล งท ะ เบี ย น ได้ ท างระ บ บ INTERNET เพื่ อ เต รีย ม ก า รเพิ่ ม ห รื อ ถ อ น ก ร ะบ ว น วิ ช า

-23.2 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิ ชา ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล
การเพิ่มและถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561
4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET
ให้ดาเนินการ ระหว่างวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม 2561 ในกรณีที่ได้เพิ่มกระบวนวิชา และมีชื่อ
ใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพิ่มวิ ชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน
และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที
4.2 การถอนกระบวนวิชา
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 21
พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.
ข. การถอนกระบวนวิ ช าโดยได้ รั บ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่ น ใบ
มชท.45 (ใบถอนกระบวนวิ ช า) ที่ เคาน์ เตอร์ บ ริ ก ารทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา ส านั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล ระหว่างวันที่ 4 – 22 มิถุนายน 2561
4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด
นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชา ในวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561 หรือไม่มี
กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด ที่เคาน์เตอร์บริการ
ทะเบียนนักศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอลงทะเบียนกระบวน
วิชา) ระหว่างวันที่ 4 – 15 มิถุนายน 2561
4.4 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกาหนด
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ดาเนินการลงทะเบียน
ทางระบบ INTERNET ในวันที่ 21 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 หากนักศึกษาประสงค์จะใช้
บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทากิจกรรมอื่นใด ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการของมหาวิทยาลัยหลังกาหนด ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สานักทะเบียนและ
ประมวลผล โดยใช้ใบคาขอทั่วไปที่ผา่ นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 15
มิถุนายน 2561

-34.5 การเพิ่มกระบวนวิชา และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
หากนักศึกษาที่ไม่ได้เพิ่ม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลาวันที่ 21 – 27 พฤษภาคม
2561 ให้ติดต่อขอเพิม่ หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา
สานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ใช้ยื่นขอเพิ่มกระบวนวิชาหลัง
กาหนดทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล) และใช้ใบขอเปลีย่ นตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 4–15
มิถุนายน 2561
5. การพิมพ์ และตรวจสอบกระบวนวิชาใน มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th
ตั้งแต่วนั ที่ 4 มิถนุ ายน 2561 เป็นต้นไป
6. การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคฤดูร้อน
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) และนาเงินสดตามจานวนที่
แจ้งในใบ มชท.50 ไปชาระเงิน ดังนี้
6.1 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถนุ ายน 2561
ชาระได้ท่เี คาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการชาระเงิน
6.2 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม
การหักผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น) โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีเงินในบัญชี
ธนาคารเกินกว่ายอดค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งชาระ และเสียค่าบริการในการทารายการ และดาเนินการ ดังนี้
1. ทารายการยืนยันการหักบัญชีผา่ นระบบ SCB Payment Gateway ผ่านเว็บไซต์ สานัก
ทะเบียนและประมวลผล (www.reg.cmu.ac.th) ที่ สรุปผลการลงทะเบียน
2. กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกับกรอกรหัสประจาตัวนักศึกษา
รหัสการลงทะเบียน และป้อนรหัสยืนยัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัตอิ ีกครัง้ หนึ่ง
4. หากทารายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการชาระเงินจะปรากฏคาว่า
“Success” แต่หากไม่สามารถทาการหักบัญชีได้ ให้นักศึกษานาเงินสดไปชาระตามข้อ 6.1
กรณีทาการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทาการหักบัญชีอัตโนมัติซ้าอีก
6.3 ชาระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลัง สานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีคา่ ธรรมเนียมในการชาระเงิน
6.4 การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของ
มหาวิทยาลัย

-47. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน
หลังการสรุปผลการชาระเงินภาคฤดูรอ้ น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา
16.30 น. การลงทะเบียนภาคฤดูรอ้ นของนักศึกษาทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ชาระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถูกยกเลิกข้อมูลทั้งหมด
8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียน
ให้ นั กศึ ก ษาตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของกระบวนวิชาที่ ล งทะเบี ย น หรือ ผลการลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้
บริการของมหาวิทยาลัย จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 19
มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

(ลงนาม)

ทศพร พิชัยยา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)
รักษาการแทนผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

