
 
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง    การลงทะเบยีนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพือ่ใช้บริการของมหาวิทยาลยั  

ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ีและระดับปรญิญาตร ี ภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา  2560 

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

 

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบยีน  โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล    

ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านส าหรับอีเมลข์องมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )       

และการช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาโดยล าดับตามแจง้ในปฏิทนิการศึกษา ในปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น       

ส านักทะเบยีนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกจิกรรมการลงทะเบียน  ภาคฤดูร้อน         

ปีการศึกษา 2560  แก่นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรแีละระดับปรญิญาตร ีเพือ่ทราบและปฏิบัต ิดงันี้ 

1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

1.1 ให้ศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา ตรวจสอบ     

เวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านกอ่น และศึกษาขั้นตอนการ

ลงทะเบยีนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

1.2 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ทีป่รกึษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียนกระบวนวิชาและขอความเห็นชอบ 

1.3  ลงทะเบยีนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คอื ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม  

               2561  เวลา 09.00 น. ถึงวนัที่ 18 พฤษภาคม  2561  เวลา 24.00 น.                                                                    

2. การลงทะเบยีนเพือ่ใช้บรกิารของมหาวิทยาลัย 

         2.1  นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบยีน และขอความเห็นชอบ 

         2.2  ลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คอื ระหว่างวันที่  

               21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถงึวันที ่1 มิถุนายน 2561  เวลา 24.00 น.         

         2.3  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั หากนักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบยีนครบถว้นตาม 

               ขัน้ตอนแล้ว ให้นกัศึกษาพิมพ์ มชท.50 (ใบแจง้ผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อน าไปช าระเงิน  

               ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน  2561 ตามช่องทางที่ก าหนด 

3. การประกาศผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET 

3.1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา  ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวน

วิ ช าที่ ล งท ะ เบี ย น ได้ ท างระบ บ  INTERNET เพื่ อ เต รี ย ม ก าร เพิ่ ม ห รื อ ถอน ก ระบ วน วิ ช า   
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3.2 วันที่ 3 มิถุนายน 2561 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่มและถอนกระบวนวิชา 

  ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล 

การเพิ่มและถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W ในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 

4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวชิา และลงทะเบียน     

4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET   

ให้ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 21 – 27  พฤษภาคม   2561 ในกรณีที่ได้เพิ่มกระบวนวิชา และมีช่ือ

ใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพิ่มวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน 

และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที  

4.2 การถอนกระบวนวชิา 

ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขัน้ W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวนัที่ 21  

     พฤษภาคม – 1 มถิุนายน  2561  เวลา 16.30 น. 

          ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่นใบ  

           มชท.45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ที่  เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและ 

           ประมวลผล ระหว่างวันที่ 4 – 22 มิถุนายน  2561  

    4.3  การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชา ในวันที่ 21 - 27 พฤษภาคม 2561  หรอืไม่มี 

      กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด ที่เคาน์เตอร์บรกิาร 

      ทะเบียนนักศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอลงทะเบียนกระบวน 

       วิชา)  ระหว่างวันที่ 4 – 15 มิถุนายน 2561    

4.4  การลงทะเบียนเพื่อใช้บรกิารของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด     

  นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ด าเนินการลงทะเบียน  

      ทางระบบ INTERNET   ในวันที่  21 พฤษภาคม  –  1 มิถุนายน 2561  หากนักศึกษาประสงคจ์ะใช้ 

      บรกิารของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นควา้หรอืท ากจิกรรมอื่นใด   ใหต้ิดต่อขอลงทะเบียนเพื่อใช้ 

      บรกิารของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด  ที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา   ส านกัทะเบียนและ 

      ประมวลผล โดยใช้ใบค าขอทั่วไปที่ผา่นความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 4 - 15  

      มิถุนายน  2561 
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4.5  การเพิ่มกระบวนวชิา และเปลี่ยนตอนกระบวนวชิาหลังก าหนด 

หากนักศึกษาที่ไม่ได้เพิ่ม หรอืเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในชว่งเวลาวนัที่ 21 – 27  พฤษภาคม   

2561 ใหต้ิดต่อขอเพิม่ หรอืเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด ที่เคาน์เตอร์บรกิารทะเบียนนักศึกษา 

ส านักทะเบยีนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพิ่มกระบวนวิชา (ใช้ยื่นขอเพิ่มกระบวนวิชาหลงั

ก าหนดทีส่ านักทะเบียนและประมวลผล) และใช้ใบขอเปลีย่นตอนกระบวนวิชา ระหว่างวันที่ 4–15 

มถิุนายน  2561 

5. การพิมพ์ และตรวจสอบกระบวนวิชาใน มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 

  ให้นักศึกษาพมิพ์ใบ มชท.50 ของภาคฤดูร้อน ปีการศกึษา 2560 จากเว็บไซต ์www.reg.cmu.ac.th     

               ตั้งแต่วนัที่ 4 มิถนุายน  2561 เป็นต้นไป 

6. การช าระเงนิคา่ธรรมเนยีมการศึกษา ในภาคฤดูร้อน  

  ให้นักศึกษาพมิพ์ใบ มชท.50 (ใบแจง้ผลการลงทะเบยีน/ใบเสร็จรับเงิน)  และน าเงนิสดตามจ านวนที่

แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงนิ  ดังนี ้

6.1 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวนัที่ 4 – 8 มิถนุายน 2561 

   ช าระได้ที่เคาน์เตอร ์ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์

 หรอื ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีคา่ธรรมเนียมในการช าระเงนิ 

  6.2  ช าระเงินคา่ธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม  

 การหักผ่านบัญชธีนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น)  โดยมีเงื่อนไขคอื นักศึกษาต้องมีเงินในบัญช ี

 ธนาคารเกนิกวา่ยอดคา่ธรรมเนียมที่ตอ้งช าระ และเสียคา่บริการในการท ารายการ  และด าเนินการ ดงันี ้

1.  ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผา่นระบบ SCB Payment Gateway  ผา่นเว็บไซต์ ส านัก 

ทะเบียนและประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที ่สรุปผลการลงทะเบียน 

2.  กดยืนยนัการหักบัญชโีดยระบบอัตโนมัต ิพรอ้มกับกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา   

รหัสการลงทะเบียน และป้อนรหัสยืนยัน 

3.  ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัตอิีกครัง้หนึ่ง 

           4.  หากท ารายการหกับัญชี ถูกต้อง ครบถว้น สถานะการช าระเงนิจะปรากฏค าว่า  

“Success” แต่หากไม่สามารถท าการหักบัญชีได้   ให้นักศกึษาน าเงินสดไปช าระตามข้อ 6.1  

                 กรณีท าการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว  จะไมส่ามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าอีก   

                  6.3  ช าระผา่นบัตรเครดิต ที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลยั โดยมีคา่ธรรมเนียมในการช าระเงิน 

                  6.4  การเรยีกเก็บค่าปรับการลงทะเบยีนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้เปน็ไปตามประกาศฯ ของ 

                    มหาวิทยาลยั 
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           7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

หลังการสรุปผลการช าระเงินภาคฤดูรอ้น ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 มถิุนายน  2561 เวลา  

     16.30 น. การลงทะเบยีนภาคฤดูรอ้นของนักศึกษาทีไ่ดล้งทะเบยีนไว้แต่ไมไ่ด้ช าระเงนิ 

               คา่ธรรมเนยีมการศึกษา จะถูกยกเลิกข้อมูลทั้งหมด 

 8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียน 

 ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน หรือผลการลงทะเบียนเพื่อใช้  

บรกิารของมหาวิทยาลัย  จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 19  

              มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป 

 

 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

      ประกาศ  ณ  วนัที่   30  เมษายน    2561 

 

 

                    (ลงนาม)   ทศพร  พิชัยยา 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  พิชัยยา) 

 รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


