
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• 24 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2563 
• ให้บรกิารเอกสารสำคัญทางการศึกษาเฉพาะช่องทาง

ออนไลน์ ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-
document/ 
• ชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบธนาคาร และรับเอกสารทาง

ไปรษณยี์เท่านัน้  

การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ 
 

• ด้านงานทะเบียนการศึกษา
https://www.facebook.com/RegCMU 
• ข้อมูลรับเข้าศกึษาระดับปริญญาตรี 

https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu 
• ข้อมูลรับเข้าศกึษาช่องทางนานาชาติ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-ipas 

การติดต่อสอบถามข้อมูลท่ัวไป 

          สรปุแนวทางการดำเนินการดา้นงานทะเบยีนการศกึษา  

ในภาคการศกึษาที ่2 ปกีารศกึษา 2562 ถงึภาคการศกึษาที ่1 ปกีารศกึษา 2563  

ในสถานการณ ์COVID-19 

• งดให้บริการ 24 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2563 
การให้บรกิารอาคารเรียนรวม 

และเคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 

• ขยายระยะเวลา ถึง 13 เมษายน 2563 
การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอกัษร 

ลำดับขั้น W ภาค 2/2562 

 

• เปิดระบบ CMR 30 ถงึ 15 เมษายน 2563 
• ให้คณะ/สาขาวชิาที่จัดการเรียนการสอนแบบภาคการศึกษา 

(ไม่รวมแบบชั้นปี) แจ้งการเปล่ียนแปลงกำหนดการสอบ และ
พิมพ์เอกสารสรปุ เพื่อส่งเป็นบนัทึกเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
กรณทีี่ผู้สอนแจง้เล่ือนสอบ ส่งผลให้ไม่สามารถส่งเกรดได้ตาม
กำหนดในปฏิทนิการศึกษา ใหผู้้สอนเว้นข้อมูลไว้ (เกรดว่าง) 
• ในกรณีทีก่ารจดัสอบออนไลนม์ีเหตุขดัข้องสุดวิสัยเชิงเทคนิค 

ส่งผลให้ไม่สามารถจัดสอบต่อได้ ให้ผู้คุมสอบแจ้งผู้สอน/ 
ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทราบ และรายงาน
เหตุการณ์พร้อมเสนอแนวทางเพื่อการจัดสอบซ่อม ต่อผู้บริหาร
ภาควิชา/สาขาวิชา/สำนักวิชาเพื่อพิจารณา ทัง้น้ี แนวทางที่
เลือกใช้ให้เป็นดลุยพินิจของผู้รบัผิดชอบกระบวนวิชา โดยให้
เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ และผลลัพธก์ารเรียนรู้ของกระบวนวชิา 

ระบบจัดการตารางสอนตารางสอบ ภาค 2/2562 
 

• เปิดระบบ ถึง 10 สิงหาคม 2563  
• สำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเขา้รับการวัดและประเมินผล

ตามเวลาที่ผู้สอนกำหนด ในภาค 2/2562 และภาค     
ฤดูร้อน 2562 โดยแจ้งผลการพิจารณาสำหรบันักศึกษา 
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา ทางอีเมลของ
มหาวิทยาลัย โดยดำเนินการทางระบบงานทะเบียน
การศึกษา 

พัฒนาระบบขออักษรลำดับขัน้ I ออนไลน์ 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งอ้างอิง 
- บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).1/ว 7 ลงวันท่ี 24 มีนาคม 2563 เร่ือง แจ้งการดำเนินการด้านทะเบียนการศึกษา ในสถานการณ์การระบาดของ      

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
- บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).1/ว 9 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2563 เร่ือง แนวทางการดำเนินการจัดตารางสอบและการสอบ ภาคการศึกษาท่ี 2/2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2562 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563         

ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การเปลี่ยนแปลงการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันท่ี 14 มีนาคม 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การปดิท่ีทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การปิดท่ีทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2563 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง การปิดท่ีทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ฉบับท่ี 3 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 
 

 

• ยกเลิกการสัมภาษณ์ โดยสาขาวิชาอาจติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกทางโทรศัพทห์รือแบบสอบถาม 
เพื่อขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือขณะเป็นนักศึกษา 
• ยกเลิกการตรวจร่างกายที่มหาวิทยาลัย โดยให้ส่งผลการตรวจสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ 

การคัดเลือกนักศึกษาระดับปรญิญาตรีในระบบ TCAS รอบท่ี 2 3 และ 4 

 

• ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ 
• เชื่อมต่อกับระบบของสำนักบรกิารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการขอ CMU IT account  

การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2563 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• ภายใน 12 พฤษภาคม 2563

ตามปฏิทินการศึกษา

• 12 พฤษภาคม - 10 สิงหาคม 2563
• คณะส่งเอกสารลงนามการส่งผลการศึกษาผ่าน

ระบบ e-Document หรือระบบสารบรรณ
ทุกวันพฤหัสบดี

• สํานักทะเบียนฯ ปิดระบบเพื่อประมวลผล
ทุกวันศุกร์

• ประมวลผลรอบสุดท้าย 11 สิงหาคม 2563

หลังกําหนด

การส่งผลการศึกษา ภาค 2/2562 

• กรณกีระบวนวชิาที่เป็นเงื่อนไข มีเกรดว่าง หรือไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องด้วยมีการเล่ือนการส่งผลการศึกษา สำนักทะเบียนฯ 
จะคงข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาไวใ้นระบบ เพื่อให้สามารถเข้าชั้นเรียนได้ และไม่สรุปผลจนกว่าผู้สอนจะนำข้อมูลผลการเรียน
ของกระบวนวิชาที่เป็นเงื่อนไขเข้าอย่างสมบูรณ์ 
• หลังจากสรุปผลการลงทะเบียน หากพบว่านักศึกษาไม่ผ่านการประเมินกระบวนวิชาที่เป็นเงื่อนไข ระบบจะยกเลิกกระบวนวชิาที่

ลงทะเบียน 
• สำนักทะเบียนฯ จะประมวลผลการไม่ผ่านเงือ่นไขที่ตอ้งผ่านกอ่น กรณีมีการส่งผลการศึกษาของกระบวนวิชาที่เกรดว่างของ

นักศึกษาในภาคฤดูร้อน 2562 และภาค 1/2563 ดงันี้ รอบที่ 1 ก่อนการชำระเงินค่าธรรมเนยีมการศึกษา และรอบที่ 2 หลังส้ินสุด
การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W 
• ในทกุรอบการประมวลผล กรณเีกรดว่าง สำนกัทะเบียนฯ จะแจ้งคณะ เพื่อแจง้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบ รวมถงึแจ้ง

คณะเจ้าของกระบวนวิชาเพื่อแจ้งอาจารย์ผู้สอนทราบ 

• หากประสงค์ลงทะเบียนพร้อมกับกระบวนวิชาที่เป็นเงื่อนไขทีต่้องผ่านกอ่น ให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาที่เป็นเงื่อนไขที่
ต้องผ่านกอ่น ผ่านระบบออนไลน์ และขอเพิ่มกระบวนวิชาที่มีเงื่อนไข โดยได้รบัความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน ในช่วงเวลาที่
กำหนดให้เพิ่มกระบวนวิชาผ่านภาควิชา 
• สำนักทะเบียนฯ จะประมวลผลการลงทะเบียนโดยไม่ผ่านเงื่อนไขที่ตอ้งผ่านกอ่นเป็นกรณีพิเศษ 

การลงทะเบียนกระบวนวิชาที่มีการกำหนดเงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน  

• คณะดาวน์โหลดข้อมูลรายช่ือนักศึกษาและกระบวนวิชา 
จากระบบงานทะเบียนการศึกษา
(http://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice)  
เมนูสำหรับอาจารย์/สำหรับภาควิชา/สำหรับคณะ 
• คณะส่งผลการแก้อักษรลำดับขั้น P ผ่านระบบ e-Document 

ถึงสำนักทะเบียนฯ 12 พฤษภาคม - 10 สงิหาคม 2563 
• หากพ้นกำหนด สำนักทะเบียนฯ จะนำเสนอมหาวิทยาลัย

อนุมัติเปล่ียนอกัษรลำดับขั้น P เป็นอกัษรลำดบัขั้น F หรือ U 
ตามเงื่อนไขของข้อบังคับฯ 

การส่งผลการแก้อักษรลำดับขัน้ P  

ให้เป็นอักษรลำดับขัน้สมบูรณ์ ภาค 2/2562 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะส่งผลการศึกษา 
และเสนอรายชือ่ผู้สำเร็จการศกึษา 

สำนักทะเบียนฯ 
เสนอวาระประชุม 

วันประชุม กบม. และสภาวิชาการ 
และวันอนุมัติสำเร็จการศึกษา 

ภายใน 18 มิถนุายน 2563 23 มถิุนายน 2563 8 กรกฎาคม 2563 
ภายใน 16 กรกฎาคม 2563 21 กรกฎาคม 2563 5 สิงหาคม 2563 

ส่งผลการศึกษา 
ภายใน 10 สิงหาคม 2563 

25 สิงหาคม 2563 9 กันยายน 2563 

เสนอรายช่ือผูส้ำเร็จการศึกษา 
ภายใน 20 สิงหาคม 2563 

 
 

 

 

 

 

 
 

แหล่งอ้างอิง 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 
-  บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).5.1/ว 8 ลงวันท่ี 23 เมษายน 2563 เร่ือง แจ้งแนวทางการดำเนินการด้านงานทะเบียนการศึกษา 

 ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 ถึงภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์ COVID-19 
 

• สำนักทะเบียนฯ จะประมวลผลรายช่ือนักศึกษาเพื่อ 
ตรวจสอบการพน้สถานภาพ หลังการประมวลผลการศึกษา
ทุกวันศุกร์ และแจ้งคณะเพื่อตรวจสอบ กรณมีีรายชื่อ 
นักศึกษาที่ต้องพ้นสถานภาพ 
• ประมวลผลรอบสุดท้าย 11 สงิหาคม 2563 

การดำเนินการการพน้สถานภาพการเป็นนักศึกษา 

สำนักทะเบียนฯ จะส่งข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาไปยงักองคลัง ดังนี ้
• ภาคฤดูร้อน 2562  15 มิถุนายน 2563 
• ภาคการศึกษาที่ 1/2563  31 สิงหาคม 2563 

การสรุปผลการลงทะเบียน 

• คณะเสนอรายชือ่ผู้สำเร็จการศึกษามายงัสำนักทะเบียนฯ 25 พฤษภาคม 2563 
• กรณีนกัศึกษาทีค่าดว่าฯ มีเกรดว่าง ทำให้ไม่สามารถเสนอช่ือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได ้

ตามประกาศมหาวิทยาลัย ใหค้ณะส่งผลการศึกษาและเสนอรายช่ือผู้สำเรจ็การศึกษา 
มายังสำนักทะเบียนฯ เพื่อนำเสนอวาระเข้าทีป่ระชุมของมหาวิทยาลัย ตามกำหนดการ ดังนี ้

การเสนอรายช่ือผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2562 ระดับปริญญาตร ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• 25-29 พฤษภาคม 2563 (มีค่าปรับ วันละ 50 บาท) 
• พิมพ์ใบคำขอทัว่ไปที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-
form.pdf 
• กรอกขอ้มูล และส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง    E-

mail piyarat@reg.cmu.ac.th 
• สำนักทะเบียนฯ แจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับ 

ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่แจง้เท่านั้น) 
• ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 

ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
• ส่งสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมทาง E-mail 

piyarat@reg.cmu.ac.th ถงึสำนักทะเบียนฯ ภายใน     
วันเดียวกัน 
• หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวนัที่กำหนด 

ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และเป็นโมฆะ 

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด 
 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 (มีค่าปรับ วันละ 50 บาท        
ไม่เกิน 500 บาท) 

• พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนที่ 
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-
cmr42.pdf 

• กรอกขอ้มูล และขอความเห็นชอบจากอาจารยผู้์สอน/ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารยท์ี่ปรกึษา 

• ส่งแบบฟอร์ม ให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail 
pavarisara@reg.cmu.ac.th    

• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลัง
กำหนด และแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
พร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 

• ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเงินเขา้บัญชี 
667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ส่งสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมทาง E-mail 
pavarisara@reg.cmu.ac.th ถึงสำนักทะเบียนฯ 
ภายในวันเดยีวกัน 

• หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวนัที่กำหนด 
ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และเป็นโมฆะ 

การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด 

 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 (มีค่าปรับ วันละ 50 บาท ไม่เกิน 500 บาท) 
• พิมพ์ใบคำขอทัว่ไปที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-form.pdf  
• กรอกแบบฟอรม์ พร้อมเหตุผล และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรกึษา  
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th 
• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนเพือ่ใชบ้ริการ และแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาพร้อมค่าปรับให้นกัศึกษาทราบทาง   

E-mail (ต้องชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่าน้ัน) 
• นักศึกษาชำระค่าธรรมเนยีมการศึกษา โดยการโอนเงินเข้าบญัชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
• นักศึกษาส่งสำเนาเอกสารการชำระค่าธรรมเนียมทาง E-mail piyarat@reg.cmu.ac.th ถึงสำนักทะเบียนฯ ภายในวันเดยีวกัน 

การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกำหนด 

การดำเนนิการสำหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาคฤดรูอ้น ปกีารศกึษา 2562 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 25-26 พฤษภาคม 2563 
• กรอกขอ้มูลการขออกัษรลำดับขั้น V ในระบบงานทะเบียน

การศึกษา (เมนขูออกัษรลำดับขั้น V) 
• พิมพ์แบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

หัวหน้าภาควิชา และอาจารยท์ีป่รึกษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail 

jessadaporn@reg.cmu.ac.th 
• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการขออักษรลำดับขัน้ V  

และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 

การขออกัษรลำดับขัน้ V 

 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 
• พิมพ์ใบขอเพิ่มกระบวนวิชาที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf 
• กรอกแบบฟอรม์ และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทีข่อเพิม่ และอาจารยท์ี่ปรกึษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail jessadaporn@reg.cmu.ac.th  
• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการเพิม่กระบวนวิชา และจะแจ้งให้นกัศึกษาทราบทาง E-mail 
• กรณีนกัศึกษารหัส 56…ลงไป ต้องชำระค่าหน่วยกิตเพิ่มกระบวนวิชา โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชือ่บัญชี มช.(52-เงิน

รายได)้ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ และส่งสำเนาใบชำระค่าธรรมเนียมทาง E-mail ถงึสำนักทะเบียนฯ ภายในวันที่
ชำระเงิน) 

การเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 

 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 
• พิมพ์ใบเปล่ียนตอนกระบวนวชิาที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-
movesecreg.pdf   
• กรอกแบบฟอรม์ และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ 

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเปล่ียนตอน และอาจารย์        
ที่ปรกึษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail  

piyarat@reg.cmu.ac.th  
• สำนักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปล่ียนตอนให้นักศึกษาทราบ

ทาง E-mail  

การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 

แหล่งอ้างอิง 
- บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).3/ว 83 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 เร่ือง แจ้งแนวปฏิบัติการส่งผลการศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 2 และ              

ภาคฤดูร้อน 2562 
- บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).3/ว 84 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2563 เร่ือง แจ้งการปรับกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2562 

 

• อาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา กดปุม่ “ส่งเกรด” ขอ้มูลผลการศึกษาจะถกูส่งไปยงัภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชาเพ่ือพิจารณา 
(การกดปุ่ม “ส่งเกรด” จะถือว่าอาจารย์ผู้สอน/ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาได้ยืนยันว่า ได้ทำการตรวจทานความถูกตอ้งของข้อมลู        
ผลการศึกษาอยา่งละเอียดและไม่มีข้อผิดพลาดแล้ว) 
• ภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชา พิจารณาข้อมูลผลการศึกษาเรยีบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ตรวจ” เพื่อยืนยัน ซึง่อาจารย์ผู้สอน/ผู้รบัผิดชอบ

กระบวนวิชาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผลการศึกษาได้ และขอ้มูลผลการศึกษาจะถกูส่งไปยงัคณะเจ้าของกระบวนวิชา 
• คณะเจ้าของกระบวนวิชา พิจารณาขอ้มูลผลการศึกษาเรียบรอ้ยแล้ว กดปุ่ม “ตรวจ” เพือ่ยนืยัน ซึ่งภาควิชาเจ้าของกระบวนวิชา    

จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลผลการศึกษาได้ และข้อมูลผลการศึกษาจะถูกส่งมายังสำนักทะเบียนฯ 
• พิมพ์เอกสาร มชท. 54 โดยคณบดีเป็นผู้ลงนามและส่งเอกสารผ่านระบบ e-Document มายงัสำนักทะเบยีนฯ 
• รอการยืนยันจากสำนักทะเบยีนฯ 

การส่งผลการศึกษารูปแบบใหม่ ภาค 2/2562 และภาคฤดูร้อน 2562  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• 25-29 พฤษภาคม 2563 (มีค่าปรับ วันละ 100 บาท) 
• พิมพ์ใบคำขอทัว่ไปที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-file-
form.pdf 
• กรอกขอ้มูล และส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง    

E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th 
• สำนักทะเบียนฯ แจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมพร้อมค่าปรับ 

ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระค่าธรรมเนียม
ภายในวันที่แจง้เท่านั้น) 
• ชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 

ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
• ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail 

thidawan@reg.cmu.ac.th ถงึสำนักทะเบยีนฯ ภายใน  
วันเดียวกัน 
• หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวนัที่กำหนด 

ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และเป็นโมฆะ 

การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกำหนด 
 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 (มีค่าปรับ วันละ 100 บาท)     
• พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-
cmr42.pdf 

• กรอกขอ้มูล และขอความเห็นชอบจากอาจารยผู้์สอน/ 
ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และอาจารยท์ี่ปรกึษา 

• ส่งแบบฟอร์ม ให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail 
thidawan@reg.cmu.ac.th 

• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลัง
กำหนด และแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
พร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชำระ
ค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น) 

• ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการโอนเงินเขา้บัญชี 
667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)  
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินทาง E-mail 
thidawan@reg.cmu.ac.th ถงึสำนักทะเบยีนฯ      
ภายในวันเดยีวกัน 

• หากชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวนัที่กำหนด 
ถือว่าการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ และเป็นโมฆะ 

การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกำหนด 

การดำเนนิการสำหรบันกัศกึษาระดับบณัฑิตศึกษา ภาคฤดรูอ้น (ภาคการศกึษาพเิศษ) ปีการศึกษา 2562 

 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 
• พิมพ์ใบขอเพิ่มกระบวนวิชาที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf 
• กรอกแบบฟอรม์ และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาทีข่อเพิม่ และอาจารยท์ี่ปรกึษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th  
• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการเพิม่กระบวนวิชา และจะแจ้งให้นกัศึกษาทราบทาง E-mail 
• สำหรับนักศึกษาที่ต้องชำระค่าหน่วยกติเพิ่มกระบวนวิชา  โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)           

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
• ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th ถึงสำนักทะเบียนฯ ภายในวนัเดียวกัน 

การเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

• 25-26 พฤษภาคม 2563 
• กรอกขอ้มูลการขออกัษรลำดับขั้น V ในระบบงานทะเบียน

การศึกษา (เมนขูออกัษรลำดับขั้น V) 
• พิมพ์แบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 

หัวหน้าภาควิชา และอาจารยท์ีป่รึกษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail 

thidawan@reg.cmu.ac.th 
• สำนักทะเบียนฯ ดำเนินการขออักษรลำดับขัน้ V  

และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail 

การขออกัษรลำดับขัน้ V 
 

• 18-29 พฤษภาคม 2563 
• พิมพ์ใบเปล่ียนตอนกระบวนวชิาที่ 

https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-
movesecreg.pdf   
• กรอกแบบฟอรม์ และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน/ 

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเปล่ียนตอน และอาจารย์        
ที่ปรกึษา 
• ส่งแบบฟอร์มให้สำนักทะเบียนฯ ทาง E-mail  

thidawan@reg.cmu.ac.th  
• สำนักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปล่ียนตอนให้นักศึกษาทราบ

ทาง E-mail  

การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด 

แหล่งอ้างอิง 
- บันทึกข้อความ ท่ี อว 8394(1).4/ว 39 ลงวันท่ี 4 พฤษภาคม 2563 แจ้งการปรับกระบวนการทำงานเกี่ยวกับการลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562  


