การขอชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา, การขอลงทะเบียนกระบวนวิชา, การขอเพิ่มกระบวนวิชา,
การขอเปลี่ยนตอนหลังกาหนด, การขออักษรลาดับขั้น V
และการขอเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล
ภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การขอชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถช าระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2564 หากไม่ได้ชาระในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
หลังกาหนดโดยมีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 มีขั้นตอนดังนี้
1. Login เข้าระบบงานทะเบียน (สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ) Login with CMU Account
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/th/graduate/?T=U

2. เลือก “เมนูสาหรับนักศึกษา”
3. เลือก “ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา หลังกาหนด (แบบมีค่าปรับ)”
4. ตรวจสอบจานวนค่าปรับให้เรียบร้อย และสแกนชาระค่าธรรมเนียมรวมกับค่าปรับที่ QR code

แสดงด้านขวามือของหน้าจอ (ต้องชาระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ทารายการเท่านั้น)
หมายเหตุ: หากชาระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน หรือหลังวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถือว่าการลงทะเบียน
ไม่สมบูรณ์ และ เป็นโมฆะ
การขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
ระหว่ า งวั น ที่ 20-25 เมษายน 2564 หากไม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นกระบวนวิ ช าในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว สามารถขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกาหนดโดยมีค่าปรับ (วันละ 100 บาท) ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564
มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบ มชท. 42 ใบขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 จาก
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr42.pdf

2. กรอกข้อมูลในใบ มชท. 42 และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. ส่งแบบฟอร์มใบ มชท.42 ให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th
4. ส านั กทะเบี ย นฯ ดาเนิ น การลงทะเบี ยนกระบวนวิช าหลั ง ก าหนด และแจ้งยอดช าระค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาพร้อมค่าปรับ ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail (ต้องชาระค่าธรรมเนียมภายในวันที่แจ้งเท่านั้น)
5. นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นักศึกษากรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th
ถึงสานักทะเบียนฯ ภายในวันเดียวกัน
หมายเหตุ : หากช าระค่าธรรมเนี ยมไม่ครบถ้วน หรือหลั งวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ถือว่าการลงทะเบียน
ไม่สมบูรณ์ และ เป็นโมฆะ
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การขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนด
นั ก ศึ ก ษาสามารถเพิ่ ม กระบวนวิช าภาคฤดู ร้อ น (ภาคการศึ ก ษาพิ เ ศษ) ปี ก ารศึ ก ษา 2563
ผ่านระบบ Internet ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2564 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน
2564 หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกาหนด ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม 2564
มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบขอเพิ่มกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563 จาก
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-cmr44reg.pdf

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเพิ่ม และ
3.
4.
5.

6.

อาจารย์ที่ปรึกษา
ส่งแบบฟอร์มการขอเพิ่มกระบวนวิชาให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th
สานักทะเบียนฯ ดาเนินการเพิ่มกระบวนวิชา และจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทาง E-mail
กรณีนักศึกษาที่ต้องชาระค่าหน่วยกิตเพิ่มเติม นักศึกษาชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
โดยการโอนเข้าบัญชี 667-3009714 ชื่อบัญชี มช.(52-เงินรายได้)
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษากรุณาส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน มายัง E-mail pongsakorn_sk@reg.cmu.ac.th
ถึงสานักทะเบียนฯ ภายในวันที่ชาระเงิน

การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด
นักศึกษาสามารถเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาภาคฤดูร้อน (ภาคการศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2563
ผ่านระบบ Internet ระหว่างวันที่ 20-25 เมษายน 2564 และช่วงผ่านภาควิชาระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน
2564 หากพ้นช่วงเวลาดังกล่าว สามารถขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกาหนด ระหว่างวันที่ 3-14 พฤษภาคม
2564 มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์ใบเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาจาก
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/reg-movesecreg.pdf

2. กรอกแบบฟอร์ม และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน / ผู้รั บผิดชอบกระบวนวิชาที่ขอเปลี่ยนตอน
และอาจารย์ที่ปรึกษา
3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนตอนทาง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th มายังสานักทะเบียนฯ
4. สานักทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเปลี่ยนตอน ให้นักศึกษาทราบทาง E-mail
การขออักษรลาดับขั้น V ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2564 มีขั้นตอนดังนี้
1. กรอกข้อมูลการขออักษรลาดับขั้น V ในระบบลงทะเบียน (เมนูขออักษรลาดับขั้น V)
2. พิมพ์ใบขออักษรลาดับขั้น V (มชท 46) และขอความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน, หัวหน้าภาควิชา, และ
อาจารย์ที่ปรึกษา
3. นักศึกษาส่งแบบฟอร์มคาขออักษรลาดับขั้น V (มชท 46) ให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail
thidawan@reg.cmu.ac.th
4. สานักทะเบียนฯ ดาเนินการขออักษรลาดับขั้น V และแจ้งผลให้นักศึกษาทราบทาง E-mail
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การขอเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผลระหว่างวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564
มีขั้นตอนดังนี้
1. พิมพ์คำขอทั่วไปของคณะที่นักศึกษาสังกัด และกรอกข้อมูลการขอเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น V เป็นการวัด
และประเมินผล โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา
2. แนบสำเนำหลักฐำนกำรขออักษร V (มชท 46) มำพร้อมเรื่องดังกล่ำวด้วย
3. นักศึกษาส่งคาขอทั่วไปให้สานักทะเบียนฯ ทาง E-mail thidawan@reg.cmu.ac.th
4. สานักทะเบียนฯ ดาเนินการเปลี่ยนอักษรลาดับขั้น V เป็นการวัดและประเมินผล และแจ้งผลให้นักศึกษา
ทราบทาง E-mail

