ประกาศสํานักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555
---------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กําหนดให้นกั ศึกษาลงทะเบียน โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และ
การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผล ที่ www.reg.cmu.ac.th และการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยลําดับตามแจ้งในปฏิทิน
การศึกษา ในปีการศึกษา 2555 แล้วนั้น สํานักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและกําหนดเวลาของ
กิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 แก่นักศึกษาทุกระดับการศึกษาเพื่อทราบและ
ปฏิบัติ ดังนี้
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
ก. นักศึกษารหัสก่อน 55…
1. ให้ศกึ ษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากแผนกําหนดการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา
ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET
2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป เพื่อรับรหัสผ่าน
(Password) สําหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา (ใช้ตลอดปี พ.ศ.2555) และปรึกษาเรื่องการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาเพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน
3. ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามกําหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่ 23 เมษายน
2555 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 29 เมษายน 2555 เวลา 24.00 น.
ข. นักศึกษาใหม่ รหัส 55...
1. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เพื่อขอรับใบ มชท.32 (ใบขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนสําเร็จรูป)
ซึ่งใช้สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี,
รหัสผ่าน (Password) สําหรับการลงทะเบียนกระบวนวิชา (ใช้ตลอดปี พ.ศ.2555) และปรึกษา
เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชาเพื่อขอความเห็นชอบ

-22. ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ในวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2555 โดยดู
รายละเอียดในคู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา ปีการศึกษา 2555 (ได้รับในวันรายงานตัวขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา)
3. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ตี ้องการลงทะเบียนกระบวนวิชาอื่น นอกจากที่กําหนดในใบ มชท.32
ให้เพิ่มกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET
2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ
2.2 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามกําหนดเวลา คือ ระหว่าง
วันที่ 3 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2555 สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ระหว่าง
วันที่ 5 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2555 สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.3 การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หากนักศึกษาได้
ดําเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตามขั้นตอนแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อนําไปชําระเงิน ระหว่างวันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2555
3. การประกาศผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET
3.1 วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
3.2 วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ประกาศผลการตรวจสอบกระบวนวิชาที่ไม่ผา่ นเงื่อนไขฯ (Prerequisite)
ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีตรวจสอบ และถอนกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ตามแจ้งทางระบบ
INTERNET
3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชาที่ไม่
ประสงค์จะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวันที่15 มิถุนายน 2555 ก่อนเวลา 15.00 น.
3.4 วันที่ 17 มิถุนายน 2555 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่มและถอนกระบวน
วิชา
ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555 เพื่อนําไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา
ให้ดําเนินการ ระหว่างวันที่ 3 - 10 มิถุนายน 2555 ในกรณีท่ไี ด้เพิ่มกระบวนวิชาและมี
ชื่อใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพิ่มวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที

-34.2 การถอนกระบวนวิชา
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลําดับขั้น W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 3 15 มิถุนายน 2555
ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รบั อักษรลําดับขั้น W โดยถอนทางระบบ INTERNET และยื่นใบ
มชท.45 (ใบถอนกระบวนวิชา) ที่สํานักทะเบียนและประมวลผล ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน
- 28 สิงหาคม 2555
4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนด
นักศึกษาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบINTERNET
ระหว่างวันที่ 3 - 10 มิถุนายน 2555 หากนักศึกษาทีไ่ ม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลา
ข้างต้น หรือไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังกําหนดที่
เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา) ระหว่างวันที่ 18 - 29 มิถุนายน 2555 สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและต่ํากว่าระดับปริญญาตรี และ ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2555 สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามลําดับ
4.4การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกําหนด(สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ดําเนินการลงทะเบียน
ทางระบบ INTERNET วันที่ 3 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2555 หากนักศึกษาประสงค์จะใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทํากิจกรรมอื่นใด ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยหลังกําหนด ที่ เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล โดย
ใช้ใบคําขอทั่วไปที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ปี รึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 29 มิถุนายน
2555
5. การพิมพ์ และตรวจสอบกระบวนวิชาใน มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตัง้ แต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เป็นต้นไป
6. การชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 และนําเงินสดตามจํานวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปชําระเงิน ดังนี้
6.1 ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2555 ดังนี้
1. ชําระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์หรือ
ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการชําระเงินรายละ 10 บาท หรือ
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