
 
ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 

เรื่อง    การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย  
ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี  ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2563 

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

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียน  โดยการลงทะเบียนกระบวนวิชา และการ
ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ผ่านเว็บไซต์ของส านักทะเบียนและประมวลผล    
ที่  www.reg.cmu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านส าหรับอีเมล์ของมหาวิทยาลัย ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th )       
และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยล าดับตามแจ้งในปฏิทินการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น       
ส านักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน  ภาคฤดูร้อน         
ปีการศึกษา 2563  แก่นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี เพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา 

1.1 ให้ศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา ตรวจสอบ     
เวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และศึกษาขั้นตอนการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

1.2 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียนกระบวนวิชาและขอความเห็นชอบ 
1.3  ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน  

               เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 9 เมษายน  2564  เวลา 24.00 น.                                                                    
2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

 2.1  นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ 
         2.2  ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คือ ระหว่างวันที่  
               19 เมษายน  เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564  เวลา 24.00 น.         
         2.3  การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตาม 
               ขั้นตอนแล้ว ให้นักศึกษาพิมพ์ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพื่อน าไปช าระเงิน  
               ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม  2564 ตามช่องทางที่ก าหนด 

 3. การประกาศผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET 
3.1 วันที่ 19 เมษายน 2564 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา  ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวน

วิชาที่ลงทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET เพ่ือเตรียมการเพ่ิมหรือถอนกระบวนวิชา   
3.2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิมและถอนกระบวน

วิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา ภายหลังเสร็จสิ้นการประมวลผล  
การเพ่ิมและถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 
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4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน     
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET   

ให้ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 20 – 25  เมษายน   2564 ในกรณีที่ได้เพ่ิมกระบวนวิชา และมีชื่อ
ใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพ่ิมวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียน 
และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที  

4.2 การถอนกระบวนวิชา 
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ไดร้ับอักษรล าดับขั้น W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่ 20 
    เมษายน - 30 เมษายน 2564  เวลา 16.30 น. 

          ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W โดยถอนทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที ่
     3 – 14 พฤษภาคม  2564 
    4.3  การลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชา ในวันที่ 5 - 9 เมษายน 2564  หรือไม่มีกระบวนวิชา 
      ที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา 
      ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชา)  ระหว่างวันที่ 3 – 
      14 พฤษภาคม 2564   
4.4  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด     
       นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ด าเนินการลงทะเบียน 
      ทางระบบ INTERNET   ในวันที่  19 - 30 เมษายน  2564  หากนักศึกษาประสงค์จะใช้บริการ 
      ของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอ่ืนใด   ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ 
      ของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด  ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา   ส านักทะเบียนและประมวลผล 
      โดยใช้ใบค าขอทั่วไปที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 3 - 14 พฤษภาคม 
      2564 
4.5  การเพิ่มกระบวนวิชา และเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด 

    หากนักศึกษาที่ไม่ได้เพ่ิม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาในช่วงเวลาวันที่ 20 – 25  เมษายน   
2564 ให้ติดต่อขอเพ่ิม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนด ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียน
นักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพ่ิมกระบวนวิชา (ใช้ยื่นขอเพ่ิม
กระบวนวิชาหลังก าหนดที่ส านักทะเบียนและประมวลผล) และใช้ใบขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา 
ระหว่างวันที่ 3 – 14  พฤษภาคม  2564 

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

ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท .50 ของภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th  
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม  2564 เป็นต้นไป 
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6. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในภาคฤดูร้อน  

               ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)  และน าเงินสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ 
               มชท.50 ไปช าระเงิน  ดังนี้ 

6.1  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2564 
 ช าระได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 

        หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ  โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 
  6.2  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม  
        การหักผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น)  โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีเงินใน

บัญชี ธนาคารเกินกว่ายอดค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ  และเสียค่าบริการในการท ารายการ  และ
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway  ผ่านเว็บไซต์ ส านักทะเบียน 
    และประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที่ สรุปผลการลงทะเบียน 

  2. กดยื น ยั น การหั กบั ญ ชี โดย ระบ บ อัต โนมั ติ  พ ร้ อ มกั บ กรอกรหั สป ระจ าตั วนั กศึ กษ า   
    รหัสการลงทะเบียน และป้อนรหัสยืนยัน 

  3. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง 
          4. หากท ารายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการช าระเงินจะปรากฏค าว่า “Success”  

    แต่หากไม่สามารถท าการหักบัญชีได้   ให้นักศึกษาน าเงินสดไปช าระตามข้อ 6.1  
กรณีท าการหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว  จะไม่สามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าอีก 

                  6.3  ช าระผ่านบัตรเครดิต ที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 
 6.4  ช าระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์   โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 
 6.5  ช าระผ่านระบบ  QR CODE 
                  6.6  การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนดให้เป็นไปตามประกาศฯ ของ 
                          มหาวิทยาลัย 
          7.  การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนในภาคฤดูร้อน 

  หลังการสรุปผลการช าระเงินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 14 พฤษภาคม  2564 เวลา          
16.30 น. การลงทะเบียนภาคฤดูร้อนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จะถูกยกเลิกข้อมูลทั้งหมด 
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 8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียน 

ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ ลงทะเบียน หรือผลการลงทะเบียนเพ่ือใช้  
บริการของมหาวิทยาลัย  จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน  ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 17 

              พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 
 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
      ประกาศ  ณ  วันที่   18     มีนาคม    2564 
 
 
 

   ลงนาม            วีณัน  บัณฑิตย์ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน  บัณฑิตย์) 
 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


