
                
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง    การลงทะเบียนกระบวนวิชา / การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

ส าหรับนักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี   
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

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

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก 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 2564 แล้วนั้น        
ส านักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน  ภาคการศึกษาท่ี 1   
ปีการศึกษา 2564  แก่นักศึกษาเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 

ก.  นักศึกษารหัสก่อน 64… 
1. ให้ศึกษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา 

ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขท่ีต้องผ่านก่อน และศึกษา
ขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

2. ให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา และขอความเห็นชอบ      
ในการลงทะเบียน  

3. ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คือ  ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่  9 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น.  

ข. นักศึกษาใหม่ รหัส 64... 
1. รับใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป) ผ่านระบบงานทะเบียน

การศึกษา ซึ่งใช้ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปรึกษาเรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชา 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. นักศึกษาสามารถเพ่ิมกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564  
โดยดูรายละเอียดในคู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชา  ทาง www.reg.cmu.ac.th   
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2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
         2.1 นักศึกษาต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบ 
         2.2 ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยทางระบบ INTERNET ตามก าหนดเวลา คือ ระหว่าง 
               วันที่ 19 มิถุนายน – 2  กรกฎาคม  2564           
    2.3 หากนักศึกษาได้ด าเนินการลงทะเบียนครบถ้วนตามข้ันตอนแล้ว ให้พิมพ์ มชท.50      
              (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) เพ่ือช าระเงิน ระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564             

3. การประกาศผลการลงทะเบียน ทางระบบ INTERNET 
3.1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 
3.2 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ยกเลิกกระบวนวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ (Prerequisite) 
        ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขฯตามแจ้งทางระบบ 

INTERNET 
3.3 ให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ทางระบบ INTERNET และถอนกระบวนวิชาที่ไม ่        

ประสงค์จะลงทะเบียนออกจากฐานข้อมูลภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ก่อนเวลา 15.00 น. 
3.4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา /เพ่ิมและถอนกระบวนวิชา

 ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา และพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) ทางระบบ INTERNET ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพ่ือน าไปช าระ
เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

4. การเพิ่ม - เปลี่ยนตอน - ถอนกระบวนวิชา และลงทะเบียน  
4.1 การเพิ่มกระบวนวิชา และการเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET 

ให้ด าเนินการ ระหว่างวันที่ 19 – 27  มิถุนายน  2564 ในกรณีที่ได้เพ่ิมกระบวนวิชาและมี
ชื่อ  ใน Waiting List แต่ไม่ต้องการสิทธิในการเพ่ิมวิชานั้นแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการ
ลงทะเบียน และยกเลิกกระบวนวิชานั้นทันที หากนักศึกษาไม่ได้เพ่ิม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาใน
ช่วงเวลาข้างต้น ให้ติดต่อขอเพ่ิม หรือเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังก าหนดที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียน
นักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.44 ใบเพ่ิมกระบวนวิชา   (ใช้ยื่นขอเพ่ิม
กระบวนวิชา   หลังก าหนดที่ส านักทะเบียนและประมวลผล)  หรือใบค าขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา 
ระหว่างวันที่ 5 - 16  กรกฎาคม 2564 

4.2 การถอนกระบวนวิชา 
ก. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W ทางระบบ INTERNET ระหว่างวันที่  

19  มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 
ข. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W โดยถอนทางระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 5 

กรกฎาคม - 10 กันยายน 2564 
ค. กรณีถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น  W นักศึกษาต้องตรวจสอบ ติดตามการให้ความ 

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 5 วันท าการ นับจากวันที่นักศึกษาด าเนินการผ่านระบบ
ออนไลน์  
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4.3 การลงทะเบียนกระบวนวิชา 
นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชาทางระบบ INTERNET  

       ระหว่างวันที่ 19 – 27 มิถุนายน  2564 หากนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาในช่วงเวลา 
       ข้างต้น หรือไม่มีกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อขอลงทะเบียนกระบวนวิชาหลังก าหนด   
       ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบ มชท.42  (ใบขอ 
       ลงทะเบียนกระบวนวิชา) ระหว่างวันที่   5 - 16  กรกฎาคม 2564 
4.4  การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด  
   นักศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ทางระบบ INTERNET ระหว่าง 
       วันที่ 19 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564  หากประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษา 
       ค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอ่ืนใด ให้ติดต่อขอลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนด  
       ที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนักศึกษา  ส านักทะเบียนและประมวลผล โดยใช้ใบค าขอทั่วไปที่ผ่าน 
       ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ระหว่างวันที่   5 - 16  กรกฎาคม 2564 

5. การพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 
ให้พิมพ์ใบ มชท.50 จากเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5  กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป 

6. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ให้นักศึกษาน าใบ มชท.50 และน าเงินสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงิน ดังนี้  

   6.1  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564  
 ช าระท่ีเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาท่ัวประเทศ   โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน  

   6.2  ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอม  
  การหักผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น)  โดยมีเงื่อนไขคือ นักศึกษาต้องมีเงิน 
  ในบัญชีธนาคารเกินกว่า ยอดค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระ และเสียค่าบริการในการท ารายการ 
  และด าเนินการ ดังนี้ 
1.  ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway  ผ่านเว็บไซต์  

             ส านักทะเบียนและประมวลผล   (www.reg.cmu.ac.th)   ที่ สรุปผลการลงทะเบียน 
2.  กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกับกรอก รหัสประจ าตัวนักศึกษา   
     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  
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                 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. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน  

หลังการสรุปผลการช าระเงินภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในวันที่ 16 กรกฎาคม  2564 
เวลา 16.30 น.   ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา จะถูกยกเลิกข้อมูลทั้งหมด 

 8.  การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา 
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน  

 กระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET  ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม  2564 เป็นต้นไป 
     
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
      ประกาศ ณ วันที่  19  เมษายน  2564 
 
 

   (ลงนาม)            วีณัน  บณัฑิตย์ 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณนั  บัณฑิตย์) 
 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


