ประกาศสานักทะเบียนและประมวลผล
เรื่อง แนวปฏิบัติและกาหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
และการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา สาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ากว่าปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
---------------------------------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กาหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพื่อ ใช้บริการ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ผ่ า น ระบบ งานทะเบี ย นการศึ ก ษา เว็ บ ไซต์ ข องส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล
ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยใช้ ร หั ส ผ่ า นส าหรั บ อี เมลของมหาวิ ท ยาลั ย (CMU ACCOUNT @cmu.ac.th)
และการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรายละเอียดแจ้งในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น
สานักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและกาหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาเพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ในระบบงานทะเบียนการศึกษา
1.1 นักศึกษา รหัสประจาตัว 2 หลักแรก ก่อนปี 65…
1. ให้ ศึ ก ษากระบวนวิ ช าที่ ค าดว่ า จะลงทะเบี ย นจากแผนการศึ ก ษาและผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน
และศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพิ่ม การถอนกระบวนวิชา
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน และ
3. ลงทะเบียนกระบวนวิชาผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.
1.2 นักศึกษาใหม่ รหัสประจาตัว 2 หลักแรก ปี 65…
1. รับใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนสาเร็จรูป ที่แสดงกระบวนวิชาที่มี
การลงทะเบียนล่วงหน้าให้แล้ว) ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษา
2. หากต้องการเพิ่มกระบวนวิชา-ถอนกระบวนวิชา และ เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา สามารถดาเนินการ
ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 2
ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น. โดยศึกษารายละเอียดจากคู่มือการลงทะเบียนกระบวนวิชาที่
https://cmu.to/course-enrollment-thpdf
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2. การลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน (เพิ่ม การเปลี่ยนตอน และการถอนกระบวนวิชา) ในช่วง
เวลา และหลังกาหนด ในระบบงานทะเบียนการศึกษา
2.1 การลงทะเบี ย นกระบวนวิ ช า นั ก ศึ ก ษาที่ ไม่ ได้ ล งทะเบี ย นกระบวนวิช าล่ ว งหน้ า ตามข้ อ 1. ให้
ลงทะเบียนกระบวนวิชา
1. ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2565 หรือ
2. ผ่านภาควิชา (สาหรับนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
(สาหรับภาควิชา) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 หรือ
3. หลังกาหนดแบบมีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2565
2.2 การเพิ่มกระบวนวิชา และ การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาดาเนินการ
1. ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 2565 หรือ
2. ผ่านภาควิชา (สาหรับนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565
(สาหรับภาควิชา) ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 หรือ
3. หลังกาหนด ระหว่างวันที่ 5 – 16 ธันวาคม 2565
2.3 การถอนกระบวนวิชา
1. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรลาดับขั้น W ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม
2565 นั ก ศึ ก ษาต้ อ งตรวจสอบผลการลงทะเบี ย น และถอนกระบวนวิ ช าที่ ไม่ ป ระสงค์ จ ะ
ลงทะเบียนนั้นทันที
2. การถอนกระบวนวิช าโดยได้ รับ อั ก ษรล าดั บ ขั้ น W ระหว่ า งวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2565 – 24
กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาต้องตรวจสอบและติดตามการให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่นักศึกษาดาเนินการผ่านระบบ
3. การลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารของมหาวิ ท ยาลั ย (ไม่ ล งทะเบี ย นกระบวนวิ ช า) ในระบบงานทะเบี ย น
การศึกษา
3.1 นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน
3.2 ลงทะเบี ย นเพื่ อ ใช้ บ ริ ก ารของมหาวิท ยาลั ย ผ่ านระบบงานทะเบี ย นการศึ ก ษา ระหว่ า งวัน ที่ 19
พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565
3.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน – 2
ธันวาคม 2565 แต่ประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือทากิจกรรมอื่นใด
ให้ดาเนินการขอลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังกาหนดแบบมีค่าปรับ ระหว่างวันที่ 5
- 16 ธันวาคม 2565
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4. การประกาศผลการลงทะเบียน ในระบบงานทะเบียนการศึกษา
4.1 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า
4.2 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ยกเลิกวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ (Prerequisite) ให้นักศึกษาตรวจสอบ
กระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ของกระบวนวิชา
4.3 วันที่ 4 ธันวาคม 2565 ประกาศผลสรุปการลงทะเบีย นกระบวนวิชา เพิ่ม และถอนกระบวนวิชา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความ
ถูกต้องของการลงทะเบียนได้จาก มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน ) นักศึกษา
สามารถพิมพ์ มชท. 50 จากระบบงานทะเบียนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้น
ไป โดย มชท. 50 จะสมบูรณ์เมื่อมีการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 5.
5. วิธีการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2565
5.1 ชาระผ่าน QR CODE ในระบบงานทะเบียนการศึกษา (วันสุดท้ายสามารถชาระได้ถึงเวลา 23.00 น.)
5.2 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 และนาเงินสดตามจานวน
ที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปชาระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
ห้ามนักศึกษาสแกนจ่ายจากบาร์โค้ดด้านล่างใบ มชท.50 (วันสุดท้ายสามารถชาระได้ตามเวลาทาการ
ของธนาคาร)
5.3 ชาระผ่านบัตรเครดิตที่กองคลัง สานักงานมหาวิทยาลัย โดยมีค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
(วันสุดท้ายสามารถชาระได้ถึงเวลา 16.30 น.)
5.4 ชาระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ในระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยมีค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน
(วันสุดท้ายสามารถชาระได้ถึงเวลา 23.00 น.)
5.5 ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอมการหัก
ผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์ แล้วเท่านั้น) โดยนักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเกิ นกว่า
ยอดค่าธรรมเนียมที่ต้องชาระและค่าบริการในการทารายการ และดาเนินการ ดังนี้
1. ท ารายการยื น ยั น การหั ก บั ญ ชี ผ่ า นระบบ SCB Payment Gateway ผ่ า นระบบงานทะเบี ย น
การศึกษา ที่สรุปผลการลงทะเบียน (วันสุดท้ายสามารถชาระได้ถึงเวลา 23.00 น.)
2. กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมั ติ พร้อมกรอกรหัสประจาตัวนักศึกษา รหัสการลงทะเบียน
และป้อนรหัสยืนยัน
3. ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง
4. หากทารายการหักบัญชี ถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการชาระเงินจะปรากฏคาว่า “Success” แต่หาก
ไม่สามารถทาการหักบัญชีได้ ให้นั กศึกษาชาระเงินด้วยวิธีอื่น กรณีระบบหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะ
ไม่สามารถทาการหักบัญชีอัตโนมัติซ้าอีก
5.6 การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
หลังกาหนดพร้อมค่าปรับ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย
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6. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่ได้ชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่กาหนด
นักศึกษาจะถูกยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565
7. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน กระบวนวิชา ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 20
ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

ลงนาม พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
(รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย)
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล

