
 
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง แนวปฏิบัติและก าหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

และการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ
ของมหาวิทยาลั ย  ผ่ าน ระบบงานทะเบี ยนการศึกษา  เว็บ ไซต์ของส านั กทะเบี ยนและประมวลผล 
ที่ www.reg.cmu.ac.th โดยใช้รหัสผ่านส าหรับอีเมลของมหาวิทยาลัย (CMU ACCOUNT @cmu.ac.th) 
และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรายละเอียดแจ้งในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น
ส านักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2565  แก่นักศึกษาเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 
1.1 ให้ศึกษากระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา ตรวจสอบ     

เวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน และศึกษาขั้นตอนการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิม - ถอนกระบวนวิชา ทางระบบ INTERNET 

1.2 นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียนกระบวนวิชาและขอความเห็นชอบในการ
ลงทะเบียนกระบวนวิชา 

1.3 ลงทะเบียนกระบวนวิชาผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษา ตั้งแต่  วันที่ 3 เมษายน  
2566 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน  2566  เวลา 23.59 น. 

2. การลงทะเบียน การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน (การเพิ่ม การเปลี่ยนตอน และการถอนกระบวนวิชา) 
ในช่วงเวลา และหลังก าหนด ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 

2.1 การลงทะเบียนกระบวนวิชา นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ตามข้อ 1. ให้
ลงทะเบียนกระบวนวิชา 
1) ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2566 หรือ 
2) ผ่านภาควิชา (ส าหรับนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2566 

 (ส าหรับภาควิชา) ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2566 หรือ 
3) หลังก าหนดแบบมคี่าปรับ ระหว่างวันที ่24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 
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2.2 การเพิ่มกระบวนวิชา และ การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาด าเนินการ 
1) ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2566 หรือ 
2) ผ่านภาควิชา (ส าหรับนักศึกษา) ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2566 

(ส าหรับภาควิชา) ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2566 หรือ 
3) หลังก าหนด ระหว่างวันที ่24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 

2.3 การถอนกระบวนวิชา 
1) การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W ระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 2566

นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียน และถอนกระบวนวิชาที่ไม่ประสงค์จะลงทะเบียนนั้น
ทันท ี

2) การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม 
2566 นักศึกษาต้องตรวจสอบและติดตามการให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 5 
วันท าการ นับจากวันที่นักศึกษาด าเนินการผ่านระบบ 

3. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย (ส าหรับผู้ไม่ประสงค์ลงทะเบียนกระบวนวิชา) ใน
ระบบงานทะเบียนการศึกษา 

3.1 นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน 
3.2 ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ระหว่างวันที่ 10 – 21 

เมษายน 2566 
3.3 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 10 – 21 เมษายน 

2566 แต่ประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท ากิจกรรมอ่ืนใด ให้
ด าเนินการขอลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนดแบบมีค่าปรับ ผ่านระบบงาน
ทะเบียนการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2566 

4. การประกาศผลการลงทะเบียน ในระบบงานทะเบียนการศึกษา  
4.1 วันที่  8 เมษายน 2566 ยกเลิกวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ (Prerequisite) ให้นักศึกษาตรวจสอบ

กระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขฯ ของกระบวนวิชา 
4.2 วันที่ 9 เมษายน 2566 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 
4.3 วันที่ 23 เมษายน 2566 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา เพ่ิม และถอนกระบวนวิชา 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยตรวจสอบความ
ถูกต้องของการลงทะเบียนได้จาก มชท. 50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน)  นักศึกษา
สามารถพิมพ์ มชท. 50 จากระบบงานทะเบียนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2566 เป็นต้น
ไป โดย มชท. 50 จะสมบูรณ์เมื่อมีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 5. 
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5. วิธีการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 
5.1 ช าระผา่น QR CODE ในระบบงานทะเบียนการศึกษา (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23.00 น.) 
5.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท. 50 และน าเงินสดตาม

จ านวนที่แจ้งในใบ มชท. 50 ไปช าระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการ
ช าระเงิน ห้ามนักศึกษาสแกนจ่ายจากบาร์โค้ดด้านล่างใบ มชท. 50 (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ตาม
เวลาท าการของธนาคาร)  

5.3 ช าระผ่านบัตรเครดิตที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน  
(วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 16.30 น.) 

5.4 ช าระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ในระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน 
(วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23.00 น.) 

5.5 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร (เฉพาะนักศึกษาที่เคยเซ็นยินยอมการหัก
ผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น) โดยนักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคารเกินกว่า
ยอดค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระและค่าบริการในการท ารายการ และด าเนินการ ดังนี้ 
1) ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway ผ่านระบบงานทะเบียน

การศึกษา ที่สรุปผลการลงทะเบียน (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23.00 น.) 
2) กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสการลงทะเบียน

และป้อนรหัสยืนยัน 
3) ตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี และกดยืนยันการหักบัญชีอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง 
4) หากท ารายการหักบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน สถานะการช าระเงินจะปรากฏค าว่า “Success” แต่หาก

ไม่สามารถท าการหักบัญชีได้ ให้นักศึกษาช าระเงินด้วยวิธีอ่ืน กรณีระบบหักบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะ
ไม่สามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าไดอี้ก 

5.6 การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย
หลังก าหนดพร้อมค่าปรับ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย 

6. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน หากนักศึกษาไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด 
นักศึกษาจะถูกยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 

7. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่
ลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ตั้งแต่วันที่   
9 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป 
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จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ ณ วันที่   3  มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
 
 

ลงนาม พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย 
 (รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย) 
 ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 


