
                
 

ประกาศส านักทะเบียนและประมวลผล 
เรื่อง  แนวปฏิบัติและก าหนดการลงทะเบียนกระบวนวิชา การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย 

และการช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

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

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการ
ของมหาวิทยาลัย  ผ่ านระบบงานทะเบี ยนการศึกษา  เว็บ ไซต์ของส านั กทะเบียนและประมวลผล  ที่ 
www.reg.cmu.ac.th โดยใช้ รหั สผ่ านส าหรับ อี เมล์ของมหาวิทยาลั ย  ( IT ACCOUNT @cmu.ac.th)   
และการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามรายละเอียดแจ้งในปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 แล้วนั้น        
ส านักทะเบียนและประมวลผลขอแจ้งแนวปฏิบัติและก าหนดเวลาของกิจกรรมการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2565  แก่นักศึกษาเพ่ือทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 
1.1 นักศึกษา รหัสนักศึกษา 2 หลักแรกก่อน 65 

1. ให้ศึกษากระบวนวิชาที่คาดว่าจะลงทะเบียนจากแผนการศึกษาและผลการศึกษาที่ผ่านมา 
ตรวจสอบเวลาเรียน เวลาสอบ ตอนกระบวนวิชาที่ต้องการ เงื่อนไขกระบวนวิชาที่ต้องผ่านก่อน 
และศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนกระบวนวิชา การเพ่ิม การถอนกระบวนวิชา  

2. นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียนกระบวนวิชา และขอความเห็นชอบใน
การลงทะเบียน  

3. ลงทะเบียนกระบวนวิชาผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระหว่าง
วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เวลา 23:59 น.  

1.2 นักศึกษาใหม่ รหัสนักศึกษา 2 หลักแรก 65 
1. รับใบ มชท.32 (ใบขอลงทะเบียนกระบวนวิชาโดยใช้ตารางเรียนส าเร็จรูป) ที่ลงทะเบียนกระบวน

วิชาล่วงหน้าให้แล้ว ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปรึกษา
เรื่องการลงทะเบียนกระบวนวิชาตามแผนการศึกษา เพ่ือขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. นักศึกษาสามารถเพ่ิมกระบวนวิชา ถอนกระบวนวิชา และ เปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ผ่านระบบงาน
ทะเบียนการศึกษา ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ถึง วันที่ 17 มิถุนายน 
2565 เวลา 23:59 น . โดยศึ กษารายละเอียดคู่ มื อการลงทะเบี ยนกระบวนวิชาที ่    
 https://cmu.to/course-enrollment-thpdf 

 
 
 

http://www.reg.cmu.ac.th/
https://cmu.to/course-enrollment-thpdf
https://cmu.to/course-enrollment-thpdf


- 2 - 
 

2. การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 
         2.1 นักศึกษาไปพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือปรึกษาการลงทะเบียน และขอความเห็นชอบในการลงทะเบียน 

     2 .2  ลงทะเบี ยน เพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยผ่ านระบบงานทะเบี ยนการศึกษา  ระหว่าง 
           วันที่ 18 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565   

         2.3 ให้ตรวจสอบใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) และช าระเงินค่าธรรมเนียม
      การศึกษาตามข้อ 6 ระหว่างวันที ่4 – 8 กรกฎาคม 2565   

         2.4  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2565  หากนักศึกษาประสงค์จะใช้บริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าหรือท า
กิจกรรมอ่ืนใด ให้ขอลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัยหลังก าหนดพร้อมค่าปรับ ระหว่าง
วันที่ 4 - 20 กรกฎาคม 2565           

3. การประกาศผลการลงทะเบียน ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 
3.1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ประกาศผลการลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า 
3.2 วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ยกเลิกวิชาที่ไม่ผ่านเงื่อนไขฯ (Prerequisite) ให้นักศึกษาตรวจสอบ

กระบวนวิชาที่ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ผ่านเงื่อนไขฯ 
3.3 วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ประกาศผลสรุปการลงทะเบียนกระบวนวิชา เพ่ิม และถอนกระบวนวิชา

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา ตรวจสอบใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการ
ลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) และช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 6 ระหว่างวันที่ 4 - 8 
กรกฎาคม 2565           

4. การลงทะเบียน การเพิ่ม การเปลี่ยนตอน และการถอนกระบวนวิชา ในระบบงานทะเบียนการศึกษา 
4.1 การลงทะเบียนกระบวนวิชา นักศึกษาที่ ไม่ ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาล่วงหน้า  ตามข้อ 1  

ให้ลงทะเบียนกระบวนวิชา 
1. ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2565 หรือ 
2. ผ่านภาควิชา ระหว่างวันที ่27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 หรือ 
3. หลังก าหนดพร้อมค่าปรับ ระหว่างวันที ่4 – 20 กรกฎาคม 2565 

4.2 การเพิ่มกระบวนวิชา และ การเปลี่ยนตอนกระบวนวิชา ให้นักศึกษาด าเนินการ 
1. ผ่านระบบประมวลผล ระหว่างวันที่ 18 – 26 มิถุนายน 2565 หรือ 
2. ผ่านภาควิชา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 หรือ 
3. หลังก าหนด ระหว่างวันที ่4 – 20 กรกฎาคม 2565 
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4.3 การถอนกระบวนวิชา 
1. การถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษรล าดับขั้น W ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 

2565   นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียน และถอนกระบวนวิชาที่ไม่ประสงค์จะ
ลงทะเบียนนั้นทันที 

2. การถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรล าดับขั้น W ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 23 กันยายน 
2565   นักศึกษาต้องตรวจสอบ ติดตามการให้ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 5 
วันท าการ นับจากวันที่นักศึกษาด าเนินการผ่านระบบ             

5. การพิมพ์ใบ มชท.50 (ใบแจ้งผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน) 
นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 จากระบบงานทะเบียนการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 

6. การช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 
6.1 ช าระผ่าน QR CODE ในระบบงานทะเบียนการศึกษา (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23:00 น.) 
6.2 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยเงินสด  

     ให้นักศึกษาพิมพ์ใบ มชท.50 และน าเงินสดตามจ านวนที่แจ้งในใบ มชท.50 ไปช าระเงินได้ที่
เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคาร
ออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน ห้ามนักศึกษาสแกนจ่ายจาก
บาร์โค้ดด้านล่างใบ มชท.50 (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ตามเวลาท าการของธนาคาร)  

                  6.3 ช าระผ่านบัตรเครดิตที่กองคลัง ส านักงานมหาวิทยาลัย โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน  
                         (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 16:30 น.) 
 6.4 ช าระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ ในระบบงานทะเบียนการศึกษา โดยมีค่าธรรมเนียมในการช าระเงิน  
                          (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23:00 น.) 

  6.5 ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยการตัดบัญชีธนาคาร  (เฉพาะนักศึกษาที่ เคยเซ็นยินยอม  
การหักผ่านบัญชีธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้วเท่านั้น) โดยนักศึกษาต้องมีเงินในบัญชีธนาคาร
เกินกว่ายอดค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระและค่าบริการในการท ารายการ และด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ท ารายการยืนยันการหักบัญชีผ่านระบบ SCB Payment Gateway ผ่านระบบงานทะเบียน 
    การศึกษา ที่ สรุปผลการลงทะเบียน (วันสุดท้ายสามารถช าระได้ถึงเวลา 23:00 น.) 

  2. กดยืนยันการหักบัญชีโดยระบบอัตโนมัติ พร้อมกรอกรหัสประจ าตัวนักศึกษา รหัสการลงทะเบียน     
    และป้อนรหัสยืนยัน 

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

  แต่หากไม่สามารถท าการหักบัญชีได้ ให้นักศึกษาช าระเงินด้วยวิธีอ่ืน กรณีระบบหักบัญชีเรียบร้อย   
  แล้ว จะไม่สามารถท าการหักบัญชีอัตโนมัติซ้ าอีก 

6.6  การเรียกเก็บค่าปรับการลงทะเบียนกระบวนวิชาและการลงทะเบียนเพ่ือใช้บริการของมหาวิทยาลัย 
หลังก าหนดพร้อมค่าปรับ ให้เป็นไปตามประกาศฯ ของมหาวิทยาลัย 
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7. การยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียน 
ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้แต่ไม่ได้ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา จะถูก

ยกเลิกข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมด ในวันที่ 20 กรกฎาคม  2565 

8. การตรวจสอบสรุปผลการลงทะเบียนกระบวนวิชา 
ให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียน จากข้อมูลสรุปผลการลงทะเบียน  

 กระบวนวิชา ผ่านระบบงานทะเบียนการศึกษา ตั้งแต่วันที่  21 กรกฎาคม  2565 เป็นต้นไป 
     
   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       

ประกาศ ณ วันที่   27  เมษายน พ.ศ. 2564 
  
 
         ลงนาม         วีณัน  บัณฑิตย ์
                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีณัน  บัณฑิตย)์ 

ผู้อ านวยการส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


