ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ 0400/1102
เรื่อง ขั้นตอน คาชี้แจง และกาหนดการลงทะเบียนเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2561
--------------------------------------------------------------------

การเตรียมการลงทะเบียน
ขั้นตอน
รายละเอียดและวิธีปฏิบัติ
นักศึกษารับแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) ที่วิทยาลัย/ คณะ / สาขาวิชา ที่นกั ศึกษาสังกัดอยู่
1
และกรอกรายวิชาและกลุ่มเรี ยนที่จะลงทะเบียนเรี ยน

2

นาแบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) ที่กรอกรายวิชาเรี ยบร้อยแล้ว พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อปรึ กษา
การลงทะเบียนเรี ยนตามวันเวลาที่คณะ / สาขาวิชากาหนด เมื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาเห็นชอบและ
ลงนามแล้ว ส่ งมอบส่ วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และส่ วนที่ 2 ให้นกั ศึกษาเก็บไว้
สาหรับใช้ลงทะเบียนเรี ยนในระบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง
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ให้นักศึกษาเข้าระบบทะเบี ยนออนไลน์ (SAP-SLCM) โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบี ยนเรี ยนทาง
เว็บ ไซต์ข องมหาวิ ท ยาลัย (www.dpu.ac.th) หรื อ ที่ เ มนู ห น้า หลัก ในส่ ว นของคู่ มื อ การใช้ร ะบบ
SAP-SLCM (https://reg.dpu.ac.th) โดยเข้าสู่ ระบบด้วย User ID คือ เลขทะเบียนนักศึกษา และใส่
Password คือ เลขทีบ่ ัตรประจาตัวประชาชน / Passport No. หรื อ รหัสผ่านครั้งหลังสุดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง

4.

ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการระงับสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียนเรี ยน โดยเลือกที่เมนู ระเบียนประวัติ
และคลิ ก เลื อ กที่ ประวั ติ แ ละสิ ท ธิ์ ก ารลงทะเบี ย น ระบบจะแสดงข้อ มู ล ดัง กล่ า วไว้ใ นส่ ว นของ
สถานะการเข้ าใช้ งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ หากนักศึกษาถูกระงับสิ ทธิ์ การลงทะเบียน ให้นกั ศึกษา
ไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่แสดงในหน้าจอ เช่น ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ฝ่ ายการเงินและการ
ลงทุ น สานักกิ จการนักศึ กษา ศูนย์สนเทศและหอสมุด เป็ นต้น และดาเนิ นการให้ เรี ยบร้ อยก่ อน
ลงทะเบียน นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนได้ตามปกติ
โดยสามารถเข้ าไปตรวจสอบได้ ก่อนวันลงทะเบียน
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การลงทะเบียนตามกาหนด
ให้นกั ศึกษาเลือก งานลงทะเบียน และเลือก ลงทะเบียนตามกาหนด/เพิม่ -ถอน/ล่ าช้ า เมื่อเข้าสู่
หน้า จอระบบงานลงทะเบี ย น ให้ ป้ อนรหั ส วิ ช า และหมายเลขกลุ่ ม เรี ย น ตามแบบฟอร์ มการ
ลงทะเบี ยนเรี ย น (ท.01) ที่ ไ ด้รับความเห็ น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึ ก ษา เมื่ อ ตรวจสอบความถูกต้อ ง
เรี ยบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ ม ยืนยันการลงทะเบียน และพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินออกมาจากระบบทุกครั้ง
หลังลงทะเบียนเสร็จสิ้ น เพื่อจะได้ชาระเงินได้อย่างถูกต้องและใช้เป็ นหลักฐานการลงทะเบียน
หมายเหตุ
- มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรี ยน ให้มาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ศนู ย์บริ การนักศึกษา
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี
- เบอร์โทรศัพท์ภายในที่ใช้ติดต่อเกี่ยวกับการลงทะเบียน คือ 823 และ177
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การชาระเงินการลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบี ยนเรี ยนตามกาหนดเวลา การลงทะเบี ย นเรี ยนล่ า ช้า และการลงทะเบี ย นเรี ย น
เพิม่ – ถอนรายวิชา นักศึกษาสามารถชาระเงินการลงทะเบียนเรี ยน ได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ช าระเงิ น ที่ เ คาน์ เ ตอร์ ธ นาคาร ได้ แ ก่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ธนาคารกรุ งเทพ
ธนาคารกรุ งไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกสิ กรไทย ทุกสาขาทัว่ ราชอาณาจักร และ
เคาน์เ ตอร์ เ ซอร์ วิส โดยเจ้า หน้าที่ รั บช าระเงิ น ลงนาม และประทับตราที่ ส าเนา
ใบนาฝากเงิน
2. ชาระเงินด้วยบัตรเครดิ ต VISA และ MASTERCARD ศูนย์บริ การนักศึกษา
ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี (ต้องชาระโดยเจ้าของบัตรเครดิต
เท่านั้น)
หมายเหตุ
1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายไม่รับชาระเงินสดค่าลงทะเบียนเรี ยนที่มหาวิทยาลัย ขอให้
นักศึกษาชาระผ่านช่องทางตามที่ได้ช้ ีแจงข้างต้น ยกเว้นการรับชาระผ่านบัตรเครดิต
เท่านั้น
2. การชาระเงินให้ชาระในวันลงทะเบียนหรื อภายในวันที่ที่กาหนดไว้ในใบแจ้งการชาระ
เงินเท่านั้น
3. หากต้องการนาใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรื อกรณี อื่น ๆ ที่จาเป็ น
ให้นาสาเนาใบนาฝากเงิน และใบแจ้งการชาระเงินไปติดต่อขอรับใบเสร็ จรับเงิน
ที่ศนู ย์บริ การนักศึกษา ฝ่ ายทะเบียนการศึกษา ชั้น 2 อาคารสานักอธิการบดี
*******************************************************************

4

กาหนดการลงทะเบียนเรียนตามกาหนด
ระดับบัณฑิตศึกษา
เวลา

วัน เดือน ปี

3 – 5 มกราคม 2562

08.30 – 24.00 น.

ชั้นปี /สาขาวิชา

ทุกชั้นปี
ทุกสาขาวิชา

กาหนดชาระเงิน ตั้งแต่ วนั ที่ 3 – 23 มกราคม 2562
การลงทะเบียนเรียนล่าช้ า
ทุกหลักสู ตร
(เสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ า 300 บาท)
วันที่ 10 – 12 มกราคม 2562
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
นักศึกษานา แบบฟอร์ มการลงทะเบียนเรี ยน (ท.01) พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบและ
ลงนาม ส่ งมอบส่ วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
และส่ วนที่ 2 ให้นกั ศึกษาเก็บไว้
สาหรับใช้ลงทะเบียนเรี ยนในระบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง โดยดาเนิ นการลงทะเบียนเรี ยนเหมือนกับการ
ลงทะเบียนเรี ยนตามกาหนด

 ชาระเงินวันที่ 10 – 23 มกราคม 2562
ต้ องเสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ า 300 บาท
 ถ้ านักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ วนั ที่ 24 มกราคม 2562 เป็ นต้ นไป
ต้ องเสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้ า 300 บาท และค่าธรรมเนียมชาระเงินล่าช้ า 6%
ของยอดลงทะเบียน
 ถ้ ายังไม่ มีการชาระเงินตามวันที่กาหนด (วันที่ 3 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2562)
ระบบจะทาการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ท้ังหมด
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การลงทะเบียนเรียน เพิม่ – ถอน รายวิชา
ทุกหลักสู ตร
วันที่ 17 ถึง 19 มกราคม 2562
ตั้งแต่ เวลา 08.30 น.
นักศึกษานา แบบฟอร์ มการลงทะเบียน เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ท.02) พบอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม ส่ งมอบส่ วนที่ 1 ให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเก็บไว้เป็ นหลักฐาน และส่ วนที่ 2
ให้นกั ศึกษาเก็บไว้สาหรับใช้ลงทะเบียนเรี ยนในระบบออนไลน์ดว้ ยตนเอง

กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 17 มกราคม ถึง 23 มกราคม 2562 ถ้ าเกินจากวันที่กาหนด
ไว้ ในใบแจ้ งการชาระเงิน จะต้ องเสี ยค่ าธรรมเนียมชาระเงินล่ าช้ า 6% ของยอดลงทะเบียน
ในกรณีที่ถอนรายวิชาและมีเงินที่จะได้ รับคืน มหาวิทยาลัยจะคืนเงินให้ นักศึกษา
โดยผ่ านทางธนาคาร ซึ่งนักศึกษาต้ องเตรียมเอกสารดังต่ อไปนี้ เพือ่ ยืน่ ต่ อเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการเงิน
 ใบแจ้ งการชาระเงิน หลังการ เพิม่ - ถอน รายวิชา
 สาเนาเลขที่บัญชี ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขาในกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล ที่มีชื่อนักศึกษา เป็ นเจ้ าของบัญชี
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
 สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา

กาหนดการยืน่ คาร้ องขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้
เพือ่ ขออนุมัตสิ ัญลักษณ์ W วันที่ 12 เมษายน 2562
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์ เพ็ชรรักษ์ )
รองอธิการบดีสายงานวิชาการ ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี

