
                                               
ประกาศมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 

ที่   0400/1102 
เร่ือง  ขั้นตอน  ค าช้ีแจง  และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 

ระดบับัณฑติศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2561 

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

การเตรียมการลงทะเบยีน 
 

 

ขั้นตอน รายละเอยีดและวธิีปฏบิัติ 

1 นกัศึกษารับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) ท่ีวิทยาลยั/ คณะ / สาขาวิชา  ท่ีนกัศึกษาสังกดัอยู ่ 
และกรอกรายวิชาและกลุ่มเรียนท่ีจะลงทะเบียนเรียน    

2 น าแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (ท.01)  ท่ีกรอกรายวิชาเรียบร้อยแลว้  พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อปรึกษา
การลงทะเบียนเรียนตามวนัเวลาท่ีคณะ / สาขาวิชาก าหนด  เม่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาเห็นชอบและ 
ลงนามแลว้  ส่งมอบส่วนท่ี 1  ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  และส่วนท่ี 2 ให้นกัศึกษาเก็บไว้
ส าหรับใชล้งทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ดว้ยตนเอง     

3 ให้นักศึกษาเขา้ระบบทะเบียนออนไลน์ (SAP-SLCM) โดยศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.dpu.ac.th) หรือท่ีเมนูหน้าหลัก ในส่วนของคู่มือการใช้ระบบ          
SAP-SLCM (https://reg.dpu.ac.th)  โดยเขา้สู่ระบบดว้ย  User ID  คือ เลขทะเบียนนักศึกษา  และใส่  
Password   คือ เลขทีบ่ัตรประจ าตวัประชาชน / Passport No.  หรือ รหสัผา่นคร้ังหลงัสุดท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง 

4. ให้นักศึกษาเขา้ไปตรวจสอบการระงบัสิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียน    โดยเลือกท่ีเมนู  ระเบียนประวัติ 
และคลิกเลือกท่ี  ประวัติและสิทธิ์การลงทะเบียน  ระบบจะแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในส่วนของ  
สถานะการเข้าใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์   หากนกัศึกษาถกูระงบัสิทธ์ิการลงทะเบียน ให้นกัศึกษา
ไปติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีแสดงในหนา้จอ   เช่น   ฝ่ายทะเบียนการศึกษา    ฝ่ายการเงินและการ
ลงทุน  ส านักกิจการนักศึกษา  ศูนยส์นเทศและหอสมุด  เป็นต้น และด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน
ลงทะเบียน  นกัศึกษาจึงจะมีสิทธ์ิเขา้ระบบลงทะเบียนไดต้ามปกติ            
โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ก่อนวนัลงทะเบียน 

 
 
 
 

http://www.dpu.ac.th/
https://reg.dpu.ac.th/
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การลงทะเบียนตามก าหนด 
 

ใหน้กัศึกษาเลือก งานลงทะเบียน และเลือก ลงทะเบียนตามก าหนด/เพิม่-ถอน/ล่าช้า  เม่ือเขา้สู่
หน้าจอระบบงานลงทะเบียน ให้ป้อนรหัสวิชา และหมายเลขกลุ่มเรียน  ตามแบบฟอร์มการ
ลงทะเบียนเรียน (ท.01) ท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือตรวจสอบความถูกตอ้ง
เรียบร้อยแลว้ ใหก้ดปุ่ม  ยืนยันการลงทะเบียน และพิมพใ์บแจง้การช าระเงินออกมาจากระบบทุกคร้ัง
หลงัลงทะเบียนเสร็จส้ิน เพื่อจะไดช้ าระเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและใชเ้ป็นหลกัฐานการลงทะเบียน       
        
 หมายเหตุ     
 -  มีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน ใหม้าติดต่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีศนูยบ์ริการนกัศึกษา  
  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  ชั้น 2  อาคารส านกัอธิการบดี  

             -  เบอร์โทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อเก่ียวกบัการลงทะเบียน คือ 823 และ177 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

การช าระเงนิการลงทะเบียนเรียน 
 

           การลงทะเบียนเรียนตามก าหนดเวลา  การลงทะเบียนเรียนล่าช้าและการลงทะเบียนเรียน       
เพิ่ม – ถอนรายวชิา    นกัศึกษาสามารถช าระเงินการลงทะเบียนเรียน  ได ้ 2  วธีิ  ดงัน้ี 

1. ช าระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์  ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารธนชาต  ธนาคารกสิกรไทย  ทุกสาขาทัว่ราชอาณาจกัร  และ
เคาน์เตอร์เซอร์วิส  โดยเจ้าหน้าท่ีรับช าระเงินลงนาม และประทับตราท่ีส าเนา                   
ใบน าฝากเงิน  

2. ช าระเงินดว้ยบตัรเครดิต  VISA   และ   MASTERCARD   ศูนยบ์ริการนักศึกษา 
 ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  ชั้น 2  อาคารส านกัอธิการบดี (ตอ้งช าระโดยเจา้ของบตัรเครดิต
เท่านั้น) 

หมายเหตุ 

1. มหาวทิยาลยัมีนโยบายไม่รับช าระเงินสดค่าลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวทิยาลยั ขอให้
นกัศึกษาช าระผา่นช่องทางตามท่ีไดช้ี้แจงขา้งตน้  ยกเวน้การรับช าระผา่นบตัรเครดิต 
เท่านั้น 

2. การช าระเงินใหช้ าระในวนัลงทะเบียนหรือภายในวนัท่ีท่ีก  าหนดไวใ้นใบแจง้การช าระ
เงินเท่านั้น   

3. หากตอ้งการน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกจากหน่วยงานตน้สังกดั หรือกรณีอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น 
ใหน้ าส าเนาใบน าฝากเงิน และใบแจง้การช าระเงินไปติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงิน         
ท่ีศนูยบ์ริการนกัศึกษา  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  ชั้น  2  อาคารส านกัอธิการบดี  
 

******************************************************************* 
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ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 

วนั  เดือน  ปี เวลา ช้ันปี /สาขาวชิา 

3  –  5  มกราคม  2562 08.30 – 24.00 น. 

 

ทุกช้ันปี 

ทุกสาขาวชิา 
 

 

 

การลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
ทุกหลกัสูตร 

(เสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า  300 บาท) 
วนัที่  10 – 12  มกราคม  2562 

ตั้งแต่เวลา  08.30 น. 
        นกัศึกษาน า แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณาเห็นชอบและ  
ลงนาม    ส่งมอบส่วนท่ี 1 ให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน    และส่วนท่ี 2 ให้นกัศึกษาเก็บไว้
ส าหรับใช้ลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ดว้ยตนเอง โดยด าเนินการลงทะเบียนเรียนเหมือนกบัการ
ลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 

 ช าระเงนิวนัที่  10 – 23  มกราคม  2562 
ต้องเสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า  300  บาท  

 ถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่วนัที่  24  มกราคม  2562  เป็นต้นไป 
 ต้องเสียค่าลงทะเบยีนเรียนล่าช้า  300  บาท และค่าธรรมเนียมช าระเงนิล่าช้า  6% 
ของยอดลงทะเบียน 

 ถ้ายงัไม่มีการช าระเงนิตามวนัที่ก าหนด (วนัที ่ 3  มกราคม  ถงึ 23  มกราคม  2562)                         
ระบบจะท าการยกเลกิรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด  

                                           

ก าหนดช าระเงนิ   ตั้งแต่วนัที ่ 3 – 23  มกราคม  2562 
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ก าหนดการยืน่ค าร้องขอเพกิถอนรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 
เพือ่ขออนุมัตสัิญลกัษณ์  W  วนัที ่ 12  เมษายน  2562 

 

    ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
 

                                                                    (รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์  เพช็รรักษ์) 
                                                       รองอธิการบดีสายงานวชิาการ  ปฏบิัติการแทน 
              อธิการบดี 

การลงทะเบียนเรียน  เพิม่ – ถอน รายวชิา 
ทุกหลกัสูตร   

  วนัที่  17  ถงึ  19  มกราคม  2562 
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. 

          นักศึกษาน า แบบฟอร์มการลงทะเบียน เพิ่ม – ถอน รายวิชา (ท.02)   พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม   ส่งมอบส่วนท่ี 1  ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน   และส่วนท่ี 2 
ใหน้กัศึกษาเกบ็ไวส้ าหรับใชล้งทะเบียนเรียนในระบบออนไลนด์ว้ยตนเอง     

ก าหนดช าระเงนิ ภายในวนัที่  17 มกราคม  ถึง  23  มกราคม  2562  ถ้าเกนิจากวนัที่ก าหนด
ไว้ในใบแจ้งการช าระเงนิ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมช าระเงนิล่าช้า 6% ของยอดลงทะเบียน 

                ในกรณีที่ถอนรายวชิาและมีเงนิที่จะได้รับคนื      มหาวทิยาลยัจะคนืเงนิให้นักศึกษา 
          โดยผ่านทางธนาคาร ซ่ึงนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี ้  เพือ่ยืน่ต่อเจ้าหน้าที่ 
          ฝ่ายการเงนิ 

 ใบแจ้งการช าระเงนิ หลงัการ เพิม่ - ถอน รายวชิา 
 ส าเนาเลขที่บัญชี  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  หรือ ธนาคาร ไทยพาณิชย์                          

สาขาในกรุงเทพ ฯ และ ปริมณฑล ที่มีช่ือนักศึกษา  เป็นเจ้าของบัญชี  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

 ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา 
 


