
 
 
 

ประกาศมหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑติย์ 
ที่  0400/1101 

เร่ือง  ขั้นตอน  ค าช้ีแจง  และก าหนดการลงทะเบียนเรียน 
ระดบัปริญญาตรี 

ประจ าภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2561 
-------------------------------------------------------------------- 

 

การเตรียมการลงทะเบยีน 
 

 

ขั้นตอน รายละเอยีดและวธิีปฏบิัติ 

1 นกัศึกษารับแบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (ท.01) ท่ีวิทยาลยั/ คณะ/ สาขาวิชา  ท่ีนักศึกษาสังกดัอยู ่ 
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 
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การลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Booking) 
 

ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2561 น้ี  จะเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนล่วงหนา้ในกลุ่มเรียนท่ี
คณะวิชาจดัให้ และกลุ่มเรียนวิชาเลือก วิชาโท วิชาเลือกเสรี  วิชาท่ีลงทะเบียนเรียนซ ้ า  และวิชาท่ี
ลงทะเบียนไม่เป็นไปตามแผนการเรียนได ้ ทั้งน้ีเพื่อลดปัญหาความคบัคัง่ในการใชง้านระบบ ในช่วง
เวลาท่ีเปิดใหล้งทะเบียนตามก าหนดลง   

โดยใหน้กัศึกษาเลือก งานลงทะเบียน และเลือก ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Booking) ส าหรับ
วธีิการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงทะเบียน มีเง่ือนไขดงัน้ี   

กลุ่มวิชาประเภทที่ 1 :  รายวิชาบงัคบัท่ีประกาศใหล้งทะเบียนตามตารางสอนของแต่ละชั้นปี
เลือกรายวชิาท่ีตอ้งการลงทะเบียนล่วงหนา้จากตาราง ระบบจะประมวลผลการลงทะเบียนในวนัถดัไป     

กลุ่มวิชาประเภทที่ 2 :  รายวิชาเลือก วิชาโท วิชาเลือกเสรี วิชาลงซ ้ า และวิชาท่ีลงทะเบียนไม่
เป็นไปตามแผนการเรียน  โดยเป็นรายวิชาท่ีไม่ซ ้ าซอ้นกบักลุ่มวิชาประเภทที่ 1 ระบบจะประมวลผล
การลงทะเบียน หลงัวนัสุดทา้ยท่ีเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า โดยมีล าดบัการประมวลผลตามชั้นปี
ตั้งแต่ ชั้นปีท่ี 4 ไปถึงชั้นปีท่ี 1 ตามล าดบัการจองกลุ่มเรียนก่อนหลงั โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ลงทะเบียนในแต่ละชั้นปี ดงัน้ี 
 

ก าหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า   
 

วนัที ่ ช้ันปี 
6 – 7  ธนัวาคม 2561 ตั้งแต่รหสั 58 ลงไป (ชั้นปีท่ี 4 ข้ึนไป) 
8 – 9  ธนัวาคม 2561 รหสั 59   (ชั้นปีท่ี 3) 

10 – 11  ธนัวาคม 2561 รหสั 60   (ชั้นปีท่ี 2) 
12 – 13  ธนัวาคม 2561 รหสั 61   (ชั้นปีท่ี 1) 

 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนล่วงหน้า ไดจ้นถึงก่อนก าหนดลงทะเบียน
ตามปกติ  หากไม่มีรายวิชาใดท่ีตอ้งลงทะเบียนเพิ่มเติมสามารถพิมพใ์บแจง้การช าระเงินออกจาก
ระบบไดท้นัทีโดยก าหนดการช าระเงินเป็นก าหนดเดียวกนักบัการลงทะเบียนปกติ 
 หากนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเพิ่มเติม  สามารถเขา้ระบบไดอี้กคร้ังในช่วงลงทะเบียนตาม
ก าหนด และถา้ตอ้งการเปล่ียนกลุ่มเรียน หรือถอนรายวชิาใหด้ าเนินการในช่วงเพิ่ม-ถอน เท่านั้น 
 โปรดศึกษาคู่มือการลงทะเบียนล่วงหนา้ (Pre-Booking)  จากเมนูคู่มือการใชง้านในหนา้หลกั
ของระบบ SLCM 
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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       
      กรณีนกัศึกษากองทุนเงินใหกู้ย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) ใหน้ าส่งใบแจง้การช าระเงิน
ท่ีฝ่ายกองทุนการศึกษาตามก าหนดเวลา     
 

หมายเหตุ    
 -  มีปัญหาเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน ใหม้าติดต่อเจา้หนา้ท่ี ท่ีศนูยบ์ริการนกัศึกษา   
                       ฝ่ายทะเบียนการศึกษา  ชั้น 2  อาคารส านกัอธิการบดี  

- เบอร์โทรศพัทภ์ายในท่ีใชติ้ดต่อเก่ียวกบัการลงทะเบียน คือ 823 และ 177 
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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  ท่ีศูนยบ์ริการนกัศึกษา 
 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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ภาคปกติ  และภาคค า่ 

วนั  เดือน  ปี รอบที่ เวลา คณะ / วทิยาลยั รหัสปี/หลกัสูตร 

3 ม.ค 62 

1 8.30 – 10.00 น. 
1. คณะนิเทศศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. วทิยาลยัการแพทย์บูรณาการ(CIM) 

 

 

 

รหัส 58 ลงไป 

ทุกหลกัสูตร 

ทุกรอบเวลาเรียน 

 
 

 

 

2 10.00 – 11.30 น. 
วทิยาลยับริหารธุรกจินวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA) 

3 11.30 – 13.00 น. 

1. คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
2. วทิยาลยัการพฒันาและฝึกอบรม

ด้านการบิน (CADT) 
3. วทิยาลยันานาชาติจีน-อาเซียน 

(CAIC) 

4  13. 30 – 15.00 น. 

1. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 
3. วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยี

และวศิวกรรมศาสตร์ (CITE) 
4. วทิยาลยัครีเอทฟีดีไซน์ แอนด์    

เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลย ี
(ANT) 

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

5 17.00 – 24.00 น. 
ส าหรับผู้ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบียน 

ในรอบที ่1-4 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 
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ภาคปกติ  และภาคค า่ 

วนั  เดือน  ปี รอบที่ เวลา คณะ / วทิยาลยั รหัสปี/หลกัสูตร 

4 ม.ค 62 

1 8.30 – 10.00 น. 
1. คณะนิเทศศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. วทิยาลยัการแพทย์บูรณาการ(CIM) 

 

 

 

รหัส 59  

ทุกหลกัสูตร 

ทุกรอบเวลาเรียน 

 
 

 

 

2 10.00 – 11.30 น. 
วทิยาลยับริหารธุรกจินวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA) 

3 11.30 – 13.00 น. 

1. คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
2. วทิยาลยัการพฒันาและฝึกอบรม

ด้านการบิน (CADT) 
3. วทิยาลยันานาชาติจีน-อาเซียน 

(CAIC) 

4  13. 30 – 15.00 น. 

1. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 
3. วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยี

และวศิวกรรมศาสตร์ (CITE) 
4. วทิยาลยัครีเอทฟีดีไซน์ แอนด์    

เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลย ี
(ANT) 

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

5 17.00 – 24.00 น. 
ส าหรับผู้ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบียน 

ในรอบที ่1-4 

ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 
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ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 

ภาคปกติ  และภาคค า่ 

วนั  เดือน  ปี รอบที่ เวลา คณะ / วทิยาลยั รหัสปี/หลกัสูตร 

5 ม.ค 62 

1 8.30 – 10.00 น. 
1. คณะนิเทศศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. วทิยาลยัการแพทย์บูรณาการ(CIM) 

 

 

 

รหัส 60  

ทุกหลกัสูตร 

ทุกรอบเวลาเรียน 

 
 

 

 

2 10.00 – 11.30 น. 
วทิยาลยับริหารธุรกจินวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA) 

3 11.30 – 13.00 น. 

1. คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
2. วทิยาลยัการพฒันาและฝึกอบรม

ด้านการบิน (CADT) 
3. วทิยาลยันานาชาติจีน-อาเซียน 

(CAIC) 

4  13. 30 – 15.00 น. 

1. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 
3. วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยี

และวศิวกรรมศาสตร์ (CITE) 
4. วทิยาลยัครีเอทฟีดีไซน์ แอนด์    

เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลย ี
(ANT) 

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

5 17.00 – 24.00 น. 
ส าหรับผู้ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบียน 

ในรอบที ่1-4 
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ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 

ภาคปกติ  และภาคค า่ 

วนั  เดือน  ปี รอบที่ เวลา คณะ / วทิยาลยั รหัสปี/หลกัสูตร 

6 ม.ค 62 

1 8.30 – 10.00 น. 
1. คณะนิเทศศาสตร์ 
2. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
3. วทิยาลยัการแพทย์บูรณาการ(CIM) 

 

 

 

รหัส 61  

ทุกหลกัสูตร 

ทุกรอบเวลาเรียน 

 
 

 

 

2 10.00 – 11.30 น. 
วทิยาลยับริหารธุรกจินวัตกรรมและ
การบัญชี (CIBA) 

3 11.30 – 13.00 น. 

1. คณะการท่องเทีย่วและการโรงแรม 
2. วทิยาลยัการพฒันาและฝึกอบรม

ด้านการบิน (CADT) 
3. วทิยาลยันานาชาติจีน-อาเซียน 

(CAIC) 

4  13. 30 – 15.00 น. 

1. คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ 
2. คณะศิลปศาสตร์ 
3. วทิยาลยันวตักรรมด้านเทคโนโลยี

และวศิวกรรมศาสตร์ (CITE) 
4. วทิยาลยัครีเอทฟีดีไซน์ แอนด์    

เอน็เตอร์เทนเมนต์เทคโนโลย ี
(ANT) 

5. คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

5 17.00 – 24.00 น. 
ส าหรับผู้ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบียน 

ในรอบที ่1-4 
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ก าหนดการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 

ภาคปกติ  และภาคค า่ 

วนั  เดือน  ปี เวลา คณะ / วทิยาลยั รหัสปี/หลกัสูตร 

7 ม.ค 62 08.30 – 24.00 น. 
ทุกคณะ 

ทีย่งัไม่ได้ลงทะเบียนตามก าหนด 

ทุกรหัส 
ทุกหลกัสูตร 

ทุกรอบเวลาเรียน 
  

ก าหนดช าระเงิน ตั้งแต่วนัที ่ 6  ธันวาคม 2561  ถึง  14  มกราคม  2562 

 

 ถ้ายงัไม่มกีารช าระเงินตามวนัทีก่ าหนด (วนัที ่ 6  ธันวาคม 2561  ถึง  14  มกราคม  2562)            
หลงัจากน้ันระบบ จะท าการยกเลกิการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด นักศึกษาจะต้อง                              
ลงทะเบียนเรียนใหม่ ในวนัทีม่กีารลงทะเบียนล่าช้า 

 

 

 นักศึกษาทีจ่ะลงทะเบียนเรียน  เพิม่ –  ถอน รายวชิาในวนัที ่ 16 – 18  มกราคม  2562                             
จะต้องช าระเงินการลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่วนัที ่ 6  ธันวาคม 2561  ถึง  14  มกราคม  2562                             
จึงจะด าเนินการ เพิม่ – ถอน รายวชิาได้ 
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การลงทะเบียนเรียน เพิม่ – ถอน รายวชิา 
วนัที่  16 – 18  มกราคม  2562 

ภาคปกติ   และภาคค ่า 
ทุกช้ันปี  ทุกหลกัสูตร  ทุกคณะวชิา 

ตั้งแต่เวลา  08.30 น. 
         ให้นักศึกษาน า แบบฟอร์มการลงทะเบียน เพิม่ – ถอน รายวิชา (ท.02)   พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบและลงนาม     ส่งมอบส่วนท่ี 1   ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน   
ส่วนท่ี 2  เกบ็ไวเ้พื่อใชใ้นการลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเอง ผา่นระบบออนไลน์  
 ช าระเงนิวนัที ่ 16 – 24  มกราคม  2562                                                                                             

ถ้ายงัไม่มกีารช าระเงนิตามวนัทีก่ าหนด  (วนัที่  16 – 24  มกราคม  2562)                                               
ต้องเสียค่าลงทะเบยีนล่าช้า  300  บาท และค่าธรรมเนยีมช าระเงนิล่าช้า 6% ของยอดลงทะเบียน 

 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา  และยังไม่ช าระเงินเพิ่ม ระบบจะไม่ยกเลิกการลงทะเบียน          
ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเพิ่ม หากมีความประสงค์จะยกเลิกวิชาดังกล่าว  ต้องมาถอนรายวิชาที่      
ฝ่ายทะเบียนการศึกษาเท่าน้ัน 

                
                     

                    ในกรณทีีถ่อนรายวชิาและมเีงนิทีจ่ะได้รับคนื   มหาวทิยาลยัจะคนืเงนิให้นักศึกษา 
           โดยผ่านทางธนาคาร ซ่ึงนักศึกษาต้องเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี ้     เพือ่ยืน่ต่อเจ้าหน้าที่ 
           ฝ่ายการเงนิ 

 ใบแจ้งการช าระเงนิ หลงัการเพิม่ - ถอน รายวชิา 
 ส าเนาเลขทีบ่ัญชี ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารไทยพาณชิย์     

สาขาในกรุงเทพ ฯ  และ ปริมณฑล  ทีม่ช่ืีอนักศึกษาเป็นเจ้าของบัญชี   
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

      ทั้งนี ้  ยกเว้น  นักศึกษากองทุนเงนิให้กู้ยมืเพือ่การศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 
 ส าเนาบัตรประจ าตวันักศึกษา 
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ก าหนดการยืน่ค าร้องขอเพกิถอนรายวชิาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ 
เพือ่ขออนุมัตสัิญลกัษณ์  W  ภายในวนัที่ 12  เมษายน 2562 

                                                                       
 
 
 
 

 
 
 
 

 การลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
                                              ภาคปกต ิ และภาคค า่ 
        ( เสียค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า 300 บาท  และค่าธรรมเนียมช าระเงนิล่าช้า ) 

วนัที่  24 – 25  มกราคม  2562 
ตั้งแต่เวลา  08.30 น. 

ใหน้กัศึกษาน า    แบบฟอร์มการลงทะเบียนเรียน (ท.01)  พบอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา
เห็นชอบและลงนาม    ส่งมอบส่วนท่ี 1 ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  ส่วนท่ี 2  เก็บ    
ไวเ้พื่อใชใ้นการลงทะเบียนเรียนดว้ยตนเองผ่านระบบออนไลน์   โดยด าเนินการลงทะเบียนเรียน
เหมือนกบัการลงทะเบียนเรียนตามก าหนด 
 ช าระเงินวนัที ่  24  มกราคม  –  1  กมุภาพนัธ์  2562                                                                                

ต้องเสียค่าลงทะเบียนล่าช้า  300  บาท และค่าธรรมเนียมช าระเงินล่าช้า  6%                       
ของยอดลงทะเบียน 

 ถ้ายงัไม่มกีารช าระเงินตามวนัทีก่ าหนด (วนัที ่ 24  มกราคม  –  1  กมุภาพนัธ์  2562)                         
ระบบจะท าการยกเลกิรายวชิาทีล่งทะเบียนเรียนไว้ทั้งหมด              
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ขั้นตอน ก าหนดเวลา รายละเอยีดและวธิีปฏบิัติ 

1 วนัที ่ 7  มกราคม  2562 

นกัศึกษารับแบบค าร้องขอลงทะเบียนเรียนแบบ Independent Study   
ตอ้งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑใ์นประกาศมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
เร่ือง  การเรียนแบบ Independent Study โดยยืน่ท่ีฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
และด าเนินตามขั้นตอนในแบบค าร้องใหค้รบถว้น 

2 วนัที่ 7 – 23  มกราคม  2562 
นกัศึกษายืน่แบบขออนุมติัลงทะเบียนแบบ Independent Study                    
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

3 
วนัที ่ 24  มกราคม  ถึง                          

วนัที ่ 1  กมุภาพนัธ์  2562 

นกัศึกษาพิมพใ์บแจง้การช าระเงิน น าไปช าระเงินท่ี ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารธนชาต  หรือธนาคาร      
กสิกรไทย  ช าระเงินภายในวนัท่ีก าหนดน้ี 

4 วนัที ่ 23  มกราคม  2562 นกัศึกษา รับตารางสอนไดท่ี้อาจารยผ์ูส้อน 

 
หมายเหตุ 

นกัศึกษาท่ียืน่แบบขออนุมติัลงทะเบียนแบบ  Independent  Study  ตั้งแต่วนัท่ี  24  มกราคม  2562 
เป็นตน้ไป  จะตอ้งช าระค่าลงทะเบียนล่าชา้ 300 บาท  และค่าธรรมเนียมช าระเงินล่าชา้  6%  ของยอด
ลงทะเบียน 

                  
                                                                     ประกาศ  ณ  วนัที ่ 13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 
                                                                         (รองศาสตราจารย์ ดร. นิตย์  เพช็รรักษ์) 
                                                             รองอธิการบดีสายงานวชิาการ  ปฏบิัตกิารแทน 

          อธิการบดี 

ขั้นตอนและก าหนดการลงทะเบียนเรียนแบบ  Independent Study 


