RECORDS OFFICE NEWS
ปที่ 9 ฉบับที่ 1/2555 ประจําเดือนสิงหาคม 2555

จัดทําโดย คณะกรรมการสงเสริมความรูง านทะเบียน สํานักทะเบียนนักศึกษา

“สํานักทะเบียนนักศึกษา” …
ขอตอนรับนักศึกษาใหมป 2555 ทุกคนดวยความยินดียง่ิ
สํานักทะเบียนนักศึกษาแนะนําขอมูลสําคัญที่นักศึกษาตองทราบ และทําความเขาใจ
เพื่อเปนประโยชนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู ดังนี้
1. หนังสือ Degree Plan and Records Office’s Services เปนคูมือ
การศึกษาซึ่งมีรายละเอียดสําคัญและเปนประโยชน ตอนักศึกษา เชน รายวิชาที่ตองศึกษา
ตามหลักสูตร , ขอบังคับการศึกษาทั้ง 19 หมวด , การคิดคะแนนเฉลี่ยประจําภาค/เฉลี่ยสะสม , หนวยงานทีต่ อ งติดตอ
เมื่อนักศึกษามีปญหา ฯลฯ กรณีที่หนังสือดังกลาวสูญหายสามารถติดตอซื้อ เลมใหมที่สํานักทะเบียนฯ (30 บาท/เลม)

2. “บริการออนไลน” ในเว็บไซตสํานักทะเบียนฯ และ “URSA Online” ใน
เว็บไซตมหาวิทยาลัยซึ่งเปนแหลงบริการขอมูลสําคัญ ไดแก การตรวจสอบตารางเรียน/
ตารางสอบ ผลการสอบ การลงทะเบียนเรียน การเพิกถอนวิชา การแกไขขอมูลสวนตัว ฯลฯ

3. “Password” ซึ่งเปนรหัสสวนตัวที่ตองใชคูกับรหัสประจําตัวนักศึกษา ในการเขาระบบ
บริการออนไลนทางอินเทอรเน็ต ดังนั้นนักศึกษาตองเก็บรักษาไวเปนความลับที่สุดและตอง
เปลี่ยนแปลง PASSWORD ทุกครั้งเมื่อมีบุคคลอื่นทราบ เพราะบุคคลนั้นอาจทําใหเกิดความ
เสียหายกับขอมูลของนักศึกษาได เชน แกไขขอมูลสวนตัวนักศึกษาทําใหขอมูลไมถูกตอง เพิกถอน
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยที่นักศึกษาไมรูตัวทําใหไมสามารถเขาสอบได เปนตน
4. บัตรนักศึกษา...สําคัญอยางไร ? บัตรประจําตัวนักศึกษาเปนบัตรที่แสดงความเปนนักศึกษา และตองใชแสดงในการ
ติดตอกับทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย และการเขาสอบทุกภาคการศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถเติมเงินในบัตรเพื่อนําไปใชบริการ
ตามหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยได กรณีบัตรหายหรือชํารุดตองติดตอทําบัตรใหม ที่
สํานักทะเบียนนักศึกษา เสียคาใชจาย 300 บาท

ประโยชนของบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มีมลู คาในบัตร
- ใชบริการไดอยางงายดาย เพียงแสดงบัตรกอนใชบริการงานทะเบียน สะดวก และรวดเร็ว เติมเงินขั้นต่ํา 10 บาท
- ชําระเงินคาบริการงานทะเบียนนักศึกษาทุกประเภทผานบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มมี ลู คาในบัตร
- เพิม่ ความสะดวกใหกับนักศึกษาในการชําระเงินคาบริการงานทะเบียน โดยไมตองไปชําระเงินที่แผนกการเงิน
เติมเงินไดที่
วิทยาเขตกลวยน้ําไท - สํานักทะเบียนนักศึกษา อาคาร 2 ชั้น 1, แผนกการเงิน
อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ ชั้น 1, และสํานักหอสมุดกลาง อาคาร 5 ชั้น 2
วิทยาเขตรังสิต - สํานักทะเบียนนักศึกษา อาคาร A3 ชั้น 1, แผนกการเงิน อาคาร A3
ชั้น 1, สํานักหอสมุด อาคารหอสมุดสุรัตน ชั้น 1, ชั้น 3, ชั้น 4, ศูนยไซเบอร อาคารหอสมุดสุรัตน ชั้น 3 และอาคาร 9 ชั้น 5
วิธีใชบริการของบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มีมลู คาในบัตร
เพียงนําบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มมี ลู คาในบัตร พรอมกับแจงความจํานงในการขอรับบริการไดที่เคานเตอรสํานักทะเบียนฯ
โดยไมตองกรอกคํารอง ผูใหบริการจะหักเงินคาบริการผานบัตรประจําตัวนักศึกษาที่มมี ลู คาในบัตร

http://www.facebook.com/bu.recordsoffice

http://twitter.com/bu_records

ปฏิทินงานทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ประจําปการศึกษา 2555
กําหนดการ

ภาคการศึกษาที่ 1/2555

ภาคการศึกษาที่
2/2555

ภาคฤดูรอน/2555

21 มิ.ย. 55 เปนตนไป

25 ต.ค. 55 เปนตนไป

2 เม.ย. 56 เปนตนไป

เซตวิชา

10 – 12 ก.ค. 55

6 – 13 พ.ย. 55

18 เม.ย. 56

รายวิชา

16 – 20 ก.ค. 55

15 – 22 พ.ย. 55

22 – 26 เม.ย. 56

รอประกาศ

รอประกาศ

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทาง
อินเทอรเน็ต
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต

กําหนดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน

ภายในวันที่ 1 ส.ค. 55

มหาวิทยาลัยปดทําการ

15 ธ.ค. – 2 ม.ค. 56

ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา
สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนลวงหนา
ทางอินเทอรเน็ตและ
ชําระเงินคาลงทะเบียนแลวเทานั้น

8 ส.ค. 55
เพิ่มวิชา กําหนดชําระเงิน
ภายในวันที่ 11 ส.ค. 55

9 ม.ค. 56
เพิ่มวิชา กําหนดชําระเงิน
ภายในวันที่ 13 ม.ค. 56

29 พ.ค. 56
เพิ่มวิชา กําหนดชําระเงิน
ภายในวันที่ 2 มิ.ย. 56

ลงทะเบียนเรียนลาชา
สําหรับนักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน
ลวงหนาทางอินเทอรเน็ตหรือ
ลงทะเบียนแลวไมไดชําระเงิน

9 ส.ค. 55
กําหนดชําระเงินภายในวันที่
11 ส.ค. 55

10 ม.ค. 56
กําหนดชําระเงินภายใน
วันที่ 13 ม.ค. 56

30 พ.ค. 56
กําหนดชําระเงินภายใน
วันที่
2 มิ.ย. 56

เปดภาคเรียน นักศึกษาชั้นปที่ 4
เปดภาคเรียน นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ลดวิชา
วันสุดทายของการแจงลาพักการศึกษา
(เฉพาะนักศึกษาที่ไมลงทะเบียนเรียน)

แจงจบการศึกษาทางอินเทอรเน็ต
(นักศึกษาที่เรียนเปนภาคสุดทาย)
สอบกลางภาค
ยายคณะ/ภาควิชา

7 ม.ค. 56

14 ส.ค. 55
15 – 17 ส.ค. 55

15 – 18 ม.ค. 56

4 – 7 มิ.ย. 56

13 ก.ย. 55

13 ก.พ. 56

2 ก.ค. 56
(เฉพาะนักศึกษา
ภาคพิเศษและหลักสูตร
ตอเนือ
่ งภาคปกติ)

14 ส.ค. – 9 ต.ค. 55

7 ม.ค. – 4 มี.ค. 56

3 – 26 มิ.ย. 56

1 – 9 ต.ค. 55

26 ก.พ. – 4 มี.ค. 56

24 – 26 มิ.ย. 56

10 – 14 ก.ย. 55

4 – 8 ก.พ. 56

-

-

ยายรอบ
เพิกถอนวิชาทางอินเทอรเน็ต (วิชาชั้นปที่ 4)
เพิกถอนวิชาทางอินเทอรเน็ต (วิชาชั้นปที่ 1
- 3)

วันเริม
่ ปดภาคการศึกษา

10 – 14 มิ.ย. 56

13 – 20 มี.ค. 56
22 ต.ค. – 28 พ.ย. 55

8 – 28 ก.ค. 56

1 – 29 เม.ย. 56

สอบปลายภาค (วิชาชั้นปที่ 4)
สอบปลายภาค (วิชาชั้นปที่1 - 3)

3 มิ.ย. 56

14 ม.ค. 56

21 – 28 มี.ค. 56
29 พ.ย. – 12 ธ.ค. 55

30 เม.ย. – 7 พ.ค.56

13 ธ.ค. 55

8 พ.ค. 56

29 – 31 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56

นักศึกษาที่แจงจบการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2555 จะตองสงรูปถายสีสวมชุดครุยพื้นหลังสีฟา ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป
(2 รูปสําหรับทําใบรับรองสําเร็จการศึกษา , 2 รูปสําหรับจัดทําทําเนียบบัณฑิต) ที่สํานักทะเบียนนักศึกษา หรือสงทางไปรษณีย โดยระบุชื่อ-สกุล
และรหัสนักศึกษาดานหลังรูป ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ 29 พ.ย.-12 ธ.ค.55 และ 7 ม.ค.-8 ก.พ.56 (หากไมสงรูปภายในระยะเวลาที่กําหนด นักศึกษา
จะไมไดรบ
ั ใบรับรองสําเร็จการศึกษา จะไดรบ
ั เพียงใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) เทานั้น โดยจัดสงทางไปรษณียหลังการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (17 ส.ค.55))
ภายในประเทศ แบบ
ลงทะเบียนดวนพิเศษ (EMS)

ตางประเทศ

ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)

60 บาท (20 บาท ตอ 1 ฉบับ)

60 บาท (20 บาท ตอ 1 ฉบับ)

ใบรับรองสําเร็จการศึกษา

20 บาท (10 บาท ตอ 1 ฉบับ)

20 บาท (10 บาท ตอ 1 ฉบับ)

คาจัดสงทางไปรษณีย

30 บาท

300 บาท

300 บาท หรือ 30 บาท

110 บาท

380 บาท

360 บาท หรือ 90 บาท

รวมทั้งสิ้น

หากไมสงรูปนักศึกษาจะไมได
รับใบรับรองสําเร็จการศึกษา
60 บาท (20 บาท ตอ 1 ฉบับ)

คําเตือน นักศึกษาที่แจงจบการศึกษาทุกคนจะตองระบุเลขที่บัญชีธนาคาร และยินยอมใหหก
ั คาธรรมเนียมหลักฐานสําเร็จการศึกษา

มิฉะนั้นเมื่อสําเร็จการศึกษาจะไมไดรับเงินประกันความเสียหายคืนและสํานักทะเบียนนักศึกษาจะไมจัดสงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาใดๆ

