ขณะกําลังศึกษา
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์ เน็ต การลงทะเบียนเรียนล่าช้ า การลงทะเบียนเพิม -ลดวิชา
การชําระเงินค่ าลงทะเบียนเรียน
• ผมอยากรู้ ข" ันตอนลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์ เน็ตครับ
เข้า http:// ursa.bu.ac.th/registration/

ยอมรับข้อตกลง / Next /ใส่ รหัสนักศึกษา และ password กด Login

กรอกวิชาและกลุ่มที7ตอ้ งการลงทะเบียน

ใส่ Password / Submit

เลือกวิธีการชําระเงิน / Next

• ลงทะเบียนเรี ยนล่ าช้ า ทําได้ ตอนไหนและมีข" ันตอนอย่ างไรคะ
สําหรับนักศึกษาในรุ่ นที7ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนล่วงหน้าทางอินเทอร์ เน็ต หรื อลงทะเบียนเรี ยนแล้วแต่ไม่ได้
ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยน ต้องติดต่อขอลงทะเบียนเรี ยนล่าช้าในวันลงทะเบียนเรี ยนล่าช้า หรื อช่วงการเพิ7มลดวิชา ที7จุดรับลงทะเบียนเรี ยน โดยลงได้เฉพาะที7นง7ั ว่างเท่านัGน และต้องชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนในวันที7
ระบุในใบรายงานผลการลงทะเบียนเรี ยน
• ลงทะเบียนเรี ยนทางอินเทอร์ เน็ตไม่ ทนั มาลงทะเบียนเรียนตอนเพิม -ลดวิชา ได้ ไหมและ มีข" ันตอนอย่ างไร
การขอเพิ7มวิชา หมายถึง การที7นกั ศึกษามีความประสงค์ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชานัGน ๆ
การขอลดวิชา หมายถึง การที7นกั ศึกษามีความประสงค์ไม่เรี ยนในรายวิชานัGน ๆ ภายหลังจากที7ได้ลงทะเบียน
เรี ยนและชําระเงินแล้ววิชาที7ขอลดวิชา จะไม่บนั ทึกในใบรายงายผลการศึกษา
การขอเพิม -ลดวิชา ทําได้ 2 ช่ องทาง คือ ที7มหาวิทยาลัย และ ทางอินเทอร์ เน็ต
ขัGนตอนที7มหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์ มขอเพิ7ม – ลดวิชา กรอกรหัสวิชา/Section /หน่วยกิต ที7ตอ้ งการ
เพิ7มในช่องเพิ7มวิชา หรื อกรอกรหัสวิชา/ Section /หน่วยกิตที7ตอ้ งการลดวิชา ในช่องลดวิชา
***การเพิ7มวิชาจะมีผลสมบูรณ์เมื7อมีการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรี ยนแล้วเท่านัGน แต่การลดวิชาจะมีผลทันที
เมื7อทําการลดวิชา***
ขัGนตอนทางอินเทอร์ เน็ต เข้า http:// ursa.bu.ac.th/registration
ทางอินเทอร์ เน็ต (Online Add-Drop)
Courses)

เลือกระบบลงทะเบียนเพิ7ม-ลดวิชา

เลือกหัวข้อ เพิ7ม-ลด อินเทอร์ เน็ต (Online Adding-Dropping of

ระบุภาคและปี การศึกษาใส่ รหัสนักศึกษา / Password แล้ว กด Login

ปฏิบตั ิตามขัGนตอน เมื7อได้วชิ าจนครบตามจํานวนที7นกั ศึกษาลงทะเบียนแล้ว กด Save

พิมพ์ใบ

รายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็ จรับเงิน (กค.018)
• ชํ าระเงินค่ าลงทะเบียนเรี ยนมีกวี ธิ ี ทําอย่ างไร
ต้องพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรี ยน/ใบเสร็ จรับเงิน (กค.018) ทางอินเทอร์ เน็ต หรื อ ขอรับด้วยตนเอง
ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา ตามวันที7กาํ หนดไว้ในปฏิทินการศึกษา

ชําระเงินที7ธนาคาร ตามวันที7ระบุใน

เอกสาร และเก็บส่ วนที7ธนาคารคืนให้ไว้เป็ นหลักฐาน หรื อ เลือกช่องทางการชําระเงินอื7น ๆ ที7สะดวกได้ตาม
ประกาศของฝ่ ายการคลัง โดยอ่านรายละเอียดได้ทางอินเทอร์ เน็ตที7
http://ursa.bu.ac.th/announce/announce.cfm
• อยากรู้ ว่าถ้ าลงทะเบียนเรียนแล้ วตารางเรียนตรงกันต้ องทําอย่ างไรบ้ าง
ขอแบบฟอร์ มคําร้องลงทะเบียนเรี ยนวิชาที7มีตารางสอบตรงกัน ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา
ไปยืน7 ขออนุมตั ิจากคณบดีที7นกั ศึกษาสังกัด

นําแบบฟอร์ ม

นําแบบฟอร์ มที7ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีแล้วมาลงทะเบียน

ในวันเพิ7ม-ลดวิชาพร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา
• ลงทะเบียนเรี ยนแล้ วตารางสอบตรงกับวิชาอืน ต้ องทําอย่ างไร
ขัGนตอนที7มหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์ มคําร้องขอลงทะเบียนเรี ยนและเขียนข้อมูลให้ครบถ้วน
ติดต่อคณะเพื7อขออนุมตั ิจากคณบดีคณะที7นกั ศึกษาสังกัด
ไปยืน7 ที7สาํ นักวิชาการ

นําแบบฟอร์ มที7ได้รับอนุมตั ิจากคณบดีแล้ว

ลงทะเบียนในวันเพิ7ม-ลดวิชาพร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา

ขัGนตอนทางอินเทอร์ เน็ต เข้าที7หน้าเว็บ URSA Online ที7 http:// ursa.bu.ac.th

เลือก Registration

Request for Courses with Examination Schedule Conflicts หรื อ เข้าหน้าเว็บระบบโดยตรงได้ที7
ที7 http:// exconf.bu.ac.th/examScheduleConflicts/main.aspx

เลือก “ ขออนุมตั ิลงทะเบียนเรี ยนวิชาที7

มีตารางสอบตรงกัน/ Registration Request for Courses with Examination Schedule Conflicts”

กรอก

รหัสนักศึกษา (Student ID) รหัสผ่าน (Password) และคลิกที7ปุ่ม “Login” ให้กรอกรหัสวิชา (Course) กลุ่ม
( Section) หลักสู ตร (Program) สาเหตุที7ขออนุมตั ิลงทะเบียนเรี ยน แล้วกดที7ปุ่ม “Add” แต่ถา้ ต้องการลบวิชา
ที7ขออนุมตั ิลงทะเบียนเรี ยน ให้คลิกที7ปุ่ม “Delete”

นักศึกษาตรวจสอบวิชาที7ขออนุมตั ิให้ถูกต้อง

จากนัGนกด “Submit” ระบบจะส่ งอีเมล์เกี7ยวกับวิชาที7ขออนุมตั ิ นักศึกษาจะลงทะเบียนเพิ7มวิชาที7ได้ขอ
อนุมตั ิไว้ ได้ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา หรื อ เพิ7ม-ลดวิชาทางอินเทอร์ เน็ต
• อยากทราบกําหนการลงทะเบียนเรี ยนล่ วงหน้ าทางอินเทอร์ เน็ต ดูได้ ทไี หน

ดูได้ทางอินเทอร์ เน็ตที7 http://recordsoffice.bu.ac.th/schedule.html
• นักศึกษาโอน/ย้ ายคณะ/ย้ ายภาควิชา/นักศึกษากลับเข้ ามาศึกษาใหม่ จะลงทะเบียนเรียนจะต้ องทําอย่ างไรบ้ าง
ก่อนการลงทะเบียนเรี ยนนักศึกษาจะต้องติดต่อหัวหน้าภาควิชาด้วยทุกครัGง
• ลงทะเบียนเรี ยนแล้ วชํ าระเงินไม่ ทนั ภายในวันทีก าํ หนดลงทะเบียนเรียนใหม่ ได้ วนั ไหน
สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ในวันลงทะเบียนเรี ยนล่าช้าหรื อวันลงทะเบียนเรี ยนเพิ7ม-ลดวิขา
• ชํ าระเงินแล้ วต้ องการเปลียน Section จะได้ เงินคืนกีเ ปอร์ เซ็นต์
ได้เงินคืน 40%
• ลดวิชาและมีสิทธิ=ได้ เงินคืน 100% แต่ ทาํ ทางอินเทอร์ เน็ตทําไมได้ เงินคืน 40%
กรณี ที7นกั ศึกษาต้องการลดวิชาและมีสิทธิjได้เงินคืน 100% จะต้องติดต่อที7จุดลงทะเบียนเรี ยนเท่านัGน
• ต้ องการลดวิชาเพราะไม่ ผ่านวิชาพืน" ความรู้ จะได้ เงินคืนกีเ ปอร์ เซ็นต์
ได้เงินคืน 100%
• ลงทะเบียนเรี ยนและชํ าระเงินตามวันทีก าํ หนดแล้ ว แต่ พอตรวจสอบอีกทีวชิ าหายไปเพราะอะไร
วิชาที7นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยน Section อาจจะปิ ด หรื อ ไม่ผา่ นวิชาพืGนความรู ้ นักศึกษาต้องรี บติดต่อสํานัก
ทะเบียนฯ เพื7อลงทะเบียนเรี ยนใหม่
• อยากลงทะเบียนเรียน Section ทีเ ป็ นของ Block Course จะลงทะเบียนได้ วนั ไหน
สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ในวันลงทะเบียนเรี ยนเพิ7ม-ลดวิชา
• การลดวิชาและมีสิทธิ=ได้ เงินคืน 100% ในกรณีใดบ้ าง
คณะประการปิ ด Section หรื อ ไม่ผา่ นวิชาพืGนความรู ้ หรื อ ตารางเรี ยน/ตารางสอบชนกัน

การขอลาพักการศึกษา
• ถ้ าเทอมไหนไม่ ลงทะเบียนเรี ยนต้ องลาพักการศึกษาต้ องทําอยากไรบ้ าง
- สําหรับนักศึกษาภาคปกติที7ไม่ได้ลงทะเบียนเรี ยนในเทอม1 และเทอม 2 ยกเว้นsummer แต่ นักศึกษาภาค
พิเศษ ทุกเทอม ถ้าไม่ลงทะเบียนเรี ยนต้องยืน7 เรื7 องขอลาพักการศึกษาที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาภายใน 30 วัน
หลังเปิ ดภาคการศึกษา มิฉะนัGนจะถูกจําหน่ายชื7อออกจากทะเบียนนักศึกษา
• ขั"นตอนการขอลาพักการศึกษา
ขอแบบฟอร์ มคําร้องลาพักการศึกษา ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา
ชําระเงิน 500 บาท ต่อภาคกาคศึกษาปกติ
คําร้องในสมุดลาพักอีกครัGง

นักศึกษาลงชื7อในสมุดลาพักการศึกษา

ส่ งคําร้องคืนให้สาํ นักทะเบียนนักศึกษาและลงชื7อส่ ง

สํานักทะเบียนนักศึกษานัดนักศึกษาดูขอ้ มูลรายวิชาทางอินเทอร์ เน็ตภาค

การศึกษาที7จะกลับมาเรี ยน
*** นักศึกษาสามารถชําระเงินค่าลาพักการศึกษาได้ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาได้ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา
กรณี ที7มีบตั รนักศึกษา ***

การขอทําบัตรแทนเข้ าห้ องสอบ
• ขอทําบัตรแทนเข้ าห้ องสอบเนืองจากลืมเอาบัตรประจําตัวมา
ลงชื7อเพื7อขอทําบัตรแทนเข้าห้องสอบ

สํานักทะเบียนนักศึกษาออกบัตรแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา

พร้อมให้นกั ศึกษาลงชื7อบนบัตรแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา

นักศึกษานําบัตรแทนบัตรประจําตัว

นักศึกษาไปยืน7 และลงชื7อบนบัตรต่อหน้ากรรมการคุมสอบ

การขอทําบัตรนักศึกษาใหม่
• หนูจะขอทําบัตรนักศึกษาใหม่ ค่ะ
ยืน7 คําร้องขอทําบัตรบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา
บาท

ชําระค่าธรรมเนียม 300

ถ่ายรู ป (เฉพาะนักศึกษาที7ตอ้ งการรู ปใหม่) รอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่

*** นักศึกษาสามารถชําระเงินค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษากรณี ที7มีบตั ร
นักศึกษา ***

การขอเติมเงินในบัตรนักศึกษาและการชําระเงินผ่ านบัตรนักศึกษา
• อาจารย์ เวลาหนูมาขอหลักฐานการศึกษาต่ างๆ ทีส ํ านักทะเบียนฯ แล้ วต้ องเดินไปจ่ ายเงินทีก ารเงินมันยุ่งยาก
มาก
ยังไม่รู้ละซิ วา่ เรามีบริ การใหม่ให้แล้วจ๊ะ สํานักทะเบียนฯ สามารถเติมเงินให้นกั ศึกษาที7มีบตั รประจําตัว
นักศึกษาจํานวนขัGนตํ7า 10 บาท และนักศึกษาสามารถชําระเงินค่าบริ การต่าง ๆ ผ่านบัตรประจําตัวนักศึกษา
เช่น ค่าใบรับรอง ใบรายงานผลการศึกษา บัตรนักศึกษา ค่าลาพักการศึกษา เป็ นต้น ได้ที7สาํ นักทะเบียน
นักศึกษาทัGง 2 วิทยาเขต

การขอเปลีย นชือ-นามสกุล / ทีอ ยู่
• ผมไปเปลีย นชื อ-นามสกุลมาต้ องทําอย่ างไรบ้ าง
ยืน7 แบบฟอร์ มคําร้องขอเปลี7ยนชื7อ-นามสกุล พร้อมหลักฐาน
วันรุ่ งขึGน

แจ้งผลให้นกั ศึกษาทราบทาง e-Mail

กรอกแบบฟอร์ มคําร้องขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (แนบบัตรประจําตัวเดิม)

ชําระค่าธรรมเนียมในการทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่

รอรับบัตรนักศึกษาใหม่

*** นักศึกษาสามารถชําระเงินค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษากรณี ที7มีบตั ร
นักศึกษา ***
• เปลีย นทีอ ยู่ใหม่ แต่ ไม่ อยากไปทําทีม หาวิทยาลัยทําทางอินเทอร์ เน็ตได้ หรื อเปล่ า
ได้ค่ะเข้า http:// ursa.bu.ac.th/index_main.cfm
เปลี7ยนที7อยูต่ ิดต่อได้เลือก Mailing Address

เลือก Personal data/ใส่ User Name และ Password
เปลี7ยนที7อยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้าน เลือก Permanent

Address
*** เปลี7ยนที7อยูต่ ามสําเนาทะเบียนบ้านเมื7อดําเนินการทางอินเทอร์ เน็ตแล้วให้นาํ สําเนาทะเบียนบ้านใหม่มาส่ งที7
เคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษาภายในวัน 7 วัน หลังดําเนิ นการแก้ไขทางอินเทอร์ เน็ต ***

การขอสอบชดเชยปลายภาค
• ผมมาสอบปลายภาค ไม่ ได้ ครับเพราะ...............(หลายสาเหตุ)
นักศึกษาที7ไม่สามารถมาสอบปลายภาคได้ สามารถยืน7 คําร้องขอสอบชดเชยปลายภาคได้ ภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันที7ขาดสอบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบได้ใกรณี ต่อไปนีG
กรณี ที7 1.เจ็บป่ วยหนักและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุ
ชัดเจนว่าไม่สามารถมาสอบได้
กรณี ที7 2.ประสบอุบตั ิเหตุทาํ ให้ได้รับบาดเจ็บหรื อต้องอยูใ่ นที7เกิดเหตุเพื7อแก้ไขปั ญหา
กรณี ที7 3.บิดา/มารดา หรื อผูป้ กครอง เจ็บป่ วยหนัก หรื อประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรื อเสี ยชีวติ
กรณี ที7 4. เกิดภัยพิบตั ิแก่ทรัพย์สินของตนเองหรื อครอบครัว
***หลักฐานประกอบ บัตรประจําตัวนักศึกษา และหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็ จค่าใช้จ่าย ใบ
รายงานผลการศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นต้น****
• แล้ วต้ องติดต่ อทีใ ดและต้ องทําอย่ างไรถ้ าขาดชดเชยปลายภาค
ยืน7 แบบฟอร์ มคําร้องขอสอบชดเชยปลายภาคที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาพร้อมหลักฐาน
นักศึกษาตรวจสอบคําร้องพร้อมหลักฐานที7แนบประกอบ
คณะกรรมการพิจารณา
กรณี อนุมตั ิ

สํานักทะเบียน

สํานักทะเบียนนักศึกษาส่ งคําร้องให้

นักศึกษาตรวจสอบผลทาง e-Mail ตามวันที7นดั
สํานักวิชาการแจ้งผลการพิจารณาเพื7อทราบ วัน-เวลา-สถานที7สอบ หากได้รับอนุมตั ิแต่ไม่
เข้าสอบตามกําหนดจะได้เกรด F

กรณี ไม่อนุมตั ิ สํานักทะเบียนนักศึกษาแจ้งผลการพิจารณา ได้รับเกรดตามความเป็ นจริ ง

การเพิกถอนวิชากรณีพเิ ศษ
• การเพิกถอนวิชากรณีพเิ ศษ ทําได้ ในกรณีใดบ้ าง
กรณี ที7 1.เจ็บป่ วยหนักและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ระบุ
ชัดเจนว่าไม่สามารถมาสอบได้
กรณี ที7 2.ประสบอุบตั ิเหตุทาํ ให้ได้รับบาดเจ็บหรื อต้องอยูใ่ นที7เกิดเหตุเพื7อแก้ไขปั ญหา
กรณี ที7 3.บิดา/มารดา หรื อผูป้ กครอง เจ็บป่ วยหนัก หรื อประสบอุบตั ิเหตุร้ายแรงต้องนอนรักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรื อเสี ยชีวติ
กรณี ที7 4. เกิดภัยพิบตั ิแก่ทรัพย์สินของตนเองหรื อครอบครัว

***หลักฐานประกอบ บัตรประจําตัวนักศึกษา และหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็ จค่าใช้จ่าย ใบ
รายงานผลการศึกษาอย่างไม่เป็ นทางการ เป็ นต้น****
• ขั"นตอนการเพิกถอนวิชากรณีพเิ ศษ
ยืน7 แบบฟอร์ มคําร้องขอเพิกถอนวิชาพิเศษที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาพร้อมหลักฐาน
นักศึกษาตรวจสอบคําร้องพร้อมหลักฐานที7แนบประกอบ
พิจาณาคําร้อง

สํานักทะเบียน

ผูอ้ าํ นวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา

แจ้งผลให้นกั ศึกษาทราบทาง e-Mail ในวันประกาศผลสอบทางอินเทอร์ เน็ต

สํานักทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบคําร้อง
กรณี อนุมตั ิ บันทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา
กรณี ไม่อนุมตั ิ ได้รับเกรดตามความเป็ นจริ ง

การขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
• ต้ องการลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ทําอย่ างไร
ยืน7 แบบฟอร์ มคําร้องขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาพร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา
(หากไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษาให้สาํ เนาบัตรประชาชนจํานวน 2 ฉบับ)

สํานักทะเบียนนักศึกษา

ตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์ พร้อมลงนามในคําร้อง
กรณี เป็ นนักศึกษากองทุนติดต่อแผนกทุนการศึกษา
กรณี มีเอกสารค้างส่ งห้องสมุดติดต่อห้องสมุด
หลังจากนัGนนักศึกษาลงนามในใบปะหน้าขอลาออกและสารบัญทะเบียนนักศึกษา

ติดต่อฝ่ าย

การคลังเพื7อรับเงินประกันความเสี ยหายคืน
• เรียนจบแล้ วต้ องขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา หรือไม่
ไม่ตอ้ งลาออก เนื7 องจากมหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันความเสี ยหายให้นกั ศึกษาทางบัญชีธนาคารที7
นักศึกษาระบุไว้ในขณะแจ้งจบการศึกษาทางอินเทอร์ เน็ตภายหลังจากมหาวิทยาลัยหากค่าจัดทําหลักฐาน
สําเร็ จการศึกษาและค่าอื7น ๆ (ถ้ามี) ยกเว้นกรณี ของนักศึกษาต่างชาติตอ้ งลาอกจากการเป็ นนักศึกษาโดยรับ
เงินสดค่าประกันความเสี ยหายคืนแทนการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารให้นกั ศึกษา
ว่าจะสําเร็ จการศึกษาแล้วเพราะมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้นกั ศึกษาต่างชาติทางบัญชี ธนาคารกรณี ไม่สาํ เร็ จ
การศึกษา หรื อกรณี ไม่สาํ เร็ จการศึกษา

• ถ้ าเรียนไม่ จบต้ องขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา หรือไม่
นักศึกษาทุกคนที7ไม่สาํ เร็ จการศึกษาต้องยืน7 ลาออกด้วยตนเองที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาพร้อมบัตรประจําตัว
นักศึกษา
กรณี ไม่มีบตั รประจําตัวนักศึกษาต้องแนบใบแจ้งความบัตรประจําตัวนักศึกษาหาย และแนบสําเนาบัตรประชาชน
แทน 2 ชุด แทน

การขอเอกสารประกอบการเบิกค่ าเล่าเรียน
• ต้ องการเอกสารไปเบิกค่ าเล่ าเรียน
ติดต่อเคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษาเพื7อแจ้งความประสงค์พร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา
ได้ตG งั แต่ก่อนเปิ ดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์

ชําระค่าธรรมเนียมโดยหักเงินจากบัตรประจํานักศึกษา

รับเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรี ยน
*** เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรี ยนประกอบด้วยใบก่อตัGงมหาวิทยาลัย รายละเอียดค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจําภาค ***

การขอเอกสารใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
• ต้ องการขอใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
ติดต่อเคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษาเพื7อแจ้งความประสงค์พร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมโดยหักเงินจากบัตรประจํานักศึกษา
รอรับเอกสารใบรับรองการเป็ นนักศึกษา (ประมาณ 10-15 นาที)
สามารถเติมเงินในบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ที7เคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษา หรื อที7เคาน์เตอร์
ฝ่ ายการคลังได้

การขอเอกสารใบรายงานผลการเป็ นนักศึกษา
• อยากได้ ใบรายงานผลการเรียนต้ องทําอย่ างไร
ติดต่อเคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษาเพื7อแจ้งความประสงค์พร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา
ชําระค่าธรรมเนียมโดยหักเงินจากบัตรประจํานักศึกษา
กรณี ใบรายงานผลการศึกษาแบบไม่เป็ นทางการฉบับละ 10 บาท
กรณี ใบรายงานผลการศึกษาแบบเป็ นทางการ ฉบับละ 20 บาท

รอรับได้ทนั ที

รอรับเอกสาร(ประมาณ 10-15 นาที)

คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
การขอแจ้ งจบการศึกษา
• การแจ้ งจบการศึกษาคืออะไร ต้ องทําเมือใด จําเป็ นหรือไม่ ต้องแจ้ งจบการศึกษา
การแจ้งจบการศึกษาคือการที7นกั ศึกษาได้ลงทะเบียนเรี ยนในภาคการศึกษาสุ ดท้ายและประสงค์ที7จะให้
มหาวิทยาลัยทราบว่านักศึกษาใกล้จะสําเร็ จการศึกษา เพื7อให้มหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบการสําเร็ จ
การศึกษาให้ และดําเนินการต่าง ๆ ตามขัGนตอนของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งจบการศึกษาทาง
อินเทอร์ เน็ต ที7 http : //ursa.bu.ac.th/rfg/ ได้ระหว่างวันเปิ ดภาคการศึกษา ถึงวันสุ ดท้ายของการสอบกลางภาค
(ภายในเวลา 24.00 น.)
กรณี ที7นกั ศึกษาไม่ได้แจ้งจบภายในระยะเวลาที7กาํ หนด ต้องแจ้งจบที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษา ได้
ภายในวันสุ ดท้ายการสอบปลายภาคในภาคนัGน โดยเสี ยค่าปรับวัน 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท (นับรวม
วันหยุด)
• จําเป็ นหรื อไม่ ทตี ้ องแจ้ งจบการศึกษา
จําเป็ น เนื7องจากหากนักศึกษาไม่แจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษานัGน ๆ เมื7อมีการประกาศเกรดภาค
การศึกษาดังกล่าวแล้ว สํานักทะเบียนจะไม่ตรวจสอบว่านักศึกษาสําเร็ จการศึกษาหรื อไม่ และไม่นาํ ชื7อ
นักศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ นักศึกษาจะไม่ได้รับหลักฐานสําเร็ จการศึกษาแลไม่ได้ปริ ญญาบัตร
นักศึกษาต้องเสี ยเวลาแจ้งจบการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป
• การแจ้ งจบการศึกษาและการยินยอมให้ มหาวิทยาลัยหักเงินค่ าประกันความเสี ยหายเกียวข้ องกันอย่ างไร
เกี7ยวข้องกันดังนีG
นักศึกษาที7สาํ เร็ จการศึกษา มหาวิทยาลัยจะส่ งเอกสารสําเร็ จการศึกษาให้ทางไปรษณี ย ์ ดังนัGนนักศึกษาจะต้อง
แจ้งจบการศึกษาและยินยอมให้มหาวิทยาลัยจัดส่ งเอกสารสําเร็ จการศึกษาพร้อมกันด้วย โดยนักศึกษาจะต้องใส่ หมายเลข
บัญชีธนาคารในขัGนตอนการแจ้งจบด้วยเพื7อให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าประกันความเสี ยส่ วนที7เหลือจากการหักค่าจัดทํา
หลักฐานสําเร็ จการศึกษาค่าจัดส่ งเอกสารสําเร็ จการศึกษา และค่าอื7น ๆ (ถ้ามี) โดยฝ่ ายการคลังจะคืนให้หลังจากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษาแล้ว 1 เดือน
เอกสารสําเร็ จการศึกษามีค่าธรรมเนียมการจัดทํา ดังนีG
- ใบรับรองสําเร็ จการศึกษา (ฉบับละ 10 บาท ฉบับภาษาไทย 1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ) 20 บาท
- ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับละ 20 บาท 3 ฉบับ) 60 บาท

- ค่าจัดส่ งไปรษณี ย ์ (EMS) ภายในประเทศ 30 บาท
- หรื อค่าจัดส่ งไปรษณี ยล์ งทะเบียนระหว่างประเทศ 300 บาท
• การแจ้ งจบการศึกษามีวธิ ีใดบ้ าง มีข" ันตอนอย่ างไร
มี 2 วิธี คือ
วิธีที 1. แจ้ งจบการศึกษาทางอินเทอร์ เน็ต
นักศึกษาที7เรี ยนภาคสุ ดท้ายตรวจสอบผลการเรี ยนว่าครบตามที7หลักสู ตรกําหนด ดูจาก Transcript
เปรี ยบเทียบกับ Degree Plan and Student’s Manual หรื อ ปรึ กษาอาจารย์แผนกแนะแนว
แจ้งจบทางอินเทอร์ เน็ตสําหรับผูท้ ี7ไม่เคยแจ้งจบการศึกษาในภาคที7ผา่ นมาที7 http:// ursa.bu.ac.th/rfg
เริ7 มตัGงแต่วนั เปิ ดภาค ถึง วันสุ ดท้ายของการสอบกลางภาค
แจ้งเลขบัญชีธนาคารสําหรับโอนเงินค่าประกันความเสี ยหาย และยอดเงินคงเหลือ (ถ้ามี)
ที7 URSA Online เลือก Student Information เลือก Bank Account
ตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษา ว่าครบตามที7กาํ หนดหรื อไม่โดยพบอาจารย์ที7ปรึ กษาคณะ
ขอหลักฐานการศึกษาไปใช้งาน ดูรายละเอียดที7 “BU Announcement”
วิธีที 2 . แจ้ งจบการศึกษาทีเ คาน์ เตอร์ สํานักทะเบียนนักศึกษา
นักศึกษาที7เรี ยนภาคสุ ดท้ายตรวจสอบผลการเรี ยนว่าครบตามที7หลักสู ตรกําหนด ดูจาก Transcript
เปรี ยบเทียบกับ Degree Plan and Student’s Manual หรื อ ปรึ กษาอาจารย์แผนกแนะแนว
สําหรับผูท้ ี7เคยแจ้งจบการศึกษาในภาคที7ผา่ นมาทางอินเทอร์ เน็ตโดย เริ7 มตัGงแต่วนั เปิ ดภาค ถึง วัน
สุ ดท้ายของการสอบกลางภาค และผูท้ ี7แจ้งจบทางอินเทอร์ เน็ตไม่ทนั ตามกําหนดจนถึงวันสุ ดท้าย
การสอบปลายภาคโดยต้องชําระค่าปรับวันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท นับรวมวันหยุด
แจ้งเลขบัญชีธนาคารสําหรับโอนเงินค่าประกันความเสี ยหาย และยอดเงินคงเหลือ (ถ้ามี)
ที7 URSA Online เลือก Student Information เลือก Bank Account
ตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษา ว่าครบตามที7กาํ หนดหรื อไม่โดยพบอาจารย์ที7ปรึ กษาคณะ
ขอหลักฐานการศึกษาไปใช้งาน ดูรายละเอียดที7 “BU Announcement”
• หลักฐานการศึกษาทีค วรขอไปใช้ งานก่ อนการสํ าเร็จการศึกษามีอะไรบ้ าง / ควรยืนคําร้ องขอเมือใด
ใบรับรองศึกษาภาคสุ ดท้าย
เริ7 มขอได้ตG งั แต่เปิ ดภาคเรี ยนจนถึงก่อนการสอบปลายภาค ฉบับละ 10 บาท สามารถขอได้ทG งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยระบุวา่ กําลังศึกษาเป็ นภาคสุ ดท้ายตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี ติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดง
บัตรประจําตัวนักศึกษาที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาทัGงวิทยาเขตกล้วยนํGาไท และวิทยาเขตรังสิ ต ใช้เวลา
ประมาณ 15 นาที

ใบรับรองเรี ยนเรี ยนครบหลักสู ตร กําลังรอฟังผล
เริ7 มขอได้ตG งั แต่วนั แรกที7เริ7 มสอบปลายภาค จนกระทัง7 ประกาศผลการสอบครบทุกวิชา ฉบับละ 10 บาท
สามารถขอได้ทG งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยระบุวา่ ศึกษาครบตามหลักสู ตรปริ ญญาตรี ขณะนีGกาํ ลังรอ
ฟังผลสอบภาคสุ ดท้าย ติดต่อด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาทัGง
วิทยาเขตกล้วยนํGาไท และวิทยาเขตรังสิ ต ใช้เวลาประมาณ 15 นาที
ใบรับรองรอสภาอนุมตั ิ
เริ7 มขอได้ตG งั แต่ประกาศผลการสอบครบทุกวิชา จนถึงก่อนวันเสนอสภาอนุมตั ิการสําเร็ จการศึกษา โดยจะ
ระบุวา่ นักศึกษาสอบไล่ได้ครบทุกวิชาและสําเร็ จการศึกษาขัGนปริ ญญาตรี และกําลังดําเนินการขออนุมตั ิ เพื7อ
ใช้สมัครงาน หรื อสมัครเรี ยน ฉบับละ 10 บาท สามารถขอได้ทG งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดต่อด้วย
ตนเองพร้อมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาและรู ปถ่ายชุดนักศึกษาขนาด 2 นิGว ที7สาํ นักทะเบียนนักศึกษาทัGง
วิทยาเขตกล้วยนํGาไท และวิทยาเขตรังสิ ต นัดรับเอกสาร หลังจากที7แจ้งความประสงค์ 3 วันทําการ
• ทําไมต้ องส่ งรู ปชุ ดครุ ยของผู้สําเร็จการศึกษา
เพราะมหาวิทยาลัยต้องนํารู ปถ่ายชุดครุ ยมาจัดทําทําเนียบบัณฑิต 2 รู ป และจัดทําหลักฐานใบรับรอง
สําเร็ จการศึกษาให้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาที7ยนิ ยอมให้จดั ส่ งหลักฐานสําเร็ จการศึกษาทางไปรษณี ย ์ โดยยินยอมให้
มหาวิทยาลัยหักเงินค่าจัดทําเอกสารจากเงินค่าประกันความเสี ยหายด้วย
• ส่ งรู ปชุ ดครุ ยได้ ทไี หน
ที7เคาน์เตอร์ สาํ นักทะเบียนนักศึกษา ทัGง 2 วิทยาเขต หรื อทางไปรษณี ยจ์ ่าหน้าซองถึง
สํานักทะเบียนนักศึกษา (แผนกตรวจสอบและออกเอกสารสําคัญ) วิทยาเขตรังสิ ต ถ.พหลโยธิ น
ต.คลองหนึ7ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

สํ าเร็จการศึกษา
การได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม
• ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึง จะต้ องมีคุณสมบัติดังนี"
1. เป็ นผูท้ ี7สอบได้คะแนนเฉลี7ยสะสมตัGงแต่ 3.50 ขึGนไปโดยไม่เคยสอบวิชาใดได้ลาํ ดับขัGน D หรื อ D+ หรื อ F
หรื อ U ไม่เคยลงทะเบียนเรี ยนซํGาในวิชาใดและลงทะเบียนเรี ยนทัGงสิG นไม่เกิน 150 หน่วยกิต

2. สอบได้หน่วยกิตครบตามที7กาํ หนดไว้ภายในสี7 ปีการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคปกติ หรื อ
ภายในห้าปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ ทัGงนีG ไม่นบั ภาคการศึกษาที7ได้รับอนุ มตั ิ
ให้ลาพัก
ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้ องมีคุณสมบัติดังนี"
1. เป็ นผูท้ ี7สอบได้คะแนนเฉลี7ยสะสมตัGงแต่ 3.25 ขึGนไป โดยไม่เคยสอบวิชาใดได้ลาํ ดับขัGน F หรื อ U และไม่เคย
ลงทะเบียนเรี ยนซํGาในวิชาใด และลงทะเบียนเรี ยนทัGงสิG นไม่เกิน 150 หน่วยกิต
2. สอบได้หน่วยกิตครบตามที7กาํ หนดไว้ภายในสี7 ปีการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคปกติ หรื อ
ภายในห้าปี การศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ภาคพิเศษ ทัGงนีG ไม่นบั ภาคการศึกษาที7ได้รับอนุ มตั ิ
ให้ลาพัก
หมายเหตุ นักศึ กษาที7 ขอเที ยบโอน นักศึ กษาที7 ขอศึกษาปริ ญญาที7 สอง นักศึกษาหลักสู ตรปริ ญญาตรี ต่อเนื7 อง นักศึ กษา
หลักสู ตรปริ ญญาตรี สําหรับผูจ้ บอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่าและนักศึกษาเรี ยนข้ามสถาบันไม่มีสิทธิj ได้รับปริ ญญาเกี ยรตินิยม
ทัGงนีGไม่รวมถึงนักศึกษาที7ไปในโครงการแลกเปลี7ยนกับสถาบันต่างประเทศและเทียบโอนหน่วยกิตกลับมา
• การขึน" ทะเบียนบัณฑิตคืออะไร สํ าคัญอย่ างไร
คือการที7นกั ศึกษาที7สาํ เร็ จการศึกษาแล้วแจ้งความประสงค์ที7จะรับใบปริ ญญาบัตรจากมหาวิทยาลัย โดย
บัณฑิตจะต้องขึGนทะเบียนศิษย์เก่าตลอดชีพพร้อมกันด้วย ซึ7 งมหาวิทยาลัยกําหนดให้ขG ึนทะเบียนบัณฑิตทาง
อินเทอร์ เน็ตและชําระเงินตามวันที7กาํ หนด (ยกเว้นกรณี เป็ น(ที7เป็ นศิษย์เก่าที7เคยชําระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษย์
เก่าตลอดชีพแล้ว ไม่ตอ้ งชําระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษย์เก่าอีก โดยต้องแจ้งความประสงค์วา่ ต้องการเข้าร่ วมพิธี
ประสาทปริ ญญาบัตรหรื อไม่
• จําเป็ น ต้ องขึน" ทะเบียนบัณฑิต หรือไม่
ถ้าบัณฑิตต้องการใบปริ ญญาบัตร จําเป็ นต้องขึGนทะเบียนบัณฑิต หากต้องการเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญา
บัตร ต้องขึGนทะเบียนบัณฑิตทางอินเทอร์ เน็ตในช่วงเวลาที7กาํ หนดโดยแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมพิธี

