
 

 

การลงทะเบียนเรียนทางอนิเทอร์เน็ต  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนเพิ�ม-ลดวชิา   

การชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

• ผมอยากรู้ขั"นตอนลงทะเบียนเรียนทางอนิเทอร์เน็ตครับ 

เขา้ http:// ursa.bu.ac.th/registration/        ยอมรับขอ้ตกลง / Next /ใส่รหสันกัศึกษา และ password กด Login                         

         กรอกวชิาและกลุ่มที7ตอ้งการลงทะเบียน         ใส่ Password / Submit          เลือกวิธีการชาํระเงิน  / Next 

• ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ทาํได้ตอนไหนและมีขั"นตอนอย่างไรคะ 

สาํหรับนกัศึกษาในรุ่นที7ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนล่วงหนา้ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนเรียนแลว้แต่ไม่ได้

ชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ตอ้งติดต่อขอลงทะเบียนเรียนล่าชา้ในวนัลงทะเบียนเรียนล่าชา้ หรือช่วงการเพิ7ม-

ลดวชิา ที7จุดรับลงทะเบียนเรียน โดยลงไดเ้ฉพาะที7นั7งวา่งเท่านัGน และตอ้งชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนในวนัที7

ระบุในใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียน 

• ลงทะเบียนเรียนทางอนิเทอร์เน็ตไม่ทนั มาลงทะเบียนเรียนตอนเพิ�ม-ลดวชิา ได้ไหมและ มีขั"นตอนอย่างไร  

การขอเพิ7มวิชา หมายถึง การที7นกัศึกษามีความประสงคล์งทะเบียนเรียนในรายวชิานัGน ๆ  

การขอลดวชิา หมายถึง การที7นกัศึกษามีความประสงคไ์ม่เรียนในรายวชิานัGน ๆ ภายหลงัจากที7ไดล้งทะเบียน

เรียนและชาํระเงินแลว้วชิาที7ขอลดวชิา จะไม่บนัทึกในใบรายงายผลการศึกษา 

การขอเพิ�ม-ลดวชิา ทาํได้  2 ช่องทาง คือ ที7มหาวทิยาลยั และ ทางอินเทอร์เน็ต 

ขัGนตอนที7มหาวทิยาลยั   กรอกแบบฟอร์มขอเพิ7ม – ลดวชิา     กรอกรหสัวชิา/Section /หน่วยกิต ที7ตอ้งการ

เพิ7มในช่องเพิ7มวชิา หรือกรอกรหสัวชิา/ Section /หน่วยกิตที7ตอ้งการลดวชิา ในช่องลดวชิา 

 ***การเพิ7มวชิาจะมีผลสมบูรณ์เมื7อมีการชาํระเงินค่าลงทะเบียนเรียนแลว้เท่านัGน   แต่การลดวชิาจะมีผลทนัที

เมื7อทาํการลดวชิา*** 

ขัGนตอนทางอินเทอร์เน็ต   เขา้ http:// ursa.bu.ac.th/registration          เลือกระบบลงทะเบียนเพิ7ม-ลดวชิา

ทางอินเทอร์เน็ต (Online Add-Drop)          เลือกหวัขอ้ เพิ7ม-ลด อินเทอร์เน็ต (Online Adding-Dropping of 

Courses)          ระบุภาคและปีการศึกษาใส่รหสันกัศึกษา / Password แลว้ กด Login 

                               ปฏิบติัตามขัGนตอน เมื7อไดว้ชิาจนครบตามจาํนวนที7นกัศึกษาลงทะเบียนแลว้ กด Save           พิมพใ์บ  

ขณะกาํลงัศึกษา 



                  รายงานผลการลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน (กค.018) 

• ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียนมีกี�วธีิ ทาํอย่างไร  

ตอ้งพิมพใ์บรายงานผลการลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน  (กค.018) ทางอินเทอร์เน็ต หรือ ขอรับดว้ยตนเอง

ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา ตามวนัที7กาํหนดไวใ้นปฏิทินการศึกษา           ชาํระเงินที7ธนาคาร ตามวนัที7ระบุใน

เอกสาร และเก็บส่วนที7ธนาคารคืนใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน  หรือ เลือกช่องทางการชาํระเงินอื7น ๆ ที7สะดวกไดต้าม

ประกาศของฝ่ายการคลงั โดยอ่านรายละเอียดไดท้างอินเทอร์เน็ตที7   

http://ursa.bu.ac.th/announce/announce.cfm 

• อยากรู้ว่าถ้าลงทะเบียนเรียนแล้วตารางเรียนตรงกนัต้องทําอย่างไรบ้าง 

ขอแบบฟอร์มคาํร้องลงทะเบียนเรียนวชิาที7มีตารางสอบตรงกนั ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา          นาํแบบฟอร์ม

ไปยื7นขออนุมติัจากคณบดีที7นกัศึกษาสังกดั             นาํแบบฟอร์มที7ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีแลว้มาลงทะเบียน

ในวนัเพิ7ม-ลดวชิาพร้อมบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

• ลงทะเบียนเรียนแล้วตารางสอบตรงกบัวชิาอื�นต้องทาํอย่างไร 

ขัGนตอนที7มหาวทิยาลยั   กรอกแบบฟอร์มคาํร้องขอลงทะเบียนเรียนและเขียนขอ้มูลให้ครบถว้น                     

ติดต่อคณะเพื7อขออนุมติัจากคณบดีคณะที7นกัศึกษาสังกดั           นาํแบบฟอร์มที7ไดรั้บอนุมติัจากคณบดีแลว้

ไปยื7นที7สาํนกัวชิาการ             ลงทะเบียนในวนัเพิ7ม-ลดวชิาพร้อมบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

ขัGนตอนทางอินเทอร์เน็ต   เขา้ที7หนา้เวบ็ URSA Online ที7 http:// ursa.bu.ac.th              เลือก Registration  

Request for Courses with Examination Schedule Conflicts หรือ เขา้หนา้เวบ็ระบบโดยตรงไดที้7   

ที7 http:// exconf.bu.ac.th/examScheduleConflicts/main.aspx             เลือก “ ขออนุมติัลงทะเบียนเรียนวชิาที7  

มีตารางสอบตรงกนั/ Registration Request for Courses with Examination Schedule Conflicts”            กรอก 

รหสันกัศึกษา (Student ID) รหสัผา่น (Password)  และคลิกที7ปุ่ม “Login”   ใหก้รอกรหสัวชิา (Course) กลุ่ม 

( Section)  หลกัสูตร (Program) สาเหตุที7ขออนุมติัลงทะเบียนเรียน แลว้กดที7ปุ่ม “Add” แต่ถา้ตอ้งการลบวชิา 

ที7ขออนุมติัลงทะเบียนเรียน ใหค้ลิกที7ปุ่ม “Delete”             นกัศึกษาตรวจสอบวชิาที7ขออนุมติัใหถู้กตอ้ง  

จากนัGนกด  “Submit”   ระบบจะส่งอีเมลเ์กี7ยวกบัวชิาที7ขออนุมติั นกัศึกษาจะลงทะเบียนเพิ7มวชิาที7ไดข้อ 

อนุมติัไว ้ไดที้7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา หรือ เพิ7ม-ลดวชิาทางอินเทอร์เน็ต 

• อยากทราบกาํหนการลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าทางอนิเทอร์เน็ต ดูได้ที�ไหน 



                 ดูไดท้างอินเทอร์เน็ตที7 http://recordsoffice.bu.ac.th/schedule.html 

• นักศึกษาโอน/ย้ายคณะ/ย้ายภาควชิา/นักศึกษากลบัเข้ามาศึกษาใหม่ จะลงทะเบียนเรียนจะต้องทาํอย่างไรบ้าง 

           ก่อนการลงทะเบียนเรียนนกัศึกษาจะตอ้งติดต่อหวัหนา้ภาควชิาดว้ยทุกครัG ง 

• ลงทะเบียนเรียนแล้วชําระเงินไม่ทนัภายในวันที�กาํหนดลงทะเบียนเรียนใหม่ได้วนัไหน 

              สามารถลงทะเบียนเรียนไดใ้นวนัลงทะเบียนเรียนล่าชา้หรือวนัลงทะเบียนเรียนเพิ7ม-ลดวขิา   

• ชําระเงินแล้วต้องการเปลี�ยน Section จะได้เงินคืนกี�เปอร์เซ็นต์ 

         ไดเ้งินคืน 40% 

• ลดวชิาและมีสิทธิ=ได้เงินคืน 100% แต่ทาํทางอินเทอร์เน็ตทาํไมได้เงินคืน 40% 

            กรณีที7นกัศึกษาตอ้งการลดวชิาและมีสิทธิj ไดเ้งินคืน 100% จะตอ้งติดต่อที7จุดลงทะเบียนเรียนเท่านัGน 

• ต้องการลดวชิาเพราะไม่ผ่านวชิาพื"นความรู้จะได้เงินคืนกี�เปอร์เซ็นต์ 

           ไดเ้งินคืน 100% 

• ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามวนัที�กาํหนดแล้ว แต่พอตรวจสอบอกีทวีชิาหายไปเพราะอะไร 

           วชิาที7นกัศึกษาลงทะเบียนเรียน Section อาจจะปิด หรือ ไม่ผา่นวชิาพืGนความรู้ นกัศึกษาตอ้งรีบติดต่อสาํนกั    

                    ทะเบียนฯ เพื7อลงทะเบียนเรียนใหม่ 

• อยากลงทะเบียนเรียน Section ที�เป็นของ Block Course จะลงทะเบียนได้วนัไหน 

          สามารถลงทะเบียนเรียนไดใ้นวนัลงทะเบียนเรียนเพิ7ม-ลดวชิา 

• การลดวชิาและมีสิทธิ=ได้เงินคืน 100% ในกรณใีดบ้าง 

        คณะประการปิด Section หรือ ไม่ผา่นวชิาพืGนความรู้ หรือ ตารางเรียน/ตารางสอบชนกนั 

 

 

 

 



การขอลาพกัการศึกษา 

• ถ้าเทอมไหนไม่ลงทะเบียนเรียนต้องลาพกัการศึกษาต้องทําอยากไรบ้าง 

- สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติที7ไม่ไดล้งทะเบียนเรียนในเทอม1 และเทอม 2 ยกเวน้summer แต่นักศึกษาภาค

พเิศษ ทุกเทอม ถา้ไม่ลงทะเบียนเรียนตอ้งยื7นเรื7องขอลาพกัการศึกษาที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาภายใน 30 วนั

หลงัเปิดภาคการศึกษา  มิฉะนัGนจะถูกจาํหน่ายชื7อออกจากทะเบียนนกัศึกษา 

• ขั"นตอนการขอลาพกัการศึกษา 

ขอแบบฟอร์มคาํร้องลาพกัการศึกษา ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา           นกัศึกษาลงชื7อในสมุดลาพกัการศึกษา             

         ชาํระเงิน 500 บาท ต่อภาคกาคศึกษาปกติ               ส่งคาํร้องคืนใหส้าํนกัทะเบียนนกัศึกษาและลงชื7อส่ง 

คาํร้องในสมุดลาพกัอีกครัG ง             สาํนกัทะเบียนนกัศึกษานดันกัศึกษาดูขอ้มูลรายวชิาทางอินเทอร์เน็ตภาค   

การศึกษาที7จะกลบัมาเรียน 

                    *** นกัศึกษาสามารถชาํระเงินค่าลาพกัการศึกษาไดที้7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาไดที้7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา 

                            กรณีที7มีบตัรนกัศึกษา *** 

การขอทาํบัตรแทนเข้าห้องสอบ  

• ขอทาํบัตรแทนเข้าห้องสอบเนื�องจากลมืเอาบัตรประจําตัวมา 

ลงชื7อเพื7อขอทาํบตัรแทนเขา้หอ้งสอบ             สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาออกบตัรแทนบตัรประจาํตวันกัศึกษา

พร้อมใหน้กัศึกษาลงชื7อบนบตัรแทนบตัรประจาํตวันกัศึกษา            นกัศึกษานาํบตัรแทนบตัรประจาํตวั

นกัศึกษาไปยื7นและลงชื7อบนบตัรต่อหนา้กรรมการคุมสอบ 

การขอทาํบัตรนักศึกษาใหม่  

• หนูจะขอทาํบัตรนักศึกษาใหม่ค่ะ 

ยื7นคาํร้องขอทาํบตัรบตัรประจาํตวันกัศึกษาใหม่ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา                 ชาํระค่าธรรมเนียม  300 

บาท               ถ่ายรูป (เฉพาะนกัศึกษาที7ตอ้งการรูปใหม่)   รอรับบตัรประจาํตวันกัศึกษาใหม่ 

                    *** นกัศึกษาสามารถชาํระเงินค่าทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาไดที้7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษากรณีที7มีบตัร     

                    นกัศึกษา *** 



การขอเติมเงินในบัตรนักศึกษาและการชําระเงินผ่านบัตรนักศึกษา 

• อาจารย์เวลาหนูมาขอหลักฐานการศึกษาต่างๆ ที�สํานักทะเบียนฯ แล้วต้องเดินไปจ่ายเงินที�การเงินมันยุ่งยาก

มาก  

ยงัไม่รู้ละซิวา่เรามีบริการใหม่ใหแ้ลว้จะ๊ สาํนกัทะเบียนฯ สามารถเติมเงินใหน้กัศึกษาที7มีบตัรประจาํตวั

นกัศึกษาจาํนวนขัGนตํ7า 10 บาท  และนกัศึกษาสามารถชาํระเงินค่าบริการต่าง ๆ ผา่นบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

เช่น ค่าใบรับรอง   ใบรายงานผลการศึกษา บตัรนกัศึกษา ค่าลาพกัการศึกษา เป็นตน้  ไดที้7สาํนกัทะเบียน

นกัศึกษาทัGง  2 วทิยาเขต 

การขอเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ / ที�อยู่ 

• ผมไปเปลี�ยนชื�อ-นามสกุลมาต้องทาํอย่างไรบ้าง 

ยื7นแบบฟอร์มคาํร้องขอเปลี7ยนชื7อ-นามสกุล พร้อมหลกัฐาน             แจง้ผลใหน้กัศึกษาทราบทาง e-Mail  

วนัรุ่งขึGน            กรอกแบบฟอร์มคาํร้องขอทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษา  (แนบบตัรประจาํตวัเดิม) 

ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาใหม่            รอรับบตัรนกัศึกษาใหม่   

                    *** นกัศึกษาสามารถชาํระเงินค่าทาํบตัรประจาํตวันกัศึกษาไดที้7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษากรณีที7มีบตัร     

                    นกัศึกษา *** 

• เปลี�ยนที�อยู่ใหม่แต่ไม่อยากไปทาํที�มหาวทิยาลยัทาํทางอินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่า 

ไดค่้ะเขา้ http:// ursa.bu.ac.th/index_main.cfm            เลือก Personal data/ใส่ User Name และ Password 

       เปลี7ยนที7อยูติ่ดต่อไดเ้ลือก Mailing Address             เปลี7ยนที7อยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้น เลือก Permanent  

         Address    

                *** เปลี7ยนที7อยูต่ามสาํเนาทะเบียนบา้นเมื7อดาํเนินการทางอินเทอร์เน็ตแลว้ใหน้าํสาํเนาทะเบียนบา้นใหม่มาส่งที7 

                เคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาภายในวนั 7  วนั หลงัดาํเนินการแกไ้ขทางอินเทอร์เน็ต *** 

 

 

 



การขอสอบชดเชยปลายภาค  

• ผมมาสอบปลายภาค ไม่ได้ครับเพราะ...............(หลายสาเหตุ) 

นกัศึกษาที7ไม่สามารถมาสอบปลายภาคได ้สามารถยื7นคาํร้องขอสอบชดเชยปลายภาคได ้ภายใน 5 วนัทาํการ

นบัจากวนัที7ขาดสอบ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบไดใ้กรณีต่อไปนีG  

กรณีที7 1.เจบ็ป่วยหนกัและนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 วนั โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยร์ะบุ

ชดัเจนวา่ไม่สามารถมาสอบได ้ 

กรณีที7 2.ประสบอุบติัเหตุทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือตอ้งอยูใ่นที7เกิดเหตุเพื7อแกไ้ขปัญหา 

กรณีที7 3.บิดา/มารดา หรือผูป้กครอง เจบ็ป่วยหนกั หรือประสบอุบติัเหตุร้ายแรงตอ้งนอนรักษาตวัใน

โรงพยาบาล หรือเสียชีวติ 

กรณีที7 4. เกิดภยัพิบติัแก่ทรัพยสิ์นของตนเองหรือครอบครัว 

***หลกัฐานประกอบ บตัรประจาํตวันกัศึกษา และหลกัฐานต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย ์ใบเสร็จค่าใชจ่้าย ใบ

รายงานผลการศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นตน้**** 

 

• แล้วต้องติดต่อที�ใดและต้องทําอย่างไรถ้าขาดชดเชยปลายภาค  

ยื7นแบบฟอร์มคาํร้องขอสอบชดเชยปลายภาคที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาพร้อมหลกัฐาน             สาํนกัทะเบียน

นกัศึกษาตรวจสอบคาํร้องพร้อมหลกัฐานที7แนบประกอบ             สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาส่งคาํร้องให้

คณะกรรมการพิจารณา             นกัศึกษาตรวจสอบผลทาง e-Mail   ตามวนัที7นดั         

           กรณีอนุมติั         สาํนกัวชิาการแจง้ผลการพิจารณาเพื7อทราบ วนั-เวลา-สถานที7สอบ หากไดรั้บอนุมติัแต่ไม่    

                                            เขา้สอบตามกาํหนดจะไดเ้กรด F 

                   กรณีไม่อนุมติั    สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาแจง้ผลการพิจารณา ไดรั้บเกรดตามความเป็นจริง 

การเพกิถอนวิชากรณพีเิศษ 

• การเพกิถอนวชิากรณพีเิศษ ทาํได้ในกรณใีดบ้าง 

กรณีที7 1.เจบ็ป่วยหนกัและนอนพกัรักษาตวัในโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 1 วนั โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยร์ะบุ

ชดัเจนวา่ไม่สามารถมาสอบได ้ 

กรณีที7 2.ประสบอุบติัเหตุทาํใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือตอ้งอยูใ่นที7เกิดเหตุเพื7อแกไ้ขปัญหา 

กรณีที7 3.บิดา/มารดา หรือผูป้กครอง เจบ็ป่วยหนกั หรือประสบอุบติัเหตุร้ายแรงตอ้งนอนรักษาตวัใน

โรงพยาบาล หรือเสียชีวติ 

กรณีที7 4. เกิดภยัพิบติัแก่ทรัพยสิ์นของตนเองหรือครอบครัว 



***หลกัฐานประกอบ บตัรประจาํตวันกัศึกษา และหลกัฐานต่าง ๆ เช่น ใบรับรองแพทย ์ใบเสร็จค่าใชจ่้าย ใบ

รายงานผลการศึกษาอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นตน้**** 

 

• ขั"นตอนการเพกิถอนวชิากรณพีเิศษ  

ยื7นแบบฟอร์มคาํร้องขอเพิกถอนวชิาพิเศษที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาพร้อมหลกัฐาน             สาํนกัทะเบียน

นกัศึกษาตรวจสอบคาํร้องพร้อมหลกัฐานที7แนบประกอบ              ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนนกัศึกษา

พิจาณาคาํร้อง             แจง้ผลใหน้กัศึกษาทราบทาง e-Mail ในวนัประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต         

สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาตรวจสอบคาํร้อง 

            กรณีอนุมติั  บนัทึก W ในใบรายงานผลการศึกษา 

            กรณีไม่อนุมติั ไดรั้บเกรดตามความเป็นจริง 

การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

• ต้องการลาออกจากการเป็นนักศึกษา ทาํอย่างไร 

ยื7นแบบฟอร์มคาํร้องขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาพร้อมบตัรประจาํตวันกัศึกษา  

(หากไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษาใหส้าํเนาบตัรประชาชนจาํนวน 2 ฉบบั)              สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา

ตรวจสอบขอ้มูลในคอมพิวเตอร์พร้อมลงนามในคาํร้อง 

                              กรณีเป็นนกัศึกษากองทุนติดต่อแผนกทุนการศึกษา  

                              กรณีมีเอกสารคา้งส่งหอ้งสมุดติดต่อห้องสมุด 

                               หลงัจากนัGนนกัศึกษาลงนามในใบปะหนา้ขอลาออกและสารบญัทะเบียนนกัศึกษา               ติดต่อฝ่าย 

                               การคลงัเพื7อรับเงินประกนัความเสียหายคืน 

• เรียนจบแล้วต้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือไม่ 

ไม่ตอ้งลาออก เนื7องจากมหาวทิยาลยัจะคืนเงินค่าประกนัความเสียหายใหน้กัศึกษาทางบญัชีธนาคารที7

นกัศึกษาระบุไวใ้นขณะแจง้จบการศึกษาทางอินเทอร์เน็ตภายหลงัจากมหาวทิยาลยัหากค่าจดัทาํหลกัฐาน

สาํเร็จการศึกษาและค่าอื7น ๆ (ถา้มี)   ยกเวน้กรณีของนกัศึกษาต่างชาติตอ้งลาอกจากการเป็นนกัศึกษาโดยรับ

เงินสดค่าประกนัความเสียหายคืนแทนการโอนเงินคืนเขา้บญัชีธนาคารให้นกัศึกษา  

วา่จะสาํเร็จการศึกษาแลว้เพราะมหาวทิยาลยัจะไม่คืนเงินใหน้กัศึกษาต่างชาติทางบญัชีธนาคารกรณีไม่สาํเร็จ

การศึกษา หรือกรณีไม่สาํเร็จการศึกษา 

 

 



• ถ้าเรียนไม่จบต้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา หรือไม่ 

นกัศึกษาทุกคนที7ไม่สาํเร็จการศึกษาตอ้งยื7นลาออกดว้ยตนเองที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาพร้อมบตัรประจาํตวั

นกัศึกษา  

              กรณีไม่มีบตัรประจาํตวันกัศึกษาตอ้งแนบใบแจง้ความบตัรประจาํตวันกัศึกษาหาย และแนบสาํเนาบตัรประชาชน

แทน  2 ชุด  แทน 

การขอเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 

• ต้องการเอกสารไปเบิกค่าเล่าเรียน 

ติดต่อเคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาเพื7อแจง้ความประสงคพ์ร้อมแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

ไดต้ัGงแต่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์             ชาํระค่าธรรมเนียมโดยหกัเงินจากบตัรประจาํนกัศึกษา                                  

          รับเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน 

                    *** เอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนประกอบดว้ยใบก่อตัGงมหาวทิยาลยั รายละเอียดค่าหน่วยกิตและ                       

                           ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจาํภาค *** 

การขอเอกสารใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

• ต้องการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 

     ติดต่อเคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาเพื7อแจง้ความประสงคพ์ร้อมแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

             ชาํระค่าธรรมเนียมโดยหกัเงินจากบตัรประจาํนกัศึกษา                                   

          รอรับเอกสารใบรับรองการเป็นนกัศึกษา  (ประมาณ 10-15 นาที) 

                    สามารถเติมเงินในบตัรประจาํตวันกัศึกษาไดที้7เคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา หรือที7เคาน์เตอร์

ฝ่ายการคลงัได ้

การขอเอกสารใบรายงานผลการเป็นนักศึกษา 

• อยากได้ใบรายงานผลการเรียนต้องทาํอย่างไร 

     ติดต่อเคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาเพื7อแจง้ความประสงคพ์ร้อมแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษา 

    ชาํระค่าธรรมเนียมโดยหกัเงินจากบตัรประจาํนกัศึกษา       

     กรณีใบรายงานผลการศึกษาแบบไม่เป็นทางการฉบบัละ 10 บาท             รอรับไดท้นัที             

     กรณีใบรายงานผลการศึกษาแบบเป็นทางการ ฉบบัละ 20 บาท            รอรับเอกสาร(ประมาณ 10-15 นาที) 

 

 



 

  

 การขอแจ้งจบการศึกษา 

• การแจ้งจบการศึกษาคืออะไร  ต้องทาํเมื�อใด จําเป็นหรือไม่ต้องแจ้งจบการศึกษา 

การแจง้จบการศึกษาคือการที7นกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ยและประสงคที์7จะให้

มหาวทิยาลยัทราบวา่นกัศึกษาใกลจ้ะสาํเร็จการศึกษา เพื7อใหม้หาวทิยาลยัดาํเนินการตรวจสอบการสาํเร็จ

การศึกษาให ้และดาํเนินการต่าง ๆ ตามขัGนตอนของมหาวิทยาลยั  นกัศึกษาตอ้งแจง้จบการศึกษาทาง

อินเทอร์เน็ต ที7 http : //ursa.bu.ac.th/rfg/ ไดร้ะหวา่งวนัเปิดภาคการศึกษา ถึงวนัสุดทา้ยของการสอบกลางภาค 

(ภายในเวลา 24.00 น.) 

               กรณีที7นกัศึกษาไม่ไดแ้จง้จบภายในระยะเวลาที7กาํหนด ตอ้งแจง้จบที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา ได้

ภายในวนัสุดทา้ยการสอบปลายภาคในภาคนัGน โดยเสียค่าปรับวนั 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท  (นบัรวม

วนัหยดุ) 

• จําเป็นหรือไม่ที�ต้องแจ้งจบการศึกษา 

จาํเป็น เนื7องจากหากนกัศึกษาไม่แจง้จบการศึกษาในภาคการศึกษานัGน ๆ เมื7อมีการประกาศเกรดภาค

การศึกษาดงักล่าวแลว้ สาํนกัทะเบียนจะไม่ตรวจสอบวา่นกัศึกษาสาํเร็จการศึกษาหรือไม่ และไม่นาํชื7อ

นกัศึกษาเสนอสภามหาวทิยาลยัอนุมติั นกัศึกษาจะไม่ไดรั้บหลกัฐานสาํเร็จการศึกษาแลไม่ไดป้ริญญาบตัร 

นกัศึกษาตอ้งเสียเวลาแจง้จบการศึกษาในภาคการศึกษาถดัไป   

• การแจ้งจบการศึกษาและการยนิยอมให้มหาวิทยาลยัหักเงินค่าประกนัความเสียหายเกี�ยวข้องกนัอย่างไร 

                 เกี7ยวขอ้งกนัดงันีG    

นกัศึกษาที7สาํเร็จการศึกษา  มหาวทิยาลยัจะส่งเอกสารสาํเร็จการศึกษาใหท้างไปรษณีย ์ ดงันัGนนกัศึกษาจะตอ้ง

แจง้จบการศึกษาและยนิยอมใหม้หาวทิยาลยัจดัส่งเอกสารสาํเร็จการศึกษาพร้อมกนัดว้ย โดยนกัศึกษาจะตอ้งใส่หมายเลข

บญัชีธนาคารในขัGนตอนการแจง้จบดว้ยเพื7อใหม้หาวทิยาลยัคืนเงินค่าประกนัความเสียส่วนที7เหลือจากการหกัค่าจดัทาํ

หลกัฐานสาํเร็จการศึกษาค่าจดัส่งเอกสารสาํเร็จการศึกษา  และค่าอื7น ๆ (ถา้มี)   โดยฝ่ายการคลงัจะคืนใหห้ลงัจากสภา

มหาวทิยาลยัอนุมติัการสาํเร็จการศึกษาแลว้  1  เดือน 

เอกสารสาํเร็จการศึกษามีค่าธรรมเนียมการจดัทาํ  ดงันีG                 

- ใบรับรองสาํเร็จการศึกษา (ฉบบัละ 10 บาท ฉบบัภาษาไทย 1 ฉบบั ภาษาองักฤษ 1 ฉบบั)  20 บาท 

- ใบรายงานผลการศึกษา (ฉบบัละ 20 บาท 3 ฉบบั)  60 บาท 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา 



- ค่าจดัส่งไปรษณีย ์(EMS) ภายในประเทศ 30 บาท 

- หรือค่าจดัส่งไปรษณียล์งทะเบียนระหวา่งประเทศ 300 บาท                         

• การแจ้งจบการศึกษามีวธีิใดบ้าง มีขั"นตอนอย่างไร 

     มี 2 วธีิ คือ 

วธีิที� 1. แจ้งจบการศึกษาทางอนิเทอร์เน็ต 

                     นกัศึกษาที7เรียนภาคสุดทา้ยตรวจสอบผลการเรียนวา่ครบตามที7หลกัสูตรกาํหนด ดูจาก Transcript    

                     เปรียบเทียบกบั Degree Plan and Student’s Manual หรือ ปรึกษาอาจารยแ์ผนกแนะแนว  

                     แจง้จบทางอินเทอร์เน็ตสาํหรับผูที้7ไม่เคยแจง้จบการศึกษาในภาคที7ผา่นมาที7 http:// ursa.bu.ac.th/rfg 

                      เริ7มตัGงแต่วนัเปิดภาค ถึง วนัสุดทา้ยของการสอบกลางภาค 

                     แจง้เลขบญัชีธนาคารสาํหรับโอนเงินค่าประกนัความเสียหาย และยอดเงินคงเหลือ (ถา้มี) 

                     ที7  URSA Online     เลือก   Student Information   เลือก   Bank Account 

                      ตรวจสอบกิจกรรมนกัศึกษา วา่ครบตามที7กาํหนดหรือไม่โดยพบอาจารยที์7ปรึกษาคณะ 

                         ขอหลกัฐานการศึกษาไปใชง้าน ดูรายละเอียดที7   “BU Announcement” 

 

วธีิที� 2 . แจ้งจบการศึกษาที�เคาน์เตอร์สํานักทะเบียนนักศึกษา 

                     นกัศึกษาที7เรียนภาคสุดทา้ยตรวจสอบผลการเรียนวา่ครบตามที7หลกัสูตรกาํหนด ดูจาก Transcript    

                     เปรียบเทียบกบั Degree Plan and Student’s Manual หรือ ปรึกษาอาจารยแ์ผนกแนะแนว  

                     สาํหรับผูที้7เคยแจง้จบการศึกษาในภาคที7ผา่นมาทางอินเทอร์เน็ตโดย เริ7มตัGงแต่วนัเปิดภาค ถึง วนั   

                     สุดทา้ยของการสอบกลางภาค    และผูที้7แจง้จบทางอินเทอร์เน็ตไม่ทนัตามกาํหนดจนถึงวนัสุดทา้ย   

                     การสอบปลายภาคโดยตอ้งชาํระค่าปรับวนัละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท  นบัรวมวนัหยดุ 

                     แจง้เลขบญัชีธนาคารสาํหรับโอนเงินค่าประกนัความเสียหาย และยอดเงินคงเหลือ (ถา้มี) 

                     ที7  URSA Online     เลือก   Student Information   เลือก   Bank Account 

                      ตรวจสอบกิจกรรมนกัศึกษา วา่ครบตามที7กาํหนดหรือไม่โดยพบอาจารยที์7ปรึกษาคณะ 

                         ขอหลกัฐานการศึกษาไปใชง้าน ดูรายละเอียดที7   “BU Announcement” 

• หลกัฐานการศึกษาที�ควรขอไปใช้งานก่อนการสําเร็จการศึกษามีอะไรบ้าง  / ควรยื�นคําร้องขอเมื�อใด 

 ใบรับรองศึกษาภาคสุดทา้ย   

เริ7มขอไดต้ัGงแต่เปิดภาคเรียนจนถึงก่อนการสอบปลายภาค ฉบบัละ 10 บาท   สามารถขอไดท้ัGงภาษาไทยและ 

ภาษาองักฤษ โดยระบุวา่กาํลงัศึกษาเป็นภาคสุดทา้ยตามหลกัสูตรปริญญาตรี   ติดต่อดว้ยตนเองพร้อมแสดง

บตัรประจาํตวันกัศึกษาที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาทัGงวทิยาเขตกลว้ยนํGาไท และวทิยาเขตรังสิต  ใชเ้วลา

ประมาณ 15 นาที 



 ใบรับรองเรียนเรียนครบหลกัสูตร กาํลงัรอฟังผล  

เริ7มขอไดต้ัGงแต่วนัแรกที7เริ7มสอบปลายภาค จนกระทั7งประกาศผลการสอบครบทุกวชิา  ฉบบัละ 10 บาท   

สามารถขอไดท้ัGงภาษาไทยและภาษาองักฤษ    โดยระบุวา่ศึกษาครบตามหลกัสูตรปริญญาตรี ขณะนีGกาํลงัรอ

ฟังผลสอบภาคสุดทา้ย   ติดต่อดว้ยตนเองพร้อมแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษาที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาทัGง

วทิยาเขตกลว้ยนํGาไท และวทิยาเขตรังสิต  ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที 

ใบรับรองรอสภาอนุมติั   

เริ7มขอไดต้ัGงแต่ประกาศผลการสอบครบทุกวชิา จนถึงก่อนวนัเสนอสภาอนุมติัการสาํเร็จการศึกษา  โดยจะ

ระบุวา่นกัศึกษาสอบไล่ไดค้รบทุกวชิาและสาํเร็จการศึกษาขัGนปริญญาตรีและกาํลงัดาํเนินการขออนุมติั เพื7อ

ใชส้มคัรงาน หรือสมคัรเรียน  ฉบบัละ 10 บาท   สามารถขอไดท้ัGงภาษาไทยและภาษาองักฤษ     ติดต่อดว้ย

ตนเองพร้อมแสดงบตัรประจาํตวันกัศึกษาและรูปถ่ายชุดนกัศึกษาขนาด 2 นิGว   ที7สาํนกัทะเบียนนกัศึกษาทัGง

วทิยาเขตกลว้ยนํGาไท และวทิยาเขตรังสิต  นดัรับเอกสาร หลงัจากที7แจง้ความประสงค ์3 วนัทาํการ  

• ทาํไมต้องส่งรูปชุดครุยของผู้สําเร็จการศึกษา 

         เพราะมหาวทิยาลยัตอ้งนาํรูปถ่ายชุดครุยมาจดัทาํทาํเนียบบณัฑิต  2 รูป และจดัทาํหลกัฐานใบรับรอง 

        สาํเร็จการศึกษาใหผู้ส้าํเร็จการศึกษาที7ยนิยอมให้จดัส่งหลกัฐานสาํเร็จการศึกษาทางไปรษณีย ์โดยยนิยอมให ้        

        มหาวทิยาลยัหกัเงินค่าจดัทาํเอกสารจากเงินค่าประกนัความเสียหายดว้ย 

• ส่งรูปชุดครุยได้ที�ไหน    

ที7เคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา ทัGง ที7เคาน์เตอร์สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา ทัGง 2 2 วทิยาเขต หรือทางไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึงวทิยาเขต หรือทางไปรษณียจ่์าหนา้ซองถึง  

สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา สาํนกัทะเบียนนกัศึกษา ((แผนกตรวจสอบและออกเอกสารแผนกตรวจสอบและออกเอกสารสาํคญัสาํคญั) ) วทิยาเขตรังสิต วทิยาเขตรังสิต   ถถ..พหลโยพหลโยธิน  ธิน    

ตต..คลองหนึ7ง  อคลองหนึ7ง  อ..คลองคลองหลวง  ปทุมธานี  หลวง  ปทุมธานี  1212012120  

                                

 

การได้รับปริญญาเกยีรตินิยม 

• ปริญญาเกียรตินิยมอนัดับหนึ�ง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี"  

1. เป็นผูที้7สอบไดค้ะแนนเฉลี7ยสะสมตัGงแต่ 3.50 ขึGนไปโดยไม่เคยสอบวิชาใดไดล้าํดบัขัGน  D  หรือ  D+  หรือ  F  

หรือ U  ไม่เคยลงทะเบียนเรียนซํG าในวชิาใดและลงทะเบียนเรียนทัGงสิGนไม่เกิน 150 หน่วยกิต  

สําเร็จการศึกษา 



2. สอบไดห้น่วยกิตครบตามที7กาํหนดไวภ้ายในสี7ปีการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หรือ

ภายในหา้ปีการศึกษาสําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ทัGงนีG ไม่นบัภาคการศึกษาที7ไดรั้บอนุมติั

ใหล้าพกั  

              ปริญญาเกยีรตินิยมอนัดับสอง  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี"  

1. เป็นผูที้7สอบไดค้ะแนนเฉลี7ยสะสมตัGงแต่ 3.25 ขึGนไป โดยไม่เคยสอบวิชาใดไดล้าํดบัขัGน F หรือ U และไม่เคย

ลงทะเบียนเรียนซํG าในวชิาใด และลงทะเบียนเรียนทัGงสิGนไม่เกิน 150 หน่วยกิต  

2. สอบไดห้น่วยกิตครบตามที7กาํหนดไวภ้ายในสี7ปีการศึกษาสาํหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีภาคปกติ หรือ

ภายในหา้ปีการศึกษาสําหรับนกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ทัGงนีG ไม่นบัภาคการศึกษาที7ไดรั้บอนุมติั

ใหล้าพกั  

หมายเหตุ นักศึกษาที7ขอเทียบโอน นกัศึกษาที7ขอศึกษาปริญญาที7สอง นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรีต่อเนื7อง นักศึกษา

หลกัสูตรปริญญาตรีสําหรับผูจ้บอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและนกัศึกษาเรียนขา้มสถาบนัไม่มีสิทธิj ไดรั้บปริญญาเกียรตินิยม 

ทัGงนีGไม่รวมถึงนกัศึกษาที7ไปในโครงการแลกเปลี7ยนกบัสถาบนัต่างประเทศและเทียบโอนหน่วยกิตกลบัมา  

• การขึ"นทะเบียนบัณฑิตคืออะไร สําคัญอย่างไร     

คือการที7นกัศึกษาที7สาํเร็จการศึกษาแลว้แจง้ความประสงคที์7จะรับใบปริญญาบตัรจากมหาวทิยาลยัการที7นกัศึกษาที7สาํเร็จการศึกษาแลว้แจง้ความประสงคที์7จะรับใบปริญญาบตัรจากมหาวทิยาลยั    โดยโดย

บณัฑิตจะตอ้งขึGนทะเบียนศิษยเ์ก่าตลอดชีพพร้อมกนัดว้ย   ซึ7 งมหาวทิยาลยักาํหนดใหขึ้Gนทะเบียนบณัฑิตทางบณัฑิตจะตอ้งขึGนทะเบียนศิษยเ์ก่าตลอดชีพพร้อมกนัดว้ย   ซึ7 งมหาวทิยาลยักาํหนดใหขึ้Gนทะเบียนบณัฑิตทาง

อินเทอร์เน็ตและชาํอินเทอร์เน็ตและชาํระเงินตามวนัที7กาํหนด  ระเงินตามวนัที7กาํหนด  ((ยกเวน้กรณีเป็นยกเวน้กรณีเป็น((ที7เป็นศิษยเ์ก่าที7เคยชาํระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษย์ที7เป็นศิษยเ์ก่าที7เคยชาํระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษย์

เก่าตลอดชีพแลว้ ไม่ตอ้งชาํระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษยเ์ก่าอีก เก่าตลอดชีพแลว้ ไม่ตอ้งชาํระเงินค่าขึGนทะเบียนศิษยเ์ก่าอีก โดยตอ้งแจง้ควโดยตอ้งแจง้ควาามประสงคว์า่ตอ้งมประสงคว์า่ตอ้งการเขา้ร่วมพิธีการเขา้ร่วมพิธี

ประสาทปริญญาบตัรประสาทปริญญาบตัรหรือหรือไม่ ไม่   

• จําเป็น ต้องขึ"นทะเบียนบัณฑิต หรือไม่   

 ถา้บณัฑิตตอ้งการใบปริญญาบตัร จาํเป็นตอ้งขึGนทะเบียนบณัฑิต  หากตอ้งการเขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญา

บตัร ตอ้งขึGนทะเบียนบณัฑิตทางอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลาที7กาํหนดโดยแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมพิธี     

  


