
 

                                                          
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 

เร่ือง  กําหนดการลงทะเบียนเรียนภาคตน ปการศึกษา 2553 
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา 

 ---------------------------- 
      ดวยมหาวิทยาลัยกําหนดเปดเรียนภาคตน  ปการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน  2553 
เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรียบรอย  อาศัยอํานาจตามความในขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
บูรพา วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  จึงกําหนดการลงทะเบียนเรียน ประจําภาคตน ปการศึกษา 
2553 ดังตอไปนี้    

วัน - เวลา รายการปฏิบัติ 
วันเสารท่ี 15 พฤษภาคม 2553 ถึง 
วันอาทิตยท่ี 30 พฤษภาคม 2553 
     09.00 - 15.00 น.      

 
 
  - นิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ลงทะเบียนเรียน ลงทะเบียนวิทยานิพนธ                  

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 
      16.30 น. เปนตนไป 

 
- นิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษาโครงการความรวมมือ / ดอนทอง  เร่ิมเรียน    

วันเสารท่ี 5 มิถุนายน  2553 
      08.00 น. เปนตนไป 

 
- นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร- วันอาทิตย เร่ิมเรียน   

วันเสารท่ี 5 มิถุนายน  2553 ถึง 
วันอาทิตยท่ี 13 มิถุนายน 2553 

 
- นิสิตภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา เพิ่ม-ถอนวิชาเรียน   

วันอาทิตยท่ี 13 มิถุนายน 2553 
       09.00 - 16.00 น. 

 
- วันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนชา ถาพนกําหนดนี้แลว นิสิตที่ยังไมลงทะเบียนเรียน 
   จะไมมีสิทธิ์เขาเรียนในภาคเรียนนี้ 
- วันสุดทายของการลงทะเบียนวิทยานิพนธชา (สําหรับนิสิตที่เรียนจบ Course Work แลว) 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มิถุนายน 2553 ถึง 
วันศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 2553   

 
-  พิมพใบตรวจสอบวิชาลงทะเบียนเรียนไดทางอินเทอรเน็ต 

วันจันทรท่ี 28 มิถุนายน 2553 ถึง 
วันศุกรท่ี 2 กรกฎาคม 25553 

 
-  นิสิตบัณฑิตศึกษา ทุกสาขาวิชา  ชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน และคารักษาสภาพนิสิต 
    ระบบ Teller Payment  ท่ีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ธนาคารนครหลวงไทย    
     จํากัด (มหาชน)  และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

วันเสารท่ี 3 กรกฎาคม 2553  - เร่ิมปรับการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนชา 
วันอาทิตยท่ี 11 กรกฎาคม 2553 
        08.30 – 16.00 น. 

 
- วันสุดทายของการชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนชา โดยเสียคาปรับสําหรับภาคเรียนนี้ 
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วัน – เวลา รายการปฏิบัติ 
วันจันทรท่ี 12 กรกฎาคม 2553 - ประกาศรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนไมสมบูรณ และยกเลิกรายวิชา  

   โดยใหลาพักการศึกษา  ภายในวันอาทิตยท่ี 25 กรกฎาคม 2553 
วันพุธท่ี 28 กรกฎาคม 2553          -  ประกาศรายชื่อนิสิตพนสภาพ 
วันพุธท่ี 28 กรกฎาคม 2553 ถึง 
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2553 

 
- สอบกลางภาค 

วันอาทิตยท่ี 12 กันยายน 2553 
         

- วันสุดทายของการของดเรียน (w)  
 (โดยนิสิตตองชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนแลว) 

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2553 ถึง 
วันจันทรท่ี 11 ตุลาคม 2553       

 
-  สอบปลายภาค    

 
 

แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 
1. การลงทะเบียนเรียนใหนิสิตปฏิบัติดังนี้ 
   1.1  พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียน  
  1.2  นิสิตจะตองพบอาจารยที่ปรึกษาและมาลงทะเบียนเรียน ตามวันและเวลาที่กําหนด  มิฉะนั้นจะตองขออนุมัติ 

ลงทะเบียนเรียนชา จากคณบดีของคณะที่นิสิตสังกัด 
2. การเพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ใหปฏิบัติ ดังนี้ 
    2.1 ลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน วิชาเรียน ทางอินเทอรเน็ต ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
3. การชําระเงิน ใหปฏิบัติดังนี้ 
     3.1   นิสิตพิมพใบตรวจสอบวิชาเรียน ตามวัน ที่กําหนด และตรวจสอบใหถูกตองกอนชําระเงิน 
     3.2   นิสิตทุกคณะ ชําระเงินดวยระบบ Teller Payment ดวยเงินจํานวนเต็ม 
     3.3   นิสิตที่ไมชําระเงินตามวัน และเวลาที่กําหนด จะถือวาลงทะเบียนเรียนไมสมบูรณ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  
             บูรพา วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 ขอ 11.5 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อและยกเลิกรายวิชา 
             ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553โดยใหนิสิตลาพักการศึกษา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 
     3.4  มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อนิสิตพนสภาพ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 หากประสงคขอคืนสภาพการเปนนิสิต 
            โดยใหยื่นคํารองผานอาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาควิชาหรือหัวหนาสาขาวิชาและคณบดี เพื่อพิจารณาเสนอให 
             ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการอนุมัติ นิสิตจะตองชําระเงินคาขึ้นทะเบียนเปนนิสิตใหม พรอมชําระเงินคาปรับ 
              ตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

  โดยขอใหนิสิตถือปฏิบัติโดยเครงครัด 
 
 

                            ประกาศ  ณ  วันที่  14  มกราคม  พ.ศ.  2553 
 
 
                             (ผูชวยศาสตราจารยสหัทยา  รัตนะมงคลกุล) 
                             ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
                                 ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา  


