คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอเอกสำรสำคัญสำคัญทำงกำรศึกษำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มีบริการสาหรับออกเอกสารสาคัญ ทาง
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ประเภทเอกสารสาคัญทางการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการดาเนินการออกเอกสาร
สาคัญ ทางการศึกษา ประเภทและอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ การชาระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสาคัญ ทางการศึกษา
ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้แนบออกเอกสารสาคัญทางการศึกษาและขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง ดังนี้
1. ประเภทเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำและอัตรำค่ำธรรมเนียม
1.1 ใบรับรองประเภทต่ำง ๆ
1.1.1 ใบรับรองกำรเป็นนิสิต
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ
- แบบฟอร์มของนิสติ เอง (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อน)
1.1.2 ใบรับรองกำลังศึกษำอยู่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำย
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ
1.1.3 ใบแปลปริญญำบัตร
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ
1.1.4 ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ
1.1.5 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีฉบับจริงสูญหำยหรือชำรุด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- ใบแจ้งความ หรือเอกสารฉบับเดิมที่ชารุด
- รูปถ่ายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป หรือรูปถ่าย ใช้ชุดสูทสีสุภาพ/เสื้อเชิ้ตสีขาว
ติดกระดุมตรงคอ

1.2 ใบแสดงผลกำรเรียน (TRANSCRIPT)
1.2.1 ใบระเบียนแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน (ไม่มีเกรด)
- ก่อนสาเร็จการศึกษา
- หลังสาเร็จการศึกษา
1.2.3 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถ่ายสวมชุดครุย (กรณีสาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้รูปถ่ายชุดสูทสีสุภาพ/เสื้อเชิ้ตสี ขาว
ติดกระดุมตรงคอ
ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พื้นหลังสีฟา้ เท่านัน้
2. ประเภทและอัตรำค่ำบริกำรจัดส่งไปรษณีย์
ค่าบริการจัดส่งใบรับรองและใบแสดงผลการเรียน
2.1 ภายในประเทศ
คาร้องละ 30 บาท
2.2 ภายในประเทศ ด่วนพิเศษ
คาร้องละ 100 บาท
2.3 ต่างประเทศ ด่วนพิเศษ
- เอเชีย
คาร้องละ 450 บาทขึน้ ไป
- อเมริกา
คาร้องละ 600 บาทขึ้นไป
- ยุโรป
คาร้องละ 900 บาทขึ้นไป
3. กำรชำระค่ำธรรมเนียมกำรขอเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ
การชาระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา สามารถดาเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ
3.1 ชาระค่าธรรมเนียมผ่านกองคลัง โดยแจ้งรหัสนิสิตที่กองคลังเพื่อชาระค่าธรรมเนียม
3.2 ช าระค่ า ธรรมเนี ย มผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ง านทะเบี ย นนิ สิ ต และประมวลผล โดยแจ้ ง รหั ส นิ สิ ต ที่ เ คาน์ เ ตอร์
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล เพื่อชาระค่าธรรมเนียม.
3.3 ชาระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
โดยพิมพ์ใบ Pay-in เพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียม

4 ตัวอย่ำงรูปถ่ำยที่ใช้แนบออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ
4.1 กรณีสำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นไป
4.1.1 ใบ (TRANSCRIPT) ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด) (ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/1 ฉบับ)
สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี
รูปถ่ายแต่งกายชุดนิสิต /ห้ามสวมชุดครุย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย
สำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี (โครงกำรพิเศษ) และบัณฑิตศึกษำ
- ชุดสูทสีสุภาพ ด้านในเสื้อเชิ้ตขาวติดกระดุมคอให้เรียบร้อย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมเปิดหน้าผาก
เห็นใบหู
ทั้งนี้ สีพนื้ หลังต้องเป็นสีนำเงิ
้ นเท่ำนัน้
ระดับปริญญำตรี

ระดับปริญญำตรี (โครงกำรพิเศษ) และบัณฑิตศึกษำ
)

4.1.2 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด) (ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- รูปถ่ายสวมชุดครุย ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้ำเงินเท่ำนั้น

ระดับปริญญำตรี และปริญญำตรี (โครงกำรพิเศษ)

กรณีรับราชการ

ระดับบัณฑิตศึกษำ

กรณีรับราชการ

4.1.3 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป)
- รูปถ่ายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้ำเงินเท่ำนั้น
ระดับปริญญำตรี และปริญญำตรี (โครงกำรพิเศษ)

กรณีรับราชการ
ระดับบัณฑิตศึกษำ

กรณีรับราชการ

4.2 กรณีสำเร็จศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ 2554
4.2.1 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด) (ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย
ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้ำเงินเท่ำนั้น

4.2.2 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย
ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้ำเงินเท่ำนั้น

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล ชัน้ 2 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : ระยะเวลำกำรดำเนินกำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ
1.2 กรณีธรรมดา ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ
1.3 กรณีด่วน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 วันทาการ
ลำดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลำ
ส่วนที่รับผิดชอบ
นิสิตยื่นคาร้องโดยกรอกข้อมูล ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th
1 วัน
นิสิต
1
ติดต่อชาระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง หรือชาระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์
1 วัน
นิสติ
2
เซอร์วิสธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
3
1-2 วันทา งานทะเบียนนิสติ และ
กรณีใช้รูปถ่ำย/เอกสำรแนบอื่นๆ
กรณีไม่ใช้รปู ถ่ำย
การ
ประมวลผล
-นิ สิ ต ส่ ง รู ป ถ่ า ย/เอกสารแนบอื่น ๆ -งานทะเบี ย นนิ สิ ต ฯ รั บ ค าร้ อ งใน
พร้ อ มเอกสารการช าระเงิ น มายั ง ระบบ
กองบริการการศึกษา ได้ 2 ช่องทาง - งานทะเบียนนิสติ ฯ ดาเนินการ และ 1-2 วันทา
การ
คือ
เสนอลงนาม
1. น ามายื่น ที่ ก องบริ ก ารการศึกษา
(เคาน์เตอร์)
1 วันทาการ
2. จัดส่งทางไปรษณีย์
- งานทะเบี ย นนิสิ ต ฯ (เคาน์เตอร์ )
5 วันทา
รับคาร้อง
การ
- งานทะเบี ย นนิ สิ ต ฯ ด าเนิ น การ
และเสนอลงนาม
กำรรับเอกสำร
นิสิต/งานทะเบียนนิสติ
กรณีรับด้วยตนเอง
กรณีจัดส่งทำงไปรษณีย์
และประมวลผล
นิ สิ ต ต ร ว จ ส อ บ ส ถ า น ะ ก า ร นิสิตตรวจสอบวันจัดส่ง/สถานะการ
ดาเนินการได้ที่ www.reg.up.ac.th
จัดส่งได้ที่ www.reg.up.ac.th
เมนูคาร้อง ตรวจสอบ/พิมพ์คาร้อง
เมนูคาร้อง ตรวจสอบ / พิมพ์คาร้อง
และติด ต่อ รั บเอกสารที่ ก องบริ ก าร
การศึกษา (เคาน์เตอร์)
หมำยเหตุ ระยะเวลำกำรดำเนินกำรออกเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ
กรณีธรรมดา ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ
กรณีด่วน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 วันทาการ

กรณีด่วน
- ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 08.30 น. – 09.30 น. สามารถรับเอกสารได้ในเวลา
15.00 น. เป็นต้นไป
-ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 09.31 น. – 11.30 น. สามารถรับเอกสารได้ในเวลา
16.00 น. เป็นต้นไป
- ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 11.31 น. – 16.30 น. สามารถรับเอกสารได้ในเช้าวัน
ถัดไป ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
- กรณีขอรับบริการจัดส่งไปรษณีย์ ให้เลือกประเภท และอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ตามข้อ 3
1. กรณีขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาด่วน ในข้อ 1.1.3, 1.1.4 และ 1.1.5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนชาระค่าธรรมเนียม
2. กรณี เอกสารส าคั ญ ทางการศึก ษา ที่ ต้อ งแนบรู ปถ่ า ย/เอกสารอื่น ๆ สามารถน ามายื่น ได้ ที่ก องบริ ก าร
การศึกษา หรือจัดส่งรูปถ่าย/เอกสารอื่น ๆ พร้อมเอกสารการชาระเงิน ได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา
(งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ และ ค่ำธรรมเนียม
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.3 ใบรับรองประเภทต่ำง ๆ
1.3.1 ใบรับรองกำรเป็นนิสิต
- แบบภาษาไทย

ค่ำธรรมเนียม
กรณีธรรมดำ

กรณีด่วน

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

-

- แบบภาษาอังกฤษ
- แบบฟอร์มของนิสิตเอง (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กอ่ น)

1.3.2 ใบรับรองกำลังศึกษำอยู่ภำคกำรศึกษำสุดท้ำย
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ

1.3.3 ใบแปลปริญญำบัตร
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ

1.3.4 ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1.3.5 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีฉบับจริงสูญหำยหรือชำรุด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- ใบแจ้งความ หรือเอกสารฉบับเดิมที่ชารุด
- รูปถ่ายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิว้ จานวน 2 รูป หรือรูปถ่าย
ชุดสูทสีสุภาพ/เสื้อเชิต้ สีขาว ติดกระดุมตรงคอ

ค่ำธรรมเนียม
กรณีธรรมดำ

กรณีด่วน

ฉบับละ 30 บาท

-

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

1.4 ใบแสดงผลกำรเรียน (TRANSCRIPT)
1.2.1 ใบระเบียนแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน (ไม่มีเกรด)
- ก่อนสาเร็จการศึกษา
- หลังสาเร็จการศึกษา
1.2.2 ใบ (TRANSCRIPT) ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถ่ายแต่งกายชุดนิสิต /ห้ามสวมชุดครุย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ,ทรงผมสุภาพ
เรียบร้อย ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟ้าเท่านัน้
1.2.3 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสำเร็จกำรศึกษำ (ภำษำอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถ่ายสวมชุดครุย (กรณีสาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้รูปถ่ายชุดสูท
สีสุภาพ/เสื้อเชิต้ สีขาว ติดกระดุมตรงคอ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิว้
จานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟ้าเท่านัน้

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล ชัน้ 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เบอร์โทร. 054-466666 ต่อ 1021,1025,1028,1831-2)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1)
คู่มอื การใช้งาน คาร้องขอใบรับรอง (UP 02) และ คาร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) (UP 03)
2)
คาแนะนาสาหรับการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
3)
ขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้องขอใบรับรองการเป็นนิสติ (UP 02) และคาร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
(UP 03)

คู่มือกำรขอเอกสำรสำคัญทำงกำรศึกษำ

คาแนะนาสาหรับการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
งานทะเบี ยนนิสิต และประมวลผล มีบริ ก ารส าหรับขอเอกสารส าคั ญทางการศึกษา โดยมีรายละเอีย ด
ประเภทเอกสารสาคัญทางการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการดาเนินการออกเอกสารสาคัญ
ทางการศึกษา ประเภทและอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ การชาระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสาคัญ
ทางการศึกษา ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้แนบออกเอกสารสาคัญทางการศึกษาและขั้นตอนการดาเนินการยื่นคาร้อง
ดังนี้

1. ประเภทเอกสารสาคัญทางการศึกษาและอัตราค่าธรรมเนียม
รายการ
1.1 ใบรับรองประเภทต่าง ๆ
1.1.1 ใบรับรองการเป็นนิสิต
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ
- แบบฟอร์มของนิสิตเอง (ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่กอ่ น)
1.1.2 ใบรับรองกาลังศึกษาอยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ
1.1.3 ใบแปลปริญญาบัตร
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบปริญญาบัตร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ
1.1.4 ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สาเนาใบรับรองคุณวุฒิ จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จานวน 1 ฉบับ
1.1.5 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีฉบับจริงสูญหายหรือชารุด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- ใบแจ้งความ หรือเอกสารฉบับเดิมที่ชารุด
- รูปถ่ายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป หรือรูปถ่าย
ชุดสูทสีสุภาพ/เสื้อเชิต้ สีขาว ติดกระดุมตรงคอ
1.2 ใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
1.2.1 ใบระเบียนแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน (ไม่มีเกรด)
- ก่อนสาเร็จการศึกษา
- หลังสาเร็จการศึกษา
1.2.2 ใบ (TRANSCRIPT) ก่อนสาเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถ่ายแต่งกายชุดนิสิต /ห้ามสวมชุดครุย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ,
ทรงผมสุภาพเรียบร้อย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟ้าเท่านัน้

ค่าธรรมเนียม
กรณีธรรมดา
กรณีด่วน
ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

-

ฉบับละ 30 บาท

-

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท
1.2.3 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสาเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถ่า ยสวมชุดครุย (กรณีสาเร็จการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554 ให้ใช้รูปถ่ายชุดสูท
สีสุภาพ/เสื้อเชิต้ สีขาว ติดกระดุมตรงคอ ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิว้ จานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟ้าเท่านัน้

ฉบับละ 100 บาท

1. ระยะเวลาการดาเนินการออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
1.2 กรณีธรรมดา ระยะเวลาดาเนินการ 3 วันทาการ
1.3 กรณีด่วน
ระยะเวลาดาเนินการ 1 วันทาการ
1.3.1 ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 08.30 น. – 09.30 น. สามารถรับเอกสาร
ได้ในเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
1.3.2 ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 09.31 น. – 11.30 น. สามารถรับเอกสาร
ได้ในเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
1.3.3 ยื่นเรื่องขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา ระหว่างเวลา 11.31 น. – 16.30 น. สามารถรับเอกสาร
ได้ในเช้าวันถัดไป ตัง้ แต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
1.3.4 กรณีขอรับบริการจัดส่งไปรษณีย์ ให้เลือกประเภท และอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์ตามข้อ 3
หมายเหตุ
1. กรณีขอเอกสารสาคัญทางการศึกษาด่วน ในข้อ 1.1.3, 1.1.4 และ 1.1.5 ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนชาระค่าธรรมเนียม
2 กรณีเอกสารสาคัญทางการศึกษา ที่ต้องแนบรูป ถ่าย/เอกสารอื่น ๆ สามารถนามายื่นได้ที่กองบริการการศึกษา หรือ
จัดส่งรูปถ่าย/เอกสารอื่น ๆ พร้อมเอกสารการชาระเงิน ได้ที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา (งานทะเบียน
นิสิตและประมวลผล) 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

2. ประเภทและอัตราค่าบริการจัดส่งไปรษณีย์
ค่าบริการจัดส่งใบรับรองและใบแสดงผลการเรียน
3.1 ภายในประเทศ
คาร้องละ 30 บาท
3.2 ภายในประเทศ ด่วนพิเศษ
คาร้องละ 100 บาท
3.3 ต่างประเทศ ด่วนพิเศษ
- เอเชีย
คาร้องละ 450 บาทขึน้ ไป
- อเมริกา
คาร้องละ 600 บาทขึ้นไป
- ยุโรป
คาร้องละ 900 บาทขึ้นไป

3. การชาระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา
การชาระค่าธรรมเนียมการขอเอกสารสาคัญทางการศึกษา สามารถดาเนินการได้ 3 ช่องทาง คือ
4.1 ชาระค่าธรรมเนียมผ่านกองคลัง โดยแจ้งรหัสนิสิตที่กองคลังเพือ่ ชาระค่าธรรมเนียม
4.2 ชาระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล โดยแจ้งรหัสนิสิตที่เคาน์เตอร์
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล เพื่อชาระค่าธรรมเนียม
4.3 ชาระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ
โดยพิมพ์ใบ Pay-in เพื่อนาไปชาระค่าธรรมเนียม

5 ตัวอย่างรูปถ่ายที่ใช้แนบออกเอกสารสาคัญทางการศึกษา
5.1 กรณีสาเร็จการศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป
5.1.1 ใบ (TRANSCRIPT) ก่อนสาเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- รูปถ่ายแต่งกายชุดนิสิต /ห้ามสวมชุดครุย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย
สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และบัณฑิตศึกษา
- ชุดสูทสีสุภาพ ด้านในเสื้อเชิ้ตขาวติดกระดุมคอให้เรียบร้อย ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ,
ทรงผมเปิดหน้าผาก เห็นใบหู
ทั้งนี้ สีพนื้ หลังต้องเป็นสีนาเงิ
้ นเท่านัน้
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และบัณฑิตศึกษา

5.1.2 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสาเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- รูปถ่ายสวมชุดครุย ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้าเงินเท่านั้น
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษา

กรณีรับราชการ
5.1.3 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป)
-

รูปถ่ายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้าเงินเท่านั้น
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

กรณีรับราชการ

ระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีรับราชการ

กรณีรับราชการ
5.2 กรณีสาเร็จศึกษาก่อนปีการศึกษา 2554
5.2.1 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสาเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย

ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้าเงินเท่านั้น

5.2.2 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไม่สวมแว่นตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบร้อย
ทั้งนี้ สีพื้นหลังต้องเป็นสีน้าเงินเท่านั้น

