คู่มือสำหรับประชำชน : กำรสำเร็จกำรศึกษำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กำรยื่นสำเร็จกำรศึกษำ
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิสิตจะต้องยื่นแบบรายงานที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 4 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา กรณีที่นิสติ ไม่ประสงค์ขอสาเร็จการศึกษาด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่ง มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัตเิ ป็นกรณีๆ ไป
1. นิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
2. ภาคการศึกษาที่นิสิตยื่นคาดว่าจะสาเร็จศึกษา นิสิตต้องมีผลการลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต หรือลงทะเบียน
เรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ : กรณีที่นิสติ ยื่นคาดว่าจะสาเร็จในภาคการศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาใดแต่ผลปรากฏว่าในภาคการศึกษานั้นๆ
ไม่สาเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาต่อไปที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษานั้น ด้วย
กำรยื่นสำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำ
กรณี หมดก าหนดระยะเวลายื่น ส าเร็ จ การศึกษาตามปฏิทิน การศึกษาแล้ ว นิ สิ ต ประสงค์ จ ะยื่น ส าเร็ จ ล่ าช้า ในภาค
การศึกษาที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด (UP 25) ซึ่งนิสิตต้องชาระ
ค่าปรับการยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการอนุมัตใิ ห้ยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้าแล้ว ให้นิสิตจัดเตรียม แบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24) ที่ผ่าน
การเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารแนบ มายื่นที่ กองบริการการศึกษา ในวันที่นิสติ มาชาระเงินค่ายื่นสาเร็จการศึกษา
ล่าช้าด้วย
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
1. ข้อบังคับมหาวิทบยาลัยพะเยา พ.ศ 2553
2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัตใิ นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา การชาระเงิน และอัตราค่าปรับการชาระ
เงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ล่าช้า พ.ศ. 2554

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
1.คณะ/วิทยาลัยที่นิสติ สังกัด
2.งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล ชัน้ 2 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 5 วันทาการ
ลำดับ

ขั้นตอน
กำรยื่นสำเร็จกำรศึกษำ
1. ยื่นแบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24) โดยผ่านการเห็นชอบจาก อ.ที่
ปรึกษา ที่คณะต้นสังกัดของนิสติ
* พิมพ์ แบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24 ) ผ่าน www.reg.up.ac.th
ของนิสิต พร้อมเอกสารแนบตามที่แจ้งในแบบยื่นสาเร็จการศึกษา
(UP 24)
2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
3. นิสิตตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th ของ
นิสิต
หมายเหตุ :
1. กรณีนสิ ิตเคยยื่นสาเร็จการศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียม
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตแล้ว นิสิตไม่ตอ้ งชาระค่าขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
แต่ให้นาสาเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนบัณฑิตแนบกับ
เอกสารยื่นสาเร็จการศึกษาด้วย
2. กรณี สาเร็จการศึกษานิสติ สามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
หลังจาก
2 สัปดาห์ นับจากวันพ้นกาหนดส่งรายงานผลการศึกษาถึง
มหาวิทยาลัย
กำรยื่นสำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำ
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี เพื่ออนุมัติ online
3. งานทะเบียนนิสิตฯ ตรวจสอบคาร้อง รับคาร้อง และเสนอคาร้องตาม
ขั้
น
ต
อ
น

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
นิสิต, คณะวิทยาลัย
งานทะเบียนนิสติ และ
ประมวลผล

5 วัน

นิสิต,
งานทะเบียนนิสติ และ
ประมวลผล

ลำดับ

ขั้นตอน
4. รอผลการอนุ มั ติ โดยตรวจสอบหนี้ ค่ า ธรรมเนี ย มการยื่ น ส าเร็ จ
การศึกษาล่าช้า ผ่าน www.reg.up.ac.th ของนิสติ
5. ติดต่อชำระเงิน ที่กองคลัง เคำน์เตอร์งำนทะเบียนนิสิต เคำน์เตอร์
เซอร์วสิ และ ทุกธนำคำรที่ระบุ ใบแจ้งกำรชำระเงิน
6.นำคาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษา (UP24) และเอกสารแนบ ที่ผ่านการ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนิสติ และปรระ
มวลผล
6.มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
7.นิสติ ตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th ของ
นิสิต

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

หมำยเหตุ :
1. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ไม่สะดวกอนุมัติ ผ่านระบบ
online ให้นิสติ พิมพ์คาร้องดังกล่าวผ่านระบบ เพื่อนามายื่น งาน
ทะเบียนนิสติ และประมวลผล กองบริการการศึกษา
2. กรณีนสิ ิตเคยยื่นสาเร็จการศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียม
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตแล้ว นิสิตไม่ตอ้ งชาระค่าขึน้ ทะเบียน
บัณฑิต
แต่ให้นาสาเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนบัณฑิต
แนบกับเอกสารยื่นสาเร็จการศึกษาด้วย
3. กรณี สาเร็จการศึกษานิสติ สามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิ
หลังจาก 2 สัปดาห์ นับจากวันพ้นกาหนดส่งรายงานผล
การศึกษาถึงมหาวิทยาลัยตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา*
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1
2
3
4

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
แบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24 ) ผ่าน www.reg.up.ac.th
แบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร (UP 23 ) ผ่าน www.reg.up.ac.th
รูปถ่าย ชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
กรณีผลการตรวจสอบคุณวุฒแิ สดงสถานะ “รอส่งเอกสารหลักฐาน” ให้
แนบสาเนาเอกสารสาคัญทางการศึกษา ดังนี้

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล
นิสิต
นิสิต
นิสิต

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
- ป.ตรี แนบสาเนา ปพ.1 จานวน 1 ฉบับ
- ป.โท แนบสาเนา transcript จานวน 1 ฉบับ และใบรับรองคุณวุฒิ จานวน
1 ฉบับ
- ป.เอก แนบสาเนา transcript จานวน 1 ฉบับ และใบรับรองคุณวุฒิ
จานวน 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัยอัตราค่าปรับ กรณีขอผ่อนผันการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยนับตัง้ แต่ วันพ้น
กาหนดการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)

2)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต
-ระดับปริญญาตรี 500 บาท
-ระดับบัณฑิตศึกษา 800 บาท
(หมายเหตุ: ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาฯ)
ค่ำยื่นสำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำหลังกำหนด
วันละ 50 บำท ไม่รวมวันเสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท
ค่ำธรรมเนียม 800 บาท
วันละ 50 บาท

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
ลำดับ
1)
2)

ชื่อแบบฟอร์ม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553
คู่มอื การยื่นสาเร็จการศึกษา

คู่มือกำรยื่นคำร้องออนไลน์

1

ขั้นตอนกำรยื่นสำเร็จกำรศึกษำ
1. ให้นสิ ิตยื่นสำเร็จกำรศึกษำผ่ำนระบบ www.reg.up.ac.th ไปที่เมนูคำร้อง –ยื่นคำร้อง
กรณีที่เคยยืน่ คำร้องฯ แล้วให้ทำกำรยกเลิกคำร้องแล้วยืน่ คำร้องใหม่ในระบบ

2.ตรวจสอบและพิมพ์คำร้องขอยืน่ สำเร็จกำรศึกษำ (UP 24) ที่ระบบ www.reg.up.ac.th

2

ตัวอย่ำงแบบยื่นสำเร็จกำรศึกษำ (UP 24)

***ข้อมูลนิสิตต้องตรวจสอบ***
คำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชือ่ สกุล, ยศ หรือตัวสะกด ภำษำไทย และภำษำอังกฤษ,
วันเดือนปีเกิด, ภูมิลำเนำ ให้ถูกต้องและเรียบร้อย
**หากเสนอรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา เพื่ออนุมัตปิ ริญญาและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
จะไม่สามารถขอแก้ไขได้

3
3.พิมพ์แบบรำยงำนผลกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร (UP 23) ที่ระบบ www.reg.up.th
ไปที่เมนู ประมวลผล
ตรวจสอบจบ

4.ให้อำจำรย์ตรวจสอบแบบรำยงำนผลกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร(UP 23) เพื่อตรวจสอบ
ผลกำรลงทะเบียนเรียนว่ำได้ลงะเบียนเรียนครบตำมโครงสร้ำงหลักสูตรหำกลงครบตำมโครงสร้ำง
หลักสูตรแล้วให้อำจำรย์ลงชื่อในแบบยื่นสำเร็จกำรศึกษำ (UP 24)
5. แนบสำเนำระเบียนผลกำรเรียน (รับรองสำเนำถูกต้อง)

จำนวน

1

ฉบับ

- ป.ตรี แนบสำเนำระเบียนผลกำรเรียน (ปพ.1) (วุฒิกำรศึกษำ ม. 6)
- ป.โท แนบสำเนำระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) และสำเนำปริญญำบัตร (วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี)
- ป.เอก แนบสำเนำระเบียนผลกำรเรียน (Transcript) และสำเนำปริญญำบัตร (วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำโท)

6. แนบรูปถ่ำยชุดครุยวิทยะฐำนะ (สีพู่ตำมคณะที่นิสิตสังกัด) ขนำด 2 นิ้ว จำนวน
2
ใบ
**กรณีเป็นหลักสูตรควบปริญญำตรี 2 ปริญญำ และหลักสูตรปริญญำตรีควบปริญญำโท
ให้ใช้รูปถ่ำย จำนวน 4 ใบ

4
7.ให้นิสติ ชำระเงินค่ำยื่นขอสำเร็จกำรศึกษำทีก่ องคลัง อำคำรสำนักงำนอธิกำรบดี
- ระดับปริญญำตรี
500
บำท
- ระดับบัณฑิตศึกษำ
800
บำท
(กรณีเคยชำระแล้วให้ถ่ำยเอกสำรใบเสร็จรับเงินแล้วแนบกับคำร้องมำด้วย)
8. เมื่อดำเนินกำรตำมข้อ 4-7 เรียบร้อยแล้ว ให้นำคำร้องฯ ไปยื่นทีค่ ณะที่นิสิตสังกัด
9. กรณีย่ืนหลังกำหนดนิสิตต้องยื่นคำร้อง UP 25 (คำร้องขอยื่นสำเร็จกำรศึกษำล่ำช้ำ) ที่กองบริกำร
กำรศึกษำ เพื่อขอยื่นสำเร็จล่ำช้ำ และเสียค่ำปรับวันละ 50 บำท (นับจำกวันที่ยื่นคำร้อง)

กำรเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ยศ หรือตัวสะกด
นิสิตที่ต้องกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ ชื่อ – ชื่อสกุล ยศ หรือตัวสะกด ทั้งภำษำไทยและอังกฤษ
จะต้องดำเนินกำรในขณะที่กำลังศึกษำอยู่เท่ำนั้น หำกสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติปริญญำแล้วจะแก้ไขอีกไม่ได้
โดยให้ปฏิบัตดิ ังนี้.1. นิสิตพิมพ์คำร้องขอยื่นสำเร็จกำรศึกษำ up 24 ผ่ำนระบบ www.reg.up.ac.th ตรวจสอบ
ข้อมูล หำกต้องกำรแก้ไขให้ขีดทับแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง แล้วลงชื่อกำกับตรงจุดแก้ไข หำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ – สกุล
ให้แนบสำเนำหนังสือสำคัญกำรเปลี่ยนคำนำหน้ำชื่อ ชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือใบสำคัญกำรสมรสหรือ ใบสำคัญ
กำรหย่ำ หรือคำสั่งเลื่อนยศ และให้นำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงด้วยทุกครัง้
2. สำมำรถตรวจสอบผล โดยผ่ำนอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.reg.up.ac.th
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ตัวอย่างการแต่งกาย
สาหรับการถ่ายรูปชุดครุยบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

หญิง
- เสื้ อ ให้ ใ ช้ ต ำมแบบเครื่ อ งแต่ ง กำยนิ สิ ต หญิ ง
กลัดกระดุมคอ
- สวมชุดครุยวิทยฐำนะ ม.พะเยำ
- ติดพู่ตรงหน้ำอกตำมคณะฯที่สังกัด
- ทรงผม เปิ ดหน้ ำผำก และใบหู ห้ ำมเห็ นหนั งศี รษะ
ห้ำมปล่อยด้ำนข้ำง และห้ำมทำสีผม
ไม่ติดเครื่องประดับ ผมยำวรวบไว้ด้ำนหลัง

สีพู่ตำมคณะที่นสิ ิตสังกัด

ชำย
- เสื้ อ ให้ใ ช้ ต ำมแบบเครื่ อ งแต่ง กำยนิสิ ต ชำย
กลัดกระดุมคอ ผูกเนคไท
- สวมชุดครุยวิทยฐำนะ ม.พะเยำ
- ติดพู่ตรงหน้ำอกตำมคณะฯที่สังกัด
- ทรงผมสั้น สุภำพ เปิดใบหู
- ไม่ติดเครื่องประดับที่มีลวดลำย

