คู่มอื สำหรับประชำชน : กำรขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : งำนทะเบียนและประมวลผล กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ข้อปฏิบัติสำหรับกำรขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่
1. นิสิตทำกำรบันทึกประวัตสิ ่วนตัวผ่ำน www.reg.up.ac.th โดยใช้ เลขที่บัตรประจำตัวประชำชนในกำรเข้ำสูร่ ะบบและใช้เป็น
รหัสผ่ำน เมื่อบันทึกระเบียนประวัตแิ ล้ว นิสิตจะได้รับ Username/Password เพื่อใช้งำนระบบเครือข่ำย และระบบทะเบียนออนไลน์
ของมหำวิทยำลัย
2. นิสติ พิมพ์ใบแจ้งกำรชำระเงิน นำไปชำระค่ำลงทะเบียนเรียนผ่ำนธนำคำรที่มหำวิทยำลัยกำหนด
3. เตรียมหลักฐำนสำคัญในกำรยื่นรำยงำนตัว (นิสิต)
4. นิสิตทำบัตรประจำตัวนิสิตกับธนำคำร ตำมที่มหำวิทยำลัยกำหนด
5. นิสิตถ่ำยรูปเพื่อบันทึกข้อมูลของนิสติ และสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต
เงื่อนไข
- นิสิตต้องมำตำมรอบวัน เวลำ สถำนที่ที่ระบุใน http://www.admission.up.ac.th/
- นิสิตต้องมำดำเนินกำรด้วยตนเอง โดยแต่งเครื่องแบบนิสิต หรือนักเรียน มำในวันขึน้ ทะเบียนนิสติ ใหม่
- เอกสำรที่ถ่ำยสำเนำต้องมีควำมชัดเจนทุกฉบับ (ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง)
- รับรองสำเนำถูกต้อง พร้อมลงลำยมือชื่อกำกับ และ ระบุลำดับที่ /สำขำวิชำ /รหัสนิสิต บนมุมขวำของเอกสำรทุกฉบับ
(ยกเว้นแผ่นแรก)

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานทีใ่ ห้บริการ
(หมายเหตุ: (1. มหาวิทยาลัยพะเยาจะประกาศวันขึน้ ทะเบียนนิสิต
ใหม่ และถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนิสิต แต่ละปีการศึกษา ใน
http://www.admission.up.ac.th/
2. งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเพะเยา จะระบุ
สถานที่ วัน เวลา โดยจาแนกเป็นคณะ/สาขาวิชา ใน
http://www.admission.up.ac.th/)

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

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 20 นำที
ลำดับ
1)

2)

3)
4)

ขั้นตอน
เตรียมเอกสำรเรียงเป็นชุดตำมขัน้ ตอนและรับรองสำเนำถูกต้องลง
นำมกำกับ ลงในสำเนำเอกสำรทุกฉบับ ให้นสิ ิตฟังคำอธิบำยชีแ้ จง
ขั้นตอนกำรขึน้ ทะเบียนนิสิตใหม่ และยื่นเอกสำรกำรรำยงำนตัวให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องและครบถ้วนของเอกสำร
(หมายเหตุ: (ไม่นับรวมระยะเวลารอคอย))
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร กับเอกสำรทำงกำร
ศึกษำที่ระบุวันที่สำเร็จกำรศึกษำ ฉบับจริง
(หมายเหตุ: -)
นิสิตถ่ำยรูปทำบัตรประจำตัวนิสิต
(หมายเหตุ: -)
เจ้ำหน้ำที่ใช้เครื่องอ่ำนบำร์โค้ดจำกใบระเบียนประวัตแิ ละบันทึก
กำรรำยงำนตัว
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนที่รับผิดชอบ
งำนทะเบียนและ
ประมวลผล

5 นำที

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล

5 นำที

งำนทะเบียนและ
ประมวลผล

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

1)

ระเบียนประวัติที่พิมพ์จำกระบบ พร้อมติดรูปถ่ำย
จำนวน 1 ชุด
(รูปถ่ำยสวมชุดนิสิต หรือนักเรียน ขนำด 1 นิ้ว)
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 1 ฉบับ
(ให้ใช้สำเนำทะเบียนบ้ำนตำมภูมิลำเนำเดิม)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของนิสิต
จำนวน 1 ฉบับ
(ข้อ 3 -4 อนุญำตให้สำเนำรวมอยูใ่ นแผนเดียวกันได้)
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนบิดำ
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนมำรดำ
จำนวน 1 ฉบับ
กรณีนสิ ิตไม่มีทั้งบิดำ/มำรดำ เป็นผู้อุปกำระ ให้ใช้สำเนำบัตรประจำตัวผู้ปกครองแทน
สำเนำใบแสดงผลสอบ (O-NET)
จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ำมี)
ใบแสดงผลกำรเรียน ที่สำเร็จกำรศึกษำแล้ว (ปพ1) จำนวน 3 ฉบับ
(รับรองสำเนำทั้งหน้ำ – หลัง)

งำนทะเบียนนิสิตและประมวลผล

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง
กรมกำรกงสุล
กรมกำรปกครอง
กรมกำรปกครอง
สถำบันทดสอบทำงภำษำแห่งชำติ
สถำนศึกษำเดิม

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มขี ้อมูลค่าธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
1)
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
งำนรับเข้ำศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
(หมำยเหตุ: 19 หมู่ 2 ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000 เบอร์โทร. 054 466666 ต่อ 1270 - 2
งานทะเบียนนิสติ และประมวลผล ชัน้ 2 อำคำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(หมำยเหตุ: 19 หมู่ 2 ต.แม่กำ อ.เมือง จ.พะเยำ 56000 เบอร์โทร. 054-466666 ต่อ 1021,1025,1028,1831-2)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก
ลำดับ
1)
2)

ชื่อแบบฟอร์ม
เอกสำรขั้นตอนกำรรำยงำนตัวเป็นนิสติ มหำวิทยำลัยพะเยำ ระดับปริญญำตรี
(หมายเหตุ: ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซส์ http://www.admission.up.ac.th/ และ www.reg.up.ac.th )
เอกสำรกำรจัดเรียงเอกสำรขึน้ ทะเบียนเป็นนิสติ ใหม่
(หมายเหตุ: ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซส์ http://www.admission.up.ac.th/ และ www.reg.up.ac.th )

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มอื กำรกรอก

