คําแนะนําสําหรับการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา
งานทะเบี ย นนิ สิ ตและประมวลผล มี บ ริ ก ารสํ า หรั บ ขอเอกสารสํ าคั ญทางการศึก ษา โดยมี ร ายละเอียด
ประเภทเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอัตราคาธรรมเนียม ระยะเวลาการดําเนินการออกเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา ประเภทและอัตราคาบริการจัดสงไปรษณีย การชําระคาธรรมเนียมการขอเอกสารสําคัญ
ทางการศึกษา ตัวอยางรูปถายที่ใชแนบออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาและขั้นตอนการดําเนินการยื่นคํารอง
ดังนี้

1. ประเภทเอกสารสําคัญทางการศึกษาและอัตราคาธรรมเนียม
รายการ
1.1 ใบรับรองประเภทตาง ๆ
1.1.1 ใบรับรองการเปนนิสิต
- แบบภาษาไทย

- แบบภาษาอังกฤษ
- แบบฟอรมของนิสิตเอง (ตรวจสอบกับเจาหนาที่กอน)
1.1.2 ใบรับรองกําลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทาย
- แบบภาษาไทย
- แบบภาษาอังกฤษ
1.1.3 ใบแปลปริญญาบัตร
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สําเนาใบปริญญาบัตร จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จํานวน 1 ฉบับ
1.1.4 ใบแปลใบรับรองคุณวุฒิ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- สําเนาใบรับรองคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
- สําเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) จํานวน 1 ฉบับ
1.1.5 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (กรณีฉบับจริงสูญหายหรือชํารุด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- ใบแจงความ หรือเอกสารฉบับเดิมที่ชํารุด
- รูปถายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป หรือรูปถาย
ชุดสูทสีสุภาพ/เสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมตรงคอ
1.2 ใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
1.2.1 ใบระเบียนแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน (ไมมีเกรด)
- กอนสําเร็จการศึกษา
- หลังสําเร็จการศึกษา
1.2.2 ใบ (TRANSCRIPT) กอนสําเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถายแตงกายชุดนิสิต /หามสวมชุดครุย ไมสวมแวนตา เครื่องประดับ,
ทรงผมสุภาพเรียบรอย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟาเทานั้น

คาธรรมเนียม
กรณีธรรมดา
กรณีดวน
ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

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 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท

ฉบับละ 100 บาท

ฉบับละ 30 บาท
1.2.3 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสําเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด)
เอกสารแนบเพิ่มเติม
- รูปถายสวมชุดครุย (กรณีสําเร็จการศึกษากอนปการศึกษา 2554 ใหใชรูปถายชุดสูท
สีสุภาพ/เสื้อเชิ้ตสีขาว ติดกระดุมตรงคอ ไมสวมแวนตา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป/1 ฉบับ
- พืน้ หลังสีฟาเทานั้น

ฉบับละ 100 บาท

1. ระยะเวลาการดําเนินการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
1.2 กรณีธรรมดา ระยะเวลาดําเนินการ 3 วันทําการ
1.3 กรณีดว น
ระยะเวลาดําเนินการ 1 วันทําการ
1.3.1 ยื่นเรื่องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ระหวางเวลา 08.30 น. – 09.30 น. สามารถรับเอกสาร
ไดในเวลา 14.30 น. เปนตนไป
1.3.2 ยื่นเรื่องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ระหวางเวลา 09.31 น. – 11.30 น. สามารถรับเอกสาร
ไดในเวลา 16.00 น. เปนตนไป
1.3.3 ยื่นเรื่องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา ระหวางเวลา 11.31 น. – 16.30 น. สามารถรับเอกสาร
ไดในเชาวันถัดไป ตั้งแตเวลา 10.30 น. เปนตนไป
1.3.4 กรณีขอรับบริการจัดสงไปรษณีย ใหเลือกประเภท และอัตราคาบริการจัดสงไปรษณียตามขอ 3
หมายเหตุ
1. กรณีขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาดวน ในขอ 1.1.3, 1.1.4 และ 1.1.5 ติดตอเจาหนาที่กอนชําระคาธรรมเนียม
2 กรณีเอกสารสําคัญทางการศึกษา ที่ตองแนบรูปถาย/เอกสารอื่น ๆ สามารถนํามายื่นไดที่กองบริการการศึกษา หรือ
จัดสงรูปถาย/เอกสารอื่น ๆ พรอมเอกสารการชําระเงิน ไดที่ มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา (งานทะเบียน
นิสิตและประมวลผล) 19 หมู 2 ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

2. ประเภทและอัตราคาบริการจัดสงไปรษณีย
คาบริการจัดสงใบรับรองและใบแสดงผลการเรียน
3.1 ภายในประเทศ
คํารองละ 30 บาท
3.2 ภายในประเทศ ดวนพิเศษ
คํารองละ 100 บาท
3.3 ตางประเทศ ดวนพิเศษ
คํารองละ 450 บาทขึ้นไป
- เอเชีย
- อเมริกา
คํารองละ 600 บาทขึ้นไป
- ยุโรป
คํารองละ 900 บาทขึ้นไป

3. การชําระคาธรรมเนียมการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา
การชําระคาธรรมเนียมการขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา สามารถดําเนินการได 3 ชองทาง คือ
4.1 ชําระคาธรรมเนียมผานกองคลัง โดยแจงรหัสนิสิตที่กองคลังเพือ่ ชําระคาธรรมเนียม
4.2 ชําระคาธรรมเนียมผานเคานเตอรงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล โดยแจงรหัสนิสิตที่เคานเตอร
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล เพื่อชําระคาธรรมเนียม
4.3 ชําระคาธรรมเนียมผานเคานเตอรเซอรวิส หรือธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารไทยพาณิชย ทั่วประเทศ
โดยพิมพใบ Pay-in เพื่อนําไปชําระคาธรรมเนียม

5 ตัวอยางรูปถายที่ใชแนบออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
5.1 กรณีสาํ เร็จการศึกษาตั้งแต ปการศึกษา 2554 เปนตนไป
5.1.1 ใบ (TRANSCRIPT) กอนสําเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี
- รูปถายแตงกายชุดนิสิต /หามสวมชุดครุย ไมสวมแวนตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบรอย
สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และบัณฑิตศึกษา
- ชุดสูทสีสุภาพ ดานในเสื้อเชิ้ตขาวติดกระดุมคอใหเรียบรอย ไมสวมแวนตา เครื่องประดับ,
ทรงผมเปดหนาผาก เห็นใบหู
ทั้งนี้ สีพนื้ หลังตองเปนสีนา้ํ เงินเทานัน้
ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) และบัณฑิตศึกษา

5.1.2 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสําเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- รูปถายสวมชุดครุย ทั้งนี้ สีพื้นหลังตองเปนสีน้ําเงินเทานั้น
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

ระดับบัณฑิตศึกษา

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

รูปถายสวมชุดครุยของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สีพื้นหลังตองเปนสีน้ําเงินเทานั้น
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (โครงการพิเศษ)

กรณีรับราชการ

ระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีรับราชการ

กรณีรับราชการ
5.2 กรณีสาํ เร็จศึกษากอนปการศึกษา 2554
5.2.1 ใบ (TRANSCRIPT) หลังสําเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ มีเกรด) (ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป/1 ฉบับ)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไมสวมแวนตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบรอย

ทั้งนี้ สีพื้นหลังตองเปนสีน้ําเงินเทานั้น

5.2.2 ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ (ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป)
- ชุดสูทสีสุภาพ ไมสวมแวนตา เครื่องประดับ, ทรงผมสุภาพเรียบรอย
ทั้งนี้ สีพื้นหลังตองเปนสีน้ําเงินเทานั้น

