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การขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่
ผู้ผ่า นการคัดเลือกเข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องรายงานตัว และเตรีย ม
หลักฐานต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ในวัน
เวลา ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

การเตรียมความพร้อมก่อนวันรายงานตัว
1. นิสิตทาการบันทึกประวัติส่วนตัวผ่าน www.reg.up.ac.th โดยใช้
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชนในการเข้าสู่ระบบและใช้เป็นรหัสผ่าน
2. นิสิตพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน นาไปชาระค่าลงทะเบียนเรียนผ่าน
ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. เตรียมหลักฐานสาคัญในการยื่นรายงานตัว (นิสิต)
๓.๑ ระเบียนประวัติที่พิมพ์จากระบบ พร้อมติดรูปถ่าย จานวน 1 ชุด
(รูปถ่ายสวมชุดนิสิตขนาด 1 นิ้ว)
๓.๒ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
๓.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(ให้ใช้สาเนาทะเบียนบ้านตามภูมิลาเนาเดิม)
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนิสิต
จานวน 1 ฉบับ
(ข้อ 3 -4 อนุญาตให้สาเนารวมอยู่ในแผนเดียวกันได้)
๓.๕ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนบิดา
จานวน 1 ฉบับ
๓.๖ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมารดา
จานวน 1 ฉบับ
กรณีนิสิตไม่มีทั้งบิดา/มารดา เป็นผู้อุปการะ
ให้ใช้สาเนาบัตรประจาตัวผู้ปกครองแทน
๓.๗ สาเนาใบแสดงผลสอบ (O-NET)
จานวน 1 ฉบับ
๓.๘ ใบแสดงผลการเรียน ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว (ปพ1) จานวน 3 ฉบับ
(สาเนาหน้า – หลัง)
4 นิสิตทาบัตรประจาตัวนิสิตกับธนาคาร ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้ ง นี้ นิ สิ ต ที่ ร ายงานตั ว ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น นิ สิ ต และจั ด ส่ ง เอกสารหลั ก ฐานให้ กั บ
มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วนิสิตจะได้รับ Username/Password เพื่อใช้งานระบบเครือข่าย
และระบบทะเบียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
รหัสผ่าน – ควรเปลี่ยนหลังจาก
ท าการเข้ า สู่ ร ะบบในครั้ ง แรก
และควรเก็บเป็นความลับ

หากนิสติ ไม่เข้าไปบันทึกข้อมูลประวัตสิ ่วนตัว ในระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด นิสติ จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียน
และใช้งาน www.reg.up.ac.th ได้
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การขอแก้ไขข้อมูลประวัติส่วนตัวในระบบฐานข้อมูล
1. กรณี ชื่อในระบบฐานข้อมูลสะกดผิด
ติดต่อได้ที่งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา พร้อม
ยื่นบัตรประจาตัวประชาชน และบัตรนิสิต นิสิต จะได้รับ การแก้ ไขผ่านระบบ
ทะเบียนออนไลน์
2. กรณี การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และยศ จากอาเภอ
สิ่งที่ต้องเตรียม
1. ค าร้ องขอเปลี่ ยนชื่ อ ชื่ อสกุ ล และยศ (UP 11) โดยยื่ นผ่ าน
www.reg.up.ac.th
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ
/สาเนาคาสั่งแต่งตั้งยศ/สาเนาใบทะเบียนสมรส จานวน 1 ฉบับ
การดาเนินการโดย
1. นิสิตยื่นคาร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล (UP 11) ผ่าน www.reg.up.ac.th
และพิมพ์คาร้องมายื่นที่เคาน์เตอร์งานทะเบียน ฯ พร้อมแนบเอกสารข้างต้น
2. งานทะเบียนฯ เปลี่ยนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3. นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

สามารถทาได้ตลอดระยะเวลาที่ยังเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา
ทั้งนี้ ต้องก่อนนิสิตจะยื่นสาเร็จการศึกษา
กรณี นิสิตสาเร็จการศึกษาแล้ว ไม่สามารถขอเปลี่ยน ชื่อ – สกุล และยศได้
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การลงทะเบียนตามกาหนดปฏิทินการศึกษา
การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ เมื่อนิสิต
ชาระเงินค่าลงทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

นิสิตกู้ยืมเงิน กยศ. ไม่ตอ้ งชาระเงิน ทั้งนี้ นิสิตต้อง
ตรวจสอบว่าผ่านการพิจารณา ให้สามารถผ่อนผัน
ค่าลงทะเบียนได้หรือไม่ ตามประกาศ
ของงานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต

1. การลงทะเบียนเรียน ปกติ
นิสิ ต ลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเอง โดยเลือกรายวิชา หมู่เรี ยน และตรวจสอบให้
ถูกต้องก่อนยืนยันการลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ www.reg.up.ac.th
ตามก าหนดปฏิ ทินการศึ กษาของมหาวิทยาลัย และ นิสิต ต้องพิมพ์ ใบแจ้ง การชาระเงิน
ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ เมื่อนิสิตยื นยันการลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียน
เรีย นเพิ่มรายวิชาได้ หากนิสิต ประสงค์จะลงทะเบียนเพิ่ ม – ถอนรายวิชา ภายหลังการ
ยืนยันลงทะเบียนเรียน จะสามารถด าเนินการได้ อีกครั้ง ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
www.reg.up.ac.th เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม -ถอนรายวิชา ตาม
กาหนดปฏิทินการศึกษา
2. การลงทะเบียนเรียนล่าช้า
นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในกาหนดลงทะเบียนเรียนปกติ สามารถทาการ
ลงทะเบี ย นล่ า ช้ า ได้ ภายใน 2 สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด เรี ย น โดยต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ
ตามประกาศฯ สาหรับภาคฤดูร้อน ให้ทาการได้ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดเรียน โดย
ลงทะเบียนเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนการลงทะเบียนเรียนปกติ ทั้งนี้ตามกาหนดปฏิทิน
การศึกษา
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยนับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน ดังนี้
1.2.1 ระดับปริญญาตรี ปรับวันละ 25 บาท
1.2.2 ระดับปริญญาโท ปรับวันละ 50 บาท
3. การเพิ่ม - ถอนรายวิชา หรือเปลี่ยนหมู่เรียน
นิ สิ ต สามารถทาการเพิ่ ม - ถอนรายวิช า หรื อ เปลี่ ยนหมู่เ รี ยนได้ จนกว่า จะพอใจ
ภายใน 2 สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดเรี ยน ทั้งนี้ ตามกาหนดปฏิทินการศึกษา แล้วจึงพิมพ์
ใบแจ้งการชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคารตามกาหนด
ทั้งนี้ จะถอนรายวิชาได้เท่ากับจานวนหน่วยกิตต่าสุดที่กาหนดให้ลงทะเบียน
จานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาค
การศึกษา
2 ภาค
3 ภาค
เอกภาค
2 ภาค
3 ภาค
ต้น/ปลาย
9 – 22
6 – 15
ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 9
ฤดูร้อน
ไม่เกิน 9
6 - 15 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 6 ไม่เกิน 9
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การลงทะเบียนตามกาหนดปฏิทินการศึกษา (ต่อ)
(ต่อ)

4. การลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
ลงทะเบียนยืนยันการรักษาสภาพการเป็นนิสิต ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th เมื่อ
นิสิตไม่มีความประสงค์จะเรียนในภาคการศึกษา นั้นๆ หรือไม่มีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
แล้ว จึงพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงิน ไปชาระเงินที่ธนาคารตามกาหนด
ค่าลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
- ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาต้น
ค่าธรรมเนียม 310 บาท
ภาคเรียนศึกษาปลาย, ฤดูร้อน ค่าธรรมเนียม 150 บาท
- ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น
ค่าธรรมเนียม 735 บาท
ภาคเรียนศึกษาปลาย, ฤดูร้อน ค่าธรรมเนียม 500 บาท
*ทั้งนี้ นิสิตต้องยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยด้วย*
นิสิตจะลงทะเบียนเรียนได้ นิสิตต้องมีที่นั่งในรายวิชาที่มีความประสงค์
จะลงทะเบียนเรียน
กรณี นิสิตไม่มีที่นั่งในรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน ให้นิสิต
ดาเนินการ ดังนี้
นิสิตยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเรียนรายวิชา (UP 20.1)
ผ่านระบบบริการการศึกษา (www.reg.up.ac.th)

นิสิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา
อาจารย์ผู้สอน

ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบ UP 20.1
1.ตรวจสอบจานวนนิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนใน
แต่ละรายวิชา
2.อาจารย์สร้างแบบฟอร์ม UP 20

หัวหน้าสาขา (ถ้ามี)

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ UP 20

คณบดี

พิจารณาและให้ความเห็นชอบ UP 20

กบศ.
-งานทะเบียนฯ
-งานตารางสอน

1. เสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติ UP 20
2. : กบศ.
ข้อมูล UP
20 การการศึกษา
หมายเหตุ
กบศ.บัย่นทึอกมาจาก
กองบริ

นิสติ

ลงทะเบียน/ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา ด้วยตนเอง ผ่านระบบบริการการศึกษา
(www.reg.up.ac.th) ภายในกาหนดปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดระยะเวลาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ซึ่งนิสิตสามารถตรวจสอบได้จากปฏิทินการศึกษาของแต่ละปีการศึกษา และยังได้
ระบุระยะเวลาการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวไว้ในใบแจ้งหนี้ ทั้งนี้
ใบแจ้ ง หนี้ ดั ง กล่ า ว นิ สิ ต สามารถพิ ม พ์ ไ ด้ ภ ายหลั ง จากที่ นิ สิ ต ได้ ล งทะเบี ย น
เรียบร้อยแล้ว ผ่าน www.reg.up.ac.th
ดาเนินการโดย
1. นิสิตลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
ผ่าน www.reg.up.ac.th
2. นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ผ่าน www.reg.up.ac.th
3. นิสิตชาระเงินผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในใบแจ้งหนี้
(ทั้งนี้ สามารถชาระเงินได้ที่ธนาคารที่มหาวิทยาลัยกาหนดได้ทั่วประเทศ)
หมายเหตุ :
1. กรณีที่นิสิตชาระเงินไม่ทันกาหนด นิสิตจะมีสถานะพ้นสภาพการเป็น
นิสิตเนื่องจากไม่ได้ชาระเงินทันที ทั้งนี้ นิสิตสามารถขอคืนสภาพการเป็นนิสิตได้
ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
2. กรณีเป็นนิสิตกู้ยืมเงิน กยศ. นิสิตต้องตรวจสอบข้อมูลกับกองกิจการ
นิสิต ว่านิสิตได้ดาเนินการตามขั้นตอนและทาถูกต้องทุก กระบวนการของกอง
กิจการนิสิตภายในเวลาที่กาหนดแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่านิสิตจะไม่มีปัญหาด้านการ
ชาระเงินจาก กยศ.
3. กรณี นิ สิ ต มี ปั ญ หาด้ า น การช าระเงิ น ค่ าลงทะเบี ย น เรี ย น
มหาวิทยาลัย ได้กาหนดระยะเวลาการขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียนให้กับนิสิต
ที่มีปัญหาด้านการเงิน ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถยื่นคาร้อง
ขอผ่อนผันได้ภายในวันสุดท้ายของการชาระเงินค่าลงทะเบียน ซึ่งหากนิสิตยื่น
คาร้องภายหลังที่มหาวิทยาลัยกาหนดนิสิต จะพ้นสภาพการเป็นนิสิต ซึ่งนิสิต ต้อง
ทาเรื่องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต โดยต้องชาระค่าคืนสภาพการเป็นนิสิตและ
ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามประกาศ ได้ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป
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การขอผ่อนผันการชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นิสิตผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกาหนดให้
นิสิตที่ป ระสงค์จ ะขอผ่อ นผันการชาระเงิ นค่า ธรรมเนีย มการศึก ษา ยื่นคาร้อ งของผ่อ นผั น
ภายในวันสุดท้ายของการชาระเงินในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ซึ่งนิสิตจะต้องชาระเงิน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ดังนี้
1. ค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจานวน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2. ค่าปรับเป็นรายสัปดาห์ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อัตราค่า ปรับ กรณีข อผ่อ นผันการชาระเงินค่า ธรรมเนีย มการศึก ษา
วันพ้นกาหนดการชาระเงินค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่
ระยะเวลา
ปริญญาตรี
1 ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
500
2 ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
750
3 ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
750
4 ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
750
5 ภายใน 5 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
1,000
6 ภายใน 6 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดชาระเงินฯ
1,000
**
**
**

โดยนับ ตั้งแต่

ปริญญาโท
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
**
**
** กรณีไม่ชาระเงินตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะนิสิตเป็นพ้นสภาพการเป็นนิสิต**
การดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน (UP 18) ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th
พิมพ์คาร้องเสนอ อ.ที่ปรึกษา และคณบดีเพือ่
ให้ความเห็นชอบ นิสิตนาเอกสารคาร้องส่งงานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา
* สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรอง
ในหนังสือรับรองการผ่อนการชาระเงิน พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูป้ กครองที่รับรองด้วย*
2. เมื่อพร้อมชาระเงินตามกาหนดให้นิสิตรับคาร้องที่ เค้าเตอร์งานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อ
นาไปชาระเงิน ที่กองคลัง
3. นาคาร้องคืนที่เค้าเตอร์งานทะเบียนฯ
กรณี ไม่สามารถชาระเงินตามกาหนดระยะเวลาทีใ่ ห้ผอ่ นผัน มหาวิทยาลัยจะยกเลิก คา
ร้อง และดาเนินการประกาศพ้นสภาพการเป็นนิสิต
ทั้งนี้ นิสิตที่พ้นสภาพการเป็นนิสิตในกรณีดังกล่าว หากต้องการขอคืนสภาพการเป็น
นิ สิ ต ส า ม า ร ถ ข อ คื น ส ภ า พ ก า ร เ ป็ น นิ สิ ต เ พื่ อ ล ง ท ะ เ บี ย น รั ก ษ า ส ภ า พ
การเป็นนิสิตในภาคการศึกษานั้นๆ ได้
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การขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาหลังกาหนดปฏิทินการศึกษา
กรณี หมดระยะเวลาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่ม-ถอน รายวิชา ตามกาหนดปฏิทินการศึกษา
แล้วนิสิตยังมีความประสงค์ขอเพิ่มรายวิชา นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาที่ประสงค์ลงทะเบียน
เรียนเพิ่ม ว่า เป็นรายวิชาที่เปิดที่นั่งให้นิสิตเรียบร้อยแล้ว และต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
หลั ง ก าหนด ทั้ ง นี้ นิสิ ต สามารถยื่ น ค าร้อ งขอลงทะเบี ย นเรี ย นเพิ่ ม หลัง ก าหนดได้ ไม่ เ กิ น
5 สัปดาห์หลังวันสุดท้ายของวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า , เพิ่ม-ถอนรายวิชา ทั้งนี้ ตามปฏิทิน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย
กรณี การขอเพิ่มรายวิชาอยู่ในกาหนดระยะเวลาชาระเงินค่าเทอม ให้นิสิตชาระเงินค่า
เทอมผ่านธนาคาร ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เนื่องจากค่าปรับลงทะเบียนเรียนเพิ่ม
จะชาระได้ที่ กองคลังของมหาวิทยาลัย
อัตราค่าปรับการขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มหลังกาหนดนับตั้งแต่วันพ้นกาหนดลงทะเบียน
เรียนช้า เพิ่ม – ถอน รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W
ที่
ระยะเวลา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
1 ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
500
1,000
2 ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
1,000
2,000
3 ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
1,500
3,000
4 ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
2,000
4,000
ภายใน
5
สั
ป
ดาห์
ห
ลั
ง
วั
น
พ้
น
ก
าหนดลงทะเบี
ย
นฯ
5
2,500
5,000
**
**
**
**
** กรณีไม่ชาระเงินตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะนิสิตเป็นพ้นสภาพการเป็นนิสิต**
ดาเนินการโดย
๑. ยื่นคาร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด (UP 5) ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้สอนและคณบดีให้ความเห็นชอบผ่านระบบ
๒. ตรวจสอบผลการอนุมัติ ผ่านระบบ www.reg.up.ac.th
๓. กรณีค าร้อ งอนุ มัติ นิสิ ตติดต่อ ช าระเงิ นที่ ก องคลัง หรื อพิ ม พ์ใ บแจ้ งการช าระเงิ น เพื่ อ ไปชาระ
ณ เคาเตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารที่ระบุในใบแจ้งการชาระเงิน ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
๔. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (เช่น รหัสวิช า ชื่อวิช า หมู่เรียน) ผ่านระบบ ทะเบียน
ออนไลน์หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์) โดยด่วน
หมายเหตุ : กรณีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณบดีไม่สะดวกที่จะให้ความเห็นชอบผ่านระบบ
ให้นิสิตพิมพ์คาร้องดังกล่าว เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณบดีลงนาม แล้ว
นามายื่นที่เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนิสิต และเมื่อคาร้องได้รับการอนุมัติ ให้นิสิตติดต่อชาระเงินที่
กองคลัง หรือพิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินเพื่อไปชาระ ณ เคาเตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารที่ระบุ
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การถอนรายวิชาหลังกาหนด (ถอนรายวิชาโดยดีรับอักษร W)
การขอถอนรายวิชา ภายหลังพ้นกาหนดวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า
เพิ่ม – ถอนรายวิชา ตามกาหนดปฏิทนิ การศึกษา
นิสิตที่มีความประสงค์จะถอนรายวิชา ภายหลังพ้นกาหนดวันลงทะเบียน
เรียนล่าช้า เพิ่ม – ถอนรายวิชา ตามกาหนดปฏิทินการศึกษา จะได้รับอักษร W
ในรายวิชานั้น
กรณียื่นเอกสาร
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. พิมพ์เอกสารขอถอนรายวิชา (UP8)
3. นาเอกสารขอถอนรายวิชา (UP8)
ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ประจารายวิชา ลงนาม
4. นาเอกสารขอถอนรายวิชา (UP8)
มายื่นที่งานทะเบียนนิสิตฯ เพื่อทาการ
ถอนรายวิชา (ติดอักษร W)

กรณียื่น Online
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ประจา
รายวิชา เพื่ออนุมัติ online
3. คาร้องที่ผ่านการอนุมัติ งานทะเบียนนิสิตฯ
จะทาการถอนรายวิชา online

** กรณีที่นิสิตยื่นคำร้องระบบ Online แต่ อำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ประจำรำยวิชำ

ไม่ได้อนุมัติ online คำร้องขอถอนรำยวิชำ (UP8) ของนิสิตจะถูกยกเลิกคำร้อง
** กรณี ต้องการถอนทุกรายวิชา ให้ยื่นคาร้องลาพักการศึกษา*

หมายเหตุ :
1. รายวิชาที่ได้รับอักษร W จะไม่ถกู นามาคานวณค่าระดับขัน้ สะสมเฉลี่ย (GPAX)
2. นิสิตทีล่ งทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะดาเนินการ
ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไข เป็นอักษร W
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การขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
มหาวิ ท ยาลั ย อาจอนุ มั ติ ใ ห้ นิ สิ ต ที่ พ้ น สภาพนิ สิ ต กลั บ เข้ า เป็ น นิ สิ ต ใหม่ ถ้ า มี เ หตุ ผ ล
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพนิสิตนั้น เป็นระยะเวลาลาพักการศึกษา กรณีเช่นนี้ นิสิต
จะต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต รวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ค้างชาระเสมือนเป็น
ผู้ลาพัก การศึกษาแต่ม หาวิ ทยาลั ยจะไม่อ นุมั ติให้กลั บเข้า เป็ นนิ สิต หากพ้นสภาพการเป็ นนิ สิต เกิ น
2 ปีการศึกษา
1. การคืนสภาพเพื่อลงทะเบียนเรียน
นิสิตสามารถทาได้ ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา โดยต้อง
ชาระเงิน ดังนี้
1.1 ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.3 ค่าปรับเป็นรายสัปดาห์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อัตราค่าปรับเป็นรายสัปดาห์ โดยนับตั้งแต่ วันพ้นกาหนดลงทะเบียนเรียนล่าช้า, เพิ่ม-ถอน
รายวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W

ที่
1
2
3
4
5

ระยะเวลา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ภายใน 1 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
500
1,000
ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
1,000
2,000
ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
1,500
3,000
ภายใน 4 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
2,000
4,000
ภายใน 5 สัปดาห์หลังวันพ้นกาหนดลงทะเบียนฯ
2,500
5,000
** กรณีไม่ชาระเงินตามกาหนด มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะนิสิตเป็นพ้นสภาพการเป็นนิสิต**
2. การคืนสภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต
นิสิตสามารถทาได้ ตลอดทั้งภาคการศึกษา โดยต้องชาระเงิน ดังนี้
2.1 ค่าคืนสภาพการเป็นนิสิต จานวน 2,000 บาท
2.2 ค่ารักษาสภาพการเป็นนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัย
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องขอเพิ่มรายวิชาหลังกาหนด (UP 5) ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้สอนและคณบดีให้ความเห็นชอบผ่านระบบ
2. ตรวจสอบผลการอนุมัติ
3. กรณี ค าร้ อ งอนุ มั ติ นิ สิ ต ติ ด ต่ อ ช าระเงิ น ที่ ก องคลั ง หรื อ พิ ม พ์ ใ บแจ้ ง การช าระเงิ น เพื่ อ ไปช าระ
ณ เคาเตอร์เซอร์วิสหรือธนาคารที่ระบุในใบแจ้งการชาระเงิน ภายใน 5 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
4. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน (เช่น รหัส วิชา ชื่อวิชา หมู่เรียน) ผ่านระบบทะเบียน
ออนไลน์หากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์) โดยด่วน
หมายเหตุ : กรณีอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้ส อนและคณบดีไม่สะดวกที่จะให้ความเห็นชอบผ่านระบบ ให้
นิสิตพิมพ์คาร้องดังกล่าว เพื่อเสนออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและคณบดีลงนาม แล้วนามายื่นที่
เคาน์เตอร์บริการทะเบียนนิสิต และเมื่อคาร้องได้รับการอนุมัติ ให้นิสิตติดต่อชาระเงินที่กองคลัง
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ขั้นตอนการประมวลผลการศึกษา

1. บันทึก
คะแนน
(อาจารย์)

2. ตัด
เกรด
(อาจารย์)

3. พิมพ์ใบแจ้งผลการเรียน
รายวิชา
(อาจารย์)

4. คณะพิจารณา
(หัวหน้าสาขาวิชา/
คณบดี )

Control Code ไม่ถูก
ระบบ
ตรวจสอบการ
จบการศึกษา

ข้อมูล
นิสิตที่
สมบูรณ์

Contro
7. ส่งเข้า
Transcript และ l Code
ถูก
คานวณ GPA
(งานทะเบียนฯ)

6. บันทึก
Control
Code
(งานทะเบียน
ฯ)

5. คุมใบแจ้ง
ผลการเรียนฯ
(งานทะเบียนฯ)

สถานะปกติ
ข้อมูลนิสิตที่
GPA ต่า
8. พิจารณาพ้น
สภาพ
(งานทะเบียนฯ)

กรณี นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกรด
ให้นิสิตติดต่อกับอาจารย์ประจาวิชา
หรือ
ฝ่ายวิชาการประจาคณะเจ้าของ
รายวิชา

ไม่พ้นสภาพ

เข้าสู่กระบวนการ
ในภาคเรียนต่อไป
9. จาแนก
สถานะ
(งานทะเบียนฯ)

กรณี ส่งผลเกรดช้าจะมีผลต่อ
1. การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มวี ิชา
บังคับก่อน
2. การออก Transcript และการสาเร็จ
การศึกษา
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การคิดสภาพการเป็นนิสิต
ภาคเรียน

ภาค/แบบ
การศึกษา

1

ระดับบัณฑิตศึกษา
< 2.50
เอกภาค
ทวิภาค
ไตรภาค

พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ

2

3

4

5

6

< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ

< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ

< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ
< 2.50
พ้น
สภาพ

< 2.50
พ้น
สภาพ

< 2.50
พ้น
สภาพ

< 1.50
พ้น
สภาพ
< 2.00
รอพินิจ

< 2.00
รอพินิจ

< 1.75
พ้น
สภาพ
< 2.00
รอพินิจ

< 1.75
พ้น
สภาพ
< 2.00
รอพินิจ

< 1.75
พ้น
สภาพ
< 1.75
พ้น
สภาพ

7

ที่ 8
เป็นต้นไป

ระดับปริญญาตรี
- ทวิภาค

< 2.00
รอพินิจ

- ไตรภาค

< 2.00
รอพินิจ

< 1.50
พ้น
สภาพ

< 1.75
พ้น
สภาพ
< 1.75
พ้น
สภาพ

หมายเหตุ
- ปริญญาโท 2 ภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาหากไม่มีหน่วยกิตสะสม
ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนิสติ
- ภาคเรียนที่ลาพักการเรียนจะไม่นามาคิดสภาพ
- ปริญญาตรี ภาคปกติ กรณีที่มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์พน้ สภาพ
ในภาคการศึกษาปลายและได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน
ให้นบั ผลการเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อนนัน้ ด้วย

< 1.75
พ้น
สภาพ
< 1.75
พ้น
สภาพ
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การย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา
การย้ า ยคณะ/ย้ า ยสาขาวิ ช า สามารถท าได้ เ มื่ อ นิ สิ ต เข้ า ศึ ก ษาภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาครบ 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ โดยนิ สิ ต ติ ด ต่ อ คณะ/สาขาวิ ช า
ที่ต้องการย้ายเพื่อขอทราบข้อมูลเกณฑ์การย้ายคณะ/สาขาวิชา
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องขอย้ายคณะ/ย้ายสาขาวิชา (UP 10, UP 10.1, UP
10.2, UP 10.3) ผ่าน www.reg.up.ac.th
พิมพ์คาร้อง เสนอ อ.ที่ปรึกษา และคณบดีฯ ให้ความเห็นชอบ
และนาคาร้องมายื่นที่ งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา
2. ตรวจสอบคาร้อง โดยตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียม
การย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ผ่าน www.reg.up.ac.th
ของนิสิต
3. รับคาร้องที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนนิสิต ฯ เพื่อนาไปชาระเงิน
ที่จุดบริการชาระค่าธรรมเนียม ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับ
การอนุมัติ
4. งานทะเบียนนิสติ ฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์) ดาเนินการย้าย
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชาในระบบฐานข้อมูล
5. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการการย้ายคณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
ค่าลงทะเบียนเรียน ของสาขาวิชาใหม่ ผ่าน www.reg.up.ac.th
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่องานทะเบียนนิสิตฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์
โดยด่วน)
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การเทียบรายวิชา/การเทียบโอนรายวิชา
1. การเทียบรายวิชา
กรณี นิสิตลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิชาของมหาวิท ยาลัย พะเยา ไม่ตรงกั บ โครงสร้า ง
หลัก สูตรของนิสิต ทาให้ รายวิชานั้นไปอยู่ในกลุ่ม วิชาเลือ กเสรี นิสิตสามารถทาคาร้อ งขอ
เทียบรายวิชา (UP 7) ยื่นขออนุมัติต่อมหาวิทยาลัย เพื่อเทียบรายวิชานั้นๆ ให้ตรงกับรายวิชา
ตามโครงสร้างหลักสูตรได้
การลงทะเบียนไม่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรจะมีผล ดังนี้
1. การคานวณเกรด เนื่องจากระบบจะคานวณเกรดให้ทั้ง 2 ตัว
2. กรณีเป็นรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร และนิสิตไม่ได้ทาการเทียบรายวิชา จะถือ
ว่านิสิตลงทะเบียนรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรไม่ครบ จะมีผลให้นิสิตไม่สาเร็จการศึกษา
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดีคณะต้นสังกัด และหัวหน้าสาขาวิชา คณบดีเจ้าของรายวิชา เพื่ออนุมัติ
online (จะมี E-mail แจ้งจากระบบ)
3. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบคาร้อง รับคาร้อง และเสนอคาร้องตามขั้นตอน
4. กรณีคาร้องที่ผ่านการอนุมัติ งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา จะดาเนินการเทียบรายวิชา
5. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการขอเทียบรายวิชาผ่าน www.reg.up.ac.th หากไม่ถูกต้องให้ติดต่องานงาน
พัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
หมายเหตุ กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาคณบดีคณะต้นสังกัด และหัวหน้าสาขาวิชา คณบดีเจ้าของรายวิชา
ไม่สะดวกอนุมัติ ผ่านระบบ online ให้นิสิตพิมพ์คาร้องดังกล่าวผ่านระบบ เพื่อนามายื่น งานพัฒนา
หลักสูตร กองบริการการศึกษา
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การเทียบรายวิชา/การเทียบโอนรายวิชา (ต่อ)
2. การเทียบโอนรายวิชา
นิสิต ที่โ อนย้า ยมาจากสถาบั นอื่น หรือ นิสิต ที่ก ลับ เข้า ศึก ษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย
พะเยาอีกครั้ง และต้องการเทียบโอนรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว เพื่อนามานับเป็นหน่วยกิต
ในการสาเร็จการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรของนิสิต สามารถยื่นคาร้องขอเทียบโอน
รายวิชาได้
ทั้งนี้ นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาไปแล้วจะไม่สามารถขอยกเลิกการของเทียบโอน
รายวิชาได้
(มีค่าธรรมเนียมการขอเทียบโอนรายวิชาตามประกาศมาหาวิทยาลัย)

ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. พิมพ์เอกสารขอเทียบโอนรายวิชา (UP9)
3. นาเอกสารขอเทียบโอนรายวิชา (UP9) ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา และ
คณบดี/คณะเจ้าของรายวิชา ลงนาม
4. นาเอกสารขอเทียบโอนรายวิชา (UP9) มายื่นที่งานทะเบียนนิสิต ฯ กอง
บริการการศึกษา เพือ่ ทาการขอเทียบโอนรายวิชา
5. ตรวจสอบคาร้อง โดยตรวจสอบการตั้งหนี้ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน
รายวิชา ผ่าน www.reg.up.ac.th
6. รับคาร้องที่เคาน์เตอร์งานทะเบียนนิสิต ฯ เพื่อนาไปชาระเงินที่จุดบริการ
ชาระค่าธรรมเนียม ภายใน 5 วันนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ
7. งานทะเบียนนิสิต ฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์) ดาเนินการเทียบโอนรายวิชาใน
ระบบฐานข้อมูล
8. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการขอเทียบโอนรายวิชาผ่าน www.reg.up.ac.th
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่องานทะเบียนนิสติ ฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์ โดยด่วน)
** มีค่าธรรมเนียมการเทียบโอนรายวิชาตามประกาศมหาวิทยาลัย **
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การลาพักการศึกษา/การลาออก
1. การลาพักการศึกษา
นิสิตที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว่า และ
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติใดแล้ว มีความประสงค์จะลาพักการศึกษาให้ยื่น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย พร้อมกับหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่
ปรึกษา ถึงคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้รายวิชาที่ได้
ลงทะเบียนไปในภาคการศึกษานั้นให้ได้รับอักษร W
นิสิตที่ลาพัก หรือ ถู กสั่งพัก การศึก ษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติห รือ มากกว่า
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตทุกภาคการศึกษา
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องขอลาพักการศึกษา (UP 13) ต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านการเห็นชอบ
จาก อ.ที่ปรึกษา คณบดีฯ ที่งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา
2. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการขอลาพักการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ งานทะเบียนนิสิตฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์ โดยด่วน)
*ทั้งนี้ ภาคการศึกษาทีข่ อลาพักนิสิตต้องลงทะเบียนรักษาสภาพการเป็นนิสิต หรือ
ลงทะเบียนเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องชาระเงินตามกาหนด หากไม่ได้ดาเนินการ
มหาวิทยาลัยจะปรับสถานะนิสิตเป็นพ้นสภาพการเป็นนิสิต*

2.

การลาออก

นิสิตที่ประสงค์จะขอลาออกต้องยื่นใบลาออก ต้องแจ้งและตรวจสอบข้อมูล ดังนี้
1. ตรวจสอบหนี้สินจากกองคลัง
2. กรณีกู้ยืมเงิน กยศ. แจ้งข้อมูลที่งานทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต
3. แจ้งเรื่องย้ายทะเบียนราษฎร์ ที่กองกิจการนิสิต
และต้องได้รับคายินยอมจากผู้ปกครอง ผ่า นอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดี แล้ว เสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องขอลาออก (UP 14) ต่อมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบ
จาก อ.ที่ปรึกษา คณบดีฯ ที่งานทะเบียนนิสิตฯ กองบริการการศึกษา
2. นิสิตตรวจสอบข้อมูลการขอลาออกจากการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ งานทะเบียนนิสิตฯ (หน่วยคอมพิวเตอร์ โดยด่วน)
*ทั้งนี้ เมื่อลาออกจาการศึกษาแล้วจะขอกลับเข้าศึกษาอีกไม่ได้*
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การสาเร็จการศึกษา
การยื่นสาเร็จการศึกษา
ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนิสิตจะต้องยื่น
แบบรายงานที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา (UP 24) ต่อมหาวิทยาลัยภายใน 4 สัปดาห์ นับจาก
วั น เปิ ด ภาคการศึ ก ษา กรณี ที่ นิ สิ ต ไม่ ป ระสงค์ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษาด้ ว ยเหตุ ใ ดเหตุ ห นึ่ ง
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีๆ ไป
1. นิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดต้องยื่นสาเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2. ภาคการศึกษาที่นิสิตยื่นคาดว่าจะสาเร็จศึกษา นิสิตต้องมีผลการลงทะเบียนรักษา
สภาพการเป็นนิสิต หรือลงทะเบียนเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง
หมายเหตุ : กรณีที่นิสิตยื่นคาดว่าจะสาเร็จในภาคการศึกษาหนึ่ง ภาคการศึกษาใดแต่ผล
ปรากฏว่าในภาคการศึกษานั้นๆ ไม่สาเร็จการศึก ษา ภาคการศึกษาต่อไปที่นิสิตคาดว่าจะ
สาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จ
การศึกษานั้น ด้วย
ดาเนินการโดย
1. ยื่นแบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24) โดยผ่านการเห็นชอบจาก อ.ที่
ปรึกษา ที่คณะต้นสังกัดของนิสิต
* พิมพ์ แบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24 ) ผ่าน www.reg.up.ac.th
ของนิสิต พร้อมเอกสารแนบตามที่แจ้งในแบบยื่นสาเร็จการศึกษา (UP 24) *
2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
3. นิสิตตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th ของนิสิต
หมายเหตุ :
1. กรณีนิสิตเคยยื่นสาเร็จการศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียม
การขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้ว นิสิตไม่ต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แต่ให้นาสาเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแนบกับ
เอกสารยื่นสาเร็จการศึกษาด้วย
2. กรณี สาเร็จการศึกษานิสิตสามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิหลังจาก
2 สัปดาห์ นับจากวันพ้นกาหนดส่งรายงานผลการศึกษาถึงมหาวิทยาลัย
ตามปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา*
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การสาเร็จการศึกษา (ต่อ)
การยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้า
กรณี หมดกาหนดระยะเวลายื่นสาเร็จการศึกษาตามปฏิทินการศึกษาแล้ว นิสิตประสงค์
จะยื่นสาเร็จล่าช้า ในภาคการศึกษาที่นสิ ิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา นิสิตต้องยื่นคาร้องขอยื่น
สาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด (UP 25) ซึ่งนิสิตต้องชาระค่าปรับการยื่นสาเร็จการศึกษา
ล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการอนุมัติให้ยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้าแล้ว ให้นิสิตจัดเตรียม แบบยื่น
สาเร็จการศึกษา (UP 24) ที่ผ่านการเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมเอกสารแนบ
มายื่นที่ กองบริการการศึกษา ในวันที่นิสิตมาชาระเงินค่ายื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้าด้วย
ดาเนินการโดย
1. ยื่นคาร้องผ่าน www.reg.up.ac.th
2. แจ้ง อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี เพื่ออนุมตั ิ online
3. งานทะเบียนนิสติ ฯ ตรวจสอบคาร้อง รับคาร้อง และเสนอคาร้องตามขัน้ ตอน
4. รอผลการอนุมัติ โดยตรวจสอบหนี้ค่าธรรมเนียมการยื่นสาเร็จการศึกษาล่าช้า ผ่าน
www.reg.up.ac.th ของนิสิต
5. ติ ดต่ อชาระเงิ น ที่ กองคลั ง เคาน์ เตอร์ งานทะเบี ยนนิ สิ ต เคาน์ เ ตอร์เ ซอร์วิ ส และ
ทุกธนาคารที่ระบุ ใบแจ้งการชาระเงิน
6.นาคาร้องขอยื่นสาเร็จการศึกษา (UP24) และเอกสารแนบ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนิสิตและปรระมวลผล
6.มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลการสาเร็จการศึกษา
7.นิสิตตรวจสอบผลการสาเร็จการศึกษา ผ่าน www.reg.up.ac.th ของนิสิต
หมายเหตุ :
1. กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษา คณบดี ไม่สะดวกอนุมตั ิ ผ่านระบบ online ให้
นิสิตพิมพ์คาร้องดังกล่าวผ่านระบบ เพื่อนามายื่น งานทะเบียนนิสิตและ
ประมวลผล กองบริการการศึกษา
2. กรณีนิสิตเคยยื่นสาเร็จการศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียม
การขึน้ ทะเบียนบัณฑิตแล้ว นิสิตไม่ต้องชาระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
แต่ให้นาสาเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิตแนบกับเอกสาร
ยื่นสาเร็จการศึกษาด้วย
3. กรณี สาเร็จการศึกษานิสิตสามารถติดต่อรับใบรับรองคุณวุฒิหลังจาก 2
สัปดาห์ นับจากวันพ้นกาหนดส่งรายงานผลการศึกษาถึงมหาวิทยาลัยตาม
ปฏิทินการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา*
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การสาเร็จการศึกษา (ต่อ)

คุณสมบัติของนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนดของแต่ละหลักสูตร
2. ลงทะเบียนเรียน และเรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
นั้นๆ และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I , P หรือ U
3. นิ สิ ต จะต้ อ งได้ รั บ การทดสอบความรู้ ภ าษาอั ง กฤษจากมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ย
1 ครั้ง
4. มีผลการเรียนสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
การได้รับปริญญาเกียรตินิยม สาหรับนิสิตปริญญาตรี
นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมนอกจากจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่
กาหนดไว้ในคุณสมบัติของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ต้องไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่โอน
มาจากสถาบันอื่น และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
2. เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.20 ถึง 3.49
ทั้งนี้ นิสิตต้องไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U และไม่ลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชา
ใดๆ
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนดของแต่ละหลักสูตร
2. ลงทะเบียนเรียนและเรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
และไม่มีรายวิชาใดได้รับอักษร I, P หรือ U
3. นิสิตต้องได้ระดับขั้น ไม่ต่ากว่า C หากได้ต่ากว่านี้จะต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
จนกระทั่งได้ระดับไม่ต่ากว่า C
4. รายวิชาใดหากระบุการประเมินผลเป็นอักษร S หรือ U นิสตจะต้องได้อักษร S มิฉะนั้น
จะต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นจนกว่าจะได้อักษร S
5. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่จะกล่าวในหัวข้อถัดไป
มหาวิท ยาลั ย อาจให้ เ กีย รติบั ต รการเรี ย นยอดเยี่ ย มแก่นิ สิ ตระดับ บั ณฑิ ต ศึก ษาที่ มี ผ ล
การศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ๔.๐๐ หรือผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในสาขาวิชานั้น หรือได้รับการจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร
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การสาเร็จการศึกษา (ต่อ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2
1. ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้
ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) ที่มีคณะกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
2. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
ระดับปริญญาโทแผน ข
1. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE
EXAMINATION)
2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00
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การสาเร็จการศึกษา (ต่อ)

คุณสมบัติเพิ่มเติมของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ปริญญาเอก แบบ 1
1. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
2. ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการตีพิมพ์หรือ
อย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่ น กรอง (Peer Review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ และเป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชานั้น
3. เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

1.
2.

3.
4.

ปริญญาเอก แบบ 2
สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)
ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ากว่า 3.00

การอนุมัติปริญญา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญา
เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา

22
การได้รับรางวัลเรียนดี

การให้ เหรี ยญรางวัลเรี ยนดี ให้ คณะเสนอชื่อนิสิ ตที่เรียนดีต่ อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร และเหรียญรางวัล
เรียนดีประจาปี ตามเงื่อนไขดังนี้
1. เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร (ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดี)
เหรียญทอง ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูตร และไม่เคยได้รับ
ระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ทั้งสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.75
เหรียญเงิน ให้กับนิสิตที่เรียนดีตลอดหลักสูต ร และไม่เคยได้รับ
ระดับขั้น F หรืออักษร U หรืออักษรอื่นใดที่เทียบเท่าในรายวิชาใด ทั้งสถาบัน
เดิมและในมหาวิทยาลัยพะเยา และมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิม
และในมหาวิทยาลัยพะเยาของแต่ละแห่ง ไม่น้อยกว่า 3.50
2. เหรียญรางวัลเรียนดีประจาปี (ให้คณะเสนอชื่อนิสิตที่เรียนดี)
เหรียญทองแดง ให้กับ นิสิตที่ เรียนดี ประจาปีการศึกษาหนึ่ง ๆ
โดยลงทะเบียนสองภาคการศึกษาปกติ ในปีการศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต และไม่เคยได้รับระดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น
และต้องมีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
3. รางวัลการส่งเสริมนิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (กบศ.เสนอชื่อนิสิต)
เงิ น รางวั ล 5,000 บาท พร้อ มเกี ยรติ บั ต ร ให้กั บ นิ สิ ต ที่ มี
ผลการเรียนดีเด่น ที่สอบได้เกรด A ตั้งแต่ 10 รายวิชาขึ้นไป โดยรายวิชา
ดังกล่าว จะต้องไม่เป็นรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้า และนิสิตจะต้องไม่เคย
สอบตกในรายวิ ช าใด แต่ ทั้ ง นี้ จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมกั น แล้ ว จะต้ อ ง
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ในปีการศึกษาหนึ่งปีการศึกษาใด
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