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

