
 

เลขอ้างอิง  
ปรับปรุงครั้งที่ : 2 
14 พ.ย. 62 UP 27     ค ำร้องค ำร้องขขออลงทะเบียนเรียนลงทะเบียนเรียนเข้ำเข้ำร่วมร่วมศึกษำศึกษำ//เรียนข้ำมมหำวิทยำลัยเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย  

                ภาคการศึกษา……….. ปีการศึกษา………….…… 
เรียน อธิกำรบดี                

  ข้ำพเจ้ำ (นาย/นางสาว/นาง)………………………………………………………………..…โทร............................................E-mail……………..……………….…. 
                   1.1  เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา     ระดับ  ปริญญาตรี   ปริญญาโท   ปริญญาเอก  รหัสประจ ำตัวนสิิต ................................................. 

     หลักสูตร.....................................................สาขาวิชา……………..…………………..................................คณะ……………………………………………………..………………  
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………..………………………………..……….………………………….. 

  ลงนาม………………………..………..……………. 
                                                      (……………...……………..…….………….) 

                                                            ………..…/…………..…..…./…………… 

ความเห็นของคณบดี 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………..………………………………..……….…………………………….. 

  ลงนาม………………………..………..……………. 
                                                      (……………...……………..…….………….) 

                                                               ………..…/…………..…..…./…………… 
 

                     1.2   เป็นนิสิต/นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน................................................................................... จังหวัด................... ...................       
ระดับ  ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  (แนบหนังสือรับรองการเป็นนิสิต/นักศึกษาท่ีออกโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีนิสิตสังกัด) 

     หลักสูตร...................................................................สาขาวิชา……………..……………………………..…….............................คณะ……………………………..……………… 
                      1.3  เป็นบุคคลท่ัวไป ท่ีมิใช่นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ (แนบส าเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด)..................................................... 

ปัจจุบัน อาชีพระบุ ...................................................................ต าแหน่ง..............................................................สถานท่ีท างาน............................................. 
            มีควำมประสงค์ขอ  
       2.1  ลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา  (กรณี 1.1 หรือ 1.3) 
                  2.2  ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (กรณี 1.2) 

                 รหัสรายวิชา..................................ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ…………………………………………………..……………………หน่วยกิต………..(........……….)    
หมู่เรียน........................................วันและเวลาเรียน.............................................................................................................. .................................................  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จักเป็นพระคุณยิ่ง     ลงนำม…………….………………..………………………. 
                                                                                                    .…..…../……………..……./…..……      
  ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน 
         เห็นชอบ 
         ไม่เห็นชอบ เนือ่งจาก……………..…….……………..……….……………….. 
              …………………………………..……….………………………………………….…… 

                                         
  ลงนาม………………………..………..……………. 

                                                     
(……………...……………..…….………….) 

                                     ………..…/…………..…..…./…………… 

 ควำมเห็นของงำนทะเบยีนนิสิตและประมวลผล 
           เพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัต ิ
             การขอลงทะเบียนเรียนเข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย  รวมเป็นเงิน……..……..……..บาท อนึ่ง  
ผู้เข้ำร่วมศึกษำ/เรียนข้ำมมหำวิทยำลัย ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่วมศึกษำ/เรียนข้ำมมหำวิทยำลัย 
ภำยใน 5 วันท ำกำร หลังจำกท่ีค ำร้องได้รับกำรอนุมัติ  หากผู้ เข้าร่วมศึกษา/เรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ไม่ด าเนินการตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะยกเลิกค าร้องดังกล่าว กรณีขอด าเนินการใหม่ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 
 

(...............................................) 
งานทะเบียนนิสิต 

.........../.........../............ 
   ควำมเห็นของประธำนหลักสตูร (เจ้ำของรำยวชิำ) 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………..……………………………………..…..…………….. 

  ลงนาม………………………..………..…………….                                                     
(……………...……………..…….………….) 

                                                   ………..…/…………..…..…./…………… 

 ควำมเห็นของผู้อ ำนวยกำรกองบรกิำรกำรศึกษำ
..................................................………………………………………………………………….…..……...............................
...............................………………………………………..…………………………............................................................ 
  

(นำงสำวกัลวรำ  ภูมิลำ) 
รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองบริกำรกำรศึกษำ 

………/………./……… 
  ควำมเห็นของคณบดี (เจ้ำของรำยวิชำ) 
 เห็นชอบ 
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………..……………..……….………………………………….. 
……………..………………………………………………………………….……………………………                                        

   ลงนาม………………………..………..…………….                                                    
(……………...……………..…….………….) 

                                                   ………..…/…………..…..…./…………… 

  ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ 
        อนุมัต ิ
       ไม่อนุมัติ   เนื่องจำก……………………………………………………………………………….………………… 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ ปฏิบัติกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

วันที่.............เดือน..................พ.ศ............. 

  UP8 

มีต่อหน้ำหลัง 



 

เลขอ้างอิง  
ปรับปรุงครั้งที่ : 2 
14 พ.ย. 62 UP 27 ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

 
  หน่วยตำรำงเรียนตำรำงสอน ด ำเนินกำร 
         เพิ่มที่นั่งรำยวิชำ    ลงชื่อ.......................................................วันท่ี............................................ 
 หน่วยคอมพิวเตอร์     ด ำเนินกำร   
         ตั้งหนี้                 ลงชื่อ.......................................................วันท่ี........................................... 
         เพิ่มรำยวิชำ         ลงชื่อ.......................................................วันท่ี............................................ 
 
     กองคลัง  ด ำเนินกำร 
        รับเงินแล้ว  จ านวน...............................บาท  ใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.......................เลขท่ี.............................. 

            ลงชื่อผู้รับเงิน..........................................วันท่ี................................................................................. 

 
อัตรำค่ำธรรมเนียม 

อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำร่วมศึกษำ 
(ขอลงทะเบียนเรยีนรายวิชาไดไ้ม่เกิน 6 หน่วยกิตต่อ 1 ภาคการศึกษา) 

1. นิสิตมหำวิทยำลัยพะเยำ 
1.1 รายวิชาระดับปรญิญาตรี                   รายวิชาละ  2,000  บาท 
1.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                 รายวิชาละ  4,000  บาท 

2. บุคคลอื่นที่มิใชน่ิสิต/นกัศึกษำของสถำบันอุดมศกึษำใดๆ 
2.1 รายวิชาระดับปรญิญาตรี                    รายวิชาละ  6,000  บาท 
2.2 รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                 รายวิชาละ 10,000  บาท 
 

อัตรำค่ำธรรมเนียมนิสิตเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย 
(ขอลงทะเบียนเรียนรำยวิชำได้ไม่เกินจ ำนวนหน่วยกิตตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยพะเยำ ในแต่ละระดับกำรศึกษำ) 

1. รายวิชาระดับปรญิญาตรี                          รายวิชาละ  3,000  บาท 
2. รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                        รายวิชาละ  5,000  บาท 

 

ค ำจ ำกัดควำมของผู้เข้ำร่วมศึกษำ และนิสิตเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย 
“ผู้เข้าร่วมศึกษา”                     หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ไดร้ับอนุมัติใหล้งทะเบียนเรียนร่วม  
                                                        หรือบุคคลอื่นที่มิใช่นิสิต/นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ 
“นิสิตเรียนข้ามมหาวิทยาลยั”      หมายถึง  นิสิต/นักศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมิใช่นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำกำรเข้ำร่วมศึกษำและนสิิตเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย 

1. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำกำรเข้ำร่วมศึกษำ  
     มหาวิทยาลัยก าหนดใหไ้ดร้ับการวัดและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U 
2. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำนิสิตเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย 

2.1   ระดับปรญิญาตรี ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศึกษาระดับปรญิญาตรี  พ.ศ. 2553 
  ความในข้อ 14 

2.2 ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
ความในข้อ 20 

 

 
11 


