1จ ก3

 ระดับบัณฑิตศึกษำ ปริญญำโท
 ระดับบัณฑิตศึกษำ ปริญญำเอก

มพย 0202/5/2/59

มหาวิทยาลัยพายัพ
รายงานตรวจสอบข้อมูลการศึกษาภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว……………………………………………………….......…..…..………………………………………………………………………………………………………………….
รหัสประจำตัว
แผน……........………………………………………..………………………..…………………………………………………
สำขำวิชำ………………………..…………………………………………….คณะ………..…………………………………………………………………..….…………………………………………………
ได้ลงทะเบียนเรียนมำแล้วรวม...........................................................หน่วยกิต และสอบผ่ำน..........................................................หน่วยกิต
ได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ( Cum. GPA )……..…............…………………………………….หน่วยกิต
ได้รับอนุมัติเทียบโอนรำยวิชำ(ถ้ำมี)จำนวนทั้งหมด………………………………………….…..หน่วยกิต
จำกสถำบัน  มหำวิทยำลัยพำยัพ โดยกำรสอบเข้ำ รหัสประจำตัวนักศึกษำเดิมคือ…………………..……..................................................................................
 สถำบันอื่น (โปรดระบุชื่อสถำนศึกษำ)…………………………………………………………………………………………………………………..............................
โดยได้ตรวจสอบข้อมูลต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องพร้อมทั้งแจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในระบบ e-Registrar ดังนี้
1.1 ชือ่ -นำมสกุล (ภำษำไทย)
 ถูกต้อง
 แก้ไข/ตำมเอกสำรแนบ
1.2 ชือ่ -นำมสกุล (ภำษำอังกฤษ)
 ถูกต้อง
 แก้ไข/ตำมเอกสำรแนบ
1.3 วัน/เดือน/ปี เกิด
 ถูกต้อง
 แก้ไข/ตำมเอกสำรแนบ
1.4 จังหวัดที่เกิด
 ถูกต้อง
 แก้ไข/ตำมเอกสำรแนบ
1.5 ชื่อสถำนศึกษำเดิมก่อนเข้ำศึกษำ ม.พำยัพ
 ถูกต้อง
 แก้ไข/ตำมเอกสำรแนบ
1.6 พร้อมทั้งแจ้งแก้ไข และเพิ่มเติมข้อควำม ดังนี้
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้…………………………………………………………………………………………………………………………..………..…………………………...
e-mail address..………………………………………………….…..………… Line……………………………………………………………………………..….………………………...
Facebook………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………..………..…………………………....
เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษำให้นักศึกษำแจ้งข้อมูลที่สำมำรถติดต่อนักศึกษำได้ หำกสำนักทะเบียนฯ ติดต่อไม่ได้อำจส่งผลต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ
2. ตรวจสอบผลกำรศึกษำตลอดหลักสูตรจำกข้อมูลในระบบ e-Registrar และขอยืนยันข้อมูลดังกล่ำวตำมโครงสร้ำงหลักสูตรที่สังกัดดังนี้
2.1 ข้อมูลในหมวดวิชำศึกษำทั่วไป/อื่น ๆ .....………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
รำยละเอียด…………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ข้อมูลในหมวดวิชำเลือก/อื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
รำยละเอียด…………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 ข้อมูลในหมวดวิชำเลือกเสรี/วิทยำนิพนธ์/วิชำศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง/อื่น ๆ .................……………….…………………………………………..………….…………..
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
รำยละเอียด……………………………………………………………………………………………….…………………..
3. ตรวจสอบกำรลงทะเบียนตำมแผนกำรศึกษำ
3.2 แผน ก. ลงทะเบียนวิทยำนิพนธ์ ภำคกำรศึกษำ .......................................................... ปีกำรศึกษำ .........................................................................
3.2 แผน ข. กำรค้นคว้ำอิสระ
ภำคกำรศึกษำ ........................................................... ปีกำรศึกษำ .........................................................................
4. ข้อควรทรำบและข้อตกลงเพิ่มเติม
4.1 ข้ำพเจ้ำยอมรับว่ำมีภำระหนี้เป็นค่ำขึ้นทะเบียนบัณฑิต และยินยอมให้มหำวิทยำลัยนำเงินประกันของเสียหำยของข้ำพเจ้ำที่มหำวิทยำลัยยึ ดถือไว้
มำหักชำระกับหนี้ดังกล่ำว ซึ่งหำกข้ำพเจ้ำไม่ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัยให้สำเร็จกำรศึกษำไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ข้ำพเจ้ำจะได้รับเงินดังกล่ำวคืน
เต็มจำนวน
4.2 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้นำเงินประกันของเสียหำยที่เหลือตำม 4.1 มำหักกับพันธะหรือหนี้สินใด ๆ ที่ข้ำพเจ้ำมีต่อมหำวิทยำลัย ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำมีหนี้ค้ำง
ชำระมำกกว่ำเงินประกันของเสียหำยที่เหลืออยู่ ข้ำพเจ้ำจะชำระเพิ่มเติมจนครบถ้วน มิฉะนั้นข้ำพเจ้ำรับทรำบว่ำมหำวิทยำลัยจะไม่เสนอชื่อของ
ข้ำพเจ้ำให้สำเร็จกำรศึกษำ
4.3 หำกข้ำพเจ้ำไม่สำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรภำยในภำคกำรศึกษำนี้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตำม คำร้องฉบับนี้จะสิ้นผลทันทีและข้ำพเจ้ำจะยื่นแบบรำยงำนตัว
คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำใหม่ในภำคกำรศึกษำถัดไปที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ

ลงชื่อ…………………………………………..….นักศึกษำ
(.....................................................)
……………../……….………/……………
สำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5385-1478 ต่อ 368 เว็บไซต์ : http://reg.payap.ac.th อีเมล์ : registra@payap.ac.th
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ให้นักศึกษาดาเนินการเองตามขั้นตอน
1. สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรุณำตรวจสอบข้อมูล “ตรวจสอบจบ” ทั้งหลักสูตรจำกเอกสำร “ตรวจสอบจบ”
ที่นักศึกษำแนบมำ พร้อมลงชื่อยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำร “ตรวจสอบจบ” ทุกหน้า
 ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร แต่รอผลกำรเรียนในภำคกำรศึกษำที่……..…...ปีกำรศึกษำ…………..…….…...
จำนวน……………………..….หน่วยกิต
 รอผลกำรศึกษำที่ติด I,IP วิชำ…………………….……..…….……….ภำคกำรศึกษำที่………….ปีกำรศึกษำ…………..……...
จำนวน……………..………….หน่วยกิต
 เรียนครบหลักสูตรแล้วในภำคกำรศึกษำที่….…..….ปีกำรศึกษำ…………..…….หน่วยกิตสะสมทั้งหมด………….…….หน่วยกิต
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร…………..……………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............./.............../................
2. ความเห็นของหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา
3. ความเห็นของคณบดี
………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………..………… ………………………………………………………………………..…………
ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............./.............../................
4. แผนกการเงิน
นักศึกษำค้ำงชำระค่ำเล่ำเรียน
 ไม่คงค้ำง
 นักศึกษำคงค้ำง………………………บำท ได้ดำเนินกำร
ดังนี้…………………………………………………………………
 อื่นๆ…………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............./.............../................
6. งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
 ได้ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............./.............../................
5. สานักหอสมุด
 ไม่คงค้ำง
 นักศึกษำคงค้ำง………………………บำท ได้ดำเนินกำร
ดังนี้…………………………………………………………………
 อื่นๆ…………………………………………………………………
ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............./.............../................

ลงชื่อ…………………………………………………
(………………………………………………..)
............/.............../................
หมายเหตุ : 1. เมื่อดำเนินเรื่องเสร็จทุกขั้นตอนแล้ว ให้นำส่งคำร้องที่สำนักทะเบียนฯ
2. ให้นักศึกษำพิมพ์และศึกษำข้อควรปฏิบัติในกำรรำยงำนตัวคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำ หน้ำ 3 ด้วย
สำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5385-1478 ต่อ 368 เว็บไซต์ : http://reg.payap.ac.th อีเมล์ : registra@payap.ac.th
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ข้อควรปฏิบัติในการรายงานตัวคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
1. ให้นักศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวในระบบ e-Registrar คือ ชื่อ-สกุล ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ,
วัน เดือน ปี เกิด, จังหวัดที่เกิด และชื่อโรงเรียนเดิมก่อนเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัยพำยัพ หำกข้อมูลใดไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
งำนทะเบียนประวัตินักศึกษำ สำนักทะเบียนฯ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
2. และเมื่อข้อมูลถูกต้องให้พิมพ์เป็นเอกสำร พร้อมลงชื่อ ยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูลแนบส่งพร้อมคำร้องนี้
3. ให้นักศึกษำตรวจสอบรำยละเอียดข้อมูลในเมนู “ตรวจสอบจบ” โดยเลือกแสดงรายละเอียดแบบที่ 1 ทั้งหลักสูตร
ในระบบ e-Registrar และพิมพ์เป็นเอกสาร พร้อมลงชื่อ ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแนบกับคาร้องฉบับนี้
4. ให้นักศึกษำ Key รายละเอียด ที่อยู่ส่งข่าวสารรับปริญญา และเบอร์โทรศัพท์ ในเมนู “ระเบียนประวัติ” โดยเลือก เมนู
แก้ไขระเบียนประวัติ แล้วใส่ข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกช่อง ในระบบ e-Registrar เพื่อใช้เป็นข้อมูลทำเนียบบัณฑิต
5. ให้นักศึกษำตรวจเช็คหนี้สินคงค้าง ที่แผนกกำรเงินและนำส่งเอกสำรทั้งหมดที่สำนักทะเบียนฯ ช่องงำนสำเร็จกำรศึกษำ
6. ให้นักศึกษำยืนยันความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่ ช่องหมายเลข 7 งานทะเบียนประวัตินักศึกษา
7. นักศึกษำที่ยื่นแบบรำยงำนตัวคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนี้ แต่ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์จบการศึกษาให้
กลับมาดาเนินการใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง
8. นักศึกษำที่ยื่นแบบรำยงำนตัวคำดว่ำสำเร็จกำรศึกษำ แต่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำถัดไป
ให้แจ้งงานสาเร็จการศึกษาทราบก่อนการลงทะเบียน และดำเนินกำรยื่นแบบรำยงำนตัวขอสำเร็จกำรศึกษำใหม่ในภำค
กำรศึกษำที่คำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำด้วย
9. ให้นักศึกษำส่งแบบรำยงำนตัวคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำภำยในเวลำที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษำ ให้นักศึกษำตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวในระบบ หำกมีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่ง
ผิด ให้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้อง โดยเฉพาะตัวสะกดของชื่อ และนามสกุล จะต้องตรงกับบัตรประจำตัวประชำชน หำกสำนัก
ทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ ได้เสนอชื่อนักศึกษำสำเร็จหลักสูตรแล้ว จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้
2. “พันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับมหำวิทยำลัย” มีดังนี้
2.1 ค่ำเล่ำเรียน
2.2 ค่ำหอพักนักศึกษำ
2.3 ค่ำน้ำ-ค่ำไฟ
2.4 ค้ำงหนังสือ / ค่ำปรับห้องสมุด และอื่นๆ
หลังจำกกำรส่งแบบรำยงำนตัวคำดว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำแล้ว พบว่ำนักศึกษำมีพันธะหรือหนี้สินใดๆ ผูกพันกับ
มหำวิทยำลัย ทำงแผนกกำรเงินจะดำเนินกำรนำหนี้ที่ค้ำงชำระ ไปหักในส่วนของค่ำธรรมเนียมประกันของเสียหำย แต่ในกรณี
ที่หนี้ค้ำงชำระมำกกว่ำค่ำธรรมเนียมประกันของเสียหำย จะไม่ดำเนินกำรใด ๆ และไม่นำเสนอชื่อให้สำเร็จกำรศึกษำ

สานักทะเบียนฯ จะออกหลักฐานการศึกษา (ฉบับสภาอนุมัติ) สาหรับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
1. Transcript (ใบแสดงผลกำรศึกษำ) 1 ฉบับ
2. Certificate (หนังสือรับรอง) 1 ฉบับ

หมายเหตุ
1. กรณีนักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะให้ส่งหลักฐำนกำรศึกษำไปที่บ้ำน โปรดติดต่อขอซองได้ที่ ช่องหมายเลข 2
งานหลักฐานการศึกษา
2. กรณีจัดส่งระหว่ำงประเทศให้ยื่นคำร้องที่แผนกกำรเงิน (ชำระเงินชุดละ 150 บำท)

สำนักทะเบียนและกำรรับนักศึกษำ มหำวิทยำลัยพำยัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5385-1478 ต่อ 368 เว็บไซต์ : http://reg.payap.ac.th อีเมล์ : registra@payap.ac.th

