
 
ระเบียบมหาวทิยาลยัราชภัฏสกลนคร 

ว่าด้วย  การออกหลกัฐานการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

……………………………. 

 โดยเห็นเป็นการสมควรใหมี้ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ย การออกหลกัฐาน

การศึกษา ของนกัศึกษา 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗ 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนครในคราวประชุมครั� งที�  ๙/๒๕๕๓  เมื�อวนัที�  ๒๔  

กนัยายน  ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  จึงออกระเบียบไวด้งันี�  

 ขอ้  ๑  ระเบียบนี� เรียกวา่ “ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร วา่ดว้ยการออกหลกัฐาน

การศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

 ขอ้  ๒  ระเบียบนี� มีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัถดัจากวนัประกาศ เป็นตน้ไป 

 ขอ้  ๓  บรรดาขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หรือคาํสั�งอื�นใดที�ขดัหรือแยง้กบัระเบียบนี�ใหใ้ชร้ะเบียบนี�

แทน 

 ขอ้  ๔  ในระเบียบนี�  

  “มหาวิทยาลยั”  หมายความวา่  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “สภามหาวิทยาลยั” หมายความวา่  สภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “นายกสภา”  หมายความวา่  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “อธิการบดี”  หมายความวา่  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

  “นายทะเบียน”  หมายความวา่  บุคลากรของมหาวิทยาลยัที�ไดรั้บการแต่งตั�ง

ใหเ้ป็นผูค้วบคุมและบนัทึกหลกัฐานการออกหลกัฐานการศึกษา 

 ขอ้  ๕  หลกัฐานการศึกษาตามระเบียบนี�   มีดงัต่อไปนี�  

  (๑)  ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัร 

  (๒)  วฒิุบตัร 

  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 

  (๔)  ใบรับรองคุณวฒิุ 

  (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 

  (๖)  ใบแทนหลกัฐานการศึกษา 

  (๗)  ใบรับรองอื�น ๆ 



 ขอ้  ๖  ขนาดและแบบพิมพ ์ หลกัฐานการศึกษาตามขอ้  ๕  ใหใ้ชข้นาดและแบบพิมพต์าม

ตวัอยา่งแนบทา้ยระเบียบนี�   การเปลี�ยนแปลงแกไ้ขขนาดและแบบพิมพใ์หท้าํเป็นประกาศของ

มหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๗  ใหม้หาวิทยาลยัแต่งตั�งบุคลากรของสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคนหนึ�งเป็น

นายทะเบียนมีหนา้ที�รับผิดชอบ  และดาํเนินการออกหลกัฐานการศึกษาและทาํทะเบียนไวเ้ป็นหลกัฐานให้

เป็นไปตามระเบียบนี�  

 ขอ้  ๘  วนัที�สาํเร็จการศึกษาในหลกัฐานการศึกษาใหถื้อเอาวนัที�คณะกรรมการบริหารวิชาการ 

(ก.วช.) หรือคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา อนุมติัผลการศึกษาหรือวนัสิ�นสุดการฝึกอบรม 

 ขอ้  ๙  การออกประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัร 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  

หรือปริญญาบตัรใหเ้ฉพาะผูที้�มีความประพฤติดี  และสาํเร็จการศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัตลอดจนไดรั้บอนุมติัการใหป้ระกาศนียบตัร ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือ

ปริญญาบตัรจากสภามหาวิทยาลยัแลว้ 

  (๒)  ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  และอนุปริญญาบตัรเมื�ออธิการบดีลง

นามแลว้ใหป้ระทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยัตรงกลาง 

  (๓)  ปริญญาบตัร  เมื�อนายกสภาและอธิการบดีลงนามแลว้ใหป้ระทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยัตรงกลาง 

  (๔)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนผูไ้ดรั้บอนุมติัการใหป้ระกาศนียบตัร ประกาศนียบตัร

บณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  และปริญญาบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๐  การออกวฒิุบตัร 

  (๑)  ในกรณีที�มหาวิทยาลยัจดัใหมี้การศึกษา หรือฝึกอบรมตามหนงัสือหลกัสูตรพิเศษ

ใหม้หาวิทยาลยัออกวฒิุบตัรแก่ผูเ้ขา้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมที�ผา่นการประเมินตามขอ้กาํหนดของ

หลกัสูตรนั�น ๆ 

  (๒)  ขอ้ความในวุฒิบตัรตอ้งมีรายละเอียด เรื�องที�ศึกษาหรือฝึกอบรม  ระยะเวลาการ

ฝึกอบรมเป็นจาํนวนชั�วโมง  และวนัเดือนปีที�จดัการศึกษาหรือฝึกอบรม 

  (๓)  ใหอ้ธิการบดีและผูอ้าํนวยการฝึกอบรมลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยัในวฒิุบตัรที�ออกให ้

  (๔)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนการออกวฒิุบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๑  การออกใบรับรองผลการศึกษา 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแ้ก่ผูส้าํเร็จการศึกษาครบตาม

หลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและกาํลงัรอการอนุมติัประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญา

บตัร  หรือปริญญาบตัรใบรับรองนี� มีอายกุารใชง้านไม่เกิน  ๙๐  วนั  นบัแต่วนัที�ออกใบรับรอง 

  (๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ และงาน

ทะเบียนที�อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 



  (๓)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาที�ออกใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๒  การออกใบรับรองคุณวฒิุ 

  (๑)  มหาวิทยาลยัโดยการอนุมติัของสภามหาวิทยาลยัจะออกใบรับรองคุณวฒิุแก่

ผูส้าํเร็จการศึกษาครบถว้นตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลยัและไดรั้บอนุมติัประกาศนียบตัร  

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือปริญญาบตัรแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บใบประกาศนียบตัร 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต  อนุปริญญาบตัร  หรือปริญญาบตัร 

  (๒)  ใบรับรองคุณวฒิุทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนลงนามทบัรูปถ่ายเจา้ของใบรับรอง

คุณวฒิุ และอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของ

มหาวิทยาลยั 

  (๓)  ใหม้หาวิทยาลยัทาํทะเบียนใบรับรองคุณวฒิุ  ที�มหาวิทยาลยัออกใหไ้วเ้ป็น

หลกัฐาน 

 ขอ้  ๑๓  การออกใบรายงานผลการศึกษา 

  (๑)  มหาวิทยาลยัจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแ้ก่ผูที้�กาํลงัศึกษาอยูห่รือผูส้าํเร็จ

การศึกษาแลว้  และยื�นคาํร้องขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  (๒)  ใบรายงานผลการศึกษาใหอ้อกเป็นภาษาไทย  หรือภาษาองักฤษกไ็ด ้ตามที�ผูย้ื�นคาํร้องขอ

ตอ้งการ 

  (๓)  ใบรายงานผลการศึกษาสาํหรับผูที้�กาํลงัศึกษาอยูใ่หร้ายงานผลการศึกษาถึงภาค

เรียนที�ทราบผลการศึกษาแลว้ 

  (๔)  ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที�

อธิการบดีมอบหมายลงนามพร้อมประทบัตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๑๔  การออกใบแทนหลกัฐานการศึกษา 

  (๑)  ในกรณีที�ประกาศนียบตัร  ประกาศนียบตัรบณัฑิต อนุปริญญาบตัร  ปริญญาบตัร  

หรือวฒิุบตัรสูญหาย หรือชาํรุดจนใชก้ารไม่ไดใ้หม้หาวิทยาลยัพิจารณาออกใบทดแทนใหต้ามที�

เห็นสมควร  โดยใหผู้ข้อยื�นคาํร้องขอตามแบบที�มหาวิทยาลยักาํหนด 

  (๒)  ในกรณีที�ระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชาํรุดจนไม่สามารถจะออกใบ

รายงานผลการศึกษาได ้ ถา้ผูข้อหรือมหาวิทยาลยัมีหลกัฐานอื�นแสดงผลการศึกษาซึ�งอธิการบดีพิจารณา

เห็นวา่เป็นหลกัฐานที�เชื�อถือไดใ้หม้หาวิทยาลยัออกใบแทนโดยไม่ตอ้งลงรายละเอียดผลการศึกษาโดยให้

มหาวิทยาลยัหมายเหตุไวด้ว้ยว่าระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย 

  (๓)  ใบแทนทุกฉบบัใหน้ายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที�อธิการบดี

มอบหมายลงนามพร้อมตราดุนนูนของมหาวิทยาลยั 

 ขอ้  ๑๕  ใบรับรองอื�น ๆ ไดแ้ก่ใบรับรองวิชาเรียน  ใบรับรองสาขาวิชา  ใบรับรองเวลาเรียน และ

อื�น ๆ ใหส้าํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กาํหนดแบบพิมพเ์พิ�มเติม  และลงนามรับรองโดย

ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปฏิบติัราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร 



 ขอ้  ๑๖  ใหม้หาวิทยาลยัเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาตามขอ้ ๕ (๓) (๔) 

(๕) (๖) และ (๗)  จากผูย้ื�นคาํร้องขอหลกัฐานการศึกษาในอตัราดงันี�  

  (๑)  ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือตํ�ากวา่ และวฒิุบตัร  ชุดละ 

๕๐   บาท 

  (๒)  ค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาชุดละ  ๑๐๐  บาท 

  (๓)  การออกหลกัฐานการศึกษา ตามขอ้ ๕ (๑) (๒)  ถา้ผูข้อรับมารับภายหลงั  ๙๐  วนั 

นบัแต่วนักาํหนดจะตอ้งเสียค่าปรับเพิ�มชุดละ  ๕๐  บาท 

  (๔)  การขอรับหลกัฐานการศึกษาตามขอ้ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในครั� งแรกไม่ตอ้ง

เสียค่าธรรมเนียม 

 ขอ้  ๑๗  การออกหลกัฐานการศึกษาตามหลกัสูตรกรมการฝึกหดัครูและสภาสถาบนัราชภฏัของ

นกัศึกษา  วิทยาลยัครูสกลนคร   สถาบนัราชภฏัสกลนคร  ใหใ้ชร้ะเบียบนี�ในทุกกรณี 

 ขอ้  ๑๘  เงินรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการออกหลกัฐานการศึกษาใหจ้ดัเขา้เป็นเงินรายได้

มหาวิทยาลยัประเภทรายไดอื้�นตามขอ้ ๗ (๑๐) และ ขอ้ ๘ (๑๐) แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั

สกลนคร วา่ดว้ยเงินรายไดม้หาวิทยาลยั  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 ขอ้  ๑๙  ใหอ้ธิการบดีรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี�   เป็นผูว้ินิจฉยัในกรณีเกิดปัญหาในทาง

ปฏิบติัและออกประกาศเพิ�มเติม 

 

  ประกาศ  ณ  วนัที�  ๒๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

                   (รองศาสตราจารยสุ์จินต ์ สิมารักษ)์ 

             อุปนายกสภามหาวิทยาลยั  รักษาการแทน 

                นายกสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 


