
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
วาดวย  การออกหลักฐานการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 
 

 โดยเห็นเปนการสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา 
ของนักศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งท่ี  ๙/๒๕๕๓  เม่ือวันท่ี  ๒๔  กันยายน  
๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงออกระเบียบไวดังนี ้
 ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วาดวยการออกหลักฐานการศึกษา พ.ศ.  
๒๕๕๓” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
 ขอ  ๓  บรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔  ในระเบียบนี ้
  “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “นายกสภา”  หมายความวา  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “อธิการบด”ี  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  “นายทะเบียน”  หมายความวา  บุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการแตงตั้งใหเปน 
ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา 
 ขอ  ๕  หลักฐานการศึกษาตามระเบียบนี้  มีดังตอไปนี ้
  (๑)  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  และปริญญาบัตร 
  (๒)  วุฒิบัตร 
  (๓)  ใบรับรองผลการศึกษา 
  (๔)  ใบรับรองคุณวุฒ ิ
  (๕)  ใบรายงานผลการศึกษา 
  (๖)  ใบแทนหลักฐานการศึกษา 
  (๗)  ใบรับรองอ่ืน ๆ 
 ขอ  ๖  ขนาดและแบบพิมพ  หลักฐานการศึกษาตามขอ  ๕  ใหใชขนาดและแบบพิมพตามตัวอยางแนบ 
 

/ทายระเบียบ... 



 ๒ 

ทายระเบียบนี้  การเปล่ียนแปลงแกไขขนาดและแบบพิมพใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๗  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนคนหนึ่งเปนนาย
ทะเบียนมีหนาท่ีรับผิดชอบ  และดําเนินการออกหลักฐานการศึกษาและทําทะเบียนไวเปนหลักฐานใหเปนไป
ตามระเบียบนี ้
 ขอ  ๘  วันท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักฐานการศึกษาใหถือเอาวันท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ก.วช.) 
หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา อนุมัติผลการศึกษาหรือวันส้ินสุดการฝกอบรม 
 ขอ  ๙  การออกประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  และปริญญาบัตร 
  (๑)  มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  หรือ
ปริญญาบัตรใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดี  และสําเร็จการศึกษาครบถวนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตรจากสภา
มหาวิทยาลัยแลว 
  (๒)  ประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  และอนุปริญญาบัตรเม่ืออธิการบดีลงนามแลว
ใหประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง 
  (๓)  ปริญญาบัตร  เม่ือนายกสภาและอธิการบดีลงนามแลวใหประทับตราดุนนูนของ
มหาวิทยาลัยตรงกลาง 
  (๔)  ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนผูไดรับอนุมัติการใหประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญาบัตร  และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน 
 ขอ  ๑๐  การออกวุฒิบัตร 
  (๑)  ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษา หรือฝกอบรมตามหนังสือหลักสูตรพิเศษให
มหาวิทยาลัยออกวุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น  ๆ
  (๒)  ขอความในวฒุิบัตรตองมีรายละเอียด เรื่องท่ีศึกษาหรือฝกอบรม  ระยะเวลาการฝกอบรม
เปนจํานวนช่ัวโมง  และวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม 
  (๓)  ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรมลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ในวุฒิบัตรท่ีออกให 
  (๔)  ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน 
 ขอ  ๑๑  การออกใบรับรองผลการศึกษา 
  (๑)  มหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสําเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยและกําลังรอการอนุมัติประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญา
บัตรใบรับรองนี้มีอายกุารใชงานไมเกิน  ๙๐  วัน  นับแตวันท่ีออกใบรับรอง 
  (๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ และงานทะเบียนท่ี
อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 

/(๓)  ใหมหาวิทยาลัย… 



 ๓

  (๓)  ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐาน 
 ขอ  ๑๒  การออกใบรับรองคุณวุฒ ิ
  (๑)  มหาวิทยาลัยโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยจะออกใบรับรองคุณวุฒิแกผูสําเร็จ
การศึกษาครบถวนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
อนุปริญญาบัตร  หรือปริญญาบัตรแลวแตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อนุปริญญาบัตร  
หรือปริญญาบัตร 
  (๒)  ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิ และ
อธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 
  (๓)  ใหมหาวทิยาลัยทําทะเบียนใบรับรองคณุวุฒิ  ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐาน 
 ขอ  ๑๓  การออกใบรายงานผลการศึกษา 
  (๑)  มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จการศึกษา
แลว  และยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย  หรือภาษาอังกฤษก็ได ตามท่ีผูยื่นคํารองขอตองการ 
  (๓)  ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียนท่ี
ทราบผลการศึกษาแลว 
  (๔)  ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ี
อธิการบดีมอบหมายลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๔  การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา 
  (๑)  ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร  ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาบัตร  ปริญญาบัตร  หรือ
วุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมไดใหมหาวิทยาลัยพิจารณาออกใบทดแทนใหตามท่ีเห็นสมควร  โดยให
ผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  (๒)  ในกรณีท่ีระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย หรือชํารุดจนไมสามารถจะออกใบรายงาน
ผลการศึกษาได  ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืนแสดงผลการศึกษาซ่ึงอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปน
หลักฐานท่ีเช่ือถือไดใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษาโดยใหมหาวิทยาลัย
หมายเหตุไวดวยวาระเบียนแสดงผลการศึกษาสูญหาย 
  (๓)  ใบแทนทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมาย
ลงนามพรอมตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๑๕  ใบรับรองอ่ืน ๆ ไดแกใบรับรองวิชาเรียน  ใบรับรองสาขาวิชา  ใบรับรองเวลาเรียน และอ่ืน ๆ 
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กําหนดแบบพิมพเพ่ิมเติม  และลงนามรับรองโดยผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 ขอ  ๑๖  ใหมหาวิทยาลัยเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕ (๓) (๔) (๕) (๖) 
และ (๗)  จากผูยื่นคํารองขอหลักฐานการศึกษาในอัตราดังนี ้

/(๑)  คาธรรมเนียม… 



 ๔

  (๑)  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือต่ํากวา และวุฒิบัตร  ชุดละ ๕๐ บาท 
  (๒)  คาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชุดละ  ๑๐๐  บาท 
  (๓)  การออกหลักฐานการศึกษา ตามขอ ๕ (๑) (๒)  ถาผูขอรับมารับภายหลัง  ๙๐  วัน นับแต
วันกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมชุดละ  ๕๐  บาท 
  (๔)  การขอรับหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ในครั้งแรกไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
 ขอ  ๑๗  การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและสภาสถาบันราชภัฏของ
นักศึกษา  วิทยาลัยครูสกลนคร   สถาบันราชภัฏสกลนคร  ใหใชระเบียบนี้ในทุกกรณ ี
 ขอ  ๑๘  เงินรายไดจากคาธรรมเนียมการออกหลักฐานการศึกษาใหจัดเขาเปนเงินรายไดมหาวิทยาลัย
ประเภทรายไดอ่ืนตามขอ ๗ (๑๐) และ ขอ ๘ (๑๐) แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
วาดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 ขอ  ๑๙  ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี ้ เปนผูวินิจฉัยในกรณีเกิดปญหาในทางปฏิบัติ
และออกประกาศเพ่ิมเติม 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
                   (รองศาสตราจารยสุจินต  สิมารักษ) 

             อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  รักษาการแทน 
                นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 


