
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
วาดวย การออกหลักฐานการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๘

-------------------------------------------------

ดวยเห็นควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๔/2558 เม่ือวันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. 2558
จึงเห็นสมควรใหออกระเบียบไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวย การออกหลักฐาน
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นายกสภา” หมายถึง นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“อธิการบด”ี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
“นายทะเบียน” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือของสถาบัน

สมทบท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน ผูควบคุมและบันทึกหลักฐานการออกหลักฐานการศึกษา
“สถาบันสมทบ” หมายถึง สถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนท่ีเขาสมทบในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎรธานี ตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
ขอ 5 หลักฐานการศึกษาตามระเบียบนี้ มีดังนี้

(1) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และปริญญาบัตร

(2) วุฒิบัตร
(3) ใบรับรองผลการศึกษา
(4) ใบรับรองคุณวุฒิ
(5) ใบรายงานผลการศึกษา
(6) ใบแทนหลักฐานการศึกษา
(7) ใบรับรองอ่ืน ๆ
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ขอ 6 แบบพิมพหลักฐานการศึกษาตามขอ 5 (1) - (5) ใหใชชนิดและขนาดของกระดาษ แบบอักษร
และแบบพิมพท่ีกําหนดตามบัญชีทายระเบียบนี้

การเปลี่ยนแปลงแกไขหลักฐานการศึกษาตามวรรคหนึ่งใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย

แบบพิมพใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ ๕ (6) ของมหาวิทยาลัยและของสถาบันสมทบ
ใหมหาวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนประกาศมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ 7 ใหนายทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการควบคุม การเก็บรักษาและ
การเบิกจายแบบพิมพและดําเนินการออกหลักฐานการศึกษา โดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐานเพ่ือการ
ตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบนี้

กรณีสถาบันสมทบใหหัวหนาสถาบันสมทบนั้น ๆ ดําเนินการแตงตั้งผูรับผิดชอบในการควบคุม
การเก็บรักษา การเบิกจายแบบพิมพและดําเนินการออกหลักฐานการศึกษาโดยมีบัญชีเบิกจายเปนหลักฐานเพ่ือ
การตรวจสอบไดและใหเปนไปตามระเบียบนี้

ขอ 8 วันท่ีสําเร็จการศึกษาในหลักฐานการศึกษาใหถือเอาวันท่ีสภาวิชาการหรือคณะกรรมการท่ีสภา
วิชาการมอบหมายอนุมัติผลการศึกษาหรือวันสิ้นสุดการฝกอบรม

ขอ 9 การออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง และปริญญาบัตร

(1) มหาวิทยาลัยจะออกประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร ใหเฉพาะผูท่ีมีความประพฤติดีและสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนได รับอนุ มัติ ใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว

(2) ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และปริญญาบัตรทุกฉบับ หลังจากอธิการบดีหรือรองอธิการบดีท่ีอธิการบดีมอบหมายและนายกสภาลงนามแลว
ใหประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยตรงกลาง

กรณีสถาบันสมทบ ประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรทุกฉบับ ใหหัวหนาสถาบันสมทบลงนาม แลวใหประทับตรา
ดุนนูนของสถาบันสมทบ และเม่ืออธิการบดีและนายกสภาลงนามแลว ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ตรงกลาง

(3) ใหมหาวิทยาลัย ทําทะเบียนผู ไดรับอนุ มัติ ใหประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน

กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนผูไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร
อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และปริญญาบัตร ไวเปนหลักฐานและ
สําเนาใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด

สําหรับคําอธิบายในการกรอกรายการ การกําหนดเลขทะเบียนและการทําทะเบียน
หลักฐานการศึกษาดังกลาวใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 10 การออกวุฒิบัตร
(1) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยจัดใหมีการศึกษาหรือฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษ ใหมหาวิทยาลัย

ออกวุฒิบัตรแกผูเขารับการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานการประเมินตามขอกําหนดของหลักสูตรนั้น ๆ ได
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(2) ขอความในวุฒิบัตรตองมีรายละเอียดเรื่องท่ีศึกษาหรือฝกอบรม ระยะเวลาท่ีศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนจํานวนชั่วโมง และหรือวันเดือนปท่ีจัดการศึกษาหรือฝกอบรม

(3) ใหอธิการบดีและผูอํานวยการฝกอบรม ลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย
ในวุฒิบัตรท่ีออกให

(4) ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนการออกวุฒิบัตรไวเปนหลักฐาน
ขอ 11 การออกใบรับรองผลการศึกษา

(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองผลการศึกษาใหแกผูสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและกําลังรอการอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญา ใบรับรองนี้มีอายุการใชงานไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีออกให

(2) ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหไวเปนหลักฐาน
กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองผลการศึกษาท่ีออกใหเก็บไว

เปนหลักฐาน และสําเนาใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด
(3) ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองผล

การศึกษาและอธิการบดีหรือรองอธิการบดหีรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี
มอบหมายลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนนูของมหาวิทยาลัย

กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลง
นามทับรูปถายเจาของใบรับรองผลการศึกษา หัวหนาสถาบันสมทบลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของ
สถาบันสมทบนั้น

ขอ 12 การออกใบรับรองคุณวุฒิ
(1) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันสมทบจะออกใบรับรองคุณวุฒิใหแกผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและไดรับอนุมัติใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลว แตยังไมไดรับใบประกาศนียบัตร
อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาบัตร

(2) ใหมหาวิทยาลัยทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิ ท่ีมหาวิทยาลัยออกใหไวเปนหลักฐาน
กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบจัดทําทะเบียนใบรับรองคุณวุฒิท่ีออกให เก็บไวเปน

หลักฐานและสําเนาใหมหาวิทยาลัย 1 ชุด
(3) ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนลงนามทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิและ

อธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลง
นาม พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย

กรณีสถาบันสมทบ ใบรับรองคุณวุฒิทุกฉบับ ใหนายทะเบียนของสถาบันสมทบลงนาม
ทับรูปถายเจาของใบรับรองคุณวุฒิ หัวหนาสถาบันสมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบนั้น
และอธิการบดีหรือรองอธิการบดหีรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมาย
ลงนาม พรอมกับประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย

ขอ 13 การออกใบรายงานผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผู ท่ีกําลังศึกษาอยูหรือผูสําเร็จ

การศึกษาแลวและยื่นคํารองขอรับใบรายงานผลการศึกษาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
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กรณีสถาบันสมทบ สถาบันสมทบจะออกใบรายงานผลการศึกษาใหแกผูท่ีกําลังศึกษาอยู
หรือผูท่ีสําเร็จการศึกษาแลว และยื่นคํารองขอตามแบบท่ีสถาบันสมทบกําหนด

(2) ใบรายงานผลการศึกษาใหออกเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได
(3) ใบรายงานผลการศึกษาสําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยู ใหรายงานผลการศึกษาถึงภาคเรียน

ท่ีทราบผลการศึกษาแลว
(4) ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูน
ของมหาวิทยาลัย

กรณีสถาบันสมทบ ใบรายงานผลการศึกษาทุกฉบับ ใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน
สมทบหรือรองหัวหนาสถาบันสมทบท่ีหัวหนาสถาบันสมทบมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของ
สถาบันสมทบ

ขอ 14 การออกใบแทนหลักฐานการศึกษา
(1) ในกรณีท่ีประกาศนียบัตร อนุปริญญาบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตร

บัณฑิตชั้นสูง ปริญญาบัตร หรือวุฒิบัตรสูญหาย หรือชํารุดจนใชการไมได ใหมหาวิทยาลัยพิจารณา
ออกใบแทนใหตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

กรณีสถาบันสมทบ ใหสถาบันสมทบพิจารณาออกใบแทนหลักฐานการศึกษาดังกลาวตาม
วรรคแรกไดตามท่ีเห็นสมควร โดยใหผูขอยื่นคํารองขอ ตามแบบท่ีสถาบันสมทบนั้น ๆ กําหนด

(2) ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออกหลักฐานการศึกษา
ตามระเบียบนี้ได ถาผูขอหรือมหาวิทยาลัยมีหลักฐานอ่ืนซึ่งอธิการบดีพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได
ใหมหาวิทยาลัยออกใบแทนหลักฐานการศึกษาโดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหมหาวิทยาลัย
หมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย

กรณีสถาบันสมทบ ในกรณีท่ีระเบียนการศึกษาสูญหายหรือชํารุดจนไมสามารถจะออก
หลักฐานการศึกษาได ถาผูขอหรือสถาบันสมทบมีหลักฐานอ่ืนแสดงเปนหลักฐานการศึกษา ซึ่งหัวหนาสถาบัน
สมทบพิจารณาเห็นวาเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได ใหหัวหนาสถาบันสมทบนั้น ๆ ออกใบแทนหลักฐานการศึกษา
โดยไมตองลงรายละเอียดผลการศึกษา โดยใหสถาบันสมทบหมายเหตุไวดวยวา ระเบียนการศึกษาสูญหาย

(3) ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและอธิการบดีหรือรองอธิการบดี หรือ
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูน
ของมหาวิทยาลัย

กรณีสถาบันสมทบ ใบแทนหลักฐานการศึกษาทุกฉบับใหนายทะเบียนและหัวหนาสถาบัน
สมทบลงนามพรอมประทับตราดุนนูนของสถาบันสมทบ สําหรับใบแทนหลักฐานการศึกษาตามขอ 5(1) และ
(4) ใหอธิการบดีหรือรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดี
มอบหมายลงนาม พรอมประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัยดวย

ขอ 15 ใบรับรองอ่ืน ๆ ไดแกใบรับรองวิชาเรียน ใบรับรองสาขาวิชา ใบรับรองเวลาเรียนและอ่ืน ๆ
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กําหนดแบบพิมพเพ่ิมเติม และใหนายทะเบียนและอธิการบดี หรือ
รองอธิการบดีหรือผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนท่ีอธิการบดีมอบหมายลงนาม พรอม
ประทับตราดุนนูนของมหาวิทยาลัย

5/ ขอ 16 ใหมหาวิทยาลัย...
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ขอ 16 ใหมหาวิทยาลัยออกประกาศกําหนดอัตราการเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกหลักฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยและสถาบันสมทบตามขอ 5 (3) (4) (5) (6) และ (7) และคาปรับการมารับ
หลักฐานตามขอ 5 (1) (2) เกินกวา 90 วัน นับจากวันท่ีประกาศกําหนดใหรับ

ท้ังนี้ การเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามวรรคแรก ไมใชบังคับในการออกหลักฐานการศึกษาตาม
ขอ 5 (1) (๒) (4) (5) สําหรับการออกครั้งแรกใหแกผูสําเร็จการศึกษาหรือผานการประเมินการศึกษาหรือ
ฝกอบรมตามหลักสูตรพิเศษแลวแตกรณี

ขอ 17 การออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสูตรกรมการฝกหัดครูและหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ
ของนักศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎรธานี และสถาบันราชภัฏสุราษฎรธานี ใหใชระเบียบนี้โดยอนุโลมในทุกกรณี

ขอ 18 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกประกาศหรือคําสั่งเพ่ือ
ประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญหาจากการใชระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัย
และใหคําวินิจฉัยของอธิการบดีเปนท่ีสุด

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕8

(นายวิชัย  ศรีขวัญ)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

6/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ : เหตุผลในการออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี วาดวยการออกหลักฐานการศึกษา
พ.ศ. 2558 คือ เพ่ือใหมีและออกหลักฐานหรือใบแทนหลักฐานแสดงตนของผูผานการศึกษาหรือฝกอบรม
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หรือจากสถาบัน
สมทบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตามความในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 วาเปนผูสําเร็จหรือผานการศึกษาหรือฝกอบรม โดยออกเปนประกาศนียบัตร  อนุปริญญาบัตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หรือปริญญาบัตร รวมท้ังการออกหลักฐานใบรับรอง
อ่ืน ๆ  ท่ีมีการควบคุมกํากับดูแล โดยสภามหาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีและสถาบัน
สมทบแลวแตกรณี  จึงจําเปนตองออกระเบียบนี้


