
ระเบียบสถาบนับัณฑติพัฒนศิลป 
วาดวยการออกประกาศนียบัตร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
     .................................... 
 

  โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปวาดวยการออกประกาศนียบัตร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบัน

บัณฑิตพัฒนศิลป พ.ศ.๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๓  

กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงมีมติใหออกระเบียบนี้ไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้ เ รียกว า  “ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ว าด วยการออก

ประกาศนียบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒” 
   ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เปนตนไป    
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช

ระเบียบนี้แทน 

  ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
  “สถานศึกษา” หมายความวา วิทยาลัยนาฏศิลปและวิทยาลัยชางศิลป สังกัดสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
  “หัวหนาสถานศึกษา” หมายความวา ผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูอํานวยการวิทยาลัย  

หรือผูที่รักษาการแทน ผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูที่รักษาการแทน ผูอํานวยการวิทยาลัย 

  “ประกาศนียบัตร ” หมายความวา เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  ซึ่งเรียกชื่อยอวา “ ปพ.๒” 
ขอ ๔ ใหสถานศึกษาออกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ใหแกนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรของสถานศึกษา ดังตอไปนี้ 
  (๑) หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ชวงชั้นที่ ๓ วิทยาลัยนาฏศิลป 

  (๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยนาฏศิลป 
  (๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๔ วิทยาลัยชางศิลป 
    หากสถานศึกษาประสงคจะออกประกาศนียบัตรใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

วิชาชีพระยะสั้นที่ไดจัดขึ้น ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออก

ประกาศนียบัตรเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหแกสถานศึกษาในสังกัด 
  ขอ ๕ ใหหัวหนาสถานศึกษาเปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ทุก

ระดับทุกประเภท ที่ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามขอ ๔ ของระเบียบนี้  
  ขอ ๖ ในกรณีที่สถานศึกษาแหงใดตองเลิกจัดการศึกษาไมวาดวยเหตุใดก็ตาม           

ใหสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปเก็บรักษาหลักฐานของสถานศึกษานั้นไว และใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลปเปนผูมีอํานาจลงนามในประกาศนียบัตรดังกลาว 
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  ขอ ๗ ในกรณีที่ประกาศนียบัตรชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย ใหผูมีอํานาจลงนามใน

ประกาศนียบัตรตามขอ ๕ และขอ ๖ แลวแตกรณี เปนผูออกใบแทนประกาศนียบัตร และเก็บ

คาธรรมเนียมใบแทนประกาศนียบัตรไมเกินฉบับละ ๕๐ บาท  
    ในกรณีที่ ขอรับใบแทนประกาศนียบัตรเมื่ อพนกํ าหนด  ๑๐  ปนับแตวันออก

ประกาศนียบัตร ใหเก็บคาธรรมเนียมไมเกินฉบับละ ๑๐๐ บาท 
  ใหผูย่ืนคํารองขอรับใบแทนประกาศนียบัตรยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 

โดยยื่นตอสถานศึกษาที่ผูย่ืนคํารองจบการศึกษา  
  ขอ ๘ ให หัวหนาสถานศึกษาแตงตั้ งนายทะเบียนเพื่อจัดทํารายงานการออก

ประกาศนียบัตร 
  ใหนายทะเบียนจัดทําแบบรายงานการออกประกาศนียบัตรตามแบบและวิธีการที่กําหนด

ไวทายระเบียบนี้ โดยจัดทําเปน ๒ ชุด เก็บไวที่สถานศึกษา ๑ ชุด และอีก ๑ ชุดจัดสงไปเก็บรักษาที่

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   
  ขอ ๙ สถานศึกษาทุกแหงตองใชแบบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และแบบใบแทน

ประกาศนียบัตร ตามแบบที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป จะเปนผูจัดซื้อหรือจัด

จางพิมพข้ึน  
  การเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพ่ิมเติมแบบประกาศนียบัตรและใบแทนประกาศนียบัตร          

ใหจัดทําโดยประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
  ขอ ๑๐ สถานศึกษาทุกแหงตองกรอกขอความในประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และใบแทน

ประกาศนียบัตร ตามคําอธิบายที่กําหนดไวทายระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๑ ใหนักเรียนที่ไดรับประกาศนียบัตร (ปพ.๒) กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับมีศักดิ์และ

สิทธิเหมือนกับไดประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ตามระเบียบนี้ 

  ขอ ๑๒ ใหอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และมี

อํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วนัที่  ๒๔  เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

(ศาสตราจารย วิษณุ  เครืองาม) 
นายกสภาสถาบันบัณฑิตพฒันศิลป 
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คําอธบิายการกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และใบแทนประกาศนียบัตร 
 
๑.การกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) 
  การกรอกประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดําให

ชัดเจน หามใชปากกาลูกล่ืน ตัวอักษรที่กรอกตองเปนตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใช

เลขไทย ประกาศนียบัตรทุกฉบับจะตองไมมีรอยขูด ฆา ขีด ลบ แก หรือตก เติม และตองระมัดระวังไมให         

เปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ หรือเกิดความสกปรกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยการกรอก

ประกาศนียบัตรใหกรอกดังนี้ 
    ๑.๑  เลขที่...... ใหกรอกเลขที่ลําดับของประกาศนียบัตรที่ออกใหนักเรียนที่สําเร็จ

การศึกษา โดยนายทะเบียนของสถานศึกษาเปนผูออก และใหเขียนเฉพาะลําดับตามทะเบียน

ประกาศนียบัตรไมตองลง ปพ.ศ.กํากับ 
  ๑.๒  วิทยาลัย......... ใหกรอกชื่อวิทยาลัยที่อนุมัติใหนักเรียนจบการการศึกษา 
  ๑.๓  อําเภอ/เขต...........จังหวัด............ ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัด ที่ตั้งของ

วิทยาลัย 
  ๑.๔  ช่ือ-ช่ือสกุล, คํานําหนาช่ือ เชน เด็กชาย เด็กหญิง นาง นางสาว ยศ เชน          

รอยตํารวจตรีหญิง รอยเอก นาวาตรี ฐานันดรศักดิ์ เชน  หมอมหลวง หมอมราชวงศ  หมอมเจา  ใหเขียน

เต็มไมใชอักษรยอ สําหรับคํานําหนาช่ือและฐานันดรศักดิ์ ใหเขียนติดกันไปกับชื่อหรือพระนาม สวนยศกับ

ช่ือ หรือยศกับฐานันดรศักดิ์ ใหเวนระยะหางพองาม  ช่ือกับชื่อสกุล ใหเวนระยะพอสมควร นามสกุลที่มี

คําตอทาย เชน   “ณ อยุธยา, ณ สกลนคร” ใหเวนระยะระหวาง “ณ” กับคําตอทาย และไมตองใช “ฯ” 
(ไปยาลนอย) 
  ๑.๕  เกิดวันที่..........เดือน.................พ.ศ......... ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลขป 

พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด โดยเขียนใหเต็ม 
  ๑.๖  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.................... ใหใสช่ือเต็มของหลักสูตรที่นักเรียน

สําเร็จการศึกษา 
  ๑.๗  เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.......... ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข 

พ.ศ. ที่นักเรียนไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
  ๑.๘  การลงลายมือช่ือ ใหหัวหนาสถานศึกษา หรือผูรักษาการแทนหัวหนาสถานศึกษา 

ซึ่งดํารงตําแหนงขณะที่นักเรียนสําเร็จการศึกษา เปนผูลงนาม 
  ๑.๙  ใหประทับตราของสถานศึกษาบนลายมือช่ือของหัวหนาสถานศึกษา โดยใชสีแดง 

 
  ๑.๑๐ ใหผูมีหนาที่จัดทําประกาศนียบัตรและผูรับประกาศนียบัตร ลงนามดานหลังของ

แบบพิมพประกาศนียบัตร   
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๒. การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร 
  การกรอกใบแทนประกาศนียบัตร ใหกรอกดวยการเขียนหรือพิมพดวยหมึกสีดําให

ชัดเจน หามใชปากกาลูกล่ืน ตัวอักษรที่กรอกตองเปนตัวบรรจงและสวยงาม ตัวเลขที่กรอกทุกแหงใหใช

เลขไทย ประกาศนียบัตรทุกฉบับจะตองไมมีรอยขูด ฆา ขีด ลบ แก หรือตกเติม และตองระมัดระวังไมให         

เปรอะเปอนจากการเขียน การพิมพ หรือเกิดความสกปรกดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง โดยการกรอกใบแทน

ประกาศนียบัตร ใหกรอกดังนี้ 
  ๒.๑  วิทยาลัย......... ใหกรอกชื่อสถานศึกษาที่อนุมัติใหนักเรียนจบการศึกษา 
  ๒.๒  อําเภอ/เขต...........จังหวัด............ ใหกรอกชื่ออําเภอ/เขต และจังหวัด ที่ตั้งของ

วิทยาลัย 
  ๒.๓  เอกสารนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา.................. ใหกรอกชื่อ-ช่ือสกุลของนักเรียนที่ขอรับ

ใบแทนประกาศนียบัตร โดยปฏิบัติตามวิธีการกรอกชื่อ-ช่ือสกุลในการกรอกประกาศนียบัตร 
  ๒.๔  เกิดวันที่..........เดือน.................พ.ศ......... ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลขป 

พ.ศ. ที่นักเรียนเกิด โดยเขียนใหเต็ม 
  ๒.๕  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร.................... ใหใสช่ือเต็มของหลักสูตรที่นักเรียน

สําเร็จการศึกษา 
  ๒.๖  เมื่อวันที่..........เดือน.................พ.ศ.......... ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข 

พ.ศ. ที่นักเรียนไดรับอนุมัติใหจบหลักสูตร ตามที่ระบุในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
  ๒.๗  ไดรับประกาศนียบัตรเลขที่.............. ใหกรอกเลขที่ประกาศนียบัตรที่นักเรียนเคย

ไดรับไปแลว ตามที่กรอกไวในแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษา (ปพ.๓) 
  ๒.๘  แตเนื่องจากประกาศนียบัตรนั้น................ ใหกรอก “เกิดชํารุด” ในกรณีที่ออกใบ

แทนประกาศนียบัตร เนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมชํารุด และกรอก “เกิดการสูญหาย” ในกรณีที่ออกใบ
แทนประกาศนียบัตรเนื่องจากประกาศนียบัตรเดิมสูญหาย 
  ๒.๙  วันที่............เดือน.................พ.ศ........... ใหกรอกเลขวันที่ ช่ือเดือน และเลข 

พ.ศ. ที่หัวหนาสถานศึกษาลงนามในใบแทนประกาศนียบัตร 

    ๒.๑๐  ใหหัวหนาสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทนประกาศนียบัตร 

เปนผูลงนาม  และประทับตราของสถานศึกษาบนลายมือช่ือ โดยใชสีแดง 
 

  ๒.๑๑  ใหนายทะเบียนที่ดํารงตําแหนงในระหวางที่ออกใบแทนประกาศนียบัตรเปนผู 
ลงนาม 
  ๒.๑๒  ใหผูมีหนาที่จัดทําใบแทนประกาศนียบัตรและผูรับใบแทนประกาศนียบัตร ลง

นามดานหลังของแบบพิมพใบแทนประกาศนียบัตร 
 

 

 

 

- ๓ - 



 
 

-๕-

แบบคํารองขอใบแทนประกาศนียบัตร 
   
        เขียนที่........................................ 
      วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
เร่ือง...................................................................... 
เรียน..................................................................... 
ส่ิงที่สงมาดวย  หลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ ลงวันที่........................................... 
   ประกาศนียบัตรฉบับที่ชํารุด 
   ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/

อ่ืนๆ)......................................................................................เลขประจําตัว.......................

สําเร็จการศึกษาหลักสูตร........................................................................... 
สาขา........................................................................ปการศึกษา................................มีความ

ประสงคจะขอใบแทนประกาศนียบตัรเนื่องจาก 
   ประกาศนียบัตรสูญหาย และไดแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจแลว 
  ประกาศนียบัตรชํา รุด และไดแนบประกาศนียบัตรที่ ชํา รุดมาพรอมนี้ เ พ่ือ

ประกอบการพิจารณาดวยแลว 
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย โดยขาพเจาจะมาขอรับใบแทน

ประกาศนียบัตรในวันที่..............เดือน.........................พ.ศ............. 
 
            ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงช่ือ)...............................................ผูย่ืนคําขอ 
             (.................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

-๖-

สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
แบบรายงานการออกประกาศนียบตัรแกผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตร............................................................................................................................... 
ปการศึกษา.................................สถานศึกษา................................................. 
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด

...................................... 
 

ลําดบัที ่ เลขที่ 
ประกาศนียบตัร 

ช่ือ-ช่ือสกุล วัน เดือน ปเกิด วันอนุมัติการ 
จบหลักสูตร 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

สรุปจํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร     เอกสารชุดนี้มีจํานวน..............แผน 

         

        .................................................. 

                  
(..................................................) 
............................................ผูกรอก          นายทะเบียน 
............................................ผูทาน 
............................................ผูตรวจ    ............................................. 
               (..................................................) 
                    หัวหนาสถานศึกษา 
          วันที่........เดือน..................พ.ศ............. 

  ชาย        หญิง        รวม 



 
 

-๗-

แบบรายงานการออกประกาศนียบตัรแกผูสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตร............................................................................................................................... 
ปการศึกษา........................................  

 

ลําดบัที ่ เลขที่ 
ประกาศนียบตัร 

ช่ือ-ช่ือสกุล วัน เดือน ปเกิด วันอนุมัติการ 
จบหลักสูตร 

หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

       
.............................................ผูกรอก................................................ 

            .............................................ผูทาน……………………………….. 
                                                                          (..................................................) 
                                                                                                       ............................................ผูตรวจ  
                                                                                                                    นายทะเบียน 

หนา.......... 



 
 

-๘-

 

 
 

ใบแทนประกาศนียบัตร 
 
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
สถานศึกษา........................................................................................................................................ 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวดั................................................................................. 
 
เอกสารสําคัญนี้ใหไวเพื่อแสดงวา……............................................................................................. 
เกิดวันที่.........................................เดือน......................................................พ.ศ.............................. 
เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสตูร........................................................................................................... 
เมื่อวันที่.........................................เดือน......................................................พ.ศ.............................. 
และไดรับประกาศนียบัตรเลขที่.............................................ไปแลว แตเนื่องจากประกาศนียบัตรฉบบันั้น 
.......................................................................................................................................................... 
 
  จึงออกใบแทนประกาศนียบัตรนี้ใหไวเปนสําคัญ 
 
      วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................ 
 
 
       ........................................................ 
                 (.......................................................) 
                                หัวหนาสถานศึกษา 

 

 
............................................................. 
                  นายทะเบียน 
 

 

 

 



 
 

-๙-

 

 

 

 

 

 

 
หนาหลังใบแทนประกาศนยีบัตร 

 

 

 

 

 

 
 

 
......................................................ผูเขียน  .............................................................. 
......................................................ผูทาน  (............................................................) 
......................................................ผูตรวจ               ผูรับใบแทนประกาศนียบัตร 
      วันที่...............เดือน.............................พ.ศ................ 

 



 
 

-10-

ปพ.๒ 
เลขที่............... 

ประกาศนียบตัร 
สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 

วิทยาลัย....................................................................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................. 

ขอมอบประกาศนียบัตรนี้ใหไว เพื่อแสดงวา 

................................................................................................................................. 
เกิดวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ...................... 

เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

................................................................................................................................. 
เมื่อวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ...................... 

ขอใหมีความสุขสวัสดิ์เจริญเทอญ 
             ......................................................... 
                   หัวหนาสถานศึกษา 
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หนาหลังใบประกาศนียบัตร 
 
 

                    ................................................ 
                                                                                                                      (...............................................) 
                        นายทะเบียน 
                   ................................................ 
 ......................................................ผูเขียน           (...............................................) 
 ......................................................ผูทาน                    ผูรับใบประกาศนียบัตร 

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


