
ที่ ศธ.๐๕๖๑.๑๑/ว๐๕๖๘                                          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

๘๔๑๐๐ 
      

 ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง     การฝกซอมและเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เรียน    มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีทุกทาน 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. กําหนดการฝกซอมรับปริญญา  จํานวน ๑ ฉบับ 

๒. แบบตอบรับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร    จํานวน ๑ ฉบับ 

๓. ใบสั่งจองชุดครุย  จํานวน ๑  ฉบับ 

๔. ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต  จํานวน ๑  ฉบับ

  

 ดวยสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดําเนิน            

ในการพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต ประจําป                

พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหวางวันท่ี ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย            

ราชภัฏสุราษฎรธานี และในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีจะเขารับพระราชทาน            

ปริญญาบัตร ในวันอาทิตย ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อใหการเตรียมความพรอมในการฝกซอม

และเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงแจงมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต ใหดําเนินการ ดังน้ี 

  ๑.  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกทาน ใหข้ึนทะเบียนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ทางเว็บไซตบริการการศึกษา www.reg.sru.ac.th ข้ันตอนตามเอกสารแนบ โดยบันทึกขอมูล ต้ังแตบัดน้ี

จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และปริ้นใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต มาในวันซอมรับวันแรก คือวันที่            

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จํานวน ๑ ชุด  

   ๒.  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ประสงคจะสั่งจองชุดครุย ใหกรอกรายละเอียด           

แบบจองชุดครุย และนํามาสงดวยตนเองในวันจันทรท่ี ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยติดตอเชา/รับชุดครุย

บริเวณดานหลังอาคารสํานักจัดการทรัพยสินที่ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

     ๒.๑ กรณีเชาชุดครุยสําหรับมหาบัณฑิต ใหชําระเปนเงินสด จํานวน ๒,๐๐๐ บาท   

(คาเชา ๑,๐๐๐ บาท และคาประกัน ๑,๐๐๐ บาท ซึ่งคาประกันใหผูเชารับคืนเมื่อคืนชุดครุย) 

     ๒.๒ กรณีตัดชุดครุยสําหรับดุษฎีบัณฑิต ชําระเปนเงินสด จํานวน ๓,๕๐๐ บาท 

๓. มหา... 



 - ๒ -

   ๓.  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไมประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร              

ใหติดตอรับหลักฐานปริญญาบัตรไดที่ สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

ต้ังแตวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 

 

      

           ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                   (ดร.กฤษณี  สงสวัสด์ิ) 

               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๑ - ๒, ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔, ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐ 

โทรสาร  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒  
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แบบตอบรับเขารับพระราชทานปริญญาบตัร ประจําป ๒๕๖๐ 

สําหรับมหาบณัฑติและดษุฎบีัณฑิต 

รับจริง วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธาน ี

ฝกซอม วันที่ ๖ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

ช่ือ - สกุล..............................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา.......................................... 

หลักสูตร.........................................................สาขา............................................................................. 

เบอรโทรศัพท...................................................................................................................................... 

 

ระดบั 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

มีความประสงค 

  เขารวมรับปริญญาบัตร    จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย  

  ไมเขารวมรับปริญญาบัตร    จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย 

  ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร   จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย 

 

      

 ลงช่ือ............................................................ 

          (..........................................................) 

 

หมายเหตุ  1. สําหรับผูทีป่ระสงคขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเลื่อนไดเพียง ๑ ครั้งเทาน้ัน 

  หากไมมารับในปถัดไปก็จะตัดสิทธ์ิในการเขารบัพระราชทานปริญญาบัตร  

 2. กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  

   ท่ีอยู บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ๒๗๒ หมูที่ ๙ ตําบลขุนทะเล  

   อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ๘๔๑๐๐  

   โทรศัพท ๐๗๗ – ๙๑๓๓๘๑ - ๒, ๐๘๑ - ๗๘๗๑๑๔๔, ๐๘๑ - ๗๘๗๒๐๒๐  

  โทรสาร  ๐๗๗ - ๙๑๓๓๘๒ 



 - ๒ -

ใบสั่งจองชุดครุยสําหรบัมหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติ 

 

วันท่ี.......เดือน............................. พ.ศ. ........ 

 

ชื่อ – สกุล........................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา.......................................................... 

หลักสูตร........................................สาขา.............................................เบอรโทรศัพท..................................... 

นํ้าหนัก................................กิโลกรมั  สวนสูง..............................เซนติเมตร  

  

สําหรับมหาบัณฑิต 

   เชา ๒,๐๐๐ (๑,๐๐๐ + คาประกัน ๑,๐๐๐ บาท คาประกันรบัคืนเม่ือคืนชุดครุยภายในเวลาที่กําหนด)            

 

สําหรับดุษฎีบัณฑิต 

   ตัด  ๓,๕๐๐  บาท 

                                                

 

ลงชื่อ...........................................................                           ลงชื่อ...................................................... 

(..................................................................)                (...............................................................) 

            เจาหนาท่ีผูรับเงิน              นักศึกษา 

 

     วันท่ี.....................................รับเงิน 

 

 



คู่มือการขึน้ทะเบียนบณัฑิต 
 

 การข้ึนทะเบียนบัณฑิตเป็นการแจ้งความประสงค์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยบัณฑิต
จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการทํางานและการประเมินมหาวิทยาลัย และนําเอกสารหลักฐานในการข้ึน
ทะเบียนบัณฑิตมาย่ืนต่อมหาวิทยาลัยในวันซ้อมรับปริญญาในวันแรกเท่าน้ัน 
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนบัณฑิตมี 2 ขั้นตอน คือ 

1. การบันทึกข้อมูลการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
2. การพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและย่ืนใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัย 

 
1. การกรอกข้อมูลการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  

1.1 เข้าสู่ระบบบริการการศึกษาสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธีคือ วิธีที่ 1 เปิดเว็บบราวเซอร์ Internet 
Explore พิมพ์ URL : http://sru.ac.th ในตําแหน่งที่ 1 ภาพที่ 1 

 
ภาพท่ี 1 การเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา 
 
วิธีที่ 2 เปิดเว็บบราวเซอร์ Internet Explore พิมพ์ URL: http://reg.sru.ac.th ผลลัพธ์ที่ได้จากวิธี
ที่ 1 หรือวิธีที่ 2 แสดงได้ดังภาพที่ 2  
 



 
ภาพท่ี 2 ระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 
หากพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดให้เลือก “Continue to this website (not recommended).” ดัง
ภาพที่ 3  

 
ภาพท่ี 3 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 
 

1.2 การลงช่ือเข้าใช้ระบบ โดยบัณฑิตกดปุ่มตําแหน่งที่ 2 : เข้าสู่ระบบ แสดงดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 เมนูระบบบริการการศึกษา 
 

1.3 ให้บัณฑิตกรอกรหัสนักศึกษาและรหัสผ่านของตนเอง ในตําแหน่งที่ 3 ของภาพที่ 5 และกดปุ่มเข้าสู่
ระบบ ในตําแหน่งที่ 4 ของภาพท่ี 5 (หากบัณฑิตไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถติดต่อสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 077-355630 หรือ 077-913333 ต่อ 215) 



 
ภาพที่ 5 การลงช่ือเข้าใช้ระบบบริการการศึกษา 
 

1.4 เมื่อบัณฑิตได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตเลือกเมนู “ขึ้นทะเบียนบัณฑิต” ในตําแหน่งที่ 5 
ภาพที่ 6 

 
ภาพท่ี 6 การเข้าสู่เมนูการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
 

1.5 ข้อมูลการศึกษา บัณฑิตจะต้องปรับปรุงข้อมูลข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังเลือก
สถานภาพการทํางานปัจจุบันของตนเอง จากน้ันเลือกปุ่ม "บันทึก" เพ่ือไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป 
ในตําแหน่งที่ 6 ภาพที่ 7 



 
ภาพท่ี 7 การบันทึกข้อมูล ตอนท่ี 1 ข้อมูลการศึกษา 
 

1.6 การสมัครงานและการทํางาน จะแบ่งการบันทึกข้อมูลตามสถานภาพการทํางานจากการตอบในตอน
ที่ 1 เป็น 2 ประเภทคือ 
1.6.1 ผู้มีงานทําแล้ว บัณฑิตจะต้องกรอกข้อมูลสถานที่ทํางาน และประเภทงานที่ทําและข้อมูลอ่ืนๆ 

ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังภาพที่ 8 

 
ภาพท่ี 8  การสมัครงานและการทํางานสําหรับผู้มีงานทําแล้ว 
 

1.6.2 ผู้ที่ยังไม่ได้ทํางาน บัณฑิตจะต้องระบุสาเหตุและปัญหาที่ยังไม่ได้ทํางาน โดยกรอกข้อมูลให้ 
ครบถ้วนและสมบูรณ์ ดังภาพที่ 9 

 
ภาพท่ี 9  การสมัครงานและการทํางานสําหรับผู้ที่ยังไม่ได้ทํางาน 



เมื่อบัณฑิตกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ให้ระบุความต้องการในการศึกษาต่อใน
ส่วนท้ายของแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 10 จากน้ันเลือกปุ่ม "บันทึก" เพ่ือไปยังแบบสอบถามหน้า
ถัดไป 

 
ภาพท่ี 10 ความต้องการในการศึกษาต่อ 
 

1.7 การศึกษาต่อ เฉพาะบัณฑิตที่มีความต้องการในการศึกษาต่อ โดยให้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาที่
ต้องการศึกษาต่อและเหตุผลในการเลือกศึกษาต่อ จากน้ันเลือกปุ่ม "บันทึก" เพ่ือไปยังแบบสอบถาม
หน้าถัดไป ดังภาพที่ 11 

 
ภาพท่ี 11 การศึกษาต่อ 
 

1.8 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บัณฑิตทุกคน
จะต้องประเมินความพึงพอใจต่อมหาวิทยาลัยฯ ในด้านต่างๆ ให้สมบูรณ์ จากน้ันเลือกปุ่ม "บันทึก" 
เพ่ือไปยังแบบสอบถามหน้าถัดไป ดังภาพที่ 12 

 
ภาพท่ี 12 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

1.9 ข้อเสนอแนะ บัณฑิตให้ข้อมูลข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือนําข้อมูลไปปรับปรุงในด้านต่างๆ 
และให้บัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในตําแหน่งที่ 7 ภาพที่ 13 จากน้ัน
เลือกปุ่ม "บันทึก" ในตําแหน่งที่ 8 ภาพที่ 13 เป็นอันเสร็จสิ้นการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 



 
ภาพท่ี 13 ข้อเสนอแนะและแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

2. การพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและยื่นใบขึ้นทะเบียนบัณฑิตต่อมหาวิทยาลัย 

2.1 หลังจากที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตในระบบบริการการศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ให้บัณฑิตคลิกเลือก
เมนู "พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต" ในตําแหน่งที่ 9 ภาพที่ 14 

 
ภาพท่ี 14 พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

  



2.2  ระบบจะะแสดงใบรายงานผลการบันนทึกข้อมูลภาาวะการมีงานททําและการลงงทะเบียนบัณฑฑิต 

ภาพท่ี 115 ใบรายงานนผลการบันทกึกข้อมูลภาวะกการมีงานทําแลละการลงทะเเบียนบัณฑิต 
 

 
2.3 ให้บัณฑิต

ยื่นต่อคณ
ตพิมพ์ใบรายง
ณะที่สังกัด (สํ

งานผลการบัน
านักงานของแ

นทึกข้อมูลภา
แต่ละคณะ) ใน

วะการมีงานท
นวันซ้อมรับป

ทําและการลง
ปริญญาวันแรก

งทะเบียนบัณฑ
ก 

ฑิต นํามา

2.4 บัณฑิตไปปรายงานตัวต่ต่อสํานักส่งเสริริมและงานทะะเบียน ณ หอประชุมวชิราลลงกรณ  
2.5 บัณฑิตจะต้องรายงานนตัวให้แล้วเสร็ร็จภายในเวลาา 08.30 น. เทท่าน้ัน 
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