




 

 
 

กําหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
ระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเพ่ือเข้ารับการฝกึซ้อม  ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับ 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ปฐมนิเทศการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมสาธิต 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมกลุม่ย่อย ครั้งท่ี ๑ พร้อมตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว ตามสถานท่ีดังน้ี 
 - จุดท่ี 1 ภายในห้องประชุม หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 - จุดท่ี 2 ปีกด้านข้างหอประชุม ฝัง่ศูนย์วิทยาศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรบัญชีบัณฑิต,  
       หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต,หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (วนช.) 
 - จุดท่ี 3 ห้องโถงหอประชุม หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
 - จุดท่ี 4 ช้ันบนห้องโถงหอประชุม หลักสตูรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
 - จุดท่ี 5 ปีกหอประชุมฝั่งถนนหน้าคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 - จุดท่ี 6 ด้านหลังหอประชุมวชิราลงกรณ หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต และบางส่วนของหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,  
      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 - จุดท่ี 7 ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 - จุดท่ี 8 โรงยิมคณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
 - จุดท่ี 9 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
 - จุดท่ี 10 ห้อง GA 103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ,หลักสตูรมหาบัณฑิต 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ฝึกซ้อมกลุม่ย่อย ครั้งท่ี ๒ / อาจารย์ประจํากลุม่สรุปผลการฝึกซ้อมประจําวันและนัดหมาย  
 

วันศุกร์ ท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
๐๗.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งท่ี ๑ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ / พร้อมลงทะเบียนตรวจสอบรายช่ือ 
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารย์ผู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ฝึกซ้อมรวมบัณฑิต  ครั้งท่ี ๒ /  อาจารย์ประจํากลุ่มสรุปผลการฝึกซ้อมประจําวันและนัดหมาย  
 

วันเสาร์ ท่ี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
บัณฑิตภาคแรก (หลกัสูตร  วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.) 
๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

บัณฑิตภาคหลัง (หลกัสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,) 
๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐น. บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฝึกซ้อม ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
 

วันอาทิตย์ ท่ี ๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันฝึกซ้อมใหญ่) 
บัณฑิตภาคแรก (หลกัสูตร  วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.) 
๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่ รอบท่ี ๑ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
 

บัณฑิตภาคหลัง (หลกัสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,) 
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐น. บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา / ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีระหว่างอาคารคณะวิทยาการจัดการ / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
๑๐.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. พิธีฝึกซ้อมใหญ่ รอบท่ี ๒ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 



 
 

- ๒ - 
 
วันอังคาร ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓(วันรับจริง) 
บัณฑิตภาคแรก (หลกัสูตร  วท.บ., นศ.บ., รป.บ., ร.บ., ศป.บ., บธ.บ.) 
เวลา ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตภาคแรกทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา/ เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  
บัณฑิตภาคหลัง (หลกัสูตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, ปริญญามหาบัณฑิต, ค.บ., น.บ., บช.บ., ศ.บ., ศศ.บ., พย.บ.,) 
เวลา ๑๗.๐๐ น. บัณฑิตภาคหลังทุกคน ตั้งแถว แยกตามวุฒิท่ีสําเร็จการศึกษา /ตรวจสอบรายช่ือกับอาจารยผ์ู้ควบคุมแถว  
 พ้ืนท่ีหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา / เดินแถวเข้าหอประชุมวชิราลงกรณ 
เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีพระราชทานปรญิญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  
 

***กําหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 
 

หมายเหตุ   ๑.  บัณฑิตจะต้องฝึกซ้อมตามตารางท่ีกําหนดทุกวัน ผู้ขาดการฝึกซ้อมถือว่าสละสิทธ์ิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒.  บัณฑิตท่ีมีความประสงค์จะขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ยื่นเอกสารด้วยตนเองท่ีกองพัฒนานักศึกษา ภายในวันท่ี 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
   ๓.  การตรวจสอบรายช่ือขณะบัณฑิตตั้งแถวถือเป็นการรายงานตัวของบัณฑิตในการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๔.  การแต่งกาย  
    ๔.๑ วันท่ี ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
    - บัณฑิตชาย แต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันท่ีรับจริง 
  (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ) 
    - บัณฑิตหญิง ให้สวมกระโปรงยาวคลุมเข่า แต่ไม่เกินครึ่งน่อง และสวมรองเท้าคู่เดียวกับวันรับจริง 
     (ห้ามใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ และห้ามสวมรองเท้าผ้าใบ หรือรองเท้าแตะ) 
    ๔.๒ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งชุดครุยปริญญา (วันฝึกซ้อมใหญ่)  
     - บัณฑิตรับราชการ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  
 - บัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตํารวจสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวต้องมีกระบ่ีถุงมือ 
  ประกอบชุดตามระเบียบของทหาร/ตํารวจ และบัณฑิตรับราชการ ทหาร/ตํารวจ 
  ท่ีจะต้องมีกระบ่ีถุงมือจะต้องมีช้ันยศตั้งแต่จ่าสิบตรีหรือจ่าสิบตํารวจข้ึนไป 
 - บัณฑิตชาย สวมเครื่องแบบนักศึกษาชาย สวมชุดสูทสีกรมท่าตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 
     - บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษาหญิง สวมกระโปรงทรงเอสีกรมท่า ยาวคลุมเข่าเกล้าผมหรือ 
      รวบผมให้เรียบร้อยสีผมธรรมชาติ ห้ามทําสีผม 
     - บัณฑิตหญิงท่ีต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใช้เสื้อสีขาวคอเช้ิตต่อกับกระโปรงสีกรมท่าติดซิปหลัง 
     - บัณฑิตเพศท่ี ๓ แต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามเพศท่ีกําเนิด 
     - บัณฑิตสวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีดําล้วนไม่มีลวดลาย และไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ 
     - บัณฑิตมุสลิมหรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบหลักของศาสนา 
      สามารถกระทําได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา  
    ๔.๓ วันอังคาร ท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ (วันรับจริง) แต่งกายเหมือนวันฝึกซ้อมใหญ่ 
 



แบบตอบรับเขารับพระราชทานปริญญาบตัร ประจําป ๒๕๖๓ 

สําหรับมหาบณัฑติและดษุฎบีัณฑิต (ปรญิญาโทและปรญิญาเอก) 

รับจริง วันที่ ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎรธาน ี

ฝกซอม วันที่ ๑๐ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 

ช่ือ - สกุล...............................................................................รหสัประจําตัวนักศึกษา............................................. 

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

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

ID Line.................................................................................................................................................................... 

 

ระดับ 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 

มีความประสงค 

  เขารวมรับปรญิญาบัตร    จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย  

  ไมเขารวมรับปรญิญาบัตร    จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย 

  ขอเลื่อนรบัพระราชทานปรญิญาบัตร    จองชุดครุย         ไมจองชุดครุย 

 

 

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

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

 

หมายเหตุ  ๑. สําหรับผูที่ประสงคขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถเลื่อนไดเพียง ๑ ครั้งเทาน้ัน 

  หากไมมารับในปถัดไปก็จะตัดสิทธ์ิในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๒. กรุณาสงแบบตอบรับ ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ดวยตนเอง ณ สํานักงาน          

  บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา หรือ ผานทางไลนกลุม 

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

 ๓.  ขอใหนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกที่จะเขารับปริญญาบัตรประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ทุกทานแอดไลนกลุม เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงานอีกหน่ึงชองทาง 

 

 

 

   

แบบฟอรมน้ีใชสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเทาน้ัน 



 - ๒ -

 

ใบสั่งจองชุดครุยสําหรบัมหาบณัฑติและดษุฎีบณัฑติ (ปรญิญาโทและปริญญาเอก) 

 

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

 

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

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

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

ID Line.................................................................................................................................................................... 

 

นํ้าหนัก.....................................กิโลกรัม  สวนสูง..............................เซนติเมตร  

  

สําหรับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) 

   เชา ๒,๐๐๐ (๑,๐๐๐ + คาประกัน ๑,๐๐๐ บาท คาประกันรับคืนเมื่อคืนชุดครุยภายในวันที่             

๑๕ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทาน้ัน)             

 

สําหรับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) 

   ตัด  ๓,๕๐๐  บาท 

                                                

 

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

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

            เจาหนาท่ีผูรับเงิน              นักศึกษา 

 

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

 

 

 

หมายเหตุ  **   กรุณาสงใบสั่งจองชุดครุยภายในวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ณ ฝายการเงิน สํานักงาน

  บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สงดวยตนเองเทาน้ัน 

แบบฟอรมน้ีใชสําหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเทาน้ัน 



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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