คู่มือการให้บริการ : การขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
หน่วยงานที่ให้บริการ : แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. นักศึกษายื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา ตามปฏิทินการศึกษา และต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ
จาก อาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขา รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดี/ผู้อานวยการ ดาเนินการติดต่อคณะ/
วิทยาลัย ต้นสั งกัดเพื่อทาบั นทึกข้อความ เรื่อง ขอส่งรายชื่อนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐาน
2. แผนกทะเบียนและประมวลผล รับหนังสือบันทึกข้อความ นารายชื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูลงาน
ทะเบียน และบันทึกรายชื่อนักศึกษาแจ้งสาเร็จ
3. แผนกทะเบี ย นและประมวลผล ตรวจสอบหน่ ว ยกิ จตลอดหลั ก สู ต ร ให้ ค รบตามแต่ ล ะหลั ก สู ต ร
ตรวจสอบกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามมหาลัยกาหนด
4. เมื่อผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้ายออก เช็คผลการเรียนและหน่วยกิจตลอดหลักสูตรอีกครั้ง
5. รวมรวมและตัดรายชื่อผู้ไม่สาเร็จออก ส่งรายชื่อให้คณะ/วิทยาลัย อนุมัติสาเร็จการศึกษา
6. แผนกทะเบี ย นและประมวลผล เปิ ดระบบ ให้ นักศึก ษาที่ผ่ านการอนุมั ติจากคณะ/วิทยาลั ย แล้ ว
ดาเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต
7. แผนกทะเบียนและประมวลผล ทาหนังสือบันทึกข้อความ เรื่องส่งรายชื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา ไป
ยังสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อไป
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 หมวด 9 การสาเร็จการศึกษา
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ/ช่องทางการให้บริการ
1. นักศึกษาขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบ
สารสนเทศสาหรับนักศึกษา

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)

https://reg.rmutsv.ac.th/gradRegis/login.php
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
2. ยื่นด้วยตนเองที่
ตรัง : แผนกทะเบียนและประมวลผล
งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80
พรรษา 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตตรัง หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการ : 2 วัน 1 ชั่วโมง 15 นาที
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
นักศึกษาตรวจสอบช่วงเวลาขึ้นทะเบียนบัณฑิตจาก
1.
15 นาที
ปฏิทินการศึกษาที่ประกาศผ่านเว็บไซต์งานทะเบียน
นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านระบบสารสนเทศ
นักศึกษา
2.
30 นาที
https://reg.rmutsv.ac.th/gradRegis/login.php
พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายสวมครุย
นักศึกษาพิมพ์ใบขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.
30 นาที
นาไปชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
4. 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักศึกษา
1 วัน
2. กรอกข้อมูล ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ และวัน/เดือน/ปี
เกิดที่ถูกต้องตรงตามบัตรประจาตัวประชาชน
3. กรอกข้อมูล ที่อยู่ปัจจุบัน สาหรับให้ทางมหาวิทยาลัยฯ
จัดส่งกาหนดการการรับปริญญาทางไปรษณีย์
4. กรอกข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ที่เป็นปัจจุบัน
5. กรอกข้อมูล จานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
5. แผนกทะเบียนและประมวลผลออกเอกสารสาคัญทาง
1 วัน
การศึกษา และดาเนินการในขั้นต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

เจ้าหน้าทีแ่ ผนกทะเบียน
และประมวลผล

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1. ใบคาร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตและหลักฐานการชาระเงิน

หน่วยงานผู้ออกเอกสาร
นักศึกษา

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
2. ค่าใบแสดงผลการศึกษา ฉบับละ

ค่าธรรมเนียม(บาท/ร้อยละ)
1,500 บาท
50 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาการให้บริการ
ลาดับ
1
2

ช่องทางการร้องเรียน/แนะนาการให้บริการ
แผนกทะเบียนและประมวลผล งานบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตาบลไม้ฝาด อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
หมายเลขโทรศัพท์ 093 0580 2062
https://www.facebook.com/groups/registrang/
https://reg.rmutsv.ac.th/sos/

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1. ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ชื่อแบบฟอร์ม

อ้างอิง
ระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2557 (หน้าที่ 152-163)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2557 (หน้าที่ 166-167)
คู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
https://reg.rmutsv.ac.th/regis2file/manual62/mobile/index.html

