
 

 

 
               มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
         SOUTHEAST ASIA UNIVERSITY 
 

ที ่ม.อ.อ.0100/พิเศษ 61 
 

          27  พฤศจิกายน  2561 
 

เรื่อง  พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  2560 
 

เรียน  มหาบัณฑิต บัณฑิต และท่านผู้ปกครอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อมลูเตรียมการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร   
       2. ก าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 
      3. ขั้นตอนการลงทะเบียน   
  4. ขั้นตอนการกรอกแบบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต (ทาง INTERNET) 
  5. แบบตอบรับการลงทะเบียนด้วยตนเองเพ่ือเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร 
  6. แผนผังแสดงสถานที่จอดรถ 

      
  ด้วยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่  16 กุมภาพันธ์  2562 ณ ห้องประชุมอาคาร
พลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  และก าหนดวันซ้อมรับในวันศุกร์ที่  15 กุมภาพันธ์ 2562 
ดังปรากฏรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  และสามารถ Download ข้อมูลได้ที่ www.sau.ac.th. 
 

  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  จึงขอเรียนเชิญมหาบัณฑิต  บัณฑิตและท่านผู้ปกครอง
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ในครั้งนี้  ตามวันเวลาดังกล่าว  โดยพร้อมเพรียงกัน 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

             ขอแสดงความนับถือ 

 
 

        (ดร.ฉัททวุฒิ  พีชผล) 
               อธิการบดี 

ส านักทะเบียนและประมวลผล 
โทร. 0-2807-4500-27 ต่อ 371, 372, 374 
โทรสาร 0-2807-4528 

http://www.sau.ac.th/


 

 

 

 

ข้อมูลเตรียมการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  2560 
( บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  ภาคท่ี 1 – 2 และ ฤดูร้อน /2560 ) 

 
1.  การลงทะเบียน   

 มหาบัณฑิตและบัณฑิต  ที่ประสงค์จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ต้องลงทะเบียน - เช่าชุดครุย 

 เพ่ือเข้ารับปริญญาบัตร  มีก าหนดการดังนี้ 

           ลงทะเบียน  ด้วยตนเอง  ที่แผนกพัสดุ   

     ตั้งแตว่ันที่  14 - 23  ธันวาคม 2561 - 26  มกราคม 2562 

     เวลาท าการ  :  วันอังคาร - วันเสาร์   เวลา  8.30 - 19.00 น. 

                        วันอาทิตย์              เวลา  8.30 - 19.00 น. 

           หยุดท าการ  :  ทุกวนัจันทร์ และ เทศกาลปีใหม่ (วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562)  

 

2. ค่าลงทะเบียน ค่าเช่า และค่าประกันชุดครุย      

 

                                             

2.1  ระดับปริญญาตรี            

2.2  ระดับปริญญาโท                   
 

    
3. ก าหนดการคืนชุดครุย  ส่งคืนได้หลังจากเสร็จพิธีเป็นต้นไป  โดยน าบัตรประจ าตัวประชาชนมาแสดงเพ่ือ 

รับคืนเงินประกัน  
                   แผนกพัสดุ     :  รับชดุครุยคืน          
                  แผนกการเงิน  :  รับเงินประกันชุดคืน  ตามวันเวลาท าการดังนี้ 
                                         วันที ่ 16  กุมภาพันธ์ 2562  หลังเสร็จพิธี  ปิดรับคืน เวลา 19.00 น. 
                                         วันที่  17  กุมภาพันธ์ 2562 - 17 มีนาคม 2562  เวลา 08.30–19.00 น. 
                                        ( หยุดทุกวันจันทร์ ) 
         

     

           

ค่าลงทะเบียน ค่าเช่าชุดครุย ค่าประกัน รวม 

700 500 1,800 3,000 

800 600 1,800 3,200 



 

 

4. การแต่งกาย 
4.1    ระดับปริญญาตรี – โท  ชาย        ใส่สูทสีเข้ม  เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว  เน็คไทสีเข้มไม่มีลวดลาย 

                                             รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า และ สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ 
 

4.2     ระดับปริญญาตรี – โท  หญิง      แต่งเครื่องแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ  เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว 
                                             กระโปรงสีเข้มยาวเสมอเข่า  รองเท้าหุ้มส้นสีด า  และสวมชุดครุย 
                                             วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ   
 

4.3     ข้าราชการ                             แต่งชุดขาวปกต ิและสวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ 

หมายเหตุ  :  ข้อห้าม  ส าหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 
1. ห้ามย้อมผมสีไม่สุภาพ เช่น  สีแดง  สีม่วง  สีทอง  สีบลอนด์ ฯลฯ 
2. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกประเภท 
3. ห้ามสวมใส่รองเท้าที่มีลวดลายทุกชนิด 
4. ห้ามน าสิ่งของส่วนตัวเข้าห้องพิธี  เช่น  โทรศัพท์มือถือ  กระเป๋า ฯลฯ 
 
มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต  ทีไ่ม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้ารับปริญญาบัตรข้างต้น 

 จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  ทั้งในวันซ้อมรับ และวันประสาทปริญญาบัตร 
   

5.  การซ้อมรับ 
             มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์จัดให้มีการซ้อมรับวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่   
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ( ดูก าหนดการตามเอกสารแนบ ) 
หมายเหตุ : มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต ที่ไม่เขา้ซ้อมรับ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 
 

     6.   การถ่ายภาพหมู่  และการจองรูป  ในพิธีเข้ารับปริญญาบัตร 
  -    ถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์  วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
       เวลา 09.45-12.00 น . ( ดูก าหนดการตามเอกสารแนบ ) 

- การจองรูป ให้ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมช าระเงิน ค่าจองรูป 
ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์  2562 ณ ซุ้มถ่ายรูปของ  มหาวิทยาลัยฯ 

   
*********************************************************************************** 

    หมายเหตุ  :  มหาบันฑิต และบัณฑิตท่ียังไม่ไดร้ับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ให้ติดต่อขอรับได้ท่ี ส านักทะเบียนฯ 

                     และ ต้องกรอกข้อมูล  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ที่ www.employ.mua.go.th 

                     ** สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่  โทร 0-2807-4500–27 ต่อ 371, 372, 374 ** 

http://www.employ.mua.go.th/


 

 
 

ก ำหนดกำรพิธีซ้อมรับปริญญำบัตร ครั้งที่ 36 

วันศุกร์ที ่15 กุมภำพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมอำคำรพลกฤษณ ประโมทะกะ มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 
 

 07.00 – 08.00 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตสวมชุดครุย รำยงำนตัวเข้ำห้องประชุม  

     ณ จุดรับลงทะเบียน หน้ำอำคำรพลกฤษณ ประโมทะกะ 

 08.00 – 09.45 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิต รับฟังค ำชี้แจงโดยนั่งตำมเลขทีท่ี่ก ำหนด 

 09.45 – 12.00 น. -  ซ้อมรับปริญญำบัตร (ซ้อมย่อย) 

     ถ่ำยรูปหมู่ร่วมกับคณำจำรย์ (แยกตำมคณะและสำขำวิชำ) 

 12.00 – 13.30 น. -  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 13.30 – 13.45 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตเข้ำแถว ณ ป้ำยแสดงแถวอักษรของบัณฑิต 

     บริเวณรอบทำงเดินของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือตรวจสอบรำยชื่อ     

 13.45 – 14.30 น.  -  เดินแถวเข้ำห้องประชุม 

 14.30 – 16.30 น.   -  ซ้อมรับปริญญำบัตร (ซ้อมใหญ่) 

 16.30 น.  -  เสร็จสิ้นกำรซ้อมรับปริญญำบัตร 

 16.30 – 17.00 น.   -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจำกห้องประชุม ร่วมงำน 

     แสดงควำมยินดีมหำบัณฑิตและบัณฑิต  

 17.00 – 19.00 น. -  งำนแสดงควำมยินดีมหำบัณฑิตและบัณฑิต  

     ณ สนำมฟุตบอลมหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 

 

 หมำยเหตุ : กรณีฝนตก ยกเลิกกำรตั้งแถวและเดินแถว  

  มหำบัณฑิตและบัณฑิตเข้ำห้องประชุมเพ่ือตรวจสอบรำยชื่อ เวลำ 13.30 น.     

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ก ำหนดกำร พิธีประสำทปริญญำบัตร ครั้งที่ 36 

วันเสำร์ที ่16 กุมภำพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุมอำคำรพลกฤษณ ประโมทะกะ มหำวิทยำลัยเอเชียอำคเนย์ 

 

 07.00 – 09.00 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตรำยงำนตัว 

 09.00 – 12.00 น. -  พักผ่อน / ถ่ำยภำพตำมอัธยำศัย 

 12.00 – 12.15 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตเข้ำแถวเพ่ือตรวจสอบรำยชื่อ 

 12.15 – 13.00 น. -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวเข้ำห้องประชุม 

 13.00 – 13.15 น.    -  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกรับเชิญ คณำจำรย์เข้ำแถวรอต้อนรับประธำนในพิธี 

 13.15 – 13.30 น. -  ประธำนในพิธีเดินทำงมำถึงมหำวิทยำลัยแล้วเข้ำห้องรับรอง 

   -  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร คณำจำรย์เข้ำสู่ห้องประชุม 

 13.30 – 16.00 น.  -  ประธำนในพิธีเข้ำสู่ห้องประชุม จุดธูปเทียนบูชำพระรัตนตรัย 

   -  อธิกำรบดีกล่ำวรำยงำน 

   -  พิธีประสำทปริญญำบัตรแก่มหำบัณฑิต และบัณฑิตของคณะต่ำงๆ     

   -  มหำบัณฑิตและบัณฑิตกล่ำวค ำปฏิญำณ 

   -  ประธำนในพิธีให้โอวำท        

 16.00 – 16.15 น. -  ประธำนในพิธีเดินทำงกลับ 

   -  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร คณำจำรย์ ส่งประธำนในพิธี 

 16.15 – 16.45 น.  -  คณำจำรย์ร่วมแสดงควำมยินดีและส่งมหำบัณฑิตและบัณฑิต 

      ในช่วงเวลำที่มหำบัณฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจำกห้องประชุม     

 
 

            หมำยเหตุ : กรณีฝนตก ยกเลิกกำรตั้งแถวและเดินแถว  

                           มหำบณัฑิตและบัณฑิตเข้ำห้องประชุมเพ่ือตรวจสอบรำยชื่อ เวลำ 12.00 น.     



 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน ของมหาบัณฑิตและบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารมาล่วงหน้า และน าบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา มาด้วย 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่กรอกแล้ว 
ส่งแผนกพัสดุ ช าระเงินและรับชุดครุย 

เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่กรอกแล้ว 
ส่งส านักทะเบียนฯ 

เอกสารหมายเลข 1 
กรอกแบบภาวะการท างานของบัณฑิต 

เริ่ม 

เอกสารหมายเลข 2 
กรอกแบบตอบรับการลงทะเบียน 

รับใบรับรองคุณวุฒิ / Transcript 
ที่ส านักทะเบียนฯ (กรณียังไม่ได้รับ) 

เข้าพิธี ไม่เข้าพิธี 



 

 
ขั้นตอนการกรอก แบบภาวะการมีงานท า ของบัณฑิต 

 
1. เข้าระบบ Internet พิมพ์  www.employ.mua.go.th  
คลิก ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา  ด้านขวามือ ตามตัวอย่าง 
 

 
 
2.   เข้าสู่ระบบโดย 
      รหสัผู้ใช้ : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก  
      รหสัผ่าน :  รหัสประจ าตัวนักศึกษา (เลขทะเบียน 10 หลัก)   
 

3.   คลิกเข้าสู่ระบบ 
 

4.   เข้าสู่ระบบ  เริ่มกรอกข้อมูลคลิกที่    ตอบแบบสอบถาม  
     อีเมล์  :  ต้องใส่ทุกคน  
     ไม่มี อีเมล์  :  ให้ใส่     sau@hotmail.com 
     ตอบให้ครบทุกข้อ  :  มิฉะนั้นระบบจะไม่บันทึกข้อมูล  ต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่หมด 
 

5.  กรณียังมิได้ท างาน   :  สามารถเลือกเป็น  ท างานส่วนตัว หรือ อาชีพอิสระได้ สถานที่ท างานคือ  ที่อยู่ ที่บ้าน 
 

 
 
 

http://www.employ.mua.go.th/
mailto:sau@hotmail.com


 
6.  เมื่อกรอกข้อมูล ครบถ้วนแล้ว  คลิก  บันทึก และ ท าตอนถัดไปจนครบ บันทึกข้อมูล  ปรากฎ ค าว่า 
 “ ขอบคุณ ”  สามารถพิมพ์ เอกสารหมายเลข 1 ได้  ถ้าพิมพ์ไม่ได้ แสดงว่า ท าแล้วยังไม่ได้บันทึกข้อมูล 
ต้องเริ่มต้นด าเนินการใหม่ 
 

 
 
7.  พิมพ์ ใบตอบแบบสอบถาม (เอกสารหมายเลข 1)  คู่กับ แบบตอบรับการลงทะเบียนพิธีประสาทปริญญาบัตร
(เอกสารหมายเลข 2) ช าระเงิน ลงทะเบียนฯ และ เช่าชุดครุย ณ แผนกพัสดุ 

 
 



กรณีมีปัญหา ไม่สามารถเข้าระบบได้ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนฯ 
 
 

ตัวอย่าง 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
นายปราโมทย์  โชติช่วง 

เลขประจ าตัวประชาชน : 3700xxxxxxxxx 
ชื่อคณะ : คณะบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชา : การจัดการสาธารณะส าหรับผู้บริหารยุคใหม่ 
โดยตอบแบบส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตเรียบร้อยแล้ว 

เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559  10:00:24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์                                

แบบตอบรับการลงทะเบียนพิธีประสาทปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา  2560 

     
รหัสบัตรประชาชน.......................................................................................รหสันักศึกษา........................................................... 
สมณศักดิ์พระ / ยศต าแหน่ง / ค าน าหน้าชื่อ................................................................................................................................ 
ชื่อ/สกุล........................................................................................................เบอร์โทรศัพท์…………………………........................... 
ส าเร็จการศึกษา        ระดับปริญญาตรี        ระดับปริญญาโท    เมื่อภาคท่ี.........................../.................................... 
คณะ...............................................................................สาขาวิชา……………………………………………………................................….. 
ข้าพเจ้ามีความประสงค์    

  ไม่เข้าร่วมพิธี    (ไม่ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียน )    
  เข้าร่วมพิธี       ช าระเงนิ     ระดับปริญญาตรี  700  บาท        ระดับปริญญาโท  800  บาท 
                                     
 

 
                                                                                    ลงชื่อ………………………………........…………..........…………  
                                                                                          .........…….....….…/…..….....….……./….…....……….... 
                                                                                                          (มหาบัณฑิต, บัณฑิต)  
 
* เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนน ามาลงทะเบียนรับปริญญา 
ใบรับรองคุณวุฒิ / Transcript หากยังไม่ได้รับ  กรุณาติดต่อส านักทะเบียนฯ  ก่อนช าระเงินลงทะเบียนรับปริญญา               
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ผู้ส าเร็จการศึกษากรุณากรอกรายละเอียดด้วย )                                                               (ส่วนของแผนกพัสดุ) 

รหัสบัตรประชาชน.....................................................................................รหัสนักศึกษา............................................................... 
สมณศักดิ์พระ / ยศต าแหน่ง / ค าน าหน้าชื่อ................................................................................................................................. 
ชื่อ/สกุล......................................................... .............................................เบอร์โทรศัพท์.............................................................. 
ส าเร็จการศึกษา      ระดับปริญญาตรี         ระดับปริญญาโท   เมื่อภาคท่ี…………….……………..…/……….…………..….…. 
คณะ..............................................................................สาขาวิชา……………………………………………………………………………………… 
  เข้าร่วมพิธี      ช าระเงิน      ระดับปริญญาตรี  700  บาท       ระดับปริญญาโท  800  บาท 

               
          ลงชื่อ………………………….............………………………เจ้าหนา้ที่แผนกพัสดุ    
           .........………/…………………/……………. 
หมายเหตุ                    
-  เข้าพิธีรับปริญญาบัตร -  น าเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่กรอกแล้วมา ติดต่อที่แผนกพัสดุ/ทะเบียน  
-  ไม่เข้ารับปริญญาบัตร -  ไม่สะดวกน าเอกสารมาคืนด้วยตนเอง น าเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ที่กรอกแล้ว ส่งไปรษณีย์  
   ถึงส านักทะเบียนฯ ระบุ  ไม่เข้าร่วมพิธี 
-  (กรุณา ส่งแบบตอบรับการลงทะเบียนด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ 14 – 23 ธันวาคม 2561  ถึง  26 มกราคม 2562 เท่านั้น)    

     กรอกข้อมูลภาวะหางานท าแล้ว 
     รับใบรับรองคุณวุฒิแล้ว 
ลงชื่อ…………………………………………………………….. 
           ….………/……………………/…….…. 
   เฉพาะ   เจ้าหน้าที่ส านักทะเบียนฯ  เท่านั้น
 gmjkoyho 

เอกสารหมายเลข 2 
(ส่วนของส านักทะเบียนฯ) 
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