


 
 
 
 

ขอมูลเตรียมการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจําปการศึกษา  2557 
(บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ภาคท่ี 1-2 และฤดูรอน/2557) 

 

1. การลงทะเบียน 
 

 มหาบัณฑิตและบัณฑิต  ท่ีประสงคจะเขาพิธีประสาทปริญญาบัตรตองลงทะเบียน-เชาชุดครุย
เพ่ือเขารับปริญญาบตัร  สามารถดําเนินการได 2 วิธี และมีกําหนดการ  ดังนี ้

 

1.1  ลงทะเบียนและการเชา–รับ ชุดครุยดวยตนเองท่ีแผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  
ต้ังแตวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  - วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559  
เวลาทําการ  วันอังคาร – วันเสาร    ตั้งแตเวลา  08.30 – 19.00 น. 
        วันอาทิตย  ตั้งแตเวลา  08.30 – 19.00 น.  
(ยกเวน ทกุวันจันทร และวันที่ 5,10 ธันวาคม 2558, วันที่ 27 ธันวาคม 2558 – วันที่ 
4 มกราคม 2559 หยุดเทศกาลปใหม) 
 

มีชุดสูทบริการใหเชา 
(การเชาและรับชุดครุยของมหาวิทยาลัยฯ  มหาบัณฑิต บัณฑิต ใหนําบัตรประจําตัว
ประชาชนมาแสดงดวย) 
 
 

                    1.2  ลงทะเบียนทางไปรษณีย  โดยกรอกแบบตอบรับการลงทะเบียน และสงธนาณัติหรือ 
แคชเชียรเช็คในนาม  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย (ปท.หนองแขม)  
สงถึง   หัวหนาแผนกพัสดุ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  

     19/1  ถนนเพชรเกษม  แขวงหนองคางพลู 
     เขตหนองแขม   กรุงเทพมหานคร  10160 
 

หมายเหตุ : กรณีลงทะเบียนทางไปรษณีย  เร่ิมลงทะเบียนตั้งแตวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 - วันศุกรที่ 
15 มกราคม 2559 เทาน้ัน 

 

     2.  คาลงทะเบียน  คาเชา คาประกนัชุดครุย 
 

 คาลงทะเบียน คาเชา คาประกัน รวม 
     2.1  ระดับปริญญาตรี 700 500 1,800 3,000 
     2.2  ระดับปริญญาโท 800 600 1,800 3,200 

 

     3.  กําหนดการคืนชุดครุย 
 

     มหาบัณฑิต บัณฑิต  ตองนาํบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงดวย  พรอมสงคืนชุดครุย ไดท่ี 
แผนกพัสดุ  และรับเงินประกันคืนไดท่ี  แผนกการเงิน โดยสงคืนไดหลังจากเสร็จพิธีเรียบรอยแลว หรือสงคืน
ตามวันและเวลาดังนี้ 

 

เดือนมกราคม  2559                
 

               -  วันอาทิตยท่ี 31 มกราคม 2559 หลังเสร็จพิธีฯ เปดรับคนืถึงเวลา 19.00 น. 



 

เดือนกุมภาพันธ  2559                
 

     -  วันอังคารท่ี 2 กุมภาพันธ 2559 – วันอาทิตยท่ี 28 กุมภาพันธ 2559   เวลา 08.30 – 19.00 น.  
           (ยกเวนวันจันทร) 

 

     4.  การแตงกาย 
 

ใสสูทสีเขม  เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว  เน็คไทสีเขม ระดับปริญญาตรี – โท  ชาย        4.1 
 ไมมีลวดลาย รองเทาหนังหุมสนสีดํา และ 
 สวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ         

แตงเคร่ืองแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญญาตรี – โท  หญิง      4.2 
เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว กระโปรงสีเขมยาวเสมอเขา  

 รองเทาหุมสนสีดํา  และสวมชุดครุยวิทยฐานะ  
ของมหาวิทยาลัยฯ   (ไมใสเคร่ืองประดับ)  

4.3 ขาราชการ แตงชุดขาวปกติและสวมชุดครุยวิทยฐานะของ 
 มหาวิทยาลัยฯ 

 

หมายเหตุ :  ขอหาม สําหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร 
                          1.  หามยอมผมสีตางๆท่ีไมสุภาพ เชน สีแดง สมีวง สีทอง สีบลอน 
                          2.  หามใสตางหูทุกประเภท  
                          3.  หามสวมใสรองเทาท่ีมีลวดลายทุกชนิด 
                          4.  หามนําสิ่งของสวนตัวเขาหองพิธี เชน โทรศัพทมือถือ  กระเปา ฯลฯ    

 

มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ฝาฝน กฎระเบียบการเขารับปริญญาบัตรขางตน จะไมไดรับอนุญาต
ใหเขารวมพิธปีระสาทปริญญบัตรทั้งในวันซอมรับ (30 มกราคม 2559) 
และวันประสาทปริญญบัตร (31 มกราคม 2559) 

 

     5.  การซอมรับ 
 

                   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จะจัดใหมีการซอมรับใน วันเสารที่  30  มกราคม  2559             
                   ณ  หัองประชุมใหญ   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย  (ดกํูาหนดการตามเอกสารแนบ) 
                   บัณฑติที่ไมมาซอมรับจะไมมีสิทธิเ์ขารับในวันพิธีจริง 
 

     6.  การถายภาพหมูและการจองรูปในพิธีเขารับปริญญาบัตร 
 

 - ถายภาพหมูกับคณาจารยและเพ่ือน ๆ พรอมกัน  วันเสารท่ี  30  มกราคม  2559 
                     เวลา 09.45–12.00 น.  (ดูกําหนดการตามเอกสารแนบ) 
 

 - นักศึกษาตองติดตอดวยตนเอง ในวันท่ี 30-31 มกราคม 2559 ท่ีซุมถายภาพของ มออ. 
 

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

 หมายเหตุ   มหาบัณฑิตและบัณฑิตท่ียังไมไดรับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ติดตอขอรับไดท่ีสํานักทะเบียนฯ และขอความรวมมือ 
กรอกขอมูล “ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต” ดังเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย ขอ 4 หรือ  www.job.mua.go.th                 

 

                  * สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร. 0-2807-4500-27 ตอ  371, 372, 374 * 

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


 
กําหนดการ  

พิธีซอมรับปริญญาบัตร ครั้งท่ี  33 
วันเสารที่  30 มกราคม 2559 

ณ หองประชุมอาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ  
 1มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

 
 
           07.00 – 08.00 น.    -   มหาบณัฑิตและบัณฑิตรายงานตัวเขาหองประชุม (สวมชุดครุย)      

           08.00 – 09.45 น.               -   มหาบัณฑติและบัณฑิตพรอมกันในหองประชุม 

                                                           นั่งตามเลขท่ีนั่งท่ีกําหนด 

                                                           รับฟงคําช้ีแจงการเขารับปริญญาบัตร 

           09.45 – 12.00 น.              -   ซอมรับปริญญาบัตร (ซอมยอย) 

                -   ถายรูปหมูรวมกบัคณาจารย (แยกตามคณะและสาขาวิชา) 

           12.00 – 13.30 น.              -   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

น.  -   มหาบณัฑิต และบัณฑิต เขาแถว ณ จุดท่ีกําหนด เพื่อเช็คช่ือ            13.30 – 13.45 

           13.45 – 14.30 น.     -   เดินแถวเขาหองประชุม 

           14.30 – 17.00 น.     -   ซอมรับปริญญาบัตร (ซอมใหญ) 

           17.00 น.                 -   เสร็จส้ินการซอมรับปริญญาบัตร 

           17.00 – 17.30 น.                 -   มหาบณัฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากหองประชุม ไปสนามฟุตบอล 

                                                            เพื่อรวมงานเล้ียงแสดงความยินดมีหาบณัฑติและบัณฑติ 

น.         -    งานเล้ียงแสดงความยนิดมีหาบัณฑิตและบณัฑติ ณ สนามฟุตบอล             17.30 – 19.30 

                                                                 มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนย 



 
กําหนดการ 

พิธีประสาทปริญญาบัตร  ครั้งท่ี 33 
วันอาทิตยที่ 31 มกราคม 2559 

ณ หองประชุมอาคารพลกฤษณ  ประโมทะกะ  
 3มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

        
 

 

             07.00 – 09.00 น.              -   มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว 

             09.00 – 12.00 น.              -   พักผอน / ถายภาพตามอัธยาศัย 

             12.00 – 12.15 น.     -   มหาบณัฑิตและบัณฑิตเขาแถวเพื่อตรวจสอบรายช่ือ 

             12.15 – 13.00 น.               -   มหาบัณฑติและบัณฑิตเดินแถวเขาหองประชุม 

             13.00 – 13.15 น.               -   กรรมการสภามหาวทิยาลัย แขกรับเชิญ คณาจารยเขาแถวรอตอนรับ 

                                                           ประธานในพิธี 

             13.15 – 13.30 น.    -   ประธานในพิธีเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแลวเขาหองรับรอง 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร คณาจารยเขาสูหองประชุม               -   

             13.30 – 16.00 น.   -   ประธานในพิธีเขาสูหองประชุม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

              -   อธิการบดีกลาวรายงาน 

              -   พธีิประสาทปริญญาบัตรแกมหาบัณฑติ และบัณฑติของคณะตางๆ     

              -   มหาบัณฑติและบัณฑิตกลาวคําปฏิญาณ 

              -   ประธานในพิธีใหโอวาท 

             16.00 – 16.15 น.   -   ประธานในพิธีเดินทางกลับ 

                                                       -  กรรมการสภามหาวทิยาลัย ผูบริหาร คณาจารย สงประธานในพิธี 

             16.15 – 16.45 น.   -   คณาจารยรวมแสดงความยินดแีละสงมหาบัณฑติและบัณฑิต 

                                                           ในชวงเวลาท่ีมหาบณัฑิตและบัณฑิตเดินแถวออกจากหองประชุม          



ข้ันตอนการกรอกแบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
 

1. เขาระบบ Internet โดยพิมพ  www.job.mua.go.th จะเขาหนาจอ ดังตัวอยาง 
 

 
 

เขาสูระบบโดย รหัสผูใช : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก  2. 
รหัสผาน :  วันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่เกิด       

                      เชน เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ 2520 ให พิมพ    21022520 
คลิ้กเขาสูระบบ 3. 
เมื่อเขาสูระบบแลวใหเริ่มกรอกขอมูล ต้ังแตขอ 9 เปนตนไป ใหครบทุกขอ  4. 
โดยเฉพาะ อีเมล ตองใส มิฉะนั้นระบบจะไมบนัทึกขอมูล     
กรณีไมมี อีเมล ใหใช     sau@hotmail.com      

5. เมื่อกรอกขอมูลครบแลวใหคลิ้ก  
 -  ตกลง 
และ -  ยืนยันการบันทึกแบบสอบถาม 
 

ตอ ดานหลัง 
 

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


6. เมื่อทําตามขั้นตอนครบแลวจะขึ้นหนาจอดังน้ี 
 

 
 
7. ใหคล้ิก พิมพใบยนืยันตอบแบบสอบถาม  และแนบคูกับแบบตอบรับการลงทะเบียน นํามาติดตอ
เพื่อขอรับชุดครุย ท่ีแผนกพัสดุ 

 
 

กรณีมีปญหา ไมสามารถเขาระบบไดกรุณาติดตอสํานักทะเบียนฯ 



x 24 " 1 000ส 1

ด 8 x 10

บริษัท วสันต สตูดิโอ จํากัด
88‐90 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0‐2282‐6848‐9, 0‐2629‐1141‐2  Fax. 0‐2280‐3101

        บริษัท วสันต สตูดิโอ จํากัด มีความยินดีขอเสนอราคาถายภาพในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยดังตอไปน้ี

ภาพชุดที่ 1 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 2,864 บาท    
      ลดเหลือ       

2,700 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  11" x  14 " จํานวน 1 กรอบเอเชียหลุยส 1,500
ภาพหมูสี  12" x  24 " จํานวน 1 กรอบเอเชียหลุยส 1,000
คาจัดสง 200

ภาพชุดที่ 2 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 2,714 บาท    
      ลดเหลือ        

2,550 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  11" x  14 " จํานวน 1 กรอบเอเชียหลุยส 1,500
ภาพหมูสี  12" x  24 " จํานวน 1 กรอบอะเดมโก 850
คาจัดสง 200

ภาพชุดที่ 3 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 2,664 บาท    
      ลดเหลือ       

2,550 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  11" x  14 " จํานวน 1 กรอบเอเชียทอง 1,450
ภาพหมูสี  12" x  24 " จํานวน 1 กรอบอะเดมโก 850
คาจัดสง 200

ภาพชุดที่ 4 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 2,014 บาท    
      ลดเหลือ       

1,950 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  11" x  14 " จํานวน 1 กรอบอะเดมโก 650
ภาพหมสีภาพหมู 12" x 24 " 12"       จํานวน 1 กรอบเอเชียหลยสจานวน  กรอบเอเชยหลุยส 1 000,
คาจัดสง 200

ภาพชุดที่ 5 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 1,864 บาท    
      ลดเหลือ       

1,800 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  11" x  14 " จํานวน 1 กรอบวูดสตาร 1,500
คาจัดสง 200

ภาพชุดที่ 6 รายการ ขนาด/จํานวนภาพ ราคา

  ราคา 2,164 บาท    
      ลดเหลือ       

2,050 บาท

ภาพสี  5" x  7 " จํานวน 2 ภาพพรอมฟลม (ขณะรับ) 164
ภาพสี  12" x  16 " จํานวน 1 กรอบแคนวาส 1,800
คาจัดสง 200

ราคาสั่งอัดขยายภาพสีเพ่ิม มีดังนี้

ขนาด
   ราคา   
ภาพสี

 ภาพพรอม
   กรอบ   
วิทย

ภาพ
พรอม    
กรอบ     

  ภาพพรอม 
 กรอบ   

เอเชียหลุยส

  ภาพพรอม 
     กรอบ    
วูดสตาร

 ภาพพรอม
    กรอบ   
 แคนวาส

 ภาพพรอม 
 กรอบ   
เอเชียทอง

 4" x  6 " 5.‐ 70.‐ โ 100.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 5" x  7 " 30.‐ 120.‐ 160.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 8" x  10 " 50.‐ 250.‐ 280.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 10" x  12 " 80.‐ 400.‐ 500.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 11" x  14 " 100.‐ 450.‐ 650.‐ 1,500.‐ 1,500.‐ 1,800.‐ 1,450.‐
 16" x  20 " 250.‐ 750.‐ 1,100.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 20" x  24 " 280.‐ 850.‐ 1,300.‐ ‐ ‐ ‐ ‐
 ภาพหมู 12" x  24 " 250.‐ 800.‐ 850.‐ 1,000.‐ ‐ ‐ ‐

หมายเหตุ

1) คาจัดสงกรอบละ 100 บาท 2) คาจัดสงรูป 50 บาท

หมายเหต บัณฑิตที่สั่งจองภาพชด นําใบรับภาพไปถายที่สตดิโอฟรี ขนาด 8 x 10 นิ้วหมายเหตุ บณฑตทสงจองภาพชุ  นาใบรบภาพไปถายทสตูดโอฟร ขนาด      นว







(สวนของสํานักทะเบียนฯ) 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย                                

แบบตอบรับการลงทะเบียนเพื่อเขาพิธีประสาทปริญญาบัตร  
ประจําปการศึกษา  2557 

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา 
 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว                                                 รหัสนักศึกษา   
สําเร็จการศึกษา   ระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   เมื่อภาคที่             / 
คณะ                                                 สาขาวิชา 
ภาค         ปกต ิ     ค่ํา/สมทบ    วันอาทิตย   หลักสูตร                 ป 
เบอรโทรศัพท 
 พรอมน้ีไดชาํระเงินคาลงทะเบียนเปนจํานวนเงิน 

  มาชําระเงินดวยตนเอง        สงธนาณัติ/แคชเชยีรเช็ค 
   ระดับปริญญาตรี 700  บาท 
   ระดับปริญญาโท 800  บาท 
 
      ลงชื่อ……………………………………………………  
            (………….………………………………………) 
              …………….…/……………./……………. 
               (มหาบัณฑิต, บัณฑิต) 
 

 

 

   ลงช่ือ…………………………………… 
          ………/……………………/……….  
     เฉพาะเจาหนาท่ีสํานักทะเบียนฯ  

  กรอกขอมูลภาวะการทํางานแลว
  รับใบรับรองคุณวุฒิแลว 

หายยังไมไดรับใบรับรองคณุวุฒิ/Transcript กรุณาติดตอสํานกัทะเบยีนฯ กอนลงทะเบียนรับปริญญา 
 

(กรุณาสงแบบตอบรับนี้กลับมายังมหาวิทยาลัยฯ หรือมาตดิตอดวยตนเอง กอนวันเสารที่ 19 มกราคม 2559)
                

------------------------------------------------------------------------------ 
                  (สวนของแผนกพัสดุ) 

(ผูสําเร็จการศึกษากรุณากรอกรายละเอียดดวย) 
 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว                                                 รหัสนักศึกษา   
สําเร็จการศึกษา   ระดับ   ปริญญาตรี   ปริญญาโท   เมื่อภาคที่              / 
คณะ                                                 สาขาวิชา 
ภาค        ปกต ิ   ค่ํา/สมทบ   วันอาทิตย    หลักสูตร                  ป 
เบอรโทรศัพท 
  ระดับ  ปริญญาตรี 700  บาท 
  ระดับ  ปริญญาโท 800  บาท 
        เฉพาะเจาหนาท่ีแผนกพัสด ุ
          ลงช่ือ…………………………………………………………………. 
                                ………/…………………/…………….  
หมายเหตุ  นําใบภาวะการมีงานทําที่กรอกแลว และแบบตอบรับการลงทะเบียน ติดตอแผนกพัสดุ/ทะเบียนฯ 
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