ข้อมูลสาหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต งานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
1.
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4.

5.
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(ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่สาเร็จการศึกษา ภาคที่ 1 – 2 และ ฤดูร้อน/2562 )
งานพิธีประสานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 มีขั้นตอนการดาเนินการทั้งหมด
กรอกข้อมูลภาวะมีงานทาของบัณฑิต ภาวะมีงานทา ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
ขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
โดย ผ่าน App SAU Life (download จาก App Store/Play Store )
ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียน ค่าเช่าชุดครุย ผ่านระบบธนาคาร ** ไม่รับเงินสด
1-3 สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องมามหาวิทยาลัยฯ
ติดต่อแผนกรับสมัคร เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 ธันวาคม 2563 และ 5 - 12 มกราคม 2564
- วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
**ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รับชุดครุยทีแ่ ผนกพัสดุ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ หลังจากขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชาระค่าเช่าชุดครุยเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 ธันวาคม 2563 และ 5 - 12 มกราคม 2564
- วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
**ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ซ้อมรับปริญญา วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รับปริญญา วันเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
คืนชุดครุยและรับเงินค่ามัดจา ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
(วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.) ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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รายละเอียดของแต่ละขั้นตอน
1. กรอกข้อมูลภาวะมีงานทาของบัณฑิต ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
ข้อแนะนา
1) เข้าสู่ระบบ ภาวะมีงานทา
รหัสผู้ใช้ : รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก
รหัสผ่าน : รหัสประจาตัวนักศึกษา
2) กรณีไม่มีงานทา สามารถเลือกเป็น ทางานส่วนตัว หรือ อาชีพอิสระ สถานที่ทางาน คือที่อยู่ที่บ้าน
3) เมื่อกรอกข้อมูลครบ จะขึ้น คาว่า ขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม ให้พิมพ์ ใบตอบแบบสอบถาม
และบันทึกหน้าจอ ไว้ในโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นหลักฐาน
2. ขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564
ผ่าน SAU Life (download จาก App Store หรือ Play Store)
1) เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา 59xxxxxxxx
รหัสผ่าน : รหัสบัตรประชาชน
2) กรอกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ข้อมูลที่กรอกมีดังนี้
3.1) เบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อ
3.2) ความประสงค์ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3.3) ความประสงค์การเช่าชุดครุย
3. ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าเช่าชุดครุย ผ่านระบบธนาคาร
1) เมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว จะได้ QRcode หรือ barcode เพื่อนาไปชาระเงิน
ตารางค่าใช้จ่าย
ปริญญา
ตรี
โท
เอก

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(ค่าธรรมเนียม+ปกปริญญา)

1,000
1,500
4,500
**การตัดชุดครุยติดต่อแผนกพัสดุ

ค่าเช่าชุดครุย

ค่าประกัน

รวม

(จะได้รับเงินคืนในเมื่อคืนชุดครุย)

500
600
-

1,800
1,800
-

3,300
3,900
4,500
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การชาระเงิน ได้ 2 วิธี
1) ชาระโดยใช้ Barcode ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
2) ชาระเงินผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking ชาระเงิน โดยใช้ QRcode จากระบบ
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4. ติดต่อแผนกรับสมัคร เพื่อตรวจสอบการดาเนินการของนักศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 ธันวาคม 2563 และ 5 - 12 มกราคม 2564
- วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
- วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
**ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
5. รับชุดครุย แผนกพัสดุ ทีม่ หาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
สาหรับมหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เช่าชุดครุย ให้มารับชุดครุยที่ แผนกพัสดุ
หลักฐานการมารับชุดครุย
1. หลักฐานการกรอกข้อมูลภาวะมีงานทา มีข้อความ “ขอบคุณสาหรับการตอบแบบสอบถาม”
2. หลักฐานการชาระเงิน
รับชุดครุยได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 19 ธันวาคม 2563 และ 5 - 12 มกราคม 2564
วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 18.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.00 น.
**ยกเว้น วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
6. ซ้อมรับปริญญา ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
1) วันซ้อมรับปริญญา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จัดให้มีการซ้อมรับปริญญา วันศุกร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ดูกาหนดการตามเอกสารแนบ)
1. ลงทะเบียนก่อนขึ้นห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 8.00 น. ไม่ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าซ้อมได้
ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ลงทะเบียน โดยใช้ Application Mobile ชื่อ SAU Life
สแกน QRcode ณ จุดรับลงทะเบียนบัณฑิต (วิธีการติดตั้งและทดสอบใช้ ตามเอกสารแนบ )
2. รับของที่ระลึก ณ ที่จุดลงทะเบียนบัณฑิต
หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต ที่ไม่เข้าซ้อมรับ จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตร
2) การแต่งกาย
1. ระดับปริญญาตรี – โท – เอก ชาย
ใส่สูทสีเข้ม เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เน็คไทสีเข้มไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา และ สวมชุดครุยวิทย
ฐานะของมหาวิทยาลัยฯ
2. ระดับปริญญาตรี – โท – เอก หญิง
แต่งเครื่องแบบตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีเข้มยาวเสมอเข่า รองเท้าหุ้มส้น
สีดา และสวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ
3. ข้าราชการ แต่งชุดขาวปกติ และสวมชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยฯ
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หมายเหตุ : ข้อห้าม สาหรับพิธีประสาทปริญญาบัตร
1. ห้ามย้อมผมสีไม่สุภาพ เช่น สีแดง สีม่วง สีทอง สีบลอนด์ ฯลฯ
2. ห้ามใส่เครื่องประดับทุกประเภท
3. ห้ามสวมใส่รองเท้าที่มีลวดลายทุกชนิด
4. ห้ามนาสิ่งของส่วนตัวเข้าห้องพิธี เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า ฯลฯ
ดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือ บัณฑิต ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้ารับปริญญาบัตรข้างต้น
จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ทั้งในวันซ้อมรับ และวันประสาทปริญญาบัตร
7. รับปริญญา วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
รับปริญญา ณ ห้องประชุมอาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (ดูกาหนดการตามเอกสารแนบ)
ลงทะเบียนก่อนขึ้นห้องประชุม ตั้งแต่เวลา 07.00 – 9.00 น. เฉพาะดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่เข้าซ้อมรับ
ปริญญาใช้ SAU Life สแกน QRcode เพื่อลงทะเบียน
8. คืนชุดครุย ตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
กาหนดการคืนชุดครุย ส่งคืนได้หลังจากเสร็จพิธีเป็นต้นไป โปรดนาบัตรประชาชนมาแสดงเพื่อรับคืนเงินประกัน
แผนกพัสดุ : รับคืนชุดครุย
แผนกการเงิน : รับเงิน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 หลังเสร็จพิธี ปิดรับคืนเวลา 18.00 น.
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 -31 มีนาคม 2564
วันทาการ วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
(หยุดทุกวันอาทิตย์ วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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รายละเอียดอื่น
การถ่ายภาพหมู่ และการจองรูป ในพิธีเข้ารับปริญญาบัตร
- ถ่ายภาพหมู่กับคณาจารย์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.45-12.00 น . ( ดูกาหนดการตามเอกสารแนบ )
- การจองรูป ให้ติดต่อด้วยตนเอง พร้อมชาระเงิน ค่าจองรูป
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 – 6 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ซุ้มถ่ายรูปของ มหาวิทยาลัยฯ
***********************************************************************************
หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบันฑิต และบัณฑิตที่ยังไม่ได้รับหนังสือรับรองคุณวุฒิ ให้ติดต่อขอรับได้
ที่ สานักทะเบียนฯ และ ต้องกรอกข้อมูล ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
ที่ https://bit.ly/33BF0Hv

** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-2807-4500–27 ต่อ 371, 372, 374 **
บัณฑิตดาวน์โหลด Application บนมือถือ ชื่อ SAU Life ใช้เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิต
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