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บทที่ 1  

บทนํา 

 

ความนํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดเปดรับนักศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2536 เปนตนมา และมี

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนรุนแรกในปการศึกษา 2539 และมหาวิทยาลัยไดจัดพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรใหแกบัณฑิตที่สําเร็จ ประจําปการศึกษา 2539 ซึ่งถือเปนรุนท่ี 1 นับถึงปจจุบันมีบัณฑิตที่

สาํเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2557 เปนรุนที่ 19 ตามกาํหนดการ ดังนี้        

รุนที ่ ปการศึกษา วันพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 

1 2539 วันศุกรที่ 24 ตุลาคม 2540 

2 2540 วันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2541 

3 2541 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2542 

4 2542 วนัพุธท่ี 4 ตุลาคม 2543 

5 2543 วันจันทรท่ี 1 ตุลาคม 2544 

6 2544 วันจันทรท่ี 4 พฤศจิกายน 2545 

7 2545 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจกิายน 2546 

8 2546 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 

9 2547 วันองัคารที ่ 18  ตุลาคม  2548 

10 2548 วันจันทรท่ี  16  ตุลาคม  2549 

11 2549 วันจันทรท่ี  22  ตุลาคม  2550 

12 2550 วันพุธที ่ 29  ตุลาคม  2551 

13 2551 วันพุธที ่ 14  ตุลาคม  2552 

14 2552 วันจันทรท่ี 25 ตุลาคม 2553 

15 2553 วันองัคารที ่ 1  พฤศจกิายน 2554 

16 2554 วันศุกรที่ 19 ตุลาคม 2555 

17 2555 วันองัคารที ่ 1  ตุลาคม 2556 

18 2556 วันจันทรท่ี 17 พฤศจิกายน 2557 

19 2557 วันองัคารที ่13  ตุลาคม 2558 
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เพื่อใหการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแตละปการศึกษา สําเร็จลุลวงและเปนไป

ดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลัยไดแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการในพิธีพระราชทานปริญญาเปน

รายปการศึกษา (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 86-87) และคณะอนุกรรมการฝายตางๆ ใน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 89-99) เพื่อรับผิดชอบภารกิจ

ดานตาง ๆ ประกอบดวย  

1. คณะอนุกรรมการฝายพิธีการ 

2. คณะอนุกรรมการฝายอํานวยการ ตอนรับ สวัสดิการและของทีร่ะลึก 

3. คณะอนุกรรมการฝายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 

4. คณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต 

5. คณะอนุกรรมการฝายประชาสัมพันธ  

6. คณะอนุกรรมการฝายการแพทยและสาธารณสุข 

7. คณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร 

8. คณะอนุกรรมการฝายวทิยุสื่อสารและโทรคมนาคม 

9. คณะอนุกรรมการฝายฝายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ 

10. คณะอนุกรรมการฝายบันทึกและถายทอดสญัญาณภาพและเสียง 

11. คณะอนุกรรมการฝายสิทธิประโยชน 

ศูนยบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบดําเนินการในสวนของการจัดเตรียม

ปริญญาบัตร โครงสรางคณะอนุกรรมการฝายจดัเตรียมปริญญาบัตร ประกอบดวย 

ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา         ประธาน 

รองผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา   รองประธาน 

บุคลากรศูนยบริการการศึกษาทุกคน           อนุกรรมการ 

ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต          เลขานุการ 
 

คณะกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีหนาที่ ดังนี้   

1. จัดเตรียมปรญิญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา 

2. จัดทําเหรียญรางวัล เขม็ทองคํา เข็มวิทยฐานะ 

3. จัดเตรียมบุคลากรเชิญปริญญาบัตร 

4. ประสานฝายฝกซอมเพื่อจัดทํารายชื่อบัณฑิต  

5. จัดทํารายชื่อบัณฑติ สําหรับการขานชื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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6. ประสานฝายพิธีการเก่ียวกับบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  

7. ประสานกับฝายสถานที่ในการจดัเตรียมผังที่นั่ง 

8. จัดเตรียมการรับรายงานตัวบณัฑิต  

9. จัดเตรียมการประสานกับบัณฑิต หลังจากเสร็จสิ้นพิธ ีในกรณีปริญญาบัตรสลับกัน 

10. เสนอแตงต้ังคณะทํางาน และมอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เก่ียวของตามความ

จําเปน 

11. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 

ตามคําส่ังฯ ดังกลาว ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑติ ทําหนาท่ีเลขานกุารคณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบการดําเนินงานของฝาย ตามที่ไดรับมอบหมาย ซ่ึงในการจัดเตรียมปริญญาบัตร จะมี

ขอบขายในการดําเนินงานต้ังแตกอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จนกระทั่งภายหลังวันพิธี ดังนั้นจึง

จะตองมีการกําหนดแนวทางและขั้นตอนการทํางานใหเหมาะสม และชัดเจน เพื่อใหการดําเนินงาน

ของฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรเปนไปดวยความเรียบรอย ไมมีความผิดพลาด เพราะเปนพิธีการที่

สําคัญ และตองประสานกับฝายตาง ๆ  จึงจําเปนตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของฝายจัดเตรียม

ปริญญาบัตร เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย และเกิด

ประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหผูบุคลากรฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร และผูเก่ียวของไดทราบถึงข้ันตอนและ

แนวทางในการปฏบิัติงานของฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร  

2) เพื่อใหบุคลากรฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เรียบรอย 

ไมเกิดขอผิดพลาด  

3) เพื่อใหผูบุคลากรฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง

การปฏิบตัิงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  
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ขอบเขต 

การดําเนินงานฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ครอบคลุมต้ังแตการเตรียมงานกอนวันพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร วันพิธีฯ และภายหลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามภารกิจที่ไดรับ

มอบหมาย และภารกิจที่เก่ียวของ ไดแก  

 จัดเตรยีมปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา  

 การจัดทํารายชื่อบัณฑิต  

 การจัดทําเหรียญรางวัล เข็มทองคํา เข็มวิทยฐานะ  

 การจัดทําหนังสือทําเนยีบบัณฑิต  

 การเตรียมงานกอนวันพิธี  

 การปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร   

 การดําเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธี 

 

คําจํากัดความ 

1. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2. สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

3. สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

4. สํานักวิชา หมายถึง  สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

5. บณัฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบนิพลเรือน 

6. คณบดี หมายถึง คณบดีสํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผูวาการสถาบันการบิน

พลเรือน  

7. คําขานชื่อบัณฑิตของคณบดี หมายถึง คํากราบบังคมทูลของคณบดีสํานักวิชา และผูวาการ

สถาบนัการบินพลเรือน สําหรับเบิกตวับัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบตัร    

8. คําขานชื่อบณัฑิตรางวัลเข็มทองคํา หมายถงึ คํากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝายวิชาการและ

นวัตกรรม สําหรบัเบิกตัวบัณฑิตเขารับพระราชทานเข็มทองคํา   

9. คําขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม หมายถึง คํากลาวรายงานของผูอาํนวยการศูนยบริการการศกึษา ใน

พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม  
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10. อนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร หมายถึง บุคลากรของศูนยบริการการศกึษา ทีม่รีายชื่อ

ตามคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบตัร ซึ่งในการปฏิบัติงานจะแบงหนาท่ี

ตามลักษณะในการปฏิบัตงิาน ไดแก ทีมจัดเรยีงปริญญาบัตร ทีมเชิญปริญญาบัตร และทีมรบั

รายงานตัว 

11. เจาหนาที่เชญิปริญญาบัตร หมายถึง เจาหนาที่ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรที่ทาํหนาที่เชญิปริญญาบัตร 

12.  อาจารยเชิญปริญญาบัตร หมายถึง ผูแทนคณาจารยหญิงของแตละสํานักวิชาที่ทําหนาที่เชิญ   

ปริญญาบัตร  

13. หัวหนาฝาย หมายถึง หัวหนาฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14. เจาหนาท่ี หมายถึง เจาหนาที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณของกระบวนการ 

  

  
 

1. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษา 

และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเร่ือง รายชื่อ

ผู สํ า เ ร็จการ ศึกษา เรียบรอยแลว  ฝาย

จัดเตรียมปริญญาบัตร จะดําเนินการจัดพมิพ

ใบปริญญาบัตร  

 

2. ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จ

การศึกษา ภาคการศึกษาที่  1- 3 ของป

การศึกษาครบถวนแลว ฝายประมวลผลและ

ขอมูลบัณฑิต จะนํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ในแตละภาคการศึกษา ของปการศึกษา    

นั้น ๆ มาจัดทํารายชื่อบัณฑิตท่ีจะเขารับ

พ ร ะ ร า ชท า นป ริญ ญา บั ต ร  ป ร ะจํ า ป

การศึกษา  
 

 

3. ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะรวบรวมขอมูล

รายชื่อบัณฑิตเพื่อจัดทําเข็มทองคํา เหรียญ

รางวัล และเข็มวิทยฐานะ  

 

 

 

4. จัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต สําหรับมอบใหกับ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  

 
 

 

 
 

จัดทํารายชื่อบัณฑติ 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
เรื่องรายชื่อผูสําเร็จ

จัดพิมพใบปริญญาบัตร 

จัดทําเข็มทองคํา เหรียญรางวัล 

และเข็มวทิยฐานะ 

จัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต 

A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณของกระบวนการ 

 

 

 

 

5. ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีภารกิจที่จะตอง

เตรียมการกอนวันพิธี ดังน้ี 

- การสํารวจความประสงคเขารับปริญญา 

- การจัดบคุลากรปฏิบตัิงาน 

- การประชุมคณะอนุกรรมการฝายฯ 

- การประสานงานฝายที่เกี่ยวของ  

 

     

6. ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะปฏิบัติงานในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ต้ังแตวันซอมยอย

ครั้งที่ 2 วันซอมใหญ และวันพิธ ี

 

7. ภายหลังเสร็จสินพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร และจัดทํารายงาน

สรุปผลการดําเนินงานของฝายฯ สรุปรายชื่อ

บัณฑิต และรวบรวมจัดเก็บใบปริญญาบัตรของ

บัณฑิตที่ไมเขารวมพิธี เพื่อมอบใหกับบณัฑติ

ที่มาติดตอรับภายหลังวันพิธี   

 

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เสร็จส้ินพิธพีระราชทาน

ปริญญาบัตร 

A 

การเตรยีมการกอนวันพิธี 
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บทที่ 2  

การจัดเตรียมปริญญาบตัร 

 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีหนาที่จัดเตรียมปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษาท่ีเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในแตละปการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมปริญญาบตัร ดังนี้  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สญัลักษณของกระบวนการ 

  

  
 

 

 

1. จัดพิมพใบปริญญาบัตรตามรายชื่อใน

ประกาศสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง รายชื่อ

ผูสําเรจ็การศึกษา 

 

2. เ มื่ อ จั ด พิ ม พ ใ บ ป ริ ญ ญ า บั ต ร แ ล ะ

ตรวจสอบความเรียบรอยแลว เสนอใบ

ปริญญาบัตรเพื่อลงนามตามลําดับ ดังนี้ 

2.1. คณบดี  

2.2. อธิการบดี 

2.3. นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สรุนารี   

เมื่อลงนามครบถวนเรียบรอยแลว  

ใหประทับตราดุนมหาวิทยาลัย  

 

  

ประกาศสภามหาวิทยาลัย  
เร่ืองรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

จัดพิมพใบปริญญาบัตร 
 

เสนอใบปริญญาบัตรลงนาม และ

ประทับตราดนุ 

A 
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A 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สญัลักษณของกระบวนการ 

 

 

 

3. นําใบปริญญามาจัดเรียงตามลําดับการ

เขา รับ โดยนําใบปริญญาบัตรของ

ผูสําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที ่1- 3 

ของปการศึกษา แยกตามสํานักวิชา  

เรียงตามลําดับการเขารับ   

 

 

 

4. ใสปกปรญิญาบัตร  

นําใบปริญญาบัตรที่จัดเรียงแลวมาใส

ปกปริญญาบตัร 

 

5. บรรจุปริญญาบัตรลงในกลอง แยกตาม

สํานักวิชา ติดปายกํากบั  

 

6. นํากลองปริญญาบัตรไปเก็บรักษาไวใน

หองจัดเก็บปริญญาบัตร และเมื่อถึงวัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะนําไปยัง

สถานที่จัดงานพิธีฯ อาคารสุรพัฒน 2 

ตอไป  

 

 

  

จัดเก็บเตรียมไวสําหรับ

วันพิธี 

ใสปกใบปริญญาบัตร 

บรรจุปริญญาบัตรแยกตาม

สํานักวิชา 

เรียงลําดับใบปริญญาบตัรตามลําดับ

การเขารับฯ 
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2.1 การพิมพใบปริญญาบัตร  

ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต จะจัดพิมพใบปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา ตาม

รายชื่อในประกาศสภามหาวิทยาลัย เร่ือง รายชื่อผูสําเร็จการศึกษา (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก 

หนา 100-112)  มีข้ันตอนการจดัพิมพ ดังนี้  

การพิมพดานหนาของใบปรญิญาบัตร  

- ระบบทะเบียนและประมวลผล  เลือกระบบสําเร็จการศึกษา   

 
- เลอืก  ระบบปริญญาบัตร 

- เลอืกขอ 8. ใบปริญญาบัตรนักศึกษารายคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก

เลือก ขอ 8.  
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สามารถเลือกได  2  แบบ  คือ  แบบรายบุคคล (LIKE)   และ แบบเปนชวง  

1. การพิมพแบบรายบุคคล  (LIKE)  ใบปริญญาที่ส่ังพิมพจะออกมาทีละคน โดยมีขั้นตอน

ดังนี้         

1.1 เลือก LIKE 

1.2 ระบุรหัสนักศึกษา 

1.3 เลือกรูปแบบเปน ขอ 1 :  ใบปริญญาภาษาไทย  

1.4 กด                    เพื่อส่ังพิมพ 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

  

1.1 เลือก LIKE   
1.2 ระบุรหัสนกัศึกษา   

1.3 เลือกรูปแบบ  

1.4 กด Process  ส่ังพิมพ 
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2.  แบบเปนชวง ใบปริญญาบัตรที่สั่งพิมพจะออกมาจะมีจํานวนตามมติสภามหาวิทยาลัย 

     ในแตละครั้ง   โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 2.1 เลอืกชวง  

 2.2 ระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติสําเร็จการศึกษา 

 2.3 เลอืกรูปแบบ ขอ 1 : ใบปริญญาภาษาไทย 

 2.4 กด                      เพ่ือสั่งพิมพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 เลือกช่วง 

2.2 ระบุวันสภาม.อนุมติั 
2.3 เลือกรูปแบบ  

2.4 กด Process  
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การพิมพดานหลังของใบปริญญาบัตร  

- ระบบทะเบียนและประมวลผล  เลือกระบบสําเร็จการศึกษา   

- เลือก  ระบบปริญญาบตัร 

- เลือกขอ 8. ใบปริญญาบตัรนักศึกษารายคน  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เลือก  

2. เลือก ขอ 8.  

1. ระบุรหัสนศ. 
2. ระบวุนัสภาม.อนุมตั ิ

3. เลือกรูปแบบ  
4. กด Process  
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ภาพที่  1   ใบปริญญาบัตร ดานหนา  

 

ใบปริญญาบัตรจะแสดงรายละเอียดของผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้     

- ชื่อ- สกุล  

- ชื่อปริญญาที่สําเร็จการศึกษา 

- วัน เดือน ป ที่สําเร็จการศึกษา   
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ภาพที ่ 2   ใบปริญญาบัตร ดานหลัง  

 

ดานหลังใบปริญญาบัตร แสดงรายละเอียดดังนี้     

- หมายเลขอางอิง :  เลขประจาํตัวนักศึกษา 

- ผูพิมพ    :  ผูจดัทําปริญญาบัตร 

- ผูตรวจทาน   :  หัวหนาฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต  

- นายทะเบียน :  ผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา 
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2.2 การเสนอใบปริญญาบัตรลงนาม  
 

หลังจากที่จัดพิมพใบปริญญาบัตร และตรวจสอบความเรียบรอยแลว ฝายประมวลผลและ

ขอมูลบัณฑิต จะเสนอใบปริญญาบัตรเพื่อลงนาม ตามลําดับ ดังนี้   

1) คณบดี  :  คณบดีสํานกัวิชาที่นกัศึกษาสังกัด 

2) อธิการบดี :  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 

3) ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน : เฉพาะผูที่สาํเรจ็การศึกษาจากสถาบนัการบินพลเรือน  

4) นายกสภามหาวิทยาลัย  : นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี 
 

เมื่อลงนามครบถวนเรียบรอยแลว ใหประทับตราดุนมหาวิทยาลัย บริเวณลายมือชื่อนายก

สภามหาวิทยาลัย  

 

 
 

ภาพที่  3   ใบปริญญาบตัรทีล่งนาม 
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2.3 การจัดเรียงปริญญาบัตร  
 

การจัดเรียงปริญญาบัตร เปนการนําใบปริญญาบัตรของผูสําเร็จการศึกษา ในภาค

การศึกษาท่ี 1-3 ของปการศึกษา มาจัดเรียงตามลําดับการเขารับปริญญา โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินงานดังนี้  

1) นําใบปริญญาบัตรของผูสําเรจ็การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1- 3 ของปการศึกษา แยกตาม

สํานักวิชา ระดับการศึกษา และชื่อตามอักษร  

2) เม่ือไดรายชื่อบัณฑติที่จะเขารับปริญญาทั้งหมด พรอมลําดับการเขารับฯ แลว ใหนําใบ

ปริญญาบัตรมาจัดเรียงตามลําดับการเขารับ  

3) จากนั้นแบงใบปริญญาบัตรของแตละสํานักวิชาเปนชุดละ 10 ฉบับ และนาํใบปริญญา

บัตรมาใสปกปริญญาบัตร และจัดเรียงไวเปนชุด ๆ และมีปายตดิกํากับแตละชุด เชน  

- วิทยฯ 1 หมายถึง  ปริญญาบัตรของบัณฑิตสํานักวิชาวิทยาศาสตร ลําดับที่ 1–10  

- วิทยฯ 2 หมายถึง ปรญิญาบัตรของบัณฑิตสํานักวิชาวิทยาศาสตร ลาํดับที่ 11–20 
 

4) เมื่อใสปกปริญญาบัตรแลวใหตรวจสอบความถูกตองของปริญญาบัตรแตละชุดกับบัญชี

รายชื่อบัณฑิตอีกครั้ง กอนบรรจุลงในถุงพลาสติก และบรรจุลงกลอง ตอไป    

 

 

  



  18 

ตัวอยาง : การบรรจุปรญิญาบัตร รุน 19   ประจําปการศึกษา 2557   

สํานักวิชา ระดับ เพศ รวม ชดุปริญญาบัตร บรรจุกลอง 
    ชาย  หญิง   (10 ฉบับ/ชุด) หมายเลข 

วิทยาศาสตร เอก 12 16 28   

  โท 4 8 12 8 1 

  ตรี 17 25 42  (1) 

  รวม 33 49 82 (กองที่ 8 =12 แฟม)  

เทคโนโลยีการเกษตร เอก 5 5 10   

  โท 7 17 24 20 2 

  ตรี 31 134 165  (2-3) 

  รวม 43 156 199 (กองที่ 20 =9 แฟม)  

วิศวกรรมศาสตร เอก 17 10 27   

  โท 129 46 175 130 15 

  ตรี 707 389 1,096  (4-18) 

  รวม 853 445 1298 (กองที่ 130 =8 แฟม)  

เทคโนโลยีสังคม เอก 4 10 14   

  โท 3 11 14 21 3 

  ตรี 42 134 176  (19-21) 

  รวม 49 155 204 (กองที่ 21 =4 แฟม)  

แพทยศาสตร ตรี 36 148 184 19 2 

  รวม 36 148 184 (กองที่ 19 =4 แฟม) (22-23) 

พยาบาลศาสตร ตรี 3 45 48 5 1 

  รวม 3 45 48 (กองที่ 5 =8 แฟม) (24) 

สบพ. โท 1 3 4 32 4 

  ตรี 170 143 313   

  รวม 171 146 317 (กองที่ 32 =7 แฟม) (25-28) 

  เอก 38 41 79   

รวม โท 144 85 229   

  ตรี 1006 1018 2,024   

รวมทั้งสิ้น   1,188 1,144 2,332 235  28 
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5) เมื่อบรรจุปริญญาบัตรลงถุงพลาสติก และในกลองเรียบรอยแลว ใหติดปายกํากับ และ

นําไปเก็บรักษาไวในหองเก็บปริญญาบัตร และเมื่อถึงกําหนด คือ กอนวันพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร 3 วัน จะนําใบปริญญาบตัรไปยังสถานท่ีจัดงานพธิฯี อาคารสุรพัฒน 2  

 

 

6) ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใหนาํปริญญาบัตรมาจดัเรียงตามลําดับการเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรตอไป  

  
 

 



  20 

บทที่ 3 

การจัดทํารายชื่อบัณฑติ 
 

การจัดทํารายชื่อบัณฑิต เริ่มจากการนํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 1-3 

ของปการศึกษามาเรียงลําดับตามสํานักวิชา ระดับปริญญา ชื่อสกุลตามลําดับอักษร ตัวอยางเชน 

ผู สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 -3 ปการศึกษา 2557 จะนํารายชื่อทั้งหมดมาจัดเรียง

ตามลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ของแตละสํานักวิชา ดังน้ี  

ลําดับ สํานักวิชา ปริญญา ชื่อ-สกุล 

1 วทิยาศาสตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียง 

ตามลําดับ

อักษร 

ก-ฮ 

2 เทคโนโลยกีารเกษตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับหน่ึง 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตนิิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินยิมอันดับสอง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

4 เทคโนโลยีสังคม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต 

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต  
 

 



  21 

ลําดับ สาํนักวิชา ปริญญา ชื่อ-สกุล 

 เทคโนโลยสีังคม (ตอ) การจัดการมหาบณัฑิต 

การจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง 

การจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอนัดับสอง 

การจัดการบัณฑิต 

 

 

 

เรียง 

ตามลําดับ

อักษร 

ก-ฮ 

5 แพทยศาสตร แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

แพทยศาสตรบัณฑิต  

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 

6 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

7 สถาบนัการบินพลเรือน  การจัดการมหาบณัฑิต 

เทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

เทคโนโลยบีัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

เทคโนโลยบีัณฑิต 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  

 

โดยสรุป การจัดทํารายชื่อบัณฑิตจะจัดเรียงลําดับ ดงันี้   

1) สํานักวิชา  

2) ระดับปริญญา (ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต) 

3) ชื่อ-สกุล เรียงลําดบัตามตัวอกัษร ก-ฮ  
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การจัดทํารายชื่อบัณฑิตตามรปูแบบการใชงาน 

 จํานวนและรายชื่อที่บัณฑิตที่ไดจัดเรียงลําดับของแตละสํานักวิชาเรียบรอยแลว จะถูกนําไป

จัดรูปแบบเพื่อใชสําหรับพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ของฝายและหนวยงานตาง ๆ  ดงันี ้

 

 

 
 

การจัดทํารายชื่อบัณฑิตจะจัดทําในระบบรับรายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ซึ่งพัฒนาโดยคุณสมนึก  คงกลาง เจาหนาที่วิเคราะหระบบ ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยบริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ไดเร่ิมใชต้ังแตปการศึกษา 2553 เปนตนมา  

 โดยฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต จะจัดเตรียมรายชื่อบัณฑิตสงใหฝายวิเคราะหและ

พัฒนาระบบ นําขอมลูรายชื่อบัณฑิตเขาสูระบบรับรายงานตัวบัณฑิต และบันทึกคาขอมูลระบบกอน

การจัดพิมพรายงานหรือขอมูลที่เก่ียวของ  

 

รายช่ือบัณฑติ

3.1 รายชื่อ
บณัฑิตระบุแถว

ที่น่ัง

3.2 คําขานชื่อ
บัณฑิต

3.3 รายชื่อ
บัณฑิตรางวัล
เข็มทองคํา

3.4 สรุปจํานวน
บณัฑิต
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3.1 รายช่ือบัณฑิตระบุแถว  

ใชสําหรับการรับรายงานตัวบณัฑิต และจัดสงใหหนวยงานที่เก่ียวของดังนี้ 

-   ประธานคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมและจัดแถวบณัฑิต (สวนกิจการนักศึกษา) 

-   เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพธิีการ (สวนสงเสริมวิชาการ) 

-   ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา 

-   หัวหนาสวนการเงินและบญัช ี

-   หัวหนาสวนประชาสัมพนัธ 

-   ผูจัดการสุรสมัมนาคาร 
 

การจดัทําชื่อบัณฑิตระบุแถว   

 1) เลือกระบบระบบจัดแถวและรายงานตัวบัณฑิต   

- ขอ 3. ขอมูลการจัดแถวบัณฑิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เลอืกรายงานการจัดแถว 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

เลือก ข้อ.

เลือ
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2) รายงานรายชื่อบัณฑิตระบุแถว  
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3.2  คําขานช่ือบณัฑิต 

      คาํขานชื่อบัณฑิต แบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1) คําขานชื่อบัณฑิตสําหรับคณบดีใชขานชื่อบัณฑิต เพื่อเบิกตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

(ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 113-137) 

2) คําขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม สําหรับผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา ใชขานชื่อบัณฑิต

เกียรตินิยมเขารบัมอบเหรียญเกียรตินิยมจากอธิการบดี ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม ซึ่งจัด

ขึ้นในวนัซอมใหญ (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 138-145) 
 

ขั้นตอนการจัดทําคําขานชื่อบัณฑิต มีดังนี ้

1) จัดทําขอมูลคําขานชื่อบัณฑิต โดยระบุรูปแบบตามที่แตละสํานักวิชากําหนด  

2) พิมพรายงาน และตรวจสอบคําอานวาถูกตองหรือไม หากมีผิดแกไขในระบบใหถูกตอง 

3) จัดแฟมคําขานชื่อบัณฑิตสงใหคณบดีทุกสํานักวิชา และผู อํานวยการศูนยบริการ

การศึกษา 

     จัดทําขอมูลคําขานชื่อบัณฑติ   

- เขาสูระบบจัดแถวและรายงานตวับัณฑิต   

- ขอ 3. ขอมูลการจัดแถวบัณฑิต 

- เลือกรายงานคําขานชื่อสาํหรับคณบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ข้อ .

เลือ



  26 

เลือกรูปแบบขอมูล เพ่ือใหระบบแสดงขอมูลตามท่ีแตละสํานักวิชาตองการ  ดังนี้ 

1) ขอมูลที่แสดง  ใหเลือกคาํนําหนาชื่อตามที่สํานักวิชาระบุมา  (สวนยศนั้นตองแสดงอยูแลว)   

2) รูปแบบคําขานชื่อ   

3) คํากราบบังคมทูล 

4) แบงรายงานคณบดี          ใชสําหรับสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ที่มีจํานวนผูเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตรจํานวนมาก ทําใหมีผูอานคําขานชื่อหลายทาน จึงตองแบงจํานวน

บัณฑิตใหผูอานคําขานชื่อแตละทาน ตามจํานวนท่ีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรแจงมา เพ่ือให

ระบบตัดรายงานไดตรงตามจํานวน  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ 2) - 4) 

เลือก 

ขอ 1) เลือก 
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พิมพรายงานคําขานช่ือบัณฑิต เพื่อตรวจสอบคาํอานวาถูกตองหรือไม หากมีผดิแกไขในระบบใหถูกตอง 

 การพิมพรายงานคําขานชื่อบัณฑิตสําหรับคณบดี 

- เขาสูระบบจดัแถวและรายงานตัวบัณฑิต   

- ขอ 3. ขอมูลการจัดแถวบัณฑิต 

- เลือกรายงานคําขานชื่อสําหรับคณบดี แลวเลือกสํานักวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ข้อ .

เลือ

เลือก  
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  พิมพรายงานคําขานชื่อบัณฑติสําหรบัคณบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  รายงานคําขานชื่อสําหรับผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 
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 การพิมพรายงานคําขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม 

- เขาสูระบบจดัแถวและรายงานตัวบัณฑิต   

- ขอ 3. ขอมูลการจัดแถวบัณฑิต 

- เลือกรายงานคําขานชื่อสําหรับคณบดี แลวเลือกผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลือก ข้อ.  

เลือก  

เลือก  
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 พิมพรายงานคําขานชื่อบัณฑติเกียรตินิยม  
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หากมีการแกไขคําอานชื่อหรือชื่อสกุล และไดรับแจงการเปล่ียนคํานําหนา “วาที่รอยตร”ี 

จากงานวินัยนักศกึษาและการทหาร สวนกิจการนักศึกษา  ใหดําเนินการแกไขดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกตงัค่าระบบ 

เลือกแก้ไข-ปรับปรุงข้อมูล 
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คนหาชื่อหรือสกุล 

แกไขคํานําหนาชื่อ “วาที่รอยตรี” 
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3.3  รายช่ือบัณฑิตรางวลัเข็มทองคํา 
 

   ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะตองจัดทํารายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีแตมระดบั

คะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดของแตละสาขาวิชา สงใหเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพิธีการ (สวน

สงเสรมิวิชาการ) เพ่ือจัดทําคําขานของรองอธิการบดีฝายวิชาการและนวัตกรรม สําหรับเบกิตัวบัณฑิต

เขารับพระราชทานเขม็ทองคํา (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 146-148) 

 การจัดทํารายชื่อบัณฑิตรางวัลเข็มทองคํา จะนํารายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมี

แตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมสูงสุดของแตละสาขาวิชา มาเรียงลําดับตามสํานักวิชาที่ เขารับ

พระราชทาน ดังนี้  

 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา GPAX

1 B5452842 นายสุธ ี คิดดี เทคโนโลยีการผลิตพืช 3.54

2 B5455263 นางสาวภิรมณยา  ชนะจน เทคโนโลยีอาหาร 3.63

3 B5416721 นางสาวจินตภา  กลิ่นสุข วิศวกรรมการผลิต 3.72

4 B5421763 นางสาวจินตพร  กลิ่นสุข วิศวกรรมเกษตรและอาหาร 3.80

5 B5416981 นายธนพงษ  จําปาหอม วิศวกรรมขนสงและโลจิสติกส 3.64

6 B5417230 นางสาววัลยลิกา  แกวกระจาง วิศวกรรมคอมพิวเตอร 3.91

7 B5414789 นายธนิต  หินไลเลิศ วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.95

8 B5422517 นายปาริทัศน  ไทยทะเล วิศวกรรมเซรามิก 3.62

9 B5418558 นางสาวกชกร  พิมพาหุ วิศวกรรมโทรคมนาคม 3.71

10 B5417605 นางสาวเกศจันทร  ศรีทองนาค วิศวกรรมพอลิเมอร 3.70

11 B5422777 นายกฤษดา  มงคลดี วิศวกรรมไฟฟา 3.98

12 B5421077 นายกนตธร  ธรรมกุล วิศวกรรมยานยนต 3.52

13 B5411788 นายธนพัฒน  หมดภัย วิศวกรรมโยธา 3.69

14 B5421619 นายวัชรพล  แสงเพ็ชร วิศวกรรมอากาศยาน 3.94

15 B5422012 นายพรเทพ  ปองชาลี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 3.86

16 B5412921 นายจาตุรงค  ศรีวัฒนพงศ วิศวกรรมอุตสาหการ 3.65

17 B5420834 นายณกรณ  มินพมิาย เทคโนโลยีธรณี 3.87

18 B5473595 นางสาวปรียากมล  เอื้องอาย เทคโนโลยีการจัดการ 3.68

19 B5470600 นางสาวจารุภา  ฉตัรบวรยศธร เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.91

20 B5264193 นายศุภัช  ภูไพบลูย แพทยศาสตร 3.80

21 B5466047 นางสาวฉัตรลดา  เพียซาย อนามัยสิ่งแวดลอม 3.85

22 B5466023 นางสาวอรณี  รุงเรือง อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 3.88

23 B5490059 นางสาวนุชพร  ดุมใหม พยาบาลศาสตร 3.94

24 5412100170 นางสาว กิตติกา    อรามรัตนพันธุ การจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ 3.72

25 5412100070 นางสาว พรรษชล    อุทานวรพจน การจัดการจราจรทางอากาศ 3.68

26 5412101940 นางสาว เบญจา    จันทรประสทิธิ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน 3.53

รายชื่อผูสาํเร็จการศึกษาไดรับเข็มทองคํา

ประจําปการศึกษา  2557
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3.5  สรุปจํานวนบัณฑิต   

        ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะตองสรุปจํานวนบัณฑิต ประจําปการศึกษา จัดสงให

หนวยงานดังตอไปนี้ 

-   เลขานุการคณะอนุกรรมการฝายพธิีการ (สวนสงเสริมวชิาการ) 

 -  ศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

     -ตัวอยาง- 
 

 
 

  

 

จํานวนผูไดรับเกียรตินยิม ปการศึกษา 2557 (รุน 19)

สํานักวิชา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1. สํานกัวชิาวิทยาศาสตร - - 0 - 2 2 0 2 2

2.สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 2 6 8 3 8 11

3.สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร 26 10 36 27 22 49 53 32 85

4.สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม - 5 5 - 3 3 0 8 8

5.สํานักวิชาแพทยศาสตร 4 9 13 10 17 27 14 26 40

6.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร - 6 6 - 17 17 0 23 23

7.สถาบันการบินพลเรอืน 1 7 8 9 12 21 10 19 29

รวมท้ังสิ้น 32 39 71 48 79 127 80 118 198

จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2557 (รุน 19)

สํานักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญงิ รวม

1. สาํนกัวิชาวิทยาศาสตร 16 24 40 3 8 11 11 14 25 30 46 76

2.สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 31 134 165 7 14 21 3 4 7 41 152 193

3.สํานักวิชาวิศวกรรรมศาสตร 676 381 1,057 110 42 152 15 9 24 801 432 1,233

4.สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 39 133 172 2 10 12 2 9 11 43 152 195

5.สํานักวิชาแพทยศาสตร 35 147 182 - - 0 - - 0 35 147 182

6.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 3 45 48 - - 0 - - 0 3 45 48

7.สถาบันการบินพลเรือน 148 126 274 1 3 4 0 149 129 278

รวมท้ังสิ้น 948 990 1,938 123 77 200 31 36 67 1,102 1,103 2,205
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บทที่ 4 

เหรียญรางวัล เข็มทองคํา เข็มวิทยฐานะ 
 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําเหรียญรางวัล 

เขม็ทองคํา และเข็มวิทยฐานะ สําหรับมอบใหกับบัณฑิต ดังนี ้

 เหรียญรางวัล มอบใหกับบัณฑิตที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเกียรตินิยมอันดับสอง 

ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม วันซอมใหญ   

 เข็มทองคํา มอบใหกับบัณฑิตที่ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีแตมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมสงูสุดของสาขาวชิา โดยจะไดรบัในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

 เข็มวิทยฐานะ มอบใหกับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตสามารถติดตอรับไดทีฝ่ายประมวลผล

และขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา  
 

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ีวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2546 ได

ระบุถึงการใหปริญญาเกียรตินิยม เหรยีญรางวลัและเข็มทองคําไว ดังนี้  

ขอ  25  การใหปริญญาเกียรตินยิม 

25.1  นักศกึษาผูจะไดรับปรญิญาเกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

25.1.1 มีหนวยกติสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ภายในกําหนดเวลาปกติของหลักสูตร    

        25.1.2 ไมมีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนไดรับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

25.1.3 ไมเคยเรียนซํ้าในรายวชิาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

   25.1.4 ไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต้ังแต 3.50 ขึ้นไป 

 25.2  นักศึกษาที่จะไดรบัปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตองมีคุณสมบัติตามขอ   

   25.1.1-25.1.3  และไดแตมระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.25 ขึ้นไป 
 

ขอ 29  การใหเหรียญรางวัลและเข็มทองคํา  

 นักศึกษาผูมีสิทธิไดรับเหรียญรางวัล จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

  29.1  นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัหนึ่ง จะไดรับรับเหรียญทองเกียรตินิยม  

  29.2  นักศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดบัสอง จะไดรับรับเหรียญเงินเกียรตินิยม 

29.3  นักศึกษาท่ีไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดแตมระดับคะแนนเฉล่ีย    

              สะสมสูงสดุในสาขาวิชา จะไดรบัเขม็ทองคํา   
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4.1 เหรียญทองเกียรตินิยม 

ลักษณะเปนเหรียญโลหะกลมเคลือบสีทองลวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7 เซนติเมตร ตรง

กลางเหรียญประกอบดวยสัญลักษณของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเปนภาษาอังกฤษมีลักษณะนูนออกจาก

พื้นที่ ทําผิวเปนลกัษณะผิวทรายละเอียด ลอมรอบดวยตัวเฟองที่เปนสันนูนเชนเดียวกัน บนตัวเฟองมี

ขอความวา เกียรตินิยมอันดับ ๑ อยูดานลางและชื่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีอยูดานบนของ

ตัวเฟอง  ดานบนของเหรียญมีหวงสําหรับรอยสายริบบิ้นสีทอง  ดานหลังของเหรียญสลักขอความ    

ชื่อสกุล สาขาวิชา และปการศึกษา เปนตัวอักษรที่แกะลงไปในเนื้อเหรียญ 

 

             

    

 

 

ภาพที่  4   เหรียญทองเกียรตินิยม  
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4.2 เหรียญเงินเกียรตินิยม 

ลักษณะ รูปแบบเชนเดียวกับเหรียญทองเกียรตินิยม  แตกตางกันที่ เหรียญเงินเกียรตินิยม

จะเคลอืบสีเงินลวน และใชขอความ เกียรตินยิมอันดับ ๒  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  5   เหรียญเงนิเกียรตินิยม 
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4.3 เข็มทองคํา 

ลักษณะของเข็มทองคํา เปนรูปสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร 

ทําดวยทองคําแททั้งชิ้น ดานหลังของเข็มเปนพ้ืนทึบสลักชื่อสกุล และอักษรยอสาขาวิชาของผูที่ไดรับ 

มีเข็มกลัดที่ดานหลังสําหรับประดับที่หนาอก เปนโลหะเคลือบสีทอง ที่ปลายเข็มมีหวงคลองปดตัว

ปลายเข็ม และมีกลองใสเข็มทองคําดวย 

 

                          

     

                   

                

                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ในการดําเนินการจัดทําเข็มทองคํา ศูนยบริการการศึกษาจะสงเร่ืองไปยังสวนพัสดุเพื่อให

ดําเนินการจัดจางตามระเบียบพัสดุ โดยจะกําหนดใหผูประกอบการจัดสงเข็มทองคําใหลวงหนากอน

วนัพิธี  ซึ่งจะตองฝากเก็บรักษาไวท่ีตูนิรภัย สวนการเงินและบัญชีกอน และจะเบิกออกมาเพื่อมอบให

บัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ภาพที่  6  เข็มทองคํา 
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4.4 เข็มวิทยฐานะ 

ตามขอกําหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยครุยประจําตําแหนง ครุยวิทยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544   

ขอ 12 เข็มวทิยฐานะ ทําดวยโลหะสีทอง มีลักษณะเปนรูปดุน ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร  

มีลกัษณะเชนเดียวกับเคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงประกอบดวยภาพทาวสุรนารี ณ ใจกลาง มีเสน

โคงงอนหงายขนาบ 2 ขางของภาพ ขางละ 4 เสน ซึ่งเกยและเชื่อมตอกัน มีภาพเชิงนามธรรมของพืช

พรรณ และเฟองจักรใตภาพทาวสุรนารี 

ซ่ึงไดมีการออกแบบโดยจําลองรูปลักษณของมหาวิทยาลัย และเพิ่มเสนกรอบลอมรอบ

ชื่อของมหาวิทยาลัยดานลางเชนเดียวกับเข็มทองคํา แตทําดวยโลหะเคลือบและลงสีตามสีจริงของรูป

สญัลักษณมหาวิทยาลยั คือ สีทอง แสด และดํา มีขนาดความสูง 5 เซนติเมตร  ดานหลังมีเข็มกลัดยึด

ติดสําหรับประดบัอกเส้ือโดยมีหวงคลองปดที่ปลายเข็มดวย  
 

  
 

 

          

 

 

 

ภาพที่  7   เข็มวิทยฐานะ 
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บทที่ 5 

การจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑติ 
  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแตละปการศึกษา จะมีการจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต เพื่อ

มอบใหกับบัณฑิตทุกคน โดยซ่ึงมหาวิทยาลัยจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทําหนังสือ

ทําเนียบบัณฑิตขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อทําหนาที่เตรียมความพรอม ออกแบบ รวบรวมขอมูล และจัดทํา

หนังสือทําเนยีบบัณฑิต ประจําปการศึกษา โดยมีขั้นตอนการจัดทาํหนังสือ ดังนี้  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณของกระบวนการ 

  

  

 
 

1. ศูนยบริการการศึกษา ทําบันทึกเสนอ

อธิการบดีขอความเ ห็นชอบแต ง ต้ัง

คณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทํา

หนั ง สื อทํ า เ นี ย บ บัณฑิ ต  ป ร ะจํ า ป

การศึกษา  

 

2. ฝายเลขานุการฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ 

ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการจัดทํา

หนังสือ และรูปแบบหนังสือ  

- พิจารณาแผนการจัดทาํหนงัสือ 

- กําหนดรูปแบบการจัดทําหนังสือฯ  

และจํานวนเลมที่พิมพ 

- มอบหมายงาน คณะอนุกรรมการฯ 

 

3. ฝายเลขานุการฯ จะสงรายละเอียดรูปแบบ

ก า ร จั ดทํ า หนั ง สื อ  ท่ี ไ ด จ า ก ประชุ ม

คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ใหผูแทนสวน

พัสดุ เพื่อติดตอเชิญโรงพิมพ ใหมานําเสนอ

รูปแบบและราคาหนังสือทําเนียบบัณฑิต   
 

 

เร่ิมตน 

เสนอแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

ออกแบบและจัดทําหนังสือทําเนยีบบัณฑิต  
 

ประชุมคณะอนกุรรมการฯ ครั้งที่ 1   

 

สวนพสัดุติดตอโรงพมิพใหมาเสนอ

รูปแบบและราคาหนังสือทําเนียบบัณฑิต  
  A 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สัญลักษณของกระบวนการ 

 

 

4. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  2  

เพื่อพิจารณาคดัเลือกโรงพิมพ 

    

5. เมื่อคณะอนกุรรมการมีมติคัดเลือกโรงพิมพ

ที่จะจัดพิมพหนังสือทําเนียบบัณฑิตได

เรียบรอยแลว ฝายเลขานุการฯ จะจัดทํา

การขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือ โดยทํา

หนังสือขอใหจัดจางสงไปยังสวนพัสด ุเพื่อ

ดําเนินการตามจัดจางตามระเบียบพัสดุ

ตอไป 

  

6. ฝายเลขานุการรวบรวมขอมูลสําหรับการ

จัดพิมพหนังสือทําเนียบบัณฑติสงใหโรงพิมพ  

 

7. ประสานการจัดพิมพหนังสือกับโรงพิมพ 

จนกระทั่งไดตนฉบับที่ถูกตอง ครบถวน 

สมบูรณ   

 

8. เมื่อโรงพิมพจัดพิมพหนังสือเรียบรอยแลว 

คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาตรวจรับ

หนังสือใหเรียบรอยกอน ที่จะนําไปมอบ

ใหกับบัณฑิต 

 

9. จัดเตรียมหนังสือทําเนียบบัณฑิต เพื่อมอบ

ใหกับบัณฑิตในวันซอมยอยครั้งที่สอง  

       

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  2   
ขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือ 

ทําเนียบบัณฑิต  

รวบรวมขอมูลสาํหรับการจัดพิมพ  

สงโรงพิมพ 
ประสานการจัดพิมพหนังสือ และ

ตรวจสอบตนฉบับ กับโรงพิมพ 
ตรวจรับหนังสือทําเนียบบัณฑิต  

ที่จัดพิมพเสร็จสมบูรณแลว 
 

มอบใหบัณฑิตในวัน

ซอมยอยครั้งที่ 2 

  A 
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5.1 การแตงตัง้คณะอนกุรรมการ 

สปัดาหที่ 10 ของภาคการศึกษาที่ 3 ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตจะทําบันทึกเสนอ

อธิการบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทําหนังสือทําเนยีบ

บัณฑิต โดยโครงสรางของคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา      ประธาน 

2. รองผูอํานวยการศนูยบริการการศึกษา    รองประธาน 

3. คณาจารย/ผูแทนจากสํานักวชิา    อนุกรรมการ 

4. คณาจารย/ผูแทนจากสํานักวชิา    อนุกรรมการ 

5. ผูแทนศูนยนวตักรรมฯ  อนุกรรมการ 

6. ผูแทนสวนพสัดุ อนุกรรมการ 

7. ผูแทนสวนประชาสัมพันธ อนุกรรมการ 

8. หัวหนาฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑติ อนุกรรมการและเลขานุการ 

9. เจาหนาที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต อนุกรรมการและผูชวยเลขานกุาร 
  

               ทั้งนี้อนกุรรมการ ลําดับที่ 3.-5. ปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม และความจาํเปน   

 อนึ่ง กอนการเสนอขอความเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ นั้น ฝายประมวลผลและ

ขอมูลบัณฑิตจะทําบันทึกถึงหนวยงานดังกลาวขางตนกอน เพื่อขอความอนุเคราะหจัดสงผูแทนของ

หนวยงานรวมเปนคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต (ตัวอยางดัง

รายละเอียดภาคผนวก หนา 149)  
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5.2 การประชุมคณะอนุกรรมฯ 
 

 การประชุมครั้งท่ี 1  พิจารณาแผนการจัดทําหนังสือ กําหนดรายละเอยีด และรูปแบบหนังสือ  

ภายหลังจากมีคําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑติเรียบรอย

แลว ฝายเลขานุการจะเชิญคณะอนุกรรมการฯ ประชุม คร้ังท่ี 1 เพื่อพิจารณาแผนการจัดทําหนังสือ 

และกําหนดรายละเอยีดรูปแบบหนังสือ (ดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 150-156)  

      -ตัวอยาง- 

แผนดําเนินงาน จัดทาํหนังสือทําเนียบบณัฑิต รุนที่ 19  ปการศึกษา 2557 
      

วัน/เดือน/ป รายการ 

ภายใน 10 มถิุนายน 2558 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 1 เพื่อวางแผน 

      การจัดทําหนังสอืฯ 

  1.1  พิจารณาแผนการจัดทําหนังสือฯ  

  1.2  กาํหนดรูปแบบการจดัทําหนังสือฯ และจาํนวนเลมที่พมิพ 

  1.3  มอบหมายงาน คณะอนุกรรมการฯ 

ภายใน 30 มถิุนายน 2558 2. สงขอมลูใหสวนพสัดุตดิตอเชิญโรงพิมพมาเสนอรูปแบบและราคา 

 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 2  

     เพื่อพิจารณาคัดเลอืกโรงพิมพ  

  4.  ฝายเลขาฯ ขออนุมัติจดัจางโรงพิมพ 

  5.  ฝายเลขาฯ รวบรวมขอมูลจากสํานักวิชา/หนวยงานตาง ๆ  

ภายใน 20 กรกฎาคม 2558 6. จัดสงขอมูล และรูปถายของบัณฑิตที่มีอยูทั้งหมดใหโรงพิมพ  

ภายใน 10 สิงหาคม 2558 7. โรงพิมพสงตนฉบับหนังสอื ครั้งที่ 1 ใหคณะอนุกรรมการ  

ภายใน 31 สิงหาคม 2558 8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และแจงโรงพิมพแกไข  

ภายใน 15 กันยายน 2558 9. โรงพิมพสงตนฉบับหนังสอืที่แกไขครั้งสุดทายใหดูกอนจัดพิมพ     

ภายใน 5 ตลุาคม 2558 

 

10. โรงพิมพจัดสงหนงัสือทําเนยีบบัณฑิตฉบับสมบูรณใหคณะกรรมการ 

     ตรวจรับหนังสือฯ   
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ตัวอยาง : รายละเอียดหนังสือทาํเนียบบณัฑิต ประจําปการศึกษา  2557 
 

  สวนท่ี  1    หนังสือทําเนียบบัณฑติ  

1. ปก และกลองใสหนังสือ  

2. รองปก / สารบญั / ปณิธานของมหาวิทยาลัย   (ไทย-อังกฤษ)  

3. สาร – รูปภาพ    

   นายกสภามหาวิทยาลัย   

   อธิการบดี 

   นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

4. สาร-รูปภาพคณบดี และรูปภาพบัณฑิตของแตละสํานักวิชา    

  1) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

  2) สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 

  3) สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

  4) สํานักวิชาแพทยศาสตร 

  5) สํานักวิชาวิทยาศาสตร 

  6) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 

  7) สถาบันการบนิพลเรือน    

5. บทความจากบัณฑิต  (16 คน)  
  องคการนักศึกษา    
  1)  ผูแทนองคการบริหาร องคการนักศึกษา  1 คน และ สภานักศึกษา 1 คน  

        ปริญญาเอก  
    1)  สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม   1 คน   

  2)  สํานกัวิชาวิทยาศาสตร    1 คน    

 ปริญญาโท  
    1)  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1  คน  

  2)  สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร   1  คน    

  ปริญญาตรี  
    1)  สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน 

  2)  สํานกัวิชาเทคโนโลยีสังคม  1  คน    

  3)  สํานกัวิชาแพทยศาสตร      2  คน   (แพทย=1  สาธาฯ=1) 

 4)  สํานกัวิชาวิทยาศาสตร       1  คน  

 5)  สํานกัวิชาวิศวกรรมศาสตร  3  คน 

 6)  สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร   1  คน 

  7)  สถาบันการบินพลเรือน      1  คน    

6.   ภาพกิจกรรมบัณฑิต 

สวนที่  2  DVD Interactive 
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ภายหลังเสร็จส้ินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ฝายเลขานุการฯ จะสรุปขอมูล

รายละเอียดของหนังสือทําเนียบบัณฑิต สงใหผูแทนสวนพัสดุ เพื่อเชิญโรงพิมพมาเสนอรูปแบบและ

ราคาหนังสอื ดังตัวอยาง 

สวนท่ี 1   หนงัสือทําเนียบบัณฑิต 

1.  กลองใสหนังสือ  - ทําดวยกระดาษอารต พิมพ 4 สี หุมจ่ัวปง Spot UV เคลือบลามิเนต    

  พรอมที่ใส แผน DVD หรือทําดวยวัสดุอื่น ตามความเหมาะสม 

2.  ปก  ปกแข็งพิมพ 4 สี  Spot UV   เคลือบลามิเนต  

3.  เนื้อใน  กระดาษอารต ไมนอยกวา 130 แกรม พิมพ 4 สี  ไมนอยกวา 240 หนา 

 4.  ขนาด  A4  (8.1/4  x  11.3/4  นิ้ว)   

5.  เขาเลม เย็บกี่  ไสกาว 

6.  จํานวน 2,400 เลม  

สวนที่ 2   DVD  Interactive + Music VDO เพลงประจํามหาวิทยาลัย 3 เพลง                           

(มารชสุรนารี,ปบทอง,ลารมปบทอง) พรอมภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อเพลง  

ปก DVD สกรีน 4 สี จํานวน 2,400 แผน  และสามารถใชในรูปแบบ e-book ได  
 

ขอมูลเพ่ิมเติม สําหรับโรงพิมพที่จะเสนอรูปแบบและราคา 

1. ใหโรงพิมพนําเสนอตัวอยางรูปเลมของหนังสือทําเนียบบัณฑิต (โดยมีตัวอยางภาพและท่ีอยู

ของบัณฑิตจัดพิมพในหนาเดียวกัน) พรอมผลงานที่เคยจัดทํา เพ่ือประกอบการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการฯ  

2. การออกแบบใหมี THEM ครบรอบ 25 ป มทส.และหรือ การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

3. รูปแบบของหนังสือจัดพิมพในแนวตั้ง 

4. ใหผูนําเสนอรูปแบบ/ราคา มีอํานาจในการตอรองราคาไดในวันเสนอผลงาน 

5. มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดท่ีเสนอหรือทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการรับราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ

ประโยชนของทางมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเปน

เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองความเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

ยกเลกิการเสนอราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวา

การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

 สอบถามรายละเอียดเก่ียวกับการจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต ไดที่ฝายประมวลผลและขอมูล

บัณฑิต ศนูยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223028 
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การประชุมครั้งที่ 2  เพื่อคัดเลอืกโรงพิมพ  
 

ฝายเลขานุการฯ จะเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ คร้ังที่ 2 เพื่อพิจารณาคดัเลือกโรงพิมพ 

โดยใหโรงพิมพมานําเสนอรูปแบบหนังสือทําเนียบบัณฑิต พรอมราคา จากนั้นคณะอนุกรรมการจะ

พิจารณาคัดเลือกโรงพมิพที่เห็นวารูปแบบท่ีนําเสนอมีความเหมาะสม ตรงตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได

กาํหนดไว (ตัวอยางดงัรายละเอียดภาคผนวก หนา 157-160) ทั้งนี้หากไมสามารถพจิารณาคัดเลือกโรง

พิมพไดในการประชุมครั้งที่ 2 ประธานคณะอนกุรรมการฯ จะกําหนดใหมีการประชุมคณะอนุกรรมการ

อกีคร้ังเพื่อพิจารณาคดัเลือกโรงพิมพใหม  

 

5.3 การขออนุมัติจัดจางพิมพหนังสือทําเนียบบัณฑิต 

เมื่อพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพที่จะจัดพิมพหนังสือทําเนียบบัณฑิตไดเรียบรอยแลว ฝาย

เลขานุการฯ จะมีหนังสือขอใหจัดจางไปยังสวนพัสดุ เพื่อดําเนินการจัดจางพิมพหนังสือทําเนียบ

บัณฑิตตอไป โดยใชงบประมาณงาน/โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝายจัดเตรียมปริญญา

บัตร) ซึ่งฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตจะจัดทําคําของบประมาณประจําปของงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ไวสาํหรับการจัดพิมพหนังสือทําเนียบบัณฑติดวย  

อนึ่งในหนังสือขอใหจัดจางนั้น จะขอแตงต้ังกรรมการตรวจการจาง และกรรมการตรวจรับ

หนังสือทําเนยีบบัณฑิตไปพรอมดวย ซ่ึงเม่ือสวนพัสดุไดรบัเร่ืองแลว ก็จะไปดําเนินการขออนุมัติจัดจาง

พิมพหนังสือทําเนียบบณัฑติตอไป (ตวัอยางดังรายละเอยีดภาคผนวก หนา 161-165) 
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5.4 รวบรวมขอมูลเพ่ือการจัดพิมพ 

ฝายเลขานุการฯ จะรวบรวมขอมูลขอมูลสาํหรับการจัดพมิพหนังสือจากฝาย/หนวยงานที่

เก่ียวของ และจัดสงใหโรงพิมพ ดังน้ี 

1) สาร และภาพถาย (สวมชุดครุย)  

- นายกสภามหาวิทยาลัย  

- อธิการบดี  

- นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

2) สาร และภาพถาย (สวมชุดครุย) คณบดี และผูวาการ  - คณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  - คณบดีสาํนักวิชาเทคโนโลยีสังคม  - คณบดีสาํนักวิชาพยาบาลศาสตร  - คณบดีสาํนักวิชาแพทยศาสตร  - คณบดีสาํนักวิชาวิทยาศาสตร  - คณบดีสาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตร  - ผูวาการสถาบันการบินพลเรือน 

3) ภาพถายบัณฑิต (สวมชุดครุย)  

4) ขอมูลของบัณฑติ : ชื่อ-สกลุ สํานักวชิา สาขาวิชา ที่อยู   

5) บทความจากผูแทนบัณฑิต   ประกอบดวย - องคการนักศึกษา  (องคการบริหารฯ 1 คน และสภานักศึกษา 1 คน) - ปริญญาเอก  2 คน (เวียนแตละสํานักวิชา) - ปริญญาโท  2 คน (เวียนแตละสํานักวชิา) - ปริญญาตร ีสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน - ปริญญาตร ีสํานักวิชาเทคโนโลยสัีงคม 1 คน - ปริญญาตร ีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร  1 คน - ปริญญาตร ีสํานักวิชาแพทยศาสตร 2 คน  (แพทยศาสตร 1 คน สาธารณสุขฯ 1 คน) - ปริญญาตร ีสํานักวิชาวิทยาศาสตร  1 คน   - ปริญญาตร ีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร  3 คน   - สถาบันการบินพลเรือน 1 คน   

ทั้งนี้จํานวนบทความสามารถปรับไดตามความเหมาะสม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ 
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6) ภาพกิจกรรมบัณฑิต  

6.1)   ภาพกิจกรรมของบัณฑิตแตละสํานกัวิชา โดยรวบรวมจากแตละสํานักวชิา 

6.2)   ภาพกิจกรรมรวมของบัณฑิตในรุนปที่สําเร็จการศึกษา โดยรวบรวมจากสวน

ประชาสัมพันธ  และศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เชน   

 กจิกรรมสัมภาษณนักศึกษาใหม  

 ปฐมนเิทศนกัศึกษาใหม 

 การอบรมทักษะการเรียน 

 พธิีสักการะทาวสุรนารี 

 พิธบีายศรีสูขวัญ 

 พิธไีหวคร ู  

 freshy night 

         ฯลฯ 
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5.5 การตรวจสอบตนฉบบั  

ฝายเลขานุการฯ จะประสานกับโรงพิมพโดยตลอด เพื่อตรวจสอบความถูกตองของการจัดพิมพ

หนังสือทําเนียบบัณฑิต โดยมีขอมูลหลักๆ ที่จะตองตรวจสอบ ไดแก การพิมพขอความ/อักษร ความ

ถูกตองของภาพถายบัณฑิต ชื่อ สกุล ที่อยูของบัณฑิต เปนตน 
 

 



  51 
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5.6 การตรวจรับหนังสือทาํเนียบบณัฑิต   

ตามแผนการดําเนินงานจัดทําหนังสือทําเนียบบัณฑิต จะกําหนดวันใหโรงพิมพจัดสงหนังสือ

ทําเนียบบัณฑิตที่จัดพิมพเสร็จสมบูรณแลว ใหคณะกรรมการตรวจรับ กอนวันพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร 1 สัปดาห เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่ใหโรงพิมพสงมอบหนังสือทําเนียบบัณฑิต คณะกรรมการ

ตรวจการจางจะดําเนินการตรวจรับหนังสือทําเนียบบัณฑิต โดยตรวจสอบความถูกตองครบถวน และ

เปนไปตามคุณลักษณะที่กาํหนดหรือไม  

ตัวอยางหนังสือทําเนียบบัณฑิต รุนท่ี 19 ประจําปการศึกษา 2557 
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5.7 การมอบหนังสือทําเนียบบัณฑติ 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะนําหนังสือทําเนียบบัณฑิตที่ตรวจรับเรียบรอยแลว ไปยัง

บริเวณสถานท่ีจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารสุรพัฒน 2 และจัดเรียงไวตามลําดับแถวที่นั่ง

ของบัณฑิต เพื่อเตรียมมอบใหกับบัณฑิตในวันซอมยอย คร้ังที่ 2  ตอไป  
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บทที่ 6 

การเตรียมการกอนวันพิธ ี
 

 ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกิจที่จะตองจัดเตรียมกอนวันพิธี ไดแก การสํารวจความ

ประสงค เข า รับปริญญาบัตรของบัณฑิต  การจัด เตรียมบุคลากรปฏิบั ติ งาน การประชุม

คณะอนกุรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร และการประสานงานกับฝายท่ีเก่ียวของ ดังนี ้
 

6.1 การสํารวจความประสงคเขารับปรญิญาบัตร 

เมื่อฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิตไดจัดทํารายชื่อบัณฑิตที่จะเขารับปริญญาบัตร 

ประจําปการศึกษาเรยีบรอยแลว จะประกาศแจงท่ี  http://reg.sut.ac.th  ใหบัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ 

และดาํเนินการแจงความประสงคการเขารับปริญญา ตามข้ันตอนดังนี ้

1) Login เขาระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  
 

 
 

2)  เลือกเมนู การเขารับปริญญา   

 

เลอืก  
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3) เลอืกแจงความประสงคการเขารับปริญญา  

                  
 - ประสงคเขารับปริญญา และกรณีบัณฑิตที่มีความบกพรองทางรางกาย มีโรค

ประจําตัว หรืออ่ืน ๆ ที่ไมสามารถเขารับปริญญาไดตามปกติ ใหแจงขอมูล/ระบุความ

ตองการพิเศษลงในชอง   
 - ไมประสงคเขารับปรญิญา : บัณฑิตที่ไมประสงคเขารับปริญญา ติดตอขอรับใบปริญญา

บัตรไดภายหลังวันพิธีฯ เปนตนไป ที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการ

การศึกษา โทรศัพท 044-223028  
 

4) การแสดงผล เม่ือบัณฑิตทํารายการเสร็จเรียบรอยแลว จะปรากฏขอมูล 
 

  
           

 

เลือก  
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  อนึ่ง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทุกคน จะตองชําระคาธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด คนละ 2,000 บาท โดยหักจากเงินประกันท่ัวไป ไมวาบัณฑิตจะ

เขารับหรือไมเขารับพระราชทานปริญญาบตัร (ดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 166)  

สําหรับบัณฑิตท่ีมีเหตุผลและความจําเปนไมสามารถเขารับปริญญาบัตรในรุนปที่สําเร็จ

การศึกษาได และประสงคจะเล่ือนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหดําเนินการตามแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการขอเล่ือนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในปถัดไป ดังนี ้

1) ใหบัณฑิตท่ีประสงคจะเล่ือนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  เสนอเหตุผลความ

จําเปนที่ไมสามารถเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุนปนั้นได ที่ศูนยบริการ

การศึกษากอนวันพิธีฯ ไมนอยกวา 15 วัน  

2) มหาวิทยาลัยควรมอบใหผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติ

การเล่ือนการเขารับพระราชทานปริญญาบตัร  

3)  ใหศูนยบริการการศึกษาแจงผลการพิจารณาใหบัณฑิต และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 

4) บัณฑิตที่มีเหตผุลความจําเปนสามารถขอเล่ือนการรับปริญญาบตัรไดไมเกิน 1 คร้ัง 

       (มติสภาวชิาการ ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2552)  
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เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการแจงความประสงคเขารับปริญญาแลว (ประมาณ 3 สัปดาห

กอนวันพิธี)  ใหสรุปขอมลู เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ และฝายฝกซอม เพื่อทราบ

และดาํเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป ดังนี้  
 

ผลการการสํารวจความประสงคเขารบัปรญิญา : ขอมลู ณ วันท่ี 16 กันยายน 2558       

บัณฑิตแจงความประสงคเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2557  ดังนี้  

ประสงคเขารับฯ ติดภารกิจและอ่ืน ๆ 

ไมสามารถเขารับฯ ได 

ไมตอบ รวม* 

1,821 คน 

(90.70%) 

26 คน 

(1.30%) 

155 

  (7.74%) 

2,002 

 
            

       หมายเหตุ * เฉพาะบัณฑิต มทส.   

          

บัณฑิตแจงขอมูลปญหาทางดานสุขภาพ และอื่น ๆ  ดังน้ี    
 

ที ่ ชือ่-สกุล สาขาวชิา รายละเอียด โทรศัพท 

1. นส.xxxxxxxxx  (B54XXXXX)   เทคโนโลยีอาหาร โรคประจําตวัคือ ไทรอยด xxx-xxxxxxx 

2. นส.xxxxxxxxxx (B54XXXXX)   วิศวกรรมโลหการ กําลังต้ังครรภ  5  เดือน xxx-xxxxxxx 

3. น.ส. xxxxxxxxx (B54XXXXX)   อนามัยสิ่งแวดลอม มีปญหาเร่ืองขาไมเทากัน  

แตสามารถเดนิไดปกต ิ

xxx-xxxxxxx 

4. น.ส. xxxxxxxxx (B54XXXXX)   วิศวกรรมเซรามิก ปวยเปนโรคไทรอยดเปน

พิษ เหนื่อยงาย 

xxx-xxxxxxx 

5. น.ส. xxxxxxxx (M52XXXXX)   การจดัการ  บัณฑิตมีความบกพรองทาง

กาย กลามเนื้อออนแรง ไม

สามารถยนืได (ตองนั่ง

รถเข็น) 

xxx-xxxxxxx 

   
ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้ ฝายที่เก่ียวของ เชน ฝายฝกซอมและจัดแถวบัณฑิตจะนําไปเปนขอมูล

สาํหรับการดูแลบณัฑติตอไป และกรณีมบีัณฑิตพิการ หรือพระภิกษุสงฆเขารับพระราชทานปริญาบัตร 

ฝายพิธกีารจะตองแจงขอมูลใหสํานักพระราชวังทราบดวย  

 



  58 

6.2  การจัดเตรียมบุคลากรปฏิบัติงาน 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จะตองมีการจัดเตรียมบุคลากรสําหรับ

ปฏิบัตงิานของฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ดังนี ้

1) จัดทําหนังสือถึงบุคลากรของศูนยบริการการศึกษา ขอความรวมมือปฏิบัติหนาที่ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร โดยใหบุคลากรของศูนยบริการการศึกษาทุกคน ซ่ึงไดรับ

แตงต้ังเปนคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ไดแจงความประสงคในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งไดแบงหนาที่เปน  

1.1) การเชิญปริญญาบตัร  

1.2) การจัดเรียงปริญญาบัตร   

1.3) การรับรายงานตัวบณัฑติ  

2) เมื่อไดขอมูลตอบกลับแลว ฝายเลขานุการฯ จะจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาเชิญปริญญา

บัตร จัดเรียงปริญญาบัตร และรับรายงานตัวบัณฑิต ตามลําดับความตองการท่ีแจงมา 

หากมีผูแจงความประสงคในแตละงานมากหรือนอยกวาอัตรากําลังของแตละงาน  ฝาย

เลขานุการจะพิจารณารวบรวมเสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 
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6.3 การประชุมคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปรญิญาบัตร 

ฝายเลขานุการ จะเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร กอนวันพิธี 

ประมาณ 1 สัปดาห  เพื่อชี้แจงและซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี ้

ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

        วาระที่ 1.1      เร่ืองแจงจากประธาน 

   วาระที่ 1.2      คําสั่งฯ เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

ประจาํปการศึกษา   

   วาระที่ 1.3 จํานวนบณัฑิตท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา  

         วาระที่ 1.4 การปฏิบัติงาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปการศึกษา  
     

ระเบียบวาระที่  2    เร่ืองอ่ืน ๆ  

 

(ตัวอยางดังรายละเอยีดภาคผนวก หนา 167-175)   
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6.4 การประสานงานกับฝายตาง ๆ  

ในการดําเนนิงานของฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะมีการประสานงานกับฝายตางๆ  ดังนี้  

1)  ฝายวิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม   

ประสานแจงความตองการใชครุภัณฑคอมพวิเตอรและวิทยสุื่อสารสําหรับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ไดแก 

- วิทยุส่ือสารพรอมแทนชารจ จาํนวน 2 เคร่ือง 

- คอมพิวเตอรโนตบุค จํานวน 12 เครื่อง 

- Printer 1 ชดุ                                          สําหรับใชในการรับรายงานตัวบัณฑิต 

- USB 1 ชดุ 

- สาย LAN จํานวน 13 จดุ พรอมเจาหนาที่ติดตั้งสาย LAN ณ จุดรับรายงานตัว  

                (ตัวอยางดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 176-177) 

2)  ฝายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 

2.1) แจงรายชื่อบุคลากรเพื่อจัดทําบัตรรักษาความปลอดภัย ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร เมื่อไดขอมูลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เรียบรอยแลว 

ฝายเลขานุการฯ จะแจงขอมูลไปยังคณะอนุกรรมการฝายอาคารสถานท่ีและรักษา

ความปลอดภัย เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวสําหรับใชแสดงตนในการปฏิบัติหนาที่ใน

วันพิธี ตามระบบการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดในแตละพื้นที่ของบริเวณพิธีจัด

งาน  

2.2) ขอใชรถยนต ในวันซอมยอย คร้ังที่ 2 วันซอมใหญ และวันพิธี โดยขอเปนรถตู

สาํหรับผูปฏบิัติงาน 1 คัน และรถยนตนัง่สําหรับผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา 

1 คัน 

2.3) ขอความอนุเคราะหรถบรรทุก 6 ลอ พรอมคนงาน เพื่อขนยายปริญญาบัตร เหรียญ

เกียรตินิยม พาน และอุปกรณที่เก่ียวของ ตาง ๆ จากศูนยบริการการศึกษา ไปยัง

สถานที่จัดงานพิธี  อาคารสุรพัฒน 2 กอนวันพิธี และขนอุปกรณตาง ๆ กลับมายัง

ศูนยบริการการศึกษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธ ี

2.4) ขอความอนุเคราะหโตะ เกาอ้ี สําหรับการรับรายงานตัวบัณฑิต ณ จุดรับรายงานตวั 

(โตะ 12 ตัว เกาอี้ 20 ตัว)   และโตะสําหรับใชในการจัดวางปริญญาบัตร ณ หอง

จัดเตรียมปริญญาบัตร อาคารสุรพัฒน  2 จาํนวน  17 ตัว 
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 การจัดสถานที่รับรายงานตัวบณัฑิต  

 
 

 

 การจัดสถานที่หองจัดเรียงปริญญาบัตร  
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       บทที่ 7 

การปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

กําหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบดวย วันซอมยอยครั้งที่ 1 และวันซอม

ยอยคร้ังที่ 2  วันซอมใหญ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (ดังรายละเอียดภาคผนวก หนา 178)  

ซึ่งฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะเริ่มปฏิบัติงานต้ังแตวันซอมยอยคร้ังที่ 2 จนถึงวันพิธีฯ ดังนี้ 

7.1 วันซอมยอย ครั้งที่ 2     

ฝายจัดเตรียมปรญิญาบัตร มีภารกิจท่ีเก่ียวของ และตองปฏิบตัิในวันซอมยอย ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

7.1.1 การซอมพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม  

ในวันซอมยอย คร้ังที่ 2 จะมีการฝกซอมพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยผูอํานวยการ 

และศูนยบริการการ ซ่ึงทําหนาที่ขานชื่อบัณฑิตที่ไดรับเหรียญเกียรตินิยม จะฝกซอมการขาน

ชื่อบัณฑิต  

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะตอง จัดเตรียมคําขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมใหกับ

ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา ในกรณีท่ีบัณฑิตเกียรตินิยมไมมารายงานตัวเขารับปริญญา 

จะตองตัดรายชื่อดังกลาวออกจากแฟมคําขานชื่อบัณฑิตของผูอํานวยการศูนยบริการ

การศึกษาดวย โดยกอนเริ่มการฝกซอมตองตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตกับฝายฝกซอมและจัด

แถวบัณฑิตดวย  

7.1.2 การซอมขานช่ือบัณฑิตของคณบดี  

วันซอมยอย คร้ังที่ 2 คณบดีแตละสํานักวิชาจะซอมขานชื่อบัณฑิต ฝายจัดเตรียม

ปริญญาบัตร ซึ่งดูแลรับผิดชอบการจัดทําคําขานชื่อบัณฑิตของคณบดี จะตองจัดเตรียมแฟม

คําขานชื่อบัณฑิตใหกับคณบดี  โดยมีข้ันตอนการปฏบิัติงาน ดังนี้ 

1) ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตท่ีมาและไมมารายงานตัวฝกซอมยอย ครั้งที่ 2 กบัฝาย

ฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวฝกซอมยอย คร้ังที่ 2 ท่ีแฟมคําขานชื่อ

บัณฑิตของคณบดี ใหเสร็จกอนที่คณบดีจะซอมขานชื่อบณัฑติ 
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ภาพที่  8  การตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  
 

 

ภาพที่ 9  การตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัว  
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7.1.3 กิจกรรมภายหลังเสร็จส้ินการซอมยอย ครั้งที่ 2   

    ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกจิที่จะตองดําเนินการ ดังนี ้

1) ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัว ในฐานขอมูลระบบรับรายงานตัวบัณฑิต 

2) พิมพรายงานคําขานชื่อบัณฑติ และจัดแฟมคาํขานชื่อใหคณบดีสําหรับใชขานชื่อบัณฑิต

ในวันซอมใหญ 
 

 
 ภาพที่ 10  แฟมคําขานชื่อบัณฑติของคณบดี 
 

3) พิมพรายงานรายชื่อบัณฑิตชุดระบุแถว ใหฝายฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต 

4) พิมพรายงานสรุปจาํนวนบณัฑิตคงเหลือ ณ วนัซอมยอย ครั้งท่ี 2  ดังตัวอยาง 
 

 

จํานวนผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ปการศึกษา 2557 (รุน 19)

สํานักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1. สํานักวิชาวิทยาศาสตร 16 24 40 3 8 11 11 14 25 30 46 76

2.สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 31 134 165 7 14 21 3 4 7 41 152 193

3.สํานักวิชาวศิวกรรรมศาสตร 676 381 1,057 110 42 152 15 9 24 801 432 1,233

4.สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม 39 133 172 2 10 12 2 9 11 43 152 195

5.สํานักวิชาแพทยศาสตร 35 147 182 - - 0 - - 0 35 147 182

6.สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 3 45 48 - - 0 - - 0 3 45 48

7.สถาบันการบินพลเรือน 148 126 274 1 3 4 0 149 129 278

รวมท้ังสิ้น 948 990 1,938 123 77 200 31 36 67 1,102 1,103 2,205
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5) จัดเตรียมเหรียญเกียรตินิยม สําหรับมอบในวันซอมใหญ โดยเหรียญแรกจัดเรียงใส

พานเล็ก 1 เหรียญ ที่เหลือจัดใสพานใหญ ๆ ละ 8 เหรียญ และจะติดหมายเลขลําดับ

ที่ ไวที่ดานหลังของเหรียญเกียรตินิยมดวย เพื่อความสะดวกในการมอบเหรียญฯ   
 

    
 

 
 

ภาพที่ 11  การจัดเตรียมเหรียญเกยีรตินิยม  
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6) จัดเตรียมปริญญาบัตร ตามลําดับการเขารับ (ในการฝกซอมจะใชปริญญาบัตรของ

ฝายฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต) ไดจัดเรียงไวเปนชุดๆ ละ 10 ฉบับกอน แลวดึง

ปริญญาบัตรของผูท่ีไมมารายงานตัวออกจากแตละชุด จากนั้นจึงตรวจเช็คจํานวน

ปริญญาบัตรใหตรงกับจํานวนบัณฑิตที่มารายงานตัวในวันซอมยอย ครั้งที่ 2 
 

 
     ภาพที่ 12  การจัดเตรียมปริญญาบัตรสําหรับวันซอมใหญ 

 

7) จัดเตรียมกลองเข็มทองคํา ตามจํานวนบัณฑิตท่ีไดรับพระราชทานเข็มทองคํา ซ่ึงใน

การฝกซอมจะใชกลองเปลาแทนกลองเข็มทองคํา โดยจะติดหมายเลขตามลําดับการ

เขารับ กาํกับไวท่ีกลองดวย  

                  
    ภาพที่ 13  การจัดพานเข็มทองคาํสําหรับวันซอมใหญ  
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8) มอบหนังสือทําเนียบฝายจัดเตรียมปรญิญาบัตร  

โดยจัดเรียงหนังสือทําเนียบบัณฑิตไวตามแถวที่ น่ังบัณฑิต สําหรับมอบใหกับ

บัณฑิตภายหลังเสร็จส้ินการฝกซอมยอยคร้ังท่ี 2  
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7.2  วันซอมใหญ      

ฝายจัดเตรียมปรญิญาบัตร มีภารกิจท่ีตองปฏิบัติในวันซอมใหญ ดังนี้ 

7.2.1 พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม    

1) ตรวจสอบช่ือบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวในวันซอมใหญ กับทีมรับรายงานตัวของฝาย

ฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมที่ไมมารายงานตัวในวันซอมใหญ ที่แฟมคําขานชื่อบัณฑิต

เกียรตินิยมของผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษา  

3) เตรียมเหรียญเกียรตินิยมใสพาน  ตรวจสอบเหรียญใหตรงกับคาํขานชื่อบัณฑิตฯ แลว

ลําเลียงไปวางหนาเวที และสงใหผูเชิญเหรียญฯ ของฝายพิธีการ ท่ีทําหนาที่หยิบ

เหรียญจากพานใหญ ใสพานเล็กรอยื่นใหอธิการบดี หยิบไปคลองคอใหกับบัณฑิต 

 

 

  ภาพท่ี 14  การจัดวางพานเหรียญเกียรตินิยม  
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4) ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษาขานชื่อบัณฑิตเขารับมอบเหรียญเกียรตินิยม 

ตามลําดับ 
 

 

 

 

             

ภาพที่ 15   พิธมีอบเหรียญเกียรตินิยม 
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7.2.2 การซอมรับปริญญาในวันซอมใหญ      

ภายหลังเสร็จส้ินพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและกิจรรมอ่ืน ๆ แลว จะเปนการฝกซอมใหญ

ตามกําหนดการจริง โดยฝายจัดเตรียมปริญญาบตัรจะตองปฏิบตัิงานดังนี้  

1) ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวในวันซอมใหญ กับทีมรับรายงานตัวของฝาย

ฝกซอมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวในวันซอมใหญ ที่แฟมคําขานชื่อบัณฑิตของคณบดี 

3) ตรวจนับจํานวนปริญญาบัตร (ใชปริญญาบัตรชุดฝกซอมที่ไดจัดเตรียมไวภายหลังจาก

เสร็จส้ินการซอมยอย คร้ังที่ 2) ดึงปริญญาบัตรของผูที่ไมมารายงานตัวฝกซอมใหญ

ออกจากชุดปริญญาบัตร และนับจํานวนปริญญาบัตรใหเทากับจํานวนผูที่มารายงาน

ตัวฝกซอมใหญ  

4) เตรียมพานใสเข็มทองคํา เรียงตามลําดับคํากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝาย

วิชาการและนวัตกรรมเบิกผูสําเร็จการศึกษาที่ไดคะแนนยอดเยี่ยมเขารบัพระราชทาน

เขม็ทองคํา  

     (ลาํดับท่ี 1 ใชพานเล็ก 1 พาน ลําดับที ่2 เปนตนไป ใชพานใหญ พานละ 10  กลอง )   

 

5) เร่ิมการฝกซอมเชิญปริญญาบัตร ตามลําดับดังนี้  

5.1) ปริญญากิตติมศกัดิ ์

5.2) ปริญญาบตัร เรียงตามสํานักวิชา 

- วิทยาศาสตร 

- เทคโนโลยีการเกษตร 

- วิศวกรรมศาสตร  

- เทคโนโลยีสังคม 

- แพทยศาสตร 

- พยาบาล 

- สถาบันการบนิพลเรือน 

5.3) เขม็ทองคํา   
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ภาพที่  16   การเชิญปริญญาบัตรวันซอมใหญ  
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7.2.3 กิจกรรมภายหลังเสร็จส้ินการซอมใหญ   

หลังจากเสร็จส้ินการฝกซอมใหญแลว ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกิจที่จะตอง

ดําเนินการ ดังนี ้

1) ตัดรายชื่อบัณฑิตท่ีไมมาวันซอมใหญในในฐานขอมูลระบบรับรายงานตัวบณัฑิต 

2) พิมพรายงานคําขานชื่อบณัฑิตสําหรบัคณบดีขานชื่อบัณฑิตในวันพธิี 

3) พิมพรายงานรายชื่อบณัฑิตชุดระบุแถว สําหรับใชวันพิธี 4 ชุด 

4) พิมพรายงานสรุปจํานวนบัณฑิต ยอดรวม ณ วันซอมใหญ  

5) นําปริญญาบัตรฉบับจริงมาจัดเรียง    

6) ตรวจนับจํานวนปริญญาบัตร ของแตละสํานกัวิชา  

7) ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตท่ีใบปริญญาบัตรท่ีจัดเรียง ใหตรงกับคําขานชื่อบัณฑิตของ

คณบดี  

8) ดึงปริญญาบัตรของผูที่ไมมารายงานฝกซอมใหญ ออกมาแยกเก็บไวในกลอง 

9) เบิกเข็มทองคําที่ฝากไวกับสวนการเงินและบัญชี 

 

 
 

 ภาพที่ 17  การจัดเตรียมปริญญาบัตรสําหรับวนัพิธี  
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7.3  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

7.31. รับรายงานตัวบัณฑิต 

ในวันพิธี ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะทําหนาที่รับรายงานตัวบัณฑิต (ฝายฝกซอม

และจัดแถวบัณฑิตจะรับรายงานตัวเฉพาะในวันฝกซอม)  เม่ือเสร็จสิ้นเวลาสําหรับการรับ

รายงานตัว ทีมรับรายงานตัวบัณฑิต จะแจงรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวไปยังทีมจัดเรียง

ปริญญาบัตร 

การรับรายงานตัวบัณฑิต จะใชระบบการรับรายงานตัวบัณฑิตซึ่งพัฒนาโดยคุณ

สมนึก คงกลาง เจาหนาที่วิเคราะหระบบ ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ศูนยบริการ

การศึกษา โดยฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต จะประสานเร่ืองขอมูลของบัณฑิตที่เขารับ

ปริญญาในแตละปการศึกษา สงใหต้ังคาระบบการรับรายงานตัวบัณฑิต สําหรับใชในการรับ

รายงานตัวและการจัดทํารายงานที่เก่ียวของ 

ขัน้ตอนการรับรายงานตัวบัณฑิต 

1) เม่ือถึงกําหนดบัณฑิตเร่ิมรายงานตัว บัณฑิตจะมายังจุดรับรายงานตัว และพิมพ

เลขประจําตัวนักศึกษาที่เครื่องคอมพิวเตอรซึ่งจัดเตรียมไว สําหรับการรับ

รายงานตัว 

2) เม่ือบัณฑิตพิมพเลขประจําตัวนักศึกษาแลว หนาจอจะปรากฏขอมูลของบัณฑิต 
 

 
 

กรณีที่รายงานตัวเรียบรอยจะปรากฏขอความ รายงานตัวผาน 
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3) เมื่อครบกําหนดเวลาการรับรายงานตัวแลว ทีมรับรายงานตัวจะแจงจํานวนผู

ที่มารายงานตัวและรายชื่อผูที่ไมมารายงานตัว ใหทีมจัดเรียงปริญญาบัตร

ทราบ  
 

 
      

      ภาพท่ี  18   ทีมรับรายงานตัวบัณฑิต    
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7.3.2 การจัดเตรยีมปริญญาบัตร 

1) ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร ตรวจเช็คใบปริญญาบัตรอีกคร้ัง โดยตรวจสอบรายชื่อ

ที่ใบปริญญาบัตรกับรายชื่อบัณฑติท่ีมารายงานตัวในวันซอมใหญ  

 

 
 

ภาพที่  19   การตรวจสอบปริญญาบัตรในวันพธีิ   

 

2) เมื่อครบกําหนดการรายงานตัวของบัณฑิต ทีมจดัเรียงปริญญาบัตรจะประสาน

กบัทีมรับรายงานตัวบัณฑิต เพื่อตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ไมมารายงานตัวใน

วันพิธี  

- กรณีที่มารายงานตัวครบ ทีมจัดเรียงปริญญาบัตรไมตองดําเนินการ

ใดๆ กับแฟมคําขานชื่อบัณฑิตของคณบดี และใบปริญญาบัตร  

- กรณีที่มีบัณฑิตไมมารายงานตัวเขารับปริญญาบัตร ทีมจดัเรียงปริญญา

บัตรจะตองตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไมมาฯ ออกจากแฟมคําขานชื่อบัณฑิต

ของคณบดีและดึงใบปริญญาบัตรออกจากกองปริญญาบัตรที่จัดเตรียม

ไว 

3) ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร จัดเตรียมเข็มทองคํา จัดเรียงใสพาน ๆ พานที่ 1 เปน

พานเล็กจัดเรียง 1 เข็ม พานท่ี 2 เปนตนไป จะเปนพานใหญ จัดเรียงพานละ 10 

เข็ม   

4) ลาํเลียงใบปริญญาบัตรไปจัดเตรยีมไวที่โตะจัดเรียงปริญญาบัตรดานขางเวที  

5) เมื่อถึงกําหนดเวลา องคประธานเสด็จมาถึงยังที่ประทับบนเวทแีลวจะเริ่มเชิญ

ปริญญาบัตรตามลําดบั  
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7.3.3 การเชิญปริญญาบัตร 
 

การเชิญปริญญาบัตรถวายองคประธานในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ผูเชิญปริญญาบัตร 

ประกอบดวย อาจารยหญิงจากสาํนักวิชา (ที่มีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญา) 7 คน และฝายจัดเตรียมปริญญา

บัตร เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษา 8 คน ทําหนาที่เชิญปริญญาบัตรจากหองจัดเตรียมปริญญาบัตร สงใหอาจารย

เชิญปริญญาบัตร ดังนี้  

1) ทีมเชิญปริญญาบัตร ของฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร 8 คน ยืนเขาแถวเรียงลําดับตอ

จากอาจารยเชิญปริญญาบัตรจากสาํนกัวิชาตาง ๆ  7 คน  

 

2) เดินขึ้นเวทีตอจากอาจารย เมื่อถึงยังบนเวที ใหถวายความเคารพดวยการโคงคาํนับ 

1 ครั้ง (เนื่องจากแตงกายดวยชุดเคร่ืองแบบปกติขาวจึงถวายความเคารพดวยการ

โคงคํานับ) 

3) เมื่อนั่งลงเรียบรอยแลว กมลงกราบพรอมกัน 1 ครั้ง  
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4) จากนั้นเริ่มเชิญปริญญาบัตรตามลาํดับ ดังนี้ 

4.1)  พานปริญญาบตัรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (ถาม)ี 

4.2)  พานรางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองคํา และโลกิตติการ (ถามี) 

4.3)  พานปริญญาบัตรเรียงลําดับตามสํานักวิชา 

4.4)  พานเข็มทองคํา 

 

 

   
ภาพที่  20    ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักด์ิ  

 

 

ภาพที่  21   การเชิญปริญญาบัตร 
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5)  หลังจากสงพานเข็มทองคําใหอาจารยเชิญปริญญาบัตรแลว ใหเร่ิมสงพานปริญญาบัตร 

(พานเปลา) ลงจากเวททีีละพานจนหมด จากนั้นกมกราบองคประธานแลวเดินเขาถอย

หลัง ในระยะพอประมาณจากนั้นลุกขึ้นแลวโคงคํานับ 1 คร้ังกอนลงจากเวท ี

 

 

   

         ภาพที ่ 22  พานเข็มทองคํา  

 

7.3.4 กิจกรรมภายหลังเสรจ็สิ้นพิธี 

ภายหลังเสร็จส้ินพิธี ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร 1 คน จะรอที่หองจัดเตรียมปริญญาบัตรเพื่อรับ

การติดตอบณัฑิต กรณีที่ปริญญาบัตรเกิดการสลับกัน 
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บทที่ 8 

การดําเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธี 

 

ภายหลังจากเสร็จส้ินพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีกิจกรรมที่

ตองดําเนินการ ดังนี้ 

8.1 รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ตองจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของฝายฯ เพื่อนําเสนอ

ที่ประชุมคณะอํานวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    สรุปผลการดาํเนินงานฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร 

ในพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจําปการศึกษา 2557 

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2558 
……………………………………………………….…… 

1. จํานวนบัณฑิตที่รับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ระดบัการศึกษา มชีื่อเขารับ

ปริญญา* 

ขอเลื่อนรบั ไมเขารับ

ปริญญา 

สรุปเขารับ

ปริญญา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนาร ี           

ปริญญาเอก 79 2  10 67 

(2.53) (12.65) (84.81) 

ปริญญาโท 225 5 24 196 

(2.22) (10.66) (87.11) 

ปริญญาตร ี 1,711 11 36 1,664 

(0.64) (2.10) (97.25) 

รวม มทส. 2,015 18 70 1,927 

(0.89) (3.47) (95.63) 

สถาบนัการบินพลเรือน         

ปริญญาโท 4 - - 4 

    (100) 

           ปริญญาตร ี 313 3 36 274 

(2.58) (7.74) (89.67) 

รวม สบพ. 317 3 36 278 

(0.94) (11.35) (87.69) 

รวมทั้งสิ้น 2,332 
21 106 2,205 

(0.90) (4.54) (94.55) 

                หมายเหตุ *   รวมผูที่ไดรับอนุญาตใหเลื่อนการเขารับปรญิญาบัตรจากรุนปการศึกษา 2556 จํานวน 20 ราย  
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2.  รายชื่อบณัฑิตที่ขอเลื่อนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จากรุนปการศึกษา 2557 ไปรุนปการศึกษา 2558  
 

ที ่   ช่ือ - สกุล สาขาวชิา เหตผุล 

1 B5282524 นายพัฒนากร  กันดิษฐ วทิยาศาสตรการกีฬา อุปสมบท 

2 B5475261 นายสิทธิชัย  บุตรเมือง วทิยาการสารสนเทศ อุปสมบท 

3 B5476275 นางสาวจีรชญา  นพูิมพ การจัดการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม 

4 B5413331 นายชนาธิป  ชูดํา เทคโนโลยีธรณ ี อุปสมบท 

5 B5046034 นายภาณิชพัฒน  บุญญาชัย เทคโนโลยีธรณ ี ปฏิบตัิงานตางประเทศ 

6 M5241200 นายศิวนัท  ลมชิด แมคคาทรอนิกส ปฏิบตัิงานตางประเทศ 

7 B5541799 นายวุฒิชัย  คํากองแกว แมคคาทรอนิกส อุปสมบท 

8 B5431717 นายนิคม  เหม็ชาติ วศิวกรรมแมคคาทรอนิกส อยูในชวงทดลองงาน 

9 D5540013 นางสาวภาสพิชญ  ชูใจ วศิวกรรมคอมพิวเตอร สอบสัมภาษณงาน 

10 D5540020 นายไพชยนต  คงไชย   วศิวกรรมคอมพิวเตอร บดิาเขารบัการผาตัด 

11 M5242245 นายชลาวุธ  สุวรรณไตรย วศิวกรรมเคม ี อยูในชวงทดลองงาน 

12 B5127542 นายสุธรรม  วิสทุธิ์เสรีวัง วศิวกรรมเคม ี ศกึษาตอตางประเทศ 

13 B5410910 นางสาวปรียนันท  อุตรุณ วศิวกรรมเคร่ืองกล ตั้งครรภ 

14 B5325917 นายอินธนู  เฒาตระกูล วศิวกรรมเซรามิก ศกึษาตอตางประเทศ 

15 M5341962 นางสาวกาญจน ี เพ็งไธสง วศิวกรรมโทรคมนาคม ตั้งครรภ 

16 M5640263 นายธีรัตม  บูรณโภคา วศิวกรรมโทรคมนาคม ศกึษาตอตางประเทศ 

17 M5341986 นางสาวอัจฉราพร  อนท ี วศิวกรรมพอลิเมอร เดินทางไปตางประเทศ 

18 B5312733 นางสาวจีระนันท  จูชาวนา วศิวกรรมโลหการ ตั้งครรภ 

19 5512200140 นายธนพงศ  ทองธานี สถาบันการบินพลเรือน อุปสมบท 

20 5612200070 นายศรณัยพัชร  แกวประชา สถาบันการบินพลเรือน อยูในชวงทดลองงาน 

21 5612200090 นายปุณณพิชญ  ธุระสิทธ์ิ สถาบันการบินพลเรือน อยูในชวงทดลองงาน 
     

3.  คาใชจายสําหรบับัณฑิต ของฝายจดัเตรียมปริญญาบตัร   
 

ลําดับ รายการ ราคา/หนวย จํานวน รวมเปนเงิน (บาท) 

1 ทําเนยีบบัณฑิต 245 2,400 เลม 588,000 

2 ปกปริญญาบัตร 145 2,500 อัน 362,500 

3 เขม็วิทยฐานะ 69 2,312 อัน 159,528 

4 เหรียญทองเกยีรตินยิม 1,570 71 อัน 111,470 

5 เหรียญเงินเกียรตินยิม 1,400 128 อัน 179,200 

6 เขม็ทองคํา (มทส.)  22,450 23 อัน 516,350 

  เขม็ทองคํา (สบพ.)    3 * อัน (67,350) 

       รวมทัง้สิ้น    1,917,048 

      หมายเหตุ * สถาบันการบินพลเรือนรับผิดชอบคาใชจาย  
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8.2 การสรปุรายชื่อบัณฑิต 

ฝายหลังจากเสรจ็สิ้นพิธีฯแลว ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร ตองจัดทําบัญชีรายชื่อบัณฑิตท่ีไมเขา

รับพระราชทานปริญญาบัตร  ไวเปนหลักฐานอางอิง และทําแบบฟอรมลงลายมือชื่อสําหรับบัณฑิตที่

จะมาติดตอรับปริญญาบัตร  ภายหลงัวันพิธีพระราชทานปริญญาบตัรตอไป  โดยนํารายชื่อบัณฑิตที่ไม

มารายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มาจัดเรียงตามสํานักวิชา ตามตัวอยาง ดังนี้   
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8.3 การจัดเก็บปริญญาบัตร 

ฝายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะตองจัดเก็บใบปริญญาบัตรของบัณฑิตที่ไมเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรไวเพื่อรอการติดตอขอรับใบปริญญาบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นวันพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร โดยบณัฑิตสามารถติดตอรับไดที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา  

เนื่องจากใบปริญญาบัตรถือเปนเอกสารสําคัญ ดังนั้นจึงตองจัดเก็บใบปริญญาบัตรไวในที่

ปลอดภัย และมีการลงลายมือผูรับใบปริญญาบัตรไวเปนหลักฐาน โดยเจาหนาที่ฝายประมวลผลและ

ขอมูลบัณฑิต จะจัดทําบัญชีรายชื่อผูที่ไมเขารับปริญญาบัตร เรียงตามสํานักวิชา และจัดเก็บเรียง

ตามลําดับในบัญชีรายชื่อ  

วิธีการขอรับใบปริญญาบัตร มีดงันี ้

1) รับดวยตนเอง ที่ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต ศูนยบริการการศึกษา โดยนําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชน มาแสดงตน 

2) กรณีท่ีไมสามารถมารับดวยตนเองได ใหทําหนังสือมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนรับแทน พรอม

แนบสําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตวัของผูรับมอบ 

3) จัดสงทางไปรษณีย หากบัณฑิตประสงคใหมหาวิทยาลัยจัดสงใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย  

ใหทําหนังสือแจงความประสงคขอใหมหาวิทยาลัยจัดสงใบปริญญาบัตรใหทางไปรษณีย 

พรอมแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน และคาจัดสง เปนธนาณัติจํานวน 150 บาท   ส่ัง

จายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สงถึง ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต 

ศูนยบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย 30000 
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เอกสารอางอิง 

 

 ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

 ขอกําหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วาดวยครุยประจําตําแหนง ครุยวทิยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


