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บทท่ี 1  

บทน ำ 
 

ควำมน ำ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการสถาปนาขึ้น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2533 มีฐานะเป็น

มหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแห่งแรกของประเทศไทย มีรูปแบบเป็น “มหาวิทยาลัยใน

ก ากับของรัฐ” แห่งแรกในประเทศไทย มีระบบบริหารงานที่แตกต่างจากระบบราชการ โดย

มหาวิทยาลัยสามารถก าหนดระบบการบริหารงานบุคคล การเงิน การบริหารวิชาการ และการจัดการ

ทั่วไปได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งนีเ้พ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถ

ด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ส านัก งาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด เป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่

มุ่งจัดการเรียนการสอน การวิจัย และผลิตบุคคลากรชั้นสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน”  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 เป็นต้นมา โดย

เปิดรับนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มีบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2539 จ านวน 327 คน  ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่ส าเร็จประจ าปีการศึกษา 2539 รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา 

นับถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2558 เป็นรุ่นที่ 20  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทน

พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน โดยมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากส านักวิชาต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม ส านักวิชาแพทยศาสตร์ และส านักวิชาพยาบาลศาสตร์      

รวมถึงบัณฑิตจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ตามก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา ดังนี้        
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รุ่นที ่ ปีกำรศึกษำ วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
1 2539 วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2540 
2 2540 วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2541 
3 2541 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2542 
4 2542 วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2543 
5 2543 วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2544 
6 2544 วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2545 
7 2545 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 
8 2546 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2547 
9 2547 วันอังคารที ่ 18  ตุลาคม  2548 
10 2548 วันจันทร์ที่  16  ตุลาคม  2549 
11 2549 วันจันทร์ที่  22  ตุลาคม  2550 
12 2550 วันพุธที่  29  ตุลาคม  2551 
13 2551 วันพุธที่  14  ตุลาคม  2552 
14 2552 วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2553 
15 2553 วันอังคารที ่ 1  พฤศจิกายน 2554 
16 2554 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555 
17 2555 วันอังคารที ่ 1  ตุลาคม 2556 
18 2556 วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 
19 2557 วันอังคารที ่13  ตุลาคม 2558 
20 2558 วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 

 

เพ่ือให้การจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละปีการศึกษา ส าเร็จลุล่วงและไปด้วย
ความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการในพิธีพระราชทานปริญญา ประจ าปี
การศึกษา (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 93-94) และคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 95-106) เพ่ือรับผิดชอบภารกิจ
ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
2. คณะอนุกรรมการฝ่ายอ านวยการ ต้อนรับ สวัสดิการและของที่ระลึก 
3. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
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4. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 

5. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  

6. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุข 

7. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร 

8. คณะอนุกรรมการฝ่ายวิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม 

9. คณะอนุกรรมการฝ่ายฝ่ายสื่อ-โสตทัศนูปกรณ ์

10. คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกและถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง 

11. คณะอนุกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 

ศูนย์บริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของการจัดเตรียม
ปริญญาบัตร โครงสร้างคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ประกอบด้วย 

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา         ประธาน 
รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา   รองประธาน 
บุคลากรศูนย์บริการการศึกษาทุกคน           อนุกรรมการ 
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต          เลขานุการ 

 

คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีหน้าที่ ดังนี้   

1. จัดเตรียมปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา 

2. จัดท าเหรียญรางวัล เข็มทองค า เข็มวิทยฐานะ 

3. จัดเตรียมบุคลากรเชิญปริญญาบัตร 

4. ประสานฝ่ายฝึกซ้อมฯ เพ่ือจัดท ารายชื่อบัณฑิต  

5. จัดท ารายชื่อบัณฑิต ส าหรับการขานชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

6. ประสานฝ่ายพิธีการเกี่ยวกับบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

7. ประสานกับฝ่ายสถานที่ในการจัดเตรียมผังที่นั่ง 

8. จัดเตรียมการรับรายงานตัวบัณฑิต  

9. จัดเตรียมการประสานกับบัณฑิต หลังจากเสร็จสิ้นพิธี ในกรณีปริญญาบัตรสลับกัน 

10. เสนอแต่งตั้งคณะท างาน และมอบหมายให้รับผิดชอบปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องตามความ

จ าเป็น 

11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการมอบหมาย 



 
  

4 

ตามค าสั่งฯ ดังกล่าว ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ท าหน้าที่เลขานุการคณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบการด าเนินงานของฝ่าย ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในการจัดเตรียมปริญญาบัตร จะมี

ขอบข่ายในการด าเนินงานตั้งแต่ก่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จนกระทั่งภายหลังวันพิธี ดังนั้นจึง

จะต้องมีการก าหนดแนวทางและขั้นตอนการท างานให้เหมาะสม และชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงาน

ของฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีความผิดพลาด เพราะเป็นพิธีการที่

ส าคัญ และต้องประสานกับฝ่ายต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดเตรียม

ปริญญาบัตร เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิด

ประสิทธิภาพ  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บุคลากรฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขั้นตอนและ
แนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร  

2. เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เรียบร้อย 
ไม่เกิดข้อผิดพลาด  

3. เพ่ือให้ผู้บุคลากรฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีแนวทางในการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  

 

ขอบเขต 

การด าเนินงานฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ครอบคลุมตั้งแต่การเตรียมงานก่อนวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร วันพิธีฯ และภายหลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย และภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  

1. จัดเตรียมปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา  
2. การจดัท ารายชื่อบัณฑิต  
3. การจัดท าเหรียญรางวัล เข็มทองค า เข็มวิทยฐานะ  
4. การจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต  
5. การเตรียมงานก่อนวันพิธี  
6. การปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
7. การด าเนินงานภายหลังเสร็จสิ้นพิธี 
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ค ำจ ำกัดควำม 

1. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
4. ส านักวิชา หมายถึง  ส านักวิชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
5. บัณฑิต หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และสถาบันการบินพลเรือน 
6. คณบดี หมายถึง คณบดีส านักวิชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ว่าการสถาบันการบิน

พลเรือน  
7. ค าขานชื่อบัณฑิตของคณบดี หมายถึง ค ากราบบังคมทูลของคณบดีส านักวิชา และผู้ว่าการ

สถาบันการบินพลเรือน ส าหรับเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    
8. ค าขานชื่อบัณฑิตรางวัลเข็มทองค า หมายถึง ค ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และนวัตกรรม ส าหรับเบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานเข็มทองค า   
9. ค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม หมายถึง ค ากล่าวรายงานของผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษ

ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม  
10. อนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร หมายถึง บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา ที่มี

รายชื่อตามค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ซึ่งในการปฏิบัติงานจะ
แบ่งหน้าที่ตามลักษณะในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร ทีมเชิญปริญญาบัตร 
และทีมรับรายงานตัว 

11. เจ้าหน้าที่เชิญปริญญาบัตร หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรผู้ที่ท าหน้าที่เชิญ
ปริญญาบัตรจากห้องจัดเตรียมปริญญาบัตร ส่งให้อาจารย์เชิญปริญญาบัตรบนเวทีที่ประทับ 

12. อาจารย์เชิญปริญญาบัตร หมายถึง ผู้แทนคณาจารย์หญิงของแต่ละส านักวิชาที่ท าหน้าที่เชิญ   
ปริญญาบัตรบนเวทีที่ประทับ  

13. หัวหน้าฝ่าย หมายถึง หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

14. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

  

  

 
1. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา 

และมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเรื่อง รายชื่อ
ผู้ ส า เร็ จการศึกษา เรียบร้อยแล้ว  ฝ่ าย
จัดเตรียมปริญญาบัตร จะด าเนินการจัดพิมพ์
ใบปริญญาบัตร  

 

2. ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จ
การศึกษา ภาคการศึกษาที่  1 - 3 ของปี
การศึกษาครบถ้วนแล้ว ฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต จะน ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละภาคการศึกษา ของปีการศึกษา    
นั้น ๆ มาจัดท ารายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับ
พร ะ ร าชทาน ปริ ญ ญา บั ต ร  ป ร ะจ า ปี
การศึกษา  

 

 

3. ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะรวบรวมข้อมูล
รายชื่อบัณฑิตเพ่ือจัดท าเข็มทองค า เหรียญ
รางวัล และเข็มวิทยฐานะ  

 

 

 

4. จัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต ส าหรับมอบให้กับ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

 

 
 

 

 

จัดท ารายชื่อบัณฑิต 

ประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เรื่องรายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

การศึกษา 

จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร 

จัดท าเข็มทองค า เหรียญรางวัล 
และเข็มวิทยฐานะ 

จัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต 

A 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

 
 
 
 
5. ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีภารกิจที่จะต้อง

เตรียมการก่อนวันพิธี ดังนี้ 
- การส ารวจความประสงค์เข้ารับปริญญา 
- การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน 
- การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายฯ 
- การประสานงานฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

 

 
 
 
 
 

6. ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะปฏิบัติงานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่วันซ้อมย่อย
ครั้งที่ 2 วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี 

 

7. ภายหลังเสร็จสินพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร และจัดท ารายงาน
สรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายฯ สรุปรายชื่อ
บัณฑิต และรวบรวมจัดเก็บใบปริญญาบัตรของ
บัณฑิตที่ไม่เข้าร่วมพิธี เพ่ือมอบให้กับบัณฑิต
ที่มาติดต่อรับภายหลังวันพิธี   

 

 

 

 

 

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เสร็จสิ้นพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

A 

การเตรียมการก่อนวันพิธี 
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บทท่ี 2  

กำรจัดเตรียมปริญญำบัตร 

 

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีหน้าที่จัดเตรียมปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนในการจัดเตรียมปริญญาบัตร ดังนี้  
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

  

  

 
 
 
1. จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรตามรายชื่อใน

ประกาศสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง รายชื่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

2. เมื่ อจั ด พิม พ์ ใบปริญญาบัตรและ ได้
ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ให้เสนอใบ
ปริญญาบัตรเพ่ือลงนามตามล าดับ ดังนี้ 

2.1. คณบดี  
2.2. อธิการบดี 
2.3. นายกสภามหาวิทยาลัย 

 เมื่อลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  
ให้ประทับตราดุนมหาวิทยาลัยทีใ่บ
ปริญญาบัตร   

 

  

ประกาศสภามหาวิทยาลัย  
เรื่องรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลยั 

จัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร 

 

เสนอใบปริญญาบัตรลงนาม และ
ประทับตราดุน 

A 
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A 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

 

 

 

3. น าใบปริญญามาจัดเรียงตามล าดับการ
เข้ารับ  โดยน าใบปริญญาบัตรของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1- 3 
ของปีการศึกษา แยกตามส านักวิชา  
เรียงตามล าดับการเข้ารับ   
 

 

 

4. ใส่ปกปริญญาบัตร  
น าใบปริญญาบัตรที่จัดเรียงแล้วมาใส่
ปกปริญญาบัตร 

 

5. บรรจุปริญญาบัตรลงในกล่อง แยกตาม
ส านักวิชา ติดป้ายก ากับ  

 

6. น ากล่องปริญญาบัตรไปเก็บรักษาไว้ใน
ห้องจัดเก็บปริญญาบัตร และเมื่อถึงวัน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะน าไปยัง
สถานที่จัดงานพิธีฯ อาคารสุรพัฒน์ 2 
ต่อไป  

 

 

  

จัดเก็บเตรียมไว้ส าหรับ
วันพิธี 

ใส่ปกใบปริญญาบัตร 

บรรจุปริญญาบัตรแยกตาม
ส านักวิชา 

เรียงล าดับใบปริญญาบัตรตามล าดับ
การเข้ารับฯ 
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2.1 กำรพิมพ์ใบปริญญำบัตร  

ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต จะจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ตาม
รายชื่อในประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก 
หน้า 107-119)  มีข้ันตอนการจัดพิมพ์ ดังนี้  

การพิมพ์ด้านหน้าของใบปริญญาบัตร  
- ระบบทะเบียนและประมวลผล  เลือกระบบส าเร็จการศึกษา   

 
- เลือก  ระบบปริญญาบัตร 

- เลือกข้อ 8. ใบปริญญาบัตรนักศึกษารายคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก

 
คลิก

 
เลือก ข้อ 8.  
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สามารถเลือกได้  2  แบบ  คือ  แบบรายบุคคล (LIKE)   และ แบบเป็นช่วง  

1. การพิมพ์แบบรายบุคคล  (LIKE)  ใบปริญญาที่สั่งพิมพ์จะออกมาทีละคน โดยมีขั้นตอน

ดังนี้         

1.1 เลือก LIKE 

1.2 ระบุรหัสนักศึกษา 

1.3 เลือกรูปแบบเป็น ข้อ 1 :  ใบปริญญาภาษาไทย  

1.4 กด                    เพ่ือสั่งพิมพ์ 

 

 

    

       

 

 

 

 

 

 

  

1.1 เลือก LIKE   

1.2 ระบุรหัสนักศึกษา   

1.3 เลือกรูปแบบ  

1.4 กด Process  สั่งพิมพ์ 
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2.  แบบเป็นช่วง ใบปริญญาบัตรที่สั่งพิมพ์จะออกมาจะมีจ านวนตามมติสภามหาวิทยาลัย 

     ในแต่ละครั้ง   โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

 2.1 เลือกช่วง  

 2.2 ระบุวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 2.3 เลือกรูปแบบ ข้อ 1 : ใบปริญญาภาษาไทย 

 2.4 กด                      เพ่ือสั่งพิมพ์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.1 เลือกช่วง 

2.2 ระบุวันสภำม.อนุมัติ 

2.3 เลือกรูปแบบ  

2.4 กด Process  
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การพิมพ์ด้านหลังของใบปริญญาบัตร  
- ระบบทะเบียนและประมวลผล  เลือกระบบส าเร็จการศึกษา   
- เลือก  ระบบปริญญาบัตร 
- เลือกข้อ 8. ใบปริญญาบัตรนักศึกษารายคน  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. เลือก  

2. เลือก ข้อ 8.  

1. ระบุรหัสนศ. 

2. ระบุวันสภาม.อนุมัติ 

3. เลือกรูปแบบ  

4. กด Process  
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ภาพที่  1   ใบปริญญาบัตร ด้านหน้า  

 

ใบปริญญาบัตรจะแสดงข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษา ได้แก่      

- ชื่อ- สกุล  

- ชื่อปริญญาที่ส าเร็จการศึกษา 

- วัน เดือน ปี ที่ส าเร็จการศึกษา   
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ภาพที่  2   ใบปริญญาบัตร ด้านหลัง  
 

ด้านหลังใบปริญญาบัตร แสดงรายละเอียดดังนี้     

- หมายเลขอ้างอิง :  เลขประจ าตัวนักศึกษา 

- ผู้พิมพ์    :  ผู้จัดท าปริญญาบัตร 

- ผู้ตรวจทาน   :  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต  

- นายทะเบียน :  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
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2.2 กำรเสนอใบปริญญำบัตรลงนำม  
 

หลังจากท่ีจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตร และตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายประมวลผลและ
ข้อมูลบัณฑิต จะเสนอใบปริญญาบัตรเพ่ือลงนาม ตามล าดับ ดังนี้   

1) คณบดี  :  คณบดีส านักวชิาที่นกัศึกษาสังกัด 
2) อธิการบดี :  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3) ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน : เฉพาะผู้ที่ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบันการบินพลเรือน  
4) นายกสภามหาวิทยาลัย  : นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
 

เมื่อลงนามครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ให้ประทับตราดุนมหาวิทยาลัย บริเวณลายมือชื่อนายก
สภามหาวิทยาลัย  

 

 
 

ภาพที่  3   ใบปริญญาบัตรที่ลงนาม 
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2.3 กำรจัดเรียงปริญญำบัตร  
 

การจัดเรียงปริญญาบัตร เป็นการน าใบปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษา ในภาค

การศึกษาที่ 1-3 ของปีการศึกษา มาจัดเรียงตามล าดับการเข้ารับปริญญา โดยมีขั้นตอนการ

ด าเนินงานดังนี้  

1) น าใบปริญญาบัตรของผู้ส าเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1- 3 ของปีการศึกษา แยกตาม

ส านักวิชา ระดับการศึกษา และเรียงชื่อ-สกุลตามอักษร  

2) เมื่อได้บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาทั้งหมด พร้อมล าดับการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้น าใบปริญญาบัตรมาจัดเรียงตามล าดับการเข้ารับ  

3) ตรวจสอบใบปริญญาบัตรที่จัดเรียง ให้ตรงกับล าดับการเข้ารับฯ  

4) จัดใบปริญญาบัตรของแต่ละส านักวิชาเป็นชุด ๆ ละ 10 ฉบับ และติดป้ายก ากับแต่ละชุดไว้  

เช่น  

                                                                               

- วิทย์ฯ 1 หมายถึง  ปริญญาบัตรของบัณฑิตส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ล าดับที่ 1–10  

- วิทย์ฯ 2 หมายถึง ปริญญาบัตรของบัณฑิตส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ล าดับที่ 11–20 

- วิทย์ฯ 3 หมายถึง ปริญญาบัตรของบัณฑิตส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ล าดับที่ 21–30 

5) จากนั้นน าใบปริญญาบัตรมาใส่ปกปริญญาบัตร และจัดเรียงไว้เป็นชุด ๆ และติดป้ายก ากับ

แต่ละชุดไว้เช่นเดิม (ตามข้อ 4)  
 

6) เมื่อใส่ปกปริญญาบัตรแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้องของปริญญาบัตรแต่ละชุดกับบัญชี

รายชื่อบัณฑิตอีกครั้ง ก่อนบรรจุลงในถุงพลาสติก และบรรจุลงกล่องต่อไป  (ตามตัวอย่าง

ตารางการบรรจุปริญญาบัตร) 

 

 

 

 

วิทย ์

1 

วิทย ์

2 

วิทย ์

3 
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ตัวอย่าง : ตารางการบรรจุปริญญาบัตร รุ่น 19   ประจ าปีการศึกษา 2557  

ส ำนักวิชำ ระดับ เพศ รวม ชุดปริญญาบัตร บรรจุกล่อง 

    ชาย  หญิง   (10 ฉบับ/ชุด) หมายเลข 
วิทยาศาสตร ์ เอก 12 16 28 

  

  โท 4 8 12 8 1 
  ตร ี 17 25 42 

 
(1) 

  รวม 33 49 82 (กองที่ 8 =12 แฟม้)  

เทคโนโลยีการเกษตร เอก 5 5 10 
  

  โท 7 17 24 20 2 
  ตร ี 31 134 165 

 
(2-3) 

  รวม 43 156 199 (กองที่ 20 =9 แฟ้ม)  

วิศวกรรมศาสตร ์ เอก 17 10 27 
  

  โท 129 46 175 130 15 
  ตร ี 707 389 1,096 

 
(4-18) 

  รวม 853 445 1298 (กองที่ 130 =8 แฟ้ม)  

เทคโนโลยสีังคม เอก 4 10 14 
  

  โท 3 11 14 21 3 
  ตร ี 42 134 176 

 
(19-21) 

  รวม 49 155 204 (กองที่ 21 =4 แฟ้ม)  

แพทยศาสตร ์ ตร ี 36 148 184 19 2 

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

พยาบาลศาสตร ์ ตร ี 3 45 48 5 1 
  รวม 3 45 48 (กองที่ 5 =8 แฟ้ม) (24) 
สถาบนัการบนิพลเรือน โท 1 3 4 32 4 
  ตร ี 170 143 313 

  

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

  เอก 38 41 79 
  

รวม โท 144 85 229 
  

  ตร ี 1006 1018 2,024 
  

รวมทั้งสิ้น   1,188 1,144 2,332 235  28 
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7) เมื่อบรรจุถุงปริญญาบัตรลงในกล่องเรียบร้อยแล้ว ให้ติดป้ายก ากับที่กล่อง จากนั้นน าไป
เก็บรักษาไว้ในห้องเก็บปริญญาบัตร และเมื่อถึงก าหนด คือ ก่อนวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 3 วัน จะน ากล่องปริญญาบัตรไปยังสถานที่จัดงานพิธีฯ อาคารสุรพัฒน์ 2 
และน าใบปริญญาบัตรออกมาจัดเรียงตามล าดับการเข้ารับของบัณฑิตในวัน พิธี
พระราชทานปริญญาบัตรอไป  

 

 

  

   

 ส าหรับรูปแบบปกปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีขนาดกว้าง 24 เซนติเมตร 
ยาว 18.5 เซนติเมตร หุ้มด้วยผ้าไหมสีแสด ตรงกลางปกด้านหน้ามีเข็มตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัย ขนาดความสูง 4.5 เซนติเมตร  
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บทท่ี 3 

กำรจัดท ำรำยชื่อบัณฑิต 
 

การจัดท ารายชื่อบัณฑิต เริ่มจากการน ารายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 -3 
ของปีการศึกษามาเรียงล าดับตามส านักวิชา ระดับปริญญา ชื่อสกุลตามล าดับอักษร ตัวอย่างเช่น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 -3 ปีการศึกษา 2557 จะน ารายชื่อทั้งหมดมาจัดเรียง
ตามล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของแต่ละส านักวิชา ดังนี้  

ล ำดับ ส ำนักวิชำ ปริญญำ ชื่อ-สกุล 
1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียง 
ตามล าดับ

อักษร 
ก-ฮ 

2 เทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

3 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

4 เทคโนโลยีสังคม ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต 
วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต 
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต  
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ล ำดับ ส านักวิชา ปริญญา ชื่อ-สกุล 
 เทคโนโลยีสังคม (ต่อ) การจัดการมหาบัณฑิต 

การจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
การจัดการบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
การจัดการบัณฑิต 

 
 
 

เรียง 
ตามล าดับ

อักษร 
ก-ฮ 

5 แพทยศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
แพทยศาสตรบัณฑิต  
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 

6 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต  

7 สถาบันการบินพลเรือน  การจัดการมหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เทคโนโลยีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
เทคโนโลยีบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  

 

โดยสรุป การจัดท ารายชื่อบัณฑิตจะจัดเรียงล าดับ ดังนี้   
1) ส านักวิชา  
2) ระดับปริญญา (ดุษฎีบัณฑิต  มหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต) 
3) ชื่อ-สกุล เรียงล าดับตามตัวอักษร ก-ฮ  
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กำรจัดท ำรำยชื่อบัณฑิตตำมรูปแบบกำรใช้งำน 

 จ านวนและรายชื่อที่บัณฑิตที่ได้จัดเรียงล าดับของแต่ละส านักวิชาเรียบร้อยแล้ว จะถูกน าไป

จัดรูปแบบเพ่ือใช้ส าหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของฝ่ายและหน่วยงานต่าง ๆ  ดังนี้ 

 

 

 
 

การจัดท ารายชื่อบัณฑิตจะจัดท าในระบบรับรายงานตัวบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ซึ่งพัฒนาโดยคุณสมนึก  คงกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการ

การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมา  

 โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต จะจัดเตรียมรายชื่อบัณฑิตส่งให้ฝ่ายวิเคราะห์และ

พัฒนาระบบ น าข้อมูลรายชื่อบัณฑิตเข้าสู่ระบบรับรายงานตัวบัณฑิต และบันทึกค่าข้อมูลระบบก่อน

การจัดพิมพ์รายงานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 

รำยช่ือบัณฑิต

3.1 รำยชื่อ
บัณฑิตระบุแถว

ที่นั่ง

3.2 ค ำขำนชื่อ
บัณฑิต

3.3 รำยชื่อ
บัณฑิตรำงวัล
เข็มทองค ำ

3.4 สรุปจ ำนวน
บัณฑิต
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3.1 รำยชื่อบัณฑิตระบุแถวที่นั่ง  

ใช้ส าหรับการรับรายงานตัวบัณฑิต และจัดส่งให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดังนี้ 
-   ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต (ส่วนกิจการนักศึกษา) 
-   เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
-   ผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
-   หัวหน้าสว่นการเงินและบัญชี 
-   หัวหน้าสว่นประชาสัมพันธ์ 
-   ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร 
 

การจัดท าชื่อบัณฑิตระบุแถวที่นั่ง   
 1) เลือกระบบระบบจัดแถวและรายงานตัวบัณฑิต   

- ข้อ 3. ข้อมูลการจัดแถวบัณฑิต   

 

 

 

 

 

 

 

 

- เลือกรายงานการจัดแถว 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

เลือก ข้อ.3 

เลือก 
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2) รายงานรายชื่อบัณฑิตระบุแถวที่นั่ง  
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3.2  ค ำขำนชื่อบัณฑิต 
      ค าขานชื่อบัณฑิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1) ค าขานชื่อบัณฑิตส าหรับคณบดีใช้ขานชื่อบัณฑิต เพ่ือเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 120-144) 

2) ค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม ส าหรับผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ใช้ขานชื่อบัณฑิต
เกียรตินิยมเข้ารับมอบเหรียญเกียรตินิยมจากอธิการบดี ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม ซึ่งจัด
ขึ้นในวันซ้อมใหญ่ (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 145-152) 

 

ขั้นตอนการจัดท าค าขานชื่อบัณฑิต มีดังนี้ 

1) จัดท าข้อมูลค าขานชื่อบัณฑิต โดยระบุรูปแบบตามที่แต่ละส านักวิชาก าหนด  
2) พิมพ์รายงาน และตรวจสอบค าอ่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีผิดแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง 
3) จัดแฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตส่งให้คณบดีทุกส านักวิชา และผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษา 
      กำรจัดท ำข้อมูลค ำขำนชื่อบัณฑิต   

- เข้าสู่ระบบจัดแถวและรายงานตัวบัณฑิต   

- ข้อ 3. ข้อมูลการจัดแถวบัณฑิต 

- เลือกรายงานค าขานชื่อส าหรับคณบดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ข้อ.
3 

เลือ
ก 
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เลือกรูปแบบข้อมูล เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลตามที่แต่ละส านักวิชาต้องการ  ดังนี้ 

1) ข้อมูลที่แสดง  ให้เลือกค าน าหนา้ชื่อตามทีส่ านักวิชาระบุมา  (สว่นยศนัน้ต้องแสดงอยู่แล้ว)   

2) รูปแบบค าขานชื่อ   

3) ค ากราบบงัคมทูล 

4) แบ่งรายงานคณบดี          ใช้ส าหรับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีจ านวนผู้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรจ านวนมาก ท าให้มีผู้อ่านค าขานชื่อหลายทา่น จงึต้องแบ่งจ านวน

บัณฑิตให้ผู้อ่านค าขานชื่อแต่ละท่าน ตามจ านวนที่ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์แจ้งมา เพื่อให้

ระบบตัดรายงานได้ตรงตามจ านวน  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ 2) - 4) 

เลือก 

ข้อ 1) เลือก 
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พิมพ์รำยงำนค ำขำนชื่อบัณฑิต เพ่ือตรวจสอบค าอ่านว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีผิดแก้ไขในระบบให้ถูกต้อง 

การพิมพ์รายงานค าขานชื่อบัณฑิตส าหรับคณบดี 

- เข้าสู่ระบบจัดแถวและรายงานตัวบัณฑิต   
- ข้อ 3. ข้อมูลการจัดแถวบัณฑิต 
- เลือกรายงานค าขานชื่อส าหรับคณบดี แล้วเลือกส านักวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือก ข้อ.3 

เลือก  

เลือก  
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  ตัวอย่าง : รายงานค าขานชื่อบัณฑิตส าหรับคณบดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  รายงานค าขานชื่อส าหรับผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

31 

การพิมพ์รายงานค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม 
- เข้าสู่ระบบจัดแถวและรายงานตัวบัณฑิต   
- ข้อ 3. ข้อมูลการจัดแถวบัณฑิต 
- เลือกรายงานค าขานชื่อส าหรับคณบดี แล้วเลือกผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เลือก ข้อ.3 

เลือก  

เลือก  
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ตัวอย่าง : รายงานค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม  
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หากมีการแก้ไขค าอ่านชื่อหรือชื่อสกุล และได้รับแจ้งการเปลี่ยนค าน าหน้า “ว่าที่ร้อยตรี” 
จากงานวินัยนักศึกษาและการทหาร ส่วนกิจการนักศึกษา  ให้ด าเนินการแก้ไขดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
- เลือก ตั้งค่าระบบ 

 

 

- เลือก แก้ไข-ปรับปรุงข้อมูล 

 

 

เลือกตั้งค่าระบบ 

เลือกแก้ไข-ปรับปรุงข้อมูล 
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1) พิมพ์ชื่อ หรือนามสกุล 
2) คลิก ค้นข้อมูล 
3) แก้ไขค าน าหน้าชื่อเป็นว่าที่ร้อยตรี   

 

กำรจัดแฟ้มค ำขำนชื่อบัณฑิต  

  เมื่อพิมพ์รายงานค าขานชื่อบัณฑิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น ารายงานค าขานชื่อดังกล่าวบรรจุ
ในแฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตของแต่ละส านักวิชา โดยจัดท าส านักวิชาละ 2 ชุด ชุดที่ 1 จัดส่งให้คณบดี
และผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือฝึกซ้อมการขานชื่อบัณฑิต ส่วน
ชุดที ่2 จัดส ารองไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน   

 ส าหรับค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยม ก็ด าเนินการจัดท าแฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมและ
จัดส่งให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ฝึกซ้อมขานชื่อบัณฑิตเช่นกัน  

 

 

1) พิมพ์ชื่อหรือสกุล 

3) แก้ไขค าน าหนา้ชื่อ “ว่าที่รอ้ยตร”ี 

2) คลิก 



 
  

35 

3.3  รำยช่ือบัณฑิตรำงวัลเข็มทองค ำ 
 

   ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะต้องจัดท ารายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา ส่งให้เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ (ส่วน
ส่งเสริมวิชาการ) เพ่ือจัดท าค าขานของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ส าหรับเบิกตัวบัณฑิต
เข้ารับพระราชทานเข็มทองค า (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 153-155) 
 การจัดท ารายชื่อบัณฑิตรางวัลเข็มทองค า จะน ารายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมี
แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา มาจัดเรียงตามล าดับการเข้ารับพระราชทาน 
ดังนี้ 

  

1 B5473595 นางสาวปรียากมล  เอ้ืองอ้าย การจัดการบัณฑิต 3.68

2 B5490059 นางสาวนชุพร  ดุมใหม่ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 3.94

3 B5264193 นายศุภัช  ภู่ไพบูลย์ แพทยศาสตรบัณฑิต 3.80

4 B5470600 นางสาวจารุภา  ฉัตรบวรยศธร วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 3.91

5 B5452842 นายสุธี  คิดดี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 3.54

6 B5455263 นางสาวภิรมณ์ยา  ชนะจน วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) 3.63

7 B5466047 นางสาวฉัตรลดา  เพียซ้าย วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยส่ิงแวดล้อม) 3.85

8 B5466023 นางสาวอรณี  รุ่งเรือง วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 3.88

9 B5420834 นายณกรณ์  มินพิมาย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีธรณี) 3.87

10 B5416721 นางสาวจินตภา  กล่ินสุข วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการผลิต) 3.72

11 B5421763 นางสาวจินตพร  กล่ินสุข วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร) 3.80

12 B5416981 นายธนพงษ์  จ าปาหอม วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์) 3.64

13 B5417230 นางสาววัลย์ลิกา  แก้วกระจ่าง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 3.91

14 B5414789 นายธนติ  หินไลเลิศ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคร่ืองกล) 3.95

15 B5422517 นายปาริทัศน ์ ไทยทะเล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเซรามิก) 3.62

16 B5418558 นางสาวกชกร  พิมพาหุ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม) 3.71

17 B5417605 นางสาวเกศจันทร์  ศรีทองนาค วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมพอลิเมอร์) 3.70

18 B5422777 นายกฤษดา  มงคลดี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 3.98

19 B5421077 นายกนต์ธร  ธรรมกุล วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) 3.52

20 B5411788 นายธนพัฒน ์ หมดภัย วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 3.69

21 B5421619 นายวัชรพล  แสงเพ็ชร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอากาศยาน) 3.94

22 B5422012 นายพรเทพ  ป้องชาลี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์) 3.86

23 B5412921 นายจาตุรงค์  ศรีวัฒนพงศ์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 3.65

24 5412100170	นางสาว	กิตติกา	  	อร่ามรัตนพันธ์ุ	เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ) 3.72

25 5412100070	นางสาว	พรรษชล	  	อุทานวรพจน	์เทคโนโลยีบัณฑิต (การจัดการจราจรทางอากาศ) 3.68

26 5412101940	นางสาว	เบญจา	  	จันทร์ประสิทธ์ิ	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์การบิน) 3.53

รายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับเข็มทองค า

ประจ าปีการศึกษา  2557
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3.4  สรุปจ ำนวนบัณฑิต   

      ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะต้องสรุปจ านวนบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ
จ านวนบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา จัดส่งให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

-   เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ (ส่วนส่งเสริมวิชาการ) 
-   ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

  

ตัวอย่าง : ตารางสรุปจ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตเกียรตินิยม 
 

 
   

 

จ านวนผู้ได้รับเกียรตินิยม ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 19)

ส านักวิชา เกียรตินิยมอันดับ 1 เกียรตินิยมอันดับ 2 รวม

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม

1. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ - - 0 - 2 2 0 2 2

2.ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 3 2 6 8 3 8 11

3.ส านักวิชาวิศวกรรรมศาสตร์ 26 10 36 27 22 49 53 32 85

4.ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม - 5 5 - 3 3 0 8 8

5.ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 4 9 13 10 17 27 14 26 40

6.ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ - 6 6 - 17 17 0 23 23

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

รวมท้ังส้ิน 32 39 71 48 79 127 80 118 198

จ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 19)

ส านักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

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

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

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

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

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

5.ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 35 147 182 - - 0 - - 0 35 147 182

6.ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 45 48 - - 0 - - 0 3 45 48

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

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

เหรียญรำงวัล เข็มทองค ำ เข็มวิทยฐำนะ 
 

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าเหรียญรางวัล 
เข็มทองค า และเข็มวิทยฐานะ ส าหรับมอบให้กับบัณฑิต ดังนี้ 

- เหรียญรำงวัล มอบให้กับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และเกียรตินิยมอันดับสอง 
ในพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม วันซ้อมใหญ่  

- เข็มทองค ำ มอบให้กับบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมสูงสุดของสาขาวิชา โดยจะได้รับในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

- เข็มวิทยฐำนะ มอบให้กับบัณฑิตทุกคน   
 
 
 

 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ.2546 ได้

ระบุถึงการให้ปริญญาเกียรตินิยม เหรียญรางวัลและเข็มทองค าไว้ ดังนี้  

ข้อ  25  การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

25.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

25.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร    

        25.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

25.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

   25.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

 25.2  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ   
   25.1.1-25.1.3  และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 

 

ข้อ 29  การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า  

 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  29.1  นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับรับเหรียญทองเกียรตินิยม  

  29.2  นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับรับเหรียญเงินเกียรตินิยม 

29.3  นักศึกษาท่ีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย    

              สะสมสูงสุดในสาขาวิชา จะได้รับเข็มทองค า   
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4.1 เหรียญทองเกียรตินิยม 

ลักษณะเป็นเหรียญโลหะกลมเคลือบสีทองล้วน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร ตรง

กลางเหรียญประกอบด้วยสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษมีลักษณะนูนออกจาก

พ้ืนที่ ท าผิวเป็นลักษณะผิวทรายละเอียด ล้อมรอบด้วยตัวเฟืองที่เป็นสันนูนเช่นเดียวกัน บนตัวเฟืองมี

ข้อความว่า เกียรตินิยมอันดับ ๑ อยู่ด้านล่างและชื่อ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี อยู่ด้านบนของ

ตัวเฟือง  ด้านบนของเหรียญมีห่วงส าหรับร้อยสายริบบิ้นสีทอง  ด้านหลังของเหรียญสลักข้อความ    

ชื่อสกุล สาขาวิชา และปีการศึกษา เป็นตัวอักษรที่แกะลงไปในเนื้อเหรียญ 

 
             

    

 

 

ภาพที่  4   เหรียญทองเกียรตินิยม  
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4.2 เหรียญเงินเกียรตินิยม 

ลักษณะ รูปแบบเช่นเดียวกับเหรียญทองเกียรตินิยม  แตกต่างกันที่ เหรียญเงินเกียรตินิยม

จะเคลือบสีเงินล้วน และใช้ข้อความ เกียรตินิยมอันดับ ๒  

 

 

  

 

 

 

 

ภาพที่  5   เหรียญเงินเกียรตินิยม 
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4.3 เข็มทองค ำ 

ลักษณะของเข็มทองค า เป็นรูปสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตร 

ท าด้วยทองค าแท้ทั้งชิ้น ด้านหลังของเข็มเป็นพ้ืนทึบสลักชื่อสกุล และอักษรย่อสาขาวิชาของผู้ที่ได้รับ 

มีเข็มกลัดที่ด้านหลังส าหรับประดับที่หน้าอก เป็นโลหะเคลือบสีทอง ที่ปลายเข็มมีห่วงคล้องปิดตัว

ปลายเข็ม และมีกล่องใส่เข็มทองค าด้วย 

 

                          

     

                   

                

                                 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ในการด าเนินการจัดท าเข็มทองค า ศูนย์บริการการศึกษาจะส่งเรื่องไปยังส่วนพัสดุเพ่ือให้

ด าเนินการจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ โดยจะก าหนดให้ผู้ประกอบการจัดส่งเข็มทองค าให้ล่วงหน้าก่อน

วันพิธี  ซึ่งจะต้องฝากเก็บรักษาไว้ที่ตู้นิรภัย ส่วนการเงินและบัญชีก่อน และจะเบิกออกมาเพ่ือมอบให้

บัณฑิตในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ภาพที่  6  เข็มทองค า 

 



 
  

41 

4.4 เข็มวิทยฐำนะ 

ตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยครุยประจ าต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะ 
และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544   

ข้อ 12 เข็มวิทยฐานะ ท าด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะเป็นรูปดุน ขนาดความสูง 5 เซนติเมตร  
มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยภาพท้าวสุรนารี ณ ใจกลาง มีเส้น
โค้งงอนหงายขนาบ 2 ข้างของภาพ ข้างละ 4 เส้น ซึ่งเกยและเชื่อมต่อกัน มีภาพเชิงนามธรรมของพืช
พรรณ และเฟืองจักรใต้ภาพท้าวสุรนารี 

ซึ่งได้มีการออกแบบโดยจ าลองรูปลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และเพ่ิมเส้นกรอบล้อมรอบ
ชื่อของมหาวิทยาลัยด้านล่างเช่นเดียวกับเข็มทองค า แต่ท าด้วยโลหะเคลือบและลงสีตามสีจริงของรูป
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ สีทอง แสด และด า มีขนาดความสูง 5 เซนติเมตร  ด้านหลังมีเข็มกลัดยึด
ติดส าหรับประดับอกเสื้อโดยมีห่วงคล้องปิดที่ปลายเข็มด้วย  

 

  
 

 
          

 

 

 

ภาพที่  7   เข็มวิทยฐานะ 



 
 

42 
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บทท่ี 5 

กำรจัดท ำหนังสือท ำเนยีบบัณฑิต 
  

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละปีการศึกษา จะมีการจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต เพ่ือ
มอบให้กับบัณฑิตทุกคน โดยซึ่งมหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดท าหนังสือ
ท าเนียบบัณฑิตขึ้นมาชุดหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ เตรียมความพร้อม ออกแบบ รวบรวมข้อมูล และจัดท า
หนังสือท าเนียบบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา โดยมีขั้นตอนการจัดท าหนังสือ ดังนี้  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

  

  

 
 

1. ศูนย์บริการการศึกษา ท าบันทึกเสนอ
อธิการบดีขอความเห็นชอบแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการออกแบบและจัดท า
หนั ง สื อท า เ นี ย บบัณ ฑิ ต  ป ร ะจ า ปี
การศึกษา  

 

2. ฝ่ายเลขานุการฯ เชิญคณะอนุกรรมการฯ 
ประชุมครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการจัดท า
หนังสือ และรูปแบบหนังสือ  
- พิจารณาแผนการจัดท าหนังสือ 
- ก าหนดรูปแบบการจัดท าหนังสือฯ  

และจ านวนเล่มที่พิมพ์ 
- มอบหมายงาน คณะอนุกรรมการฯ 

 

3. ฝ่ายเลขานุการฯ จะส่งรายละเอียดรูปแบบ
กา ร จั ดท า หนั ง สื อ  ที่ ไ ด้ จ า กประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ให้ผู้แทนส่วน
พัสดุ เพ่ือติดต่อเชิญโรงพิมพ์ ให้มาน าเสนอ
รูปแบบและราคาหนังสือท าเนียบบัณฑิต   

 

 

เริ่มต้น 

เสนอแตง่ตั้งคณะอนุกรรมการ 

ออกแบบและจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต  

 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1   
 

ส่วนพัสดุติดต่อโรงพิมพ์ให้มาเสนอ
รูปแบบและราคาหนังสือท าเนียบบัณฑิต 
 

 

  A 
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน สัญลักษณ์ของกระบวนกำร 

 
 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  2  

เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ 

 
 
 
 

5. เมื่อคณะอนุกรรมการมีมติคัดเลือกโรงพิมพ์
ที่จะจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบบัณฑิตได้
เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดท า
การขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือ โดยท า
หนังสือขอให้จัดจ้างส่งไปยังส่วนพัสดุ เพ่ือ
ด าเนินการตามจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
ต่อไป 

  

6. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลส าหรับการ
จัดพิมพ์หนังสือท าเนียบบัณฑิตส่งให้โรงพิมพ์  

 

7. ประสานการจัดพิมพ์หนังสือกับโรงพิมพ์ 
จนกระทั่งได้ต้นฉบับที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
สมบูรณ์  

 

 

8. เมื่อโรงพิมพ์จัดพิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว 
คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาตรวจรับ
หนังสือให้เรียบร้อยก่อน ที่จะน าไปมอบ
ให้กับบัณฑิต 

 

9. จัดเตรียมหนังสือท าเนียบบัณฑิต เพ่ือมอบ
ให้กับบัณฑิตในวันซ้อมย่อยครั้งที่สอง  

 
 
 
 
 
 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  2   

 
 

ขออนุมัติจัดจ้างพิมพ์หนังสือ 
ท าเนียบบัณฑิต  

 
 

รวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดพิมพ์  
ส่งโรงพิมพ์ 

 
 

ประสานการจัดพิมพ์หนังสือ และ
ตรวจสอบต้นฉบับ กับโรงพิมพ์ 

 

ตรวจรับหนังสือท าเนียบบัณฑิต  
ที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 

 

มอบให้บัณฑิตในวัน
ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 

 

  A 
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5.1 กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 

สัปดาห์ที่ 10 ของภาคการศึกษาท่ี 3 ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตจะท าบันทึกเสนอ

อธิการบดีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดท าหนังสือท าเนียบ

บัณฑิต โดยโครงสร้างของคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา      ประธาน 

2. รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา    รองประธาน 

3. คณาจารย์/ผู้แทนจากส านักวิชา    อนุกรรมการ 

4. คณาจารย์/ผู้แทนจากส านักวิชา    อนุกรรมการ 

5. ผู้แทนศูนย์นวัตกรรมฯ  อนุกรรมการ 

6. ผู้แทนส่วนพัสดุ อนุกรรมการ 

7. ผู้แทนส่วนประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ 

8. หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต อนุกรรมการและเลขานุการ 

9. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

               ทั้งนี้อนุกรรมการ ล าดับที่ 3.-5. ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม และความจ าเป็น   

 อนึ่ง ก่อนการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ นั้น ฝ่ายประมวลผลและ

ข้อมูลบัณฑิตจะท าบันทึกถึงหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นก่อน เพ่ือขอความอนุเคราะห์จัดส่งผู้แทนของ

หน่วยงานร่วมเป็นคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต (ตัวอย่างดัง

รายละเอียดภาคผนวก หน้า 156)  
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5.2 กำรประชุมคณะอนุกรรมฯ 
 

 การประชุมครัง้ที่ 1  พิจารณาแผนการจัดท าหนังสือ ก าหนดรายละเอียด และรูปแบบหนังสือ  
ภายหลังจากมีค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการออกแบบและจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิตเรียบร้อย

แล้ว ฝ่ายเลขานุการจะเชิญคณะอนุกรรมการฯ ประชุม ครั้งที่ 1  เพ่ือพิจารณาแผนการจัดท าหนังสือ 
และก าหนดรายละเอียดรูปแบบหนังสือ (ดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 157-163)  

      -ตวัอย่าง- 
แผนด ำเนินงำน จัดท ำหนังสือท ำเนียบบัณฑิต รุ่นที่ 19  ปีกำรศึกษำ 2557 

      

วัน/เดือน/ปี รำยกำร 

ภายใน 10 มิถุนายน 2558 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 เพ่ือวางแผน 
      การจัดท าหนังสือฯ 

  1.1  พิจารณาแผนการจัดท าหนังสือฯ  
  1.2  ก าหนดรูปแบบการจัดท าหนังสือฯ และจ านวนเล่มที่พิมพ์ 
  1.3  มอบหมายงาน คณะอนุกรรมการฯ 

ภายใน 30 มิถุนายน 2558 2. ส่งข้อมูลให้ส่วนพัสดุติดต่อเชิญโรงพิมพ์มาเสนอรูปแบบและราคา 

 
3. ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2  
     เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์  

  4.  ฝ่ายเลขาฯ ขออนุมัติจัดจ้างโรงพิมพ์ 

  5.  ฝ่ายเลขาฯ รวบรวมข้อมูลจากส านักวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ  

ภายใน 20 กรกฎาคม 2558 6. จัดส่งข้อมูล และรูปถ่ายของบัณฑิตที่มีอยู่ทั้งหมดให้โรงพิมพ์  

ภายใน 10 สิงหาคม 2558 7. โรงพิมพ์ส่งต้นฉบับหนังสือ ครั้งที่ 1 ให้คณะอนุกรรมการ  

ภายใน 31 สิงหาคม 2558 8. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา และแจ้งโรงพิมพ์แก้ไข  

ภายใน 15 กันยายน 2558 9. โรงพิมพ์ส่งต้นฉบับหนังสือที่แก้ไขครั้งสุดท้ายให้ตรวจก่อนจัดพิมพ์     

ภายใน 5 ตุลาคม 2558 
 

10. โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือท าเนียบบัณฑิตฉบับสมบูรณ์ให้คณะกรรมการ 
     ตรวจรับหนังสือฯ   
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ตัวอย่ำง : รำยละเอียดหนังสือท ำเนียบบัณฑิต ประจ ำปีกำรศึกษำ  2557 
 

  ส่วนที ่ 1    หนังสือท ำเนียบบัณฑิต  
1. ปก และกล่องใส่หนังสือ  
2. รองปก / สารบัญ / ปณิธานของมหาวิทยาลัย   (ไทย-อังกฤษ)  
3. สาร – รูปภาพ    
  1) นายกสภามหาวิทยาลัย   
  2) อธิการบดี 
  3) นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 
4. สาร-รูปภาพคณบดี และรูปภาพบัณฑิตของแต่ละส านักวิชา    
  1)  ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  
  2)  ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม 
  3)  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร ์
  4)  ส านักวชิาแพทยศาสตร ์
  5)  ส านักวชิาวทิยาศาสตร ์
  6)  ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร ์
  7)  สถาบนัการบนิพลเรือน    

5. บทความจากบัณฑิต  (16 คน)  
  องค์การนักศึกษา    
  1)  ผู้แทนองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  1 คน และ สภานกัศึกษา 1 คน  
        ปริญญาเอก  
    1)  ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม   1 คน   
  2)  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์    1 คน    
 ปริญญาโท  
    1)  ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  1  คน  
  2)  ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์   1  คน    
  ปริญญาตรี  
    1)  ส านักวชิาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน 
  2)  ส านักวชิาเทคโนโลยีสังคม  1  คน    
  3)  ส านักวชิาแพทยศาสตร์      2  คน   (แพทย์=1  สาธารณสขุ=1) 
 4)  ส านักวชิาวทิยาศาสตร์       1  คน  
 5)  ส านักวชิาวิศวกรรมศาสตร์  3  คน 
 6)  ส านักวชิาพยาบาลศาสตร์   1  คน 
  7)  สถาบนัการบนิพลเรือน      1  คน    
6.   ภาพกิจกรรมบัณฑิต 

ส่วนที่  2  DVD Interactive 
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ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ฝ่ายเลขานุการฯ จะสรุปข้อมูล
รายละเอียดของหนังสือท าเนียบบัณฑิต ส่งให้ผู้แทนส่วนพัสดุ เพ่ือเชิญโรงพิมพ์มาเสนอรูปแบบและ
ราคาหนังสือ ดังตัวอย่าง 

ส่วนที่ 1   หนังสือท าเนียบบัณฑิต 
1.  กล่องใส่หนังสือ  - ท าด้วยกระดาษอาร์ต พิมพ์ 4 สี หุ้มจั่วปัง Spot UV เคลือบลามิเนต    

  พร้อมท่ีใส่ แผ่น DVD หรือท าด้วยวัสดุอื่น ตามความเหมาะสม 

2.  ปก  ปกแข็งพิมพ์ 4 สี  Spot UV   เคลือบลามิเนต  
3.  เนื้อใน  กระดาษอาร์ต ไม่น้อยกว่า 130 แกรม พิมพ ์4 สี  ไม่น้อยกว่า 240 หน้า 

 4.  ขนาด  A4  (8.1/4  x  11.3/4  นิ้ว)   
5.  เข้าเล่ม เย็บกี่  ไสกาว 
6.  จ านวน 2,400 เล่ม  

ส่วนที่ 2   DVD  Interactive + Music VDO เพลงประจ ามหาวิทยาลัย 3 เพลง                           
(มาร์ชสุรนารี,ปีบทอง,ลาร่มปีบทอง) พร้อมภาพประกอบที่สอดคล้องกับเนื้อเพลง  
ปก DVD สกรีน 4 สี จ านวน 2,400 แผ่น  และสามารถใช้ในรูปแบบ e-book ได้  

 

ข้อมูลเพิ่มเติม ส าหรับโรงพิมพท์ี่จะเสนอรูปแบบและราคา 
1. ให้โรงพิมพ์น าเสนอตัวอย่างรูปเล่มของหนังสือท าเนียบบัณฑิต (โดยมีตัวอย่างภาพและที่อยู่

ของบัณฑิตจัดพิมพ์ในหน้าเดียวกัน) พร้อมผลงานที่เคยจัดท า เพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะอนุกรรมการฯ  

2. การออกแบบให้มี THEM ครบรอบ 25 ปี มทส.และหรือ การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 

3. รูปแบบของหนังสือจัดพิมพ์ในแนวตั้ง 
4. ให้ผู้น าเสนอรูปแบบ/ราคา มีอ านาจในการต่อรองราคาได้ในวันเสนอผลงาน 
5. มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอหรือทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการรับราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องความเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ยกเลิกการเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูล
บัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-223028 
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การประชุมครั้งที่ 2  เพ่ือคัดเลือกโรงพิมพ์  
 

ฝ่ายเลขานุการฯ จะเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ 

โดยให้โรงพิมพ์มาน าเสนอรูปแบบหนังสือท าเนียบบัณฑิต พร้อมราคา จากนั้นคณะอนุกรรมการจะ

พิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ที่เห็นว่ารูปแบบที่น าเสนอมีความเหมาะสม ตรงตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้

ก าหนดไว้ (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 164-167) ทั้งนี้หากไม่สามารถพิจารณาคัดเลือกโรง

พิมพ์ได้ในการประชุมครั้งที่ 2 ประธานคณะอนุกรรมการฯ จะก าหนดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ

อีกครั้งเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ใหม่  

 

5.3 กำรขออนุมัติจัดจ้ำงพิมพ์หนังสือท ำเนียบบัณฑิต 

เมื่อพิจารณาคัดเลือกโรงพิมพ์ที่จะจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบบัณฑิตได้เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย

เลขานุการฯ จะมีหนังสือขอให้จัดจ้างไปยังส่วนพัสดุ เพ่ือด าเนินการจัดจ้างพิมพ์หนังสือท าเนียบ

บัณฑิตต่อไป โดยใช้งบประมาณงาน/โครงการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฝ่ายจัดเตรียมปริญญา

บัตร) ซ่ึงฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตจะจัดท าค าของบประมาณประจ าปีของงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ไว้ส าหรับการจัดพิมพ์หนังสือท าเนียบบัณฑิตด้วย  

อนึ่งในหนังสือขอให้จัดจ้างนั้น จะขอแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง และกรรมการตรวจรับ

หนังสือท าเนียบบัณฑิตไปพร้อมด้วย ซึ่งเมื่อส่วนพัสดุได้รับเรื่องแล้ว ก็จะไปด าเนินการขออนุมัติจัดจ้าง

พิมพ์หนังสือท าเนียบบัณฑิตต่อไป (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 168-172) 
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5.4 รวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดพิมพ์ 
ฝ่ายเลขานุการฯ จะรวบรวมข้อมูลข้อมูลส าหรับการจัดพิมพ์หนังสือจากฝ่าย/หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง และจัดส่งให้โรงพิมพ์ ดังนี้ 
1) สาร และภาพถ่าย (สวมชุดครุย)  

- นายกสภามหาวิทยาลัย  
- อธิการบดี  
- นายกสมาคมเทคโนโลยีสุรนารี 

2) สาร และภาพถ่าย (สวมชุดครุย) คณบดี และผู้ว่าการ  

- คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  

- คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

- คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  

- คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์  

- คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์  

- คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

- ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน 
3) ภาพถ่ายบัณฑิต (สวมชุดครุย)  
4) ข้อมูลของบัณฑิต : ชื่อ-สกุล ส านักวิชา สาขาวิชา ที่อยู่   
5) บทความจากผู้แทนบัณฑิต   ประกอบด้วย 

- องค์การนักศึกษา  (องค์การบริหารฯ 1 คน และสภานักศึกษา 1 คน) 

- ปริญญาเอก  2 คน (เวียนแต่ละส านักวิชา) 

- ปริญญาโท  2 คน (เวียนแต่ละส านักวิชา) 

- ปริญญาตรี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  1 คน 

- ปริญญาตรี ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 1 คน 

- ปริญญาตรี ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  1 คน 

- ปริญญาตรี ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 2 คน  (แพทยศาสตร์ 1 คน สาธารณสุขฯ 1 คน) 

- ปริญญาตรี ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  1 คน   

- ปริญญาตรี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  3 คน   

- สถาบันการบินพลเรือน 1 คน   
ทั้งนี้จ านวนบทความสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม ตามความเหน็ของคณะอนุกรรมการฯ 
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6) ภาพแห่งความประทับใจ  ในส่วนนี้จะประกอบด้วยภาพต่าง ๆ  ดังนี้  
6.1)  ภาพกิจกรรมของบัณฑิตแต่ละส านักวิชา โดยรวบรวมจากแต่ละส านักวิชา 
6.2) ภาพกิจกรรมของบัณฑิต ที่เป็นกิจกรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่บัณฑิตได้

เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งภาพกิจกรรมดังกล่าวจะ
รวบรวมจากส่วนประชาสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้แก่  
ภาพกิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่  
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
กิจกรรมการอบรมทักษะการเรียน 
พิธีสักการะท้าวสุรนารี 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ 
พิธีไหว้ครู   
กิจกรรม freshy night 

6.3) ภาพสถานที่ และภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงภาพกิจกรรมส าคัญ ๆ  
ของมหาวิทยาลัยในรุ่นปีการศึกษาที่จัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต  
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5.5 กำรตรวจสอบต้นฉบับ  

ฝ่ายเลขานุการฯ จะประสานกับโรงพิมพ์โดยตลอด เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการจัดพิมพ์
หนังสือท าเนียบบัณฑิต โดยมีข้อมูลหลักๆ ที่จะต้องตรวจสอบ ได้แก่ การพิมพ์ข้อความ/อักษร ความ
ถูกต้องของภาพถ่ายบัณฑิต ชื่อ สกุล ที่อยู่ของบัณฑิต เป็นต้น 
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5.6 กำรตรวจรับหนังสือท ำเนียบบัณฑิต   

ตามแผนการด าเนินงานจัดท าหนังสือท าเนียบบัณฑิต จะก าหนดวันให้โรงพิมพ์จัดส่งหนังสือ
ท าเนียบบัณฑิตที่จัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คณะกรรมการตรวจรับก่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
1 สัปดาห์  

เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการส่งมอบหนังสือท าเนียบบัณฑิต คณะกรรมการตรวจการจ้างจะ
ด าเนินการตรวจรับหนังสือท าเนียบบัณฑิต โดยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตาม
คุณลักษณะที่ก าหนดหรือไม่  

 

ตัวอย่างหนังสือท าเนียบบัณฑิต รุ่นที่ 19 ประจ าปีการศึกษา 2557 
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5.7 กำรมอบหนังสือท ำเนียบบัณฑิต 

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะน าหนังสือท าเนียบบัณฑิตที่ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ไปยัง
บริเวณสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร อาคารสุรพัฒน์ 2 และจัดเรียงไว้ตามจ านวน และล าดับ
แถวที่นั่งของบัณฑิต (ตามตัวอย่างผังที่นั่งฯ) เพ่ือเตรียมมอบให้กับบัณฑิตในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2  
ต่อไป  

ตัวอย่าง : ผังที่นั่งบัณฑิตและอาจารย์คุมแถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
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บทท่ี 6 

กำรเตรียมกำรก่อนวันพิธ ี
 

 ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกิจที่จะต้องจัดเตรียมก่อนวันพิธี ได้แก่ การส ารวจความ
ประสงค์ เข้ ารับปริญญาบัตรของบัณฑิต การจัด เตรียมบุคลากรปฏิบัติ งาน การประชุม
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร และการประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

6.1 กำรส ำรวจควำมประสงค์เข้ำรับปริญญำบัตร 
เมื่อฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิตได้จัดท ารายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาบัตร 

ประจ าปีการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศแจ้งที่  http://reg.sut.ac.th  ให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ 
และด าเนินการแจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา ตามข้ันตอนดังนี้ 

1) Login เข้าระบบทะเบียนและประเมินผลนักศึกษา  
 

 
 

2)  เลือกเมนู การเข้ารับปริญญา   

 

เลือก  

http://reg.sut.ac.th/
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3) เลือกแจ้งความประสงค์การเข้ารับปริญญา  

                  
 

- ประสงค์ เข้ำรับปริญญำ  และกรณีบัณฑิตที่มีความบกพร่องทางร่างกาย มีโรค
ประจ าตัว หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่สามารถเข้ารับปริญญาได้ตามปกติ ให้แจ้งข้อมูล/ระบุความ
ต้องการพิเศษลงในช่อง   

 

- ไม่ประสงค์เข้ำรับปริญญำ : บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับปริญญา ติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร
ได้ภายหลังวันพิธีฯ เป็นต้นไป ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 
โทรศัพท์ 044-223028  

 

4) การแสดงผล เมื่อบัณฑิตท ารายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏข้อมูล 
 

 
 

           

เลือก  
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  อนึ่ง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกคน จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนบัณฑิต

ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด คนละ 2,000 บาท โดยหักจากเงินประกันทั่วไป ไม่ว่าบัณฑิตจะ

เข้ารับหรือไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 173)  

ส าหรับบัณฑิตที่มีเหตุผลและความจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตรในรุ่นปีที่ส าเร็จ

การศึกษาได้ และประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป ดังนี้ 

1) ให้บัณฑิตที่ประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เสนอเหตุผลความ

จ าเป็นที่ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นปีนั้นได้ ที่ศูนย์บริการ

การศึกษาก่อนวันพิธีฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน  

2) มหาวิทยาลัยควรมอบให้ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติ

การเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

3)  ให้ศูนย์บริการการศึกษาแจ้งผลการพิจารณาให้บัณฑิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

4) บัณฑิตที่มีเหตุผลความจ าเป็นสามารถขอเลื่อนการรับปริญญาบัตรได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 

       (มติสภาวชิาการ ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552)  
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เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญาแล้ว (ประมาณ 3 สัปดาห์
ก่อนวันพิธี)  ให้สรุปข้อมูล เพ่ือเสนอที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ และฝ่ายฝึกซ้อม เพ่ือทราบ
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้  

 

ผลกำรกำรส ำรวจควำมประสงค์เข้ำรับปริญญำ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2558       

บัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2557  ดังนี้  

ประสงค์เข้ารับฯ ติดภารกิจและอ่ืน ๆ 
ไม่สามารถเข้ารับฯ ได ้

ไม่ตอบ รวม* 

1,821 คน 
(90.70%) 

26 คน 
(1.30%) 

155 
  (7.74%) 

2,002 
 

            

       หมายเหตุ * เฉพาะบัณฑิต มทส.   

          

บัณฑิตแจ้งข้อมูลปัญหำทำงด้ำนสุขภำพ และอื่น ๆ  ดังนี้    
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ สำขำวิชำ รำยละเอียด โทรศัพท ์

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

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

3. น.ส. xxxxxxxxx (B54XXXXX)   อนามัยสิ่งแวดล้อม มีปัญหาเรื่องขาไมเ่ท่ากัน  

แต่สามารถเดินไดป้กต ิ

xxx-xxxxxxx 

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

พิษ เหนื่อยง่าย 

xxx-xxxxxxx 

5. น.ส. xxxxxxxx (M52XXXXX)   การจัดการ  บัณฑิตมีความบกพร่องทาง

กาย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่

สามารถยืนได้ (ต้องนั่ง

รถเข็น) 

xxx-xxxxxxx 

 

  

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิตจะน าไปเป็นข้อมูล

ส าหรับการดูแลบัณฑิตต่อไป และกรณีมีบัณฑิตพิการ หรือพระภิกษุสงฆเ์ข้ารับพระราชทานปริญาบัตร 

ฝ่ายพิธีการจะต้องแจ้งข้อมูลให้ส านักพระราชวังทราบด้วย  
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6.2  กำรจัดเตรียมบุคลำกรปฏิบัติงำน 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องมีการจัดเตรียมบุคลากรส าหรับ

ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ดังนี้ 

1) จัดท าหนังสือถึงบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา ขอความร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร โดยให้บุคลากรของศูนย์บริการการศึกษาทุกคน ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ได้แจ้งความประสงค์ในการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งได้แบ่งหน้าที่เป็น  

1.1) การเชิญปริญญาบัตร  

1.2) การจัดเรียงปริญญาบัตร   

1.3) การรับรายงานตัวบัณฑิต  

2) เมื่อได้ข้อมูลตอบกลับแล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในฝ่าย

จัดเตรียมปริญญาบัตร ประกอบด้วย ทีมเชิญปริญญาบัตร ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร และ

ทีมรับรายงานตัวบัณฑิต ตามล าดับความต้องการที่แจ้งมา หากมีผู้แจ้งความประสงค์ใน

แต่ละงานมากหรือน้อยกว่าอัตราก าลังของแต่ละงาน ฝ่ายเลขานุการจะพิจารณารวบรวม

เสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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6.3 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร 

ฝ่ายเลขานุการ จะเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ก่อนวันพิธี 

ประมาณ 1 สัปดาห์  เพ่ือชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1      เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ 

        วาระที่ 1.1      เร่ืองแจ้งจากประธาน 

   วาระที่ 1.2      ค าสั่งฯ เรื่อง แต่งตัง้คณะอนุกรรมการฝา่ยตา่ง  ๆในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร   

ประจ าปีการศึกษา   

   วาระที่ 1.3 จ านวนบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา  

         วาระที่ 1.4 การปฏิบัติงาน ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศกึษา  
     

ระเบียบวำระท่ี  2    เรื่องอ่ืน ๆ  
 

(ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 174-182)   
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6.4 กำรประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  

ในการด าเนินงานของฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะมีการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  ดังนี้  

1)  ฝ่ายวิทยุสื่อสารและโทรคมนาคม   

ประสานแจ้งความต้องการใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และวิทยุสื่อสารส าหรับพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ได้แก่ 

- วิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ จ านวน 2 เครื่อง 

- คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 12 เครื่อง 

- Printer 1 ชุด                                          ส าหรับใช้ในการรับรายงานตัวบัณฑิต 

- USB 1 ชุด 

- สาย LAN จ านวน 13 จุด พร้อมเจ้าหน้าที่ติดตั้งสาย LAN ณ จุดรับรายงานตัว  

                (ตัวอย่างดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 183-184) 

2)  ฝ่ายอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย 
2.1) แจ้งรายชื่อบุคลากรเพ่ือจัดท าบัตรรักษาความปลอดภัย ในงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร เมื่อได้ข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 
ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งข้อมูลไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย เพ่ือจัดท าบัตรประจ าตัวส าหรับใช้แสดงตนในการปฏิบัติหน้าที่ใน
วันพิธี ตามระบบการรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดในแต่ละพ้ืนที่ของบริเวณพิธีจัด
งาน  

2.2) ขอใช้รถยนต์ ในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี โดยขอเป็นรถตู้
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 1 คัน และรถยนต์นั่งส าหรับผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
1 คัน 

2.3) ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมคนงาน เพ่ือขนย้ายปริญญาบัตร เหรียญ
เกียรตินิยม พาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ต่าง ๆ จากศูนย์บริการการศึกษา ไปยัง
สถานที่จัดงานพิธี  อาคารสุรพัฒน์ 2 ก่อนวันพิธี และขนอุปกรณ์ต่าง ๆ กลับมายัง
ศูนย์บริการการศึกษาภายหลังเสร็จสิ้นพิธี 

2.4) ขอความอนุเคราะห์โต๊ะ เก้าอ้ี ส าหรับการรับรายงานตัวบัณฑิต ณ จุดรับรายงานตัว 
(โต๊ะ 12 ตัว เก้าอ้ี 20 ตัว)   และโต๊ะส าหรับใช้ในการจัดวางปริญญาบัตร ณ ห้อง
จัดเตรียมปริญญาบัตร อาคารสุรพัฒน์  2 จ านวน  17 ตัว 
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การจัดสถานที่ : รับรายงานตัวบัณฑิต  
 

 
 

 

การจัดสถานที่ : ห้องจัดเรียงปริญญาบัตร  
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       บทท่ี 7 

กำรปฏิบัติงำนในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ก าหนดการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วย วันซ้อมย่อยครั้งที่ 1 และวันซ้อม

ย่อยครั้งที่ 2  วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  (ดังรายละเอียดภาคผนวก หน้า 185)  

ซึ่งฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันซ้อมย่อยครั้งที่ 2 จนถึงวันพิธีฯ ดังนี้ 

7.1 วันซ้อมย่อย ครั้งท่ี 2     
ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีภารกิจที่เก่ียวข้อง และต้องปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ดังนี้ 

7.1.1 กำรซ้อมพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม  
ในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 จะมีการฝึกซ้อมพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยผู้อ านวยการ 

และศูนย์บริการการ ซึ่งท าหน้าที่ขานชื่อบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยม จะฝึกซ้อมการขาน

ชื่อบัณฑิต  

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะต้อง จัดเตรียมค าขานชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมให้กับ

ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา ในกรณีที่บัณฑิตเกียรตินิยมไม่มารายงานตัวเข้ารับปริญญา 

จะต้องตัดรายชื่อดังกล่าวออกจากแฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตของผู้อ านวยการศูนย์บริการ

การศึกษาด้วย โดยก่อนเริ่มการฝึกซ้อมต้องตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตกับฝ่ายฝึกซ้อมและจัด

แถวบัณฑิตด้วย  

7.1.2 กำรซ้อมขำนชื่อบัณฑิตของคณบดี  

วันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 คณบดีแต่ละส านักวิชาจะซ้อมขานชื่อบัณฑิต ฝ่ายจัดเตรียม

ปริญญาบัตร ซึ่งดูแลรับผิดชอบการจัดท าค าขานชื่อบัณฑิตของคณบดี จะต้องจัดเตรียมแฟ้ม

ค าขานชื่อบัณฑิตให้กับคณบดี  โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1) ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มาและไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 กับฝ่าย

ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ที่แฟ้มค าขานชื่อ

บัณฑิตของคณบดี ให้เสร็จก่อนที่คณบดีจะซ้อมขานชื่อบัณฑิต 
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ภาพที่  8  การตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต  
 

 

 

ภาพที่ 9  แฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตของคณบดี  
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7.1.3 กิจกรรมภำยหลังเสร็จสิ้นกำรซ้อมย่อย ครั้งที่ 2   

    ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกิจที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ตัดรายชื่อบัณฑิตท่ีไม่มารายงานตัว ในฐานข้อมูลระบบรับรายงานตัวบัณฑิต 

2) พิมพ์รายงานค าขานชื่อบัณฑิต และจัดแฟ้มค าขานชื่อให้คณบดีส าหรับใช้ขานชื่อบัณฑิต
ในวันซ้อมใหญ่ 

3) พิมพ์รายงานรายชื่อบัณฑิตชุดระบุแถว ให้ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 

4) พิมพ์รายงานสรุปจ านวนบัณฑิตคงเหลือ ณ วันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2  ดังตัวอย่าง 
 

 

  

จ านวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 (รุ่น 19)

ส านักวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

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

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

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

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

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

5.ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 35 147 182 - - 0 - - 0 35 147 182

6.ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 3 45 48 - - 0 - - 0 3 45 48

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

รวมท้ังส้ิน 948 990 1,938 123 77 200 31 36 67 1,102 1,103 2,205
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5) จัดเตรียมเหรียญเกียรตินิยม ส าหรับมอบในวันซ้อมใหญ่ โดยเหรียญแรกจัดเรียงใส่
พานเล็ก 1 เหรียญ ที่เหลือจัดใส่พานใหญ่ ๆ ละ 8-10 เหรียญ และจะติดหมายเลข
ล าดับที่ ไว้ที่ด้านหลังของเหรียญเกียรตินิยมด้วย เพ่ือความสะดวกในการมอบเหรียญ  

 

    
 

 
 

ภาพที่ 10  การจัดเตรียมเหรียญเกียรตินิยม  
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6) จัดเตรียมปริญญาบัตร ตามล าดับการเข้ารับ (ในการฝึกซ้อมจะใช้ปริญญาบัตรของ
ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต) ได้จัดเรียงไว้เป็นชุดๆ ละ 10 ฉบับก่อน แล้วดึง
ปริญญาบัตรของผู้ที่ไม่มารายงานตัวออกจากแต่ละชุด จากนั้นจึงตรวจเช็คจ านวน
ปริญญาบัตรให้ตรงกับจ านวนบัณฑิตท่ีมารายงานตัวในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 

 

      

     ภาพที่ 11  การจัดเตรียมปริญญาบัตรส าหรับวันซ้อมใหญ่ 
 

7) จัดเตรียมกล่องเข็มทองค า ตามจ านวนบัณฑิตที่ได้รับพระราชทานเข็มทองค า ซึ่ง ใน
การฝึกซ้อมจะใช้กล่องเปล่าแทนกล่องเข็มทองค า โดยจะติดหมายเลขตามล าดับการ
เข้ารับ ก ากับไว้ที่กล่องด้วย  

 
    ภาพที่ 12  การจัดพานเข็มทองค าส าหรับวันซ้อมใหญ่  
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8) มอบหนังสือท าเนียบบัณฑิตให้กับบัณฑิต  

- จัดเรียงหนังสือท าเนียบบัณฑิตไว้ตามจ านวนบัณฺฑิตในแต่ละแถว 

- ประสานฝ่ายฝึกซ้อมฯ เพ่ือประกาศแจ้งให้บัณฑิตทราบด้วยว่าจะมีการมอบ
หนังสือท าเนียบบัณฑิตภายหลังเสร็จสิ้นการซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 

อนึ่งส าหรับบัณฑิตที่เลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรจากปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น จะ
ได้รับหนังสือท าเนียบบัณฑิตตามรุ่นที่ตนเองส าเร็จการศึกษา โดยให้บัณฑิตติดต่อรับ
ไดท้ี่ห้องจัดเตรียมปริญญาบัตร    
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7.2  วันซ้อมใหญ่      
ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร มีภารกิจที่ต้องปฏิบัติในวันซ้อมใหญ่ ดังนี้ 

7.2.1 พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม    

1) ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่ กับทีมรับรายงานตัวของฝ่าย

ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตเกียรตินิยมที่ไม่มารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่ ที่แฟ้มค าขานชื่อบัณฑิต

เกียรตินิยมของผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา  

3) เตรียมเหรียญเกียรตินิยมใส่พาน  ตรวจสอบเหรียญให้ตรงกับค าขานชื่อบัณฑิตฯ  

4) ล าเลียงพานไปจัดเตรียมไว้ที่ด้านหน้าเวที  

5) เมื่อเริ่มพิธีการมอบเหรียญเกียรตินิยม ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษาขานชื่อ

บัณฑิตเข้ารับมอบเหรียญเกียรตินิยม ตามล าดับ 

6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะหยิบพานที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้นมายืนรอ

ด้านข้างของผู้เชิญเหรียญฯ ฝ่ายพิธีการ  

7) ฝ่ายพิธีการจะหยิบเหรียญจากพานใหญ่ ใส่พานเล็ก และยื่นให้อธิการบดี เพ่ือหยิบไป

คล้องให้กับบัณฑิต 

8) ภายหลังเสร็จสิ้นการมอบเหรียญเกียรตินิยม เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะ

ล าเลียงพานกลับมายังห้องจัดเตรียมปริญญาบัตร และเตรียมการเชิญปริญญาบัตร

ต่อไป 
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ภาพที่ 13   พิธีมอบเหรียญเกียรตินิยม 
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7.2.2 กำรซ้อมรับปริญญำในวันซ้อมใหญ่      

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีมอบเหรียญเกียรตินิยมและกิจรรมอ่ืน ๆ แล้ว จะเป็นการฝึกซ้อมใหญ่

ตามก าหนดการจริง โดยฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะต้องปฏิบัติงานดังนี้  

1) ตรวจสอบชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่ กับทีมรับรายงานตัวของฝ่าย

ฝึกซ้อมและจัดแถวบัณฑิต 

2) ตัดรายชื่อบัณฑิตท่ีไม่มารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่ ที่แฟ้มค าขานชื่อบัณฑิตของคณบดี 

3) ตรวจนับจ านวนปริญญาบัตร (ใช้ปริญญาบัตรชุดฝึกซ้อมที่ได้จัดเตรียมไว้ภายหลังจาก

เสร็จสิ้นการซ้อมย่อย ครั้งที่ 2) ดึงปริญญาบัตรของผู้ที่ไม่มารายงานตัวฝึกซ้อมใหญ่

ออกจากชุดปริญญาบัตร และนับจ านวนปริญญาบัตรให้เท่ากับจ านวนผู้ที่มารายงาน

ตัวฝึกซ้อมใหญ่  

4) เตรียมพานใส่เข็มทองค า เรียงตามล าดับค ากราบบังคมทูลของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและนวัตกรรมเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนยอดเยี่ยมเข้ารับพระราชทาน
เข็มทองค า  

       (ล าดับที ่1 ใช้พานเล็ก 1 พาน ล าดับที ่2 เปน็ต้นไป ใช้พานใหญ่ ใส่พานละ 10 กล่อง )   
 

5) เริ่มการฝึกซ้อมเชิญปริญญาบัตร ตามล าดับดังนี้  
5.1)  ปริญญากิตติมศักดิ์ 

5.2)  ปริญญาบัตร เรียงตามส านักวิชา 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันการบินพลเรือน 

5.3)  เข็มทองค า   
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ภาพที่  14   การเชิญปริญญาบัตรวันซ้อมใหญ่  
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7.2.3 กิจกรรมภำยหลังเสร็จสิ้นกำรซ้อมใหญ ่  
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่แล้ว ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีภารกิจท่ีจะต้อง

ด าเนินการ ดังน้ี 

1) ตัดรายชื่อบัณฑิตท่ีไม่มาวันซ้อมใหญ่ในในฐานข้อมูลระบบรับรายงานตัวบัณฑิต 
2) พิมพ์รายงานค าขานชื่อบัณฑิตส าหรับคณบดีขานชื่อบัณฑิตในวันพิธี 

3) พิมพ์รายงานรายชื่อบัณฑิตชุดระบุแถว ส าหรับใช้วันพิธี 4 ชุด 

4) พิมพ์รายงานสรุปจ านวนบัณฑิต ยอดรวม ณ วันซ้อมใหญ่  
5) น าปริญญาบัตรฉบับจริงมาจัดเรียง    

6) ตรวจนับจ านวนปริญญาบัตร ของแต่ละส านักวิชา  

7) ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตท่ีใบปริญญาบัตรท่ีจัดเรียง ให้ตรงกับค าขานชื่อบัณฑิตของ
คณบดี  

8) ดึงปริญญาบัตรของผู้ท่ีไม่มารายงานฝึกซ้อมใหญ่ ออกมาแยกเก็บไว้ในกล่อง 

9) เบิกเข็มทองค าที่ฝากไว้กับส่วนการเงินและบัญชี 
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7.3  วันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
7.31. รับรำยงำนตัวบัณฑิต 

ในวันพิธี ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรจะท าหน้าที่รับรายงานตัวบัณฑิต (ฝ่ายฝึกซ้อม
และจัดแถวบัณฑิตจะรับรายงานตัวเฉพาะในวันฝึกซ้อม)  เมื่อเสร็จสิ้นเวลาส าหรับการรับ
รายงานตัว ทีมรับรายงานตัวบัณฑิต จะแจ้งรายชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวไปยังทีมจัดเรียง
ปริญญาบัตร 

การรับรายงานตัวบัณฑิต จะใช้ระบบการรับรายงานตัวบัณฑิตซึ่งพัฒนาโดยคุณ
สมนึก คงกลาง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการ
การศึกษา โดยฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต จะประสานเรื่องข้อมูลของบัณฑิตที่เข้ารับ
ปริญญาในแต่ละปีการศึกษา ส่งให้ตั้งค่าระบบการรับรายงานตัวบัณฑิต ส าหรับใช้ในการรับ
รายงานตัวและการจัดท ารายงานที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนการรับรายงานตัวบัณฑิต 

1) เมื่อถึงก าหนดบัณฑิตเริ่มรายงานตัว บัณฑิตจะมายังจุดรับรายงานตัว และพิมพ์
เลขประจ าตัวนักศึกษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจัดเตรียมไว้ ส าหรับการรับ
รายงานตัว 

2) เมื่อบัณฑิตพิมพ์เลขประจ าตัวนักศึกษาแล้ว หน้าจอจะปรากฏข้อมูลของบัณฑิต 
 

 
 

กรณีท่ีรายงานตัวเรียบร้อยจะปรากฏข้อความ รายงานตัวผ่าน 
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3) ระบบรับรายงานตัว จะมีรายงานสรุปจ านวนการรายงานตัวของบัณฑิต เพ่ือ
ช่วยอ านวยความสะดวก ในการตรวจสอบจ านวนบัณฑิต และมีรายงานรายชื่อ
บัณฑิตที่ยังไม่รายงานตัว เพ่ือใช้ในการตรวจสอบกับฝ่ายจัดแถวบัณฑิต  

 

ตัวอย่าง : รายงานสรุปจ านวนการรายงานตัวบัณฑิต 

 
 

ตัวอย่าง : รายงานบัณฑิตที่ยังไม่รายงานตัว  
             

 
 

4) เมื่อครบก าหนดเวลาการรับรายงานตัวแล้ว ทีมรับรายงานตัวจะแจ้งจ านวนผู้ที่มา
รายงานตัวและรายชื่อผู้ที่ไม่มารายงานตัว ให้ทีมจัดเรียงปริญญาบัตรทราบ เพ่ือ
จัดเตรียมปริญญาบัตรให้ตรงกับจ านวนผู้เข้ารับจริงต่อไป  
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7.3.2 กำรจัดเตรียมปริญญำบัตร 
1) ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร ตรวจเช็คใบปริญญาบัตรอีกครั้ง โดยตรวจสอบรายชื่อ

ที่ใบปริญญาบัตรกับรายชื่อบัณฑิตที่มารายงานตัวในวันซ้อมใหญ่  
 

 
 

ภาพที่  15   การตรวจสอบปริญญาบัตรในวันพิธี   
 

2) เมื่อครบก าหนดการรายงานตัวของบัณฑิต ทีมจัดเรียงปริญญาบัตรจะประสาน
กับทีมรับรายงานตัวบัณฑิต เพ่ือตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวใน
วันพิธี  

- กรณีที่มารายงานตัวครบ ทีมจัดเรียงปริญญาบัตรไม่ต้องด าเนินการใด ๆ 
กับแฟ้มค าขานชื่อบณัฑิตของคณบดี และใบปริญญาบัตร  

- กรณีที่มีบัณฑิตไม่มารายงานตัวเข้ารับปริญญาบัตร ทีมจัดเรียงปริญญา
บัตรจะต้องตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไม่มาฯ ออกจากแฟ้มค าขานชื่อบัณฑิต
ของคณบดีและดึงใบปริญญาบัตรออกจากกองปริญญาบัตรที่จัดเตรียมไว้ 

3) ทีมจัดเรียงปริญญาบัตร จัดเตรียมเข็มทองค า จัดเรียงใส่พาน ๆ พานที่ 1 เป็น 
พานเล็กจัดเรียง 1 เข็ม พานที่ 2 เป็นต้นไป ใช้พานใหญ่ จัดเรียงพานละ 10 เข็ม   

4) ล าเลียงใบปริญญาบัตรไปจัดเตรียมไว้ที่โต๊ะจัดเรียงปริญญาบัตรด้านข้างเวที  
5) เมื่อถึงก าหนดเวลา องค์ประธานเสด็จมาถึงยังที่ประทับบนเวทีแล้วจะเริ่มเชิญ

ปริญญาบัตรตามล าดับ  
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7.3.3 กำรเชิญปริญญำบัตร 
 

การเชิญปริญญาบัตรถวายองค์ประธานในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ผู้เชิญปริญญาบัตร 
ประกอบด้วย อาจารย์ผู้หญิงจ านวน 7 คน (เป็นผู้แทนจากส านักวิชาที่มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร) และ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา 8 คน (ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร) ท าหน้าที่เชิญ
ปริญญาบัตรจากห้องจัดเตรียมปริญญาบัตร ส่งให้อาจารย์เชิญปริญญาบัตร ดังนี้  

1) ทีมเชิญปริญญาบัตร ของฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร 8 คน ยืนเข้าแถวเรียงล าดับต่อจาก
อาจารย์เชิญปริญญาบัตรจากส านักวิชาต่าง ๆ  7 คน  

 

 
 

2) เดินขึ้นเวทีต่อจากอาจารย์ เมื่อถึงยังบนเวทีให้ถวายความเคารพด้วยการโค้งค านับ 1 ครั้ง 
(เนื่องจากแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบปกติขาวจึงถวายความเคารพด้วยการโค้งค านับ) 

3) เมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้ว ก้มลงกราบพร้อมกัน 1 ครั้ง  
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4) จากนั้นเริ่มเชิญปริญญาบัตรตามล าดับ ดังนี้ 

ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี) 
รางวัลเกียรติคุณเข็มกิตติการทองค า และโล่กิตติการ (ถ้ามี) 
ปริญญาบัตรเรียงล าดับตามส านักวิชา 
เข็มทองค า 

5)   คณบดีขานชื่อบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามล าดับ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันการบินพลเรือน 

6)   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม ขานชื่อบัณฑิตรางวัลเข็มทองค า 

7)   ในส่วนของการเชิญปริญญาบัตรจะเสร็จสิ้นที่การเชิญเข็มทองค าเป็นล าดับสุดท้าย 
ภายหลังจากที่ส่งพานเข็มทองค าให้อาจารย์เชิญปริญญาบัตรแล้ว ให้เริ่มส่งพาน
ปริญญาบัตร (พานเปล่า) ลงจากเวทีทีละพานจนหมด จากนั้นก้มกราบองค์ประธาน 
แล้วเดินเข่าถอยหลัง ในระยะพอประมาณจากนั้นลุกขึ้นแล้วโค้งค านับ 1 ครั้งก่อนลง
จากเวที  

 

7.3.4 กิจกรรมภำยหลังเสร็จสิ้นพิธี 
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร 1 คน จะรอที่ห้องจัดเตรียม

ปริญญาบัตรเพ่ือรับการติดต่อบัณฑิต กรณีท่ีปริญญาบัตรเกิดการสลับกัน  
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ภาพที่  16   การเชิญปริญญาบัตร 

 

                         ภาพที่  17 

ปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

       

   

         

  

    

 

 

 

         ภาพที่  18  เข็มทองค า 
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บทท่ี 8 

กำรด ำเนินงำนภำยหลงัเสร็จสิ้นพิธ ี
 

ภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตรมีกิจกรรมที่
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
8.1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ต้องจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของฝ่ายฯ เพ่ือน าเสนอที่
ประชุมคณะอ านวยการ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

    สรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร 
ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

วันอังคำรที่ 13 ตุลำคม 2558 
……………………………………………………….…… 

1. จ ำนวนบัณฑิตที่รับพระรำชทำนปริญญำบัตร  
 ระดับกำรศึกษำ มีชื่อเข้ำรับ

ปริญญำ* 
ขอเลื่อนรับ ไม่เข้ำรับ

ปริญญำ 
สรุปเข้ำรับ
ปริญญำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี             
ปริญญำเอก 79 2  10 67 

(2.53) (12.65) (84.81) 

ปริญญำโท 225 5 24 196 
(2.22) (10.66) (87.11) 

ปริญญำตรี 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) 

สถำบันกำรบินพลเรอืน         
ปริญญำโท 4 - - 4 

    (100) 

           ปริญญำตรี 313 3 36 274 
(2.58) (7.74) (89.67) 

รวม สบพ. 317 3 36 278 
(0.94) (11.35) (87.69) 

รวมท้ังสิ้น 2,332 
21 106 2,205 

(0.90) (4.54) (94.55) 
                หมายเหตุ *   รวมผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เลื่อนการเข้ารับปริญญาบัตรจากรุ่นปีการศึกษา 2556 จ านวน 20 ราย  
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2.  รำยชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร จำกรุ่นปีกำรศึกษำ 2557 ไปรุ่นปีกำรศึกษำ 2558  
 

ที ่   ชื่อ - สกุล สำขำวิชำ เหตุผล 

1 B5282524 นายพัฒนากร  กันดิษฐ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา อุปสมบท 
2 B5475261 นายสิทธิชัย  บุตรเมือง วิทยาการสารสนเทศ อุปสมบท 
3 B5476275 นางสาวจีรชญา  นูพิมพ์ การจัดการ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 
4 B5413331 นายชนาธิป  ชูด า เทคโนโลยีธรณี อุปสมบท 
5 B5046034 นายภาณิชพัฒน์  บุญญาชัย เทคโนโลยีธรณี ปฏิบัติงานต่างประเทศ 
6 M5241200 นายศิวนัท  ลมชิด แมคคาทรอนิกส์ ปฏิบัติงานต่างประเทศ 
7 B5541799 นายวุฒิชัย  ค ากองแก้ว แมคคาทรอนิกส์ อุปสมบท 
8 B5431717 นายนิคม  เห็มชาติ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อยู่ในช่วงทดลองงาน 

9 D5540013 นางสาวภาสพิชญ์  ชูใจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สอบสัมภาษณ์งาน 

10 D5540020 นายไพชยนต์  คงไชย   วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บิดาเข้ารับการผ่าตัด 
11 M5242245 นายชลาวุธ  สุวรรณไตรย์ วิศวกรรมเคมี อยู่ในช่วงทดลองงาน 
12 B5127542 นายสุธรรม  วิสุทธิ์เสรีวัง วิศวกรรมเคมี ศึกษาต่อต่างประเทศ 
13 B5410910 นางสาวปรียนันท์  อุตรุณ วิศวกรรมเครื่องกล ตั้งครรภ์ 
14 B5325917 นายอินธนู  เฒ่าตระกูล วิศวกรรมเซรามิก ศึกษาต่อต่างประเทศ 
15 M5341962 นางสาวกาญจนี  เพ็งไธสง วิศวกรรมโทรคมนาคม ตั้งครรภ์ 
16 M5640263 นายธีรัตม์  บูรณ์โภคา วิศวกรรมโทรคมนาคม ศึกษาต่อต่างประเทศ 
17 M5341986 นางสาวอัจฉราพร  อ้นที วิศวกรรมพอลิเมอร์ เดินทางไปต่างประเทศ 
18 B5312733 นางสาวจีระนันท์  จูชาวนา วิศวกรรมโลหการ ตั้งครรภ์ 
19 5512200140 นายธนพงศ์  ทองธานี สถาบันการบินพลเรือน อุปสมบท 
20 5612200070 นายศรัณยพัชร์  แก้วประชา สถาบันการบินพลเรือน อยู่ในช่วงทดลองงาน 
21 5612200090 นายปุณณพิชญ์  ธุระสิทธิ์ สถาบันการบินพลเรือน อยู่ในช่วงทดลองงาน 

     

3.  ค่ำใช้จ่ำยส ำหรับบัณฑิต ของฝ่ำยจัดเตรียมปริญญำบัตร   
 

ล ำดับ รำยกำร รำคำ/หน่วย จ ำนวน รวมเป็นเงิน (บำท) 
1 ท าเนียบบัณฑิต 245 2,400 เล่ม 588,000 
2 ปกปริญญาบัตร 145 2,500 อัน 362,500 

3 เข็มวทิยฐานะ 69 2,312 อัน 159,528 

4 เหรียญทองเกียรตินิยม 1,570 71 อัน 111,470 

5 เหรียญเงินเกียรตินิยม 1,400 128 อัน 179,200 

6 เข็มทองค า (มทส.)  22,450 23 อัน 516,350 
  เข็มทองค า (สบพ.)    3 * อัน (67,350) 

  
    

 รวมทัง้สิ้น    1,917,048 

      หมายเหตุ * สถาบันการบินพลเรือนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
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8.2 กำรสรุปรำยช่ือบัณฑิต 

ฝ่ายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯแล้ว ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร ต้องจัดท าบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่ไม่เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร  ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง และท าแบบฟอร์มลงลายมือชื่อส าหรับบัณฑิตที่
จะมาติดต่อรับปริญญาบัตร  ภายหลังวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป  โดยน ารายชื่อบัณฑิตที่ไม่
มารายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มาจัดเรียงตามส านักวิชา ตามตัวอย่าง ดังนี้   
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8.3 กำรจัดเก็บปริญญำบัตร 

ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร จะต้องจัดเก็บใบปริญญาบัตรของบัณฑิตที่ไม่เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรไว้เพ่ือรอการติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ภายหลังเสร็จสิ้นวันพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร โดยบัณฑิตสามารถติดต่อรับได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา  

เนื่องจากใบปริญญาบัตรถือเป็นเอกสารส าคัญ ดังนั้นจึงต้องจัดเก็บใบปริญญาบัตรไว้ในที่

ปลอดภัย และมีการลงลายมือผู้รับใบปริญญาบัตรไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายประมวลผลและ

ข้อมูลบัณฑิต จะจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่เข้ารับปริญญาบัตร เรียงตามส านักวิชา และจัดเก็บเรียง

ตามล าดับในบัญชีรายชื่อ  

วิธีการขอรับใบปริญญาบัตร มีดังนี้ 

1) รับด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา โดยน าบัตร

ประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ าตัวประชาชน มาแสดงตน 

2) กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ ให้ท าหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนรับแทน พร้อม

แนบส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้มอบฉันทะ และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้รับมอบ 

3) จัดส่งทางไปรษณีย์ หากบัณฑิตประสงค์ให้มหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์  

ให้ท าหนังสือแจ้งความประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยจัดส่งใบปริญญาบัตรให้ทางไปรษณีย์ 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และค่าจัดส่ง เป็นธนาณัติจ านวน 150 บาท   สั่ง

จ่ายในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ส่งถึง ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต 

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

รหัสไปรษณีย์ 30000 
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เอกสำรอ้ำงอิง 

 

-  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 

-  ข้อก าหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยครุยประจ าต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะ 
และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


