สารบัญ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร
กาหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ปกครองและญาติที่เข้าห้องพิธี
กาหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
คาปฏิญาณของบัณฑิต
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บัณฑิตทุกท่าน ต้องกรอกแบบสารวจภาวะการณ์ได้งานทาของบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา 2561 ที่ www.sao.mut.ac.th
เพื่อความสะดวกกรุณากรอกจากที่บ้าน หากบัณฑิตท่านใดไม่กรอกแบบ
สารวจมาล่วงหน้าอาจเกิดความล่าช้าในการวัดตัวเช่าชุดครุย

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร
เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. รายละเอียดการวัดตัวและจองภาพถ่าย
1.1 บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตรจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชาระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว
1.2 วัดตัวเช่า/ตัดชุดครุย อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันอาทิตย์ที่
29 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ให้บัณฑิตเตรียมเงินสาหรับเช่าชุดครุย
500.- บาท, เช่าชุดสูทเก่าราคาชุดละ 700.- บาท และค่าเช่าชุดสูทตัดใหม่ราคา 1,500.บาท มาชาระในวันวัดตัว สาหรับค่ามัดจาชุดครุยและชุดสูทอย่างละ 1,000.- บาท สาหรับสูท
ตัดใหม่ค่ามัดจา 1,500.- บาท นามาชาระในวันรับชุดครุย (ทางร้านจะคืนเงินมัดจาให้เมื่อ
บัณฑิตส่งชุดครุยและชุดสูทคืนภายในงานหรือที่ร้านภายในระยะเวลาที่กาหนดหลังจากวันพิธี )
หากบัณฑิตไม่สามารถมาวัดตัวเช่าชุดครุยได้ ขอให้บัณฑิตไปติดต่อโดยตรงที่ร้านอลังการ ท่า
พระจันทร์ โทร. 02-222-3829, 02-623-6405, 081-372-0672 ภายในเดือนตุลาคม
2562 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อสมทรง อดุลย์พิจิตร ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 114-2-00829-5 (พร้อมส่ง Fax: ใบ Pay-in ไปที่เบอร์
โทร. 02-623-6405 และเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อย)
1.3 จองภาพถ่ายพิธีประสาทปริญญาบัตรกับบริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบ จากัด วันอาทิตย์ที่
29 กันยายน 2562 ให้บัณฑิตเตรียมเงินสาหรับสั่งจองภาพถ่ายประมาณ 3,000.- บาท
หรือสอบถามสั่งจองภาพถ่ายที่บริษัท โทร. 02-671-4446 โทรสาร 02-671-7778
1.4 รับแต่งหน้า-ทาผม รับปริญญา คุณพชิรา แสงแก้ว เบอร์มือถือ 066-115-2889 วัน
อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562
1.4 การรับชุดครุย ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
สามารถรับชุดครุยได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน
2562 เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร F ห้อง ……….. (บัณฑิตหรือผู้อื่นที่มารับ
แทนต้องมีหลักฐานของทางร้านมาแสดงด้วย) หรือบัณฑิตจะไปรับที่ร้านที่ท่าพระจันทร์ เอง
โดยตรงก็ได้ (โดยโทรศัพท์สอบถามก่อนที่จะไปรับชุดครุยเผื่อร้านปิด)
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2. การฝึกซ้อม
2.1 การรายงานตัวในวันฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต
และบัณฑิต สามารถรับบัตรฝึกซ้อมได้ ณ จุดลงทะเบียน โดยสามารถดูเลขที่นั่งได้ ณ
www.mut.ac.th//
2.2 การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
2.2.1 วันและเวลา
- วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07:30 - 17:00 น.
2.2.2 สถานที่ฝึกซ้อม ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม)
2.2.3 การแต่งกาย แต่งกายเหมือนวันจริง (ดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7)
2.3 การรับรองการซ้อม บัณฑิตจะได้รับการประทับตราบนบัตรรับรองการฝึกซ้อม
ของตนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนรายงานตัวในวันพิธี สาหรับบัณฑิตที่ มีเหตุจาเป็นไม่
สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันที่กาหนดได้ (แจ้งก่อนล่วงหน้า) บัณฑิตสามารถติดต่อขอ
ฝึกซ้อมภายหลังได้(ก่อนถึงวันพิธี) โดยติดต่อที่สานักประชาสัมพันธ์ฯ เบอร์โทร 02-9883655 ต่อ 1105-7 และบัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตร
2.4 การถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต
ทุกท่านต้องเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตามกาหนดการ
(ดูกาหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่หน้า 4 และดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7)

3. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
บัณฑิ ตต้ องน าบั ตรรับรองการฝึกซ้อมมาใช้ ประกอบการรายงานตัว ในวันพิ ธี วั น
อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยจะต้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07:00 - 10:00 น.
(กาหนดการหน้า 6)
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กาหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
ถ่ายภาพหมู่ ณ สนามฟุตบอล
การฝึกซ้อม ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม)
ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
เวลา 08:00 - 09:00 น.
เวลา 09:00 - 09:30 น.

ลงทะเบียนฝึกซ้อม ณ อาคารกีฬาในร่ม
ซักซ้อมความเข้าใจในการซ้อมย่อย
และซ้อมใหญ่ ณ อาคารกีฬาในร่ม
ถ่ายภาพหมู่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
ณ อาคารกีฬาในร่ม (โรงยิม)

เวลา 09:30 - 11:00 น.
เวลา 11:00 - 13:00 น.
เวลา 13:00 - 16:00 น.
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ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ปกครองและญาติที่เข้าห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2561
ณ สนามกีฬา บางกอกอารีน่า
บัณฑิตสามารถเชิญผู้ปกครองและญาติเข้าร่วมพิธปี ระสาทปริญญาบัตร โดยมีข้อปฏิบัติ
ดังนี้
1. บัณฑิต 1 ท่านจะได้รับบัตรเชิญสาหรับผูป้ กครองและญาติ จานวน 2 ใบ
2. ผู้ปกครองและญาติที่มบี ัตรเชิญจะมีสทิ ธิเข้าห้องพิธี โดยจะได้นั่งบริเวณ VIP
หรืออัฒจันทร์ชั้น 2
3. สาหรับผู้ปกครองและญาติที่ไม่มีบัตรเชิญ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพื้นที่
สารอง ณ บริเวณอัฒจันทร์ชั้น 3-4
4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและญาติที่เข้าร่วมในห้องพิธี งดใช้โทรศัพท์และงดใช้เสียงดัง
5. ช่วงเวลาในการเข้าห้องพิธีระหว่าง 10:30-11:30 น. และขอความร่วมมือนั่งจนสิน้ สุด
พิธีการ
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้มอี ายุมากกว่า 10 ปี เข้าร่วมในบริเวณ VIP หรืออัฒจันทร์
ชั้น 2 ได้เท่านัน้
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กาหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2561
ณ สนามกีฬา บางกอกอารีน่า
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

08:30-10:00 น.
11:00 น.
11:30 น.
12:30 น.

- บัณฑิตลงทะเบียนห้อง 127
- บัณฑิตตั้งแถวบริเวณชั้นหนึ่ง ห้อง 171-172
- บัณฑิตเดินแถวเข้าประจาที่ ณ บริเวณห้องพิธี
- คณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าบริเวณห้องพิธี
- นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี เข้าสู่บริเวณพิธี
- นายกสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อธิการบดีรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยฯ
- คณบดีคณะต่างๆ รายงานบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร
- บัณฑิตกล่าวคาปฏิญาณ
- นายกสภาฯ ให้โอวาท
- นายกสภาฯและคณาจารย์เดินออกจากห้องพิธี
- บัณฑิตเดินแถวออกจากห้องพิธี

หมายเหตุ 1. ให้บัณฑิตทุกคนรับผิดชอบในการรายงานตัว และเข้าห้องพิธีตรงตามเวลาที่กาหนด
คณะกรรมการจะดาเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกาหนดการโดยไม่มีการรอ
2. ให้บัณฑิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับ (ดูหน้า 7)
3. บัณฑิตควรรับประทานอาหารและเข้าห้องน้าให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพิธี
4. บัณฑิตที่ต้องการคืนชุดครุยกับทางร้านในวันพิธี ให้คืนได้ที่บริเวณพิธี (ฟังประกาศ
อีกครั้ง) ในช่วงหลังเสร็จพิธีการ โดยต้องนาใบเสร็จหรือหลักฐานจากร้านเพื่อรับ
เงินมัดจาคืน
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ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
1.
2.
3.
4.

ผมทรงสุภาพ (เฉพาะบัณฑิตชาย)
ไม่สวมแว่นตาดา
ไม่ติดดอกไม้ที่ครุยวิทยฐานะ (ขณะอยู่ในห้องพิธี)
แต่งกายดังนี้

(การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธี)
ประเภท
บัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตชาย

การแต่งกายบัณฑิตหญิง

1. บุคคล
ทั่วไป

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนกไทสี
กรมท่า/ดา
- สวมทับด้วยเสื้อสูทสีกรมท่า/ดา
- กางเกงขายาวสีกรมท่า/ดาแบบและ
ทรงสุภาพ
- เข็มขัดหนังสีดา
- สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาไม่มี
ลวดลาย
- สวมครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจาคณะ

2. ข้าราชการ
ทหาร
ตารวจ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

- เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ตาม
ชั้นยศ
- สวมครุยวิทยฐานะที่มีแถบประจาสี
คณะหรือตามข้อ 1

- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ่าหน้าแบบเรียบ
ไม่รัดรูป ไม่บาง หรือปรากฏ
ลวดลายบนเนื้อผ้า ติดกระดุมโลหะเงิน
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ และเข็ม
เครื่องหมายฯที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
- กระโปรงสีกรมท่าหรือดา แบบและ
ทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า หรือสูงกว่า
สะบ้าไม่เกิน 5 ซม. วัดในท่ายืน
ไม่รัดหลวมหรือบาง หรือปรากฏ
ลวดลายบนเนื้อผ้า
- เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดมีตรา
มหาวิทยาลัย
- สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
ไม่มีลวดลาย
- เครื่องแบบปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะที่มีแถบประจาสี
คณะหรือตามข้อ 1

คาปฏิญาณ
ของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อของผู้ให้คาปฏิญาณ) ..........................................
ขอกล่าวคาปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และท่านผู้มเี กียรติ ณ ที่นี้ว่า
1. ข้าพเจ้า จักเทิดทูนไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข้าพเจ้า จักบาเพ็ญตน เป็นพลเมืองดี ใช้ความรู้ ทีม่ หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
ประสิทธิป์ ระสาทแก่ขา้ พเจ้า ตลอดจน
จักใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
3. ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่ง ศักดิศ์ รีแห่งปริญญา และเทิดทูนเกียรติ
แห่งมหาวิทยาลัยฯ
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