กำหนดการรับปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2562
สารบัญ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร
กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
คำปฏิญาณของบัณฑิต
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บัณฑิตทุกท่าน ต้องกรอกแบบสำรวจภาวะการได้งานทำ
ของบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ที่

www.sao.mut.ac.th
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกกรุณากรอกจากที่บ้าน และแคปหน้า
จอไว้เป็นหลักฐาน หากบัณฑิตท่านใดไม่กรอกแบบสำรวจ
มาล่วงหน้าอาจเกิดความล่าช้าในการวัดตัวเช่าชุดครุย

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร
เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. รายละเอียดการวัดตัวและจองภาพถ่าย
1.1 บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตรจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชำระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว
1.2 วัดตัวเช่า/ตัดชุดครุย
- มหาบัณฑิ ตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
บัณฑิตคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ วัดตัว
เช่า/ตัดชุดครุย ในวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563
- ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ วัดตัวเช่า/ตัดชุดครุย
ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
ณ อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ให้บัณฑิตเตรียม
เงินสำหรับเช่าชุดครุย 500.- บาท, เช่าชุดสูทราคาชุดละ 700.- บาท และค่าเช่าชุดสูทตัดใหม่
ราคา 1,500.- บาท มาชำระในวันวัดตัว สำหรับค่ามัดจำชุดครุยและชุดสูทอย่างละ 1,000.- บาท
สำหรับสูทตัดใหม่ค่ามัดจำ 1,500.- บาท นำมาชำระในวันรับชุดครุย (ทางร้านจะคืนเงินมัดจำให้
เมื่อบัณฑิตส่งชุดครุยและชุดสูทคืนภายในงานหรือที่ร้านภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากวันพิธี )
ในกรณีที่บัณฑิตไม่สามารถมาวัดตัวเช่า/ตัดชุดครุย ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อ
สำนักประชาสัมพันธ์ฯที่เบอร์โทร 02-988-3655 ต่อ 1105-7
1.3 จองภาพถ่ายพิธีประสาทปริญญาบัตรกับบริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบ จำกัด ในวันเสาร์ที่ 3
และวั น อาทิ ต ย์ ที่ 4 ตุ ล าคม 2563 ให้ บั ณ ฑิ ต เตรี ย มเงิน สำหรั บ สั่ งจองภาพถ่ า ยประมาณ
3,000.- บาท หรือสอบถามสั่งจองภาพถ่ายที่บริษัท โทร. 02-671-4446 โทรสาร 02-6717778
1.4 รับแต่งหน้า-ทำผม รับปริญญา คุณพชิรา แสงแก้ว เบอร์มือถือ 066-115-2889 ใน
วันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563
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1.5 การรับชุดครุย
- มหาบัณฑิ ตและบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและ
บัณฑิตคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับชุดครุย
ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563
- ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ตคณะวิศ วกรรมศาสตร์ รับ ชุ ด ครุ ย ในวั น
อาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร F ห้อง ……….. (บัณ ฑิตหรือผู้อื่นที่มารับแทนต้องมี
หลั ก ฐานของทางร้า นมาแสดงด้ วย) หรือ บั ณ ฑิ ต จะไปรับ ที่ ร้า นเองโดยตรงก็ได้ (โดยโทรศั พ ท์
สอบถามก่อนที่จะไปรับชุดครุยเผื่อร้านปิด)

2. การฝึกซ้อม
2.1 การรายงานตัวในวันฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต และ
บัณฑิต สามารถรับบัตรฝึกซ้อมได้ ณ จุดลงทะเบียน อาคาร MII ใหม่ ชั้น 1 โดยสามารถดู
เลขที่นั่งได้ที่ http://www.mut.ac.th (แล้วเลื่อนลงล่างสุดเข้าไปที่กำหนดการรับปริญญา
62)
2.2 การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
2.2.1 วันและเวลา
- วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 เวลา 07:30 - 17:00 น.
2.2.2 สถานที่ฝึกซ้อม ณ อาคาร MII (อาคารใหม่ชั้น 5)
2.2.3 การแต่งกาย แต่งกายเหมือนวันจริง (ดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7)
2.3 การรับรองการซ้อม บัณฑิตจะได้รับการประทับตราบนบัตรรับรองการฝึกซ้อมของ
ตนเพื่อใช้ในการลงทะเบียนรายงานตัวในวันพิธี สำหรับบัณฑิตที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้า
ร่ว มการฝึ กซ้ อมในวั น ที่ กำหนดได้ (แจ้ งก่อ นล่ วงหน้ า ) บั ณ ฑิ ต สามารถติ ด ต่ อขอฝึ กซ้ อ ม
ภายหลังได้(ก่อนถึงวันพิธี) โดยติดต่อที่สำนักประชาสัมพันธ์ฯ เบอร์โทร 02-988-3655 ต่อ
1105-7 และบัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
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2.4 การถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณ ฑิ ต ปรัชญาดุษฎีบัณ ฑิต มหาบั ณ ฑิต และบัณ ฑิตทุกท่าน
ต้องเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ในวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ตามกำหนดการ (ดูกำหนดการ
ฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่หน้า 5 และดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7)

3. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
บัณฑิตต้องนำบัตรรับรองการฝึกซ้อมมาใช้ประกอบการรายงานตัวในวันพิธี วันอาทิตย์
ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยบัณฑิตจะต้องรายงานตัวตามกำหนดการหน้า 6
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กำหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563
ถ่ายภาพหมู่ และ การฝึกซ้อม ณ อาคาร MII
ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ทุกคณะ บัณฑิต
คณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตคณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกท่าน
เวลา 07:30 - 08:30 น.
เวลา 09:00 - 10:00 น.
เวลา 10:00 - 12:00 น.

ลงทะเบียนฝึกซ้อม ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 1
ถ่ายภาพหมูบ่ ริเวณลานกิจกรรมหน้าตึก MII
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 5

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
เวลา 07:30 - 08:30 น.
เวลา 09:30 - 10:00 น.
เวลา 12:30 - 16:00 น.

ลงทะเบียนฝึกซ้อม ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 1
ถ่ายภาพหมูบ่ ริเวณลานกิจกรรมหน้าตึก MII
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 5
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กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตคณะบริหารธุจ บัณฑิตคณะ
วิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ทุกท่าน
เวลา 08:00 - 09:00 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 1
เวลา 09:00 น.
บัณฑิตพร้อมที่ห้องพิธีการ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 5
เวลา 09:15 น.
เช็คชื่อบัณฑิต
เวลา 10:00 - 12:00 น. - นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เข้าสู่บริเวณพีธี
- พิธีประสาทปริญญาบัตร

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

11:30 - 12:30 น. ลงทะเบียน ณ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 1
12:30 น.
บัณฑิตพร้อมที่ห้องพิธีการ อาคาร MII ใหม่ ชั้น 5
12:45 น.
เช็คชื่อบัณฑิต
13:30 - 16:00 น. - นายกสภาฯ และกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี อาจารย์ เข้าสู่บริเวณพีธี
- พิธีประสาทปริญญาบัตร

หมายเหตุ 1. ให้บัณฑิตทุกคนรับผิดชอบในการรายงานตัว และเข้าห้องพิธีตรงตามเวลาที่กำหนด
คณะกรรมการจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกำหนดการโดยไม่มีการรอ
2. ให้บัณฑิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับ (ดูหน้า 7)
3. บัณฑิตควรรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพิธี
4. บัณฑิตที่ต้องการคืนชุดครุยกับทางร้านในวันพิธี ให้คืนได้ที่บริเวณพิธี (ฟังประกาศอีก
ครั้ง) ในช่วงหลังเสร็จพิธีการ โดยต้องนำใบเสร็จหรือหลักฐานจากร้านเพื่อรับเงินมัดจำคืน
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ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
1.
2.
3.
4.

ผมทรงสุภาพ (เฉพาะบัณฑิตชาย)
ไม่สวมแว่นตาดำ
ไม่ติดดอกไม้ที่ครุยวิทยฐานะ (ขณะอยู่ในห้องพิธี)
แต่งกายดังนี้

(การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธี)
ประเภท
บัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตชาย

การแต่งกายบัณฑิตหญิง

1. บุคคล
ทั่วไป

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนกไทสี
กรมท่า/ดำ
- สวมทับด้วยเสื้อสูทสีกรมท่า/ดำ
- กางเกงขายาวสีกรมท่า/ดำแบบและ
ทรงสุภาพ
- เข็มขัดหนังสีดำ
- สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มี
ลวดลาย
- สวมครุยวิทยฐานะมีแถบสีประจำคณะ

2. ข้าราชการ
ทหาร
ตำรวจ
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

- เครื่องแบบปกติขาว คาดกระบี่ตาม
ชั้นยศ
- สวมครุยวิทยฐานะที่มีแถบประจำสี
คณะหรือตามข้อ 1

- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ผ่าหน้าแบบเรียบ
ไม่รัดรูป ไม่บาง หรือปรากฏ
ลวดลายบนเนื้อผ้า ติดกระดุมโลหะเงิน
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยฯ และเข็ม
เครื่องหมายฯที่หน้าอกเสื้อด้านขวา
- กระโปรงสีกรมท่าหรือดำ แบบและ
ทรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า หรือสูงกว่า
สะบ้าไม่เกิน 5 ซม. วัดในท่ายืน
ไม่รัดหลวมหรือบาง หรือปรากฏ
ลวดลายบนเนื้อผ้า
- เข็มขัดหนังสีดำ หัวเข็มขัดมีตรา
มหาวิทยาลัย
- สวมถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
- สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ
ไม่มีลวดลาย
- เครื่องแบบปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะที่มีแถบประจำสี
คณะหรือตามข้อ 1
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คำปฏิญาณ
ของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อของผู้ให้คำปฏิญาณ) ..........................................ขอ
กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายกสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ และ
ท่านผู้มีเกียรติ ณ ที่นี้ว่า
1. ข้าพเจ้า จักเทิดทูนไว้ซงึ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข้าพเจ้า จักบำเพ็ญตน เป็นพลเมืองดี ใช้ความรู้ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร ประสิทธิ์ประสาทแก่ขา้ พเจ้า ตลอดจน
จัก
ใฝ่หาความรูต้ ลอดเวลา
เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
3. ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่ง ศักดิศ์ รีแห่งปริญญา และเทิดทูนเกียรติ
แห่งมหาวิทยาลัยฯ
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