สารบัญ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร

2

กําหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
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กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
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ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
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คําปฏิญาณของบัณฑิต
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บัณฑิตทุกท่าน ต้องกรอกแบบสํารวจภาวะการณ์ได้
งานทําของบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2559 ตามลิงค์
และ คิวอาร์โค๊ชแบบสํารวจดังกล่าว
http://goo.gl/FfK2QY
เพื่อความสะดวกกรุณากรอกจากที่บ้าน หากบัณฑิต
ท่านใดไม่กรอกแบบสํารวจมาล่วงหน้าอาจเกิดความ
ล่าช้าในการวัดตัวเช่าชุดครุย

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับปริญญาบัตร
เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บัณฑิตทุกคนจะต้องปฏิบัติดังนี้

1. รายละเอียดการวัดตัวและจองภาพถ่าย
1.1 บัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตรจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตและชําระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว
1.2 วัดตัวเช่า/ตัดชุดครุย อาคาร MII มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันอาทิตย์ที่
3 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 09:00-16:00 น. ให้บัณฑิตเตรียมเงินสําหรับเช่าชุดครุย
800.- บาท, เช่าชุดสูทเก่าราคาชุดละ 700.- บาท และค่าเช่าชุดสูทตัดใหม่ราคา 1,500.บาท มาชําระในวันวัดตัว สําหรับค่ามัดจําชุดครุยและชุดสูทอย่างละ 1,000.- บาท นํามาชําระ
ในวันรับชุดครุย (ทางร้านจะคืนเงินมัดจําให้เมื่อบัณฑิตส่งชุดครุยและชุดสูทคืนภายในงานหรือที่
ร้านภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังจากวันพิธี) หากบัณฑิตไม่สามารถมาวัดตัวเช่าชุดครุยได้
ขอให้บัณฑิตไปติดต่อโดยตรงที่ร้านอลังการ ท่าพระจันทร์ โทร. 02-222-3829, 02-6236405, 081-372-0672 ภายในเดือนธันวาคม 2560 หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ชื่อสมทรง อดุลย์พิจิตร ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี
114-2-00829-5 (พร้อมส่ง Fax: ใบ Pay-in ไปที่เบอร์โทร. 02-623-6405 และเขียนชื่อ
นามสกุลให้เรียบร้อย)
1.3 จองภาพถ่ายพิธีประสาทปริญญาบัตรกับบริษัทเฟิส์ทดิจิตอลแลบ จํากัด วันอาทิตย์ที่
3 ธันวาคม 2560 ให้บัณฑิตเตรียมเงินสําหรับสั่งจองภาพถ่ายประมาณ 3,000.- บาท หรือ
สอบถามสั่งจองภาพถ่ายที่บริษัท โทร. 02-671-4446 โทรสาร 02-671-7778
1.4 การรับชุดครุย ดุษฎีบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
สามารถรับชุดครุยได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561
เท่านั้น ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ อาคาร F ห้อง F702 (บัณฑิตหรือผู้อื่นที่มารับแทนต้อง
มีหลักฐานของทางร้านมาแสดงด้วย) หรือบัณฑิตจะไปรับที่ร้านที่ท่าพระจันทร์เองโดยตรงก็ได้
(โดยโทรศัพท์สอบถามก่อนที่จะไปรับชุดครุยเผื่อร้านปิด)

2

2. การฝึกซ้อม
2.1 การรายงานตัวในวันฝึกซ้อม ดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิต
และบัณฑิต ต้องใช้บัตรรับรองการฝึกซ้อม ที่ได้จดั ส่งไปให้พร้อมกับสูจิบตั รนี้แล้ว ซึ่ง
ระบุเลขที่นงั่ ในการฝึกซ้อมมุมขวาบน โดยยืน่ กับเจ้าหน้าทีท่ ี่สํานักทะเบียน อาคาร F ชั้น
3 สํานักทะเบียน
2.2 การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
2.2.1 วันและเวลา
- วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 07:30 - 16:00 น.
2.2.2 สถานที่ฝึกซ้อม
- ห้อง F702, F704, F802 และ F804 โดยให้บัณฑิตดูรายละเอียด
ห้องซ้อมตามเลขที่นั่งได้ในเวปไซต์และประกาศติดที่สํานักทะเบียน
2.2.3 การแต่งกาย
- แต่งกายเหมือนวันจริง (ดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7 และ 8)
2.3 การรับรองการซ้อม บัณฑิตจะได้รับการประทับตราบนบัตรรับรองการฝึกซ้อม
ของตน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรายงานตัวในวันพิธี สําหรับบัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมจะ
ถูกตัดสิทธิ์ ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
2.4 การถ่ายภาพหมู่ ดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุก
ท่านต้องเข้าร่วมถ่ายภาพหมู่ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ตามกําหนดการ
(ดูกําหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่หน้า 5 และดูระเบียบการแต่งกายในหน้า 7 และ
หน้า 8)

3. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร
บัณฑิตต้องนําบัตรรับรองการฝึก ซ้อมมาใช้ประกอบการรายงานตัวในวันพิธี วัน
อาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 โดยจะต้องรายงานตัวตั้งแต่เวลา 07:00 - 10:00 น.
(กําหนดการหน้า 6)

บัณฑิตสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
http://www.mut.ac.th/news-detail-206
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กําหนดการฝึกซ้อมและถ่ายภาพหมู่
วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561
ถ่ายภาพหมู่ ณ สนามฟุตบอล
การฝึกซ้อม ณ อาคาร F มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดุษฎีบัณฑิต, ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต, มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
เวลา 08:00 - 09:00 น.

ลงทะเบียนฝึกซ้อมที่สํานักทะเบียน
อาคาร F ชั้น 3
ซักซ้อมความเข้าใจในการซ้อมย่อย
และซ้อมใหญ่ ณ อาคารกีฬาในร่ม
ถ่ายภาพหมู่
พักผ่อนตามอัธยาศัย
การฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่
(ฝึกซ้อมที่ห้องเรียนอาคาร F702, F704,
F802 และ F804)

เวลา 09:00 - 09:30 น.
เวลา 09:30 - 11:00 น.
เวลา 11:00 - 13:00 น.
เวลา 13:00 - 16:00 น.
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ข้อปฏิบัตสิ ําหรับผู้ปกครองและญาติที่เข้าห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2559
ณ สนามกีฬา บางกอกอารีน่า
บัณฑิตสามารถเชิญผู้ปกครองและญาติเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร โดยมีข้อปฏิบัติ
ดังนี้
1. บัณฑิต 1 ท่านจะได้รับบัตรเชิญสําหรับผู้ปกครองและญาติ จํานวน 2 ใบ
2. ผู้ปกครองและญาติที่มีบัตรเชิญจะมีสิทธิเข้าห้องพิธี โดยจะได้นั่งบริเวณ VIP
หรืออัฒจันทร์ชั้น 2
3. สําหรับผู้ปกครองและญาติที่ไม่มีบัตรเชิญ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมพืน้ ที่
สํารอง ณ บริเวณอัฒจันทร์ชั้น 3-4
4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองและญาติที่เข้าร่วมในห้องพิธี งดใช้โทรศัพท์และงดใช้เสียงดัง
5. ช่วงเวลาในการเข้าห้องพิธรี ะหว่าง 10:00-11:30 น. และขอความร่วมมือนั่งจนสิ้นสุด
พิธีการ
หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิใ์ ห้ผู้มอี ายุมากกว่า 10 ปี เข้าร่วมในบริเวณ VIP หรืออัฒจันทร์
ชั้น 2 ได้เท่านั้น
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กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจําปีการศึกษา 2559
ณ สนามกีฬา บางกอกอารีน่า
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

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

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

หมายเหตุ 1. ให้บัณฑิตทุกคนรับผิดชอบในการรายงานตัว และเข้าห้องพิธีตรงตามเวลาที่กําหนด
คณะกรรมการจะดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ตามกําหนดการโดยไม่มีการรอ
2. ให้บัณฑิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับ (ดูหน้า 7,8)
3. บัณฑิตควรรับประทานอาหารและเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องพิธี
4. บัณฑิตที่ต้องการคืนชุดครุยกับทางร้านในวันพิธี ให้คืนได้ที่บริเวณพิธี (ฟังประกาศ
อีกครั้ง) ในช่วงหลังเสร็จพิธีการ โดยต้องนําใบเสร็จหรือหลักฐานจากร้านเพื่อรับ
เงินมัดจําคืน
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ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
1.
2.
3.
4.

ผมทรงสุภาพ (เฉพาะบัณฑิตชาย)
ไม่สวมแว่นตาดํา
ไม่ติดดอกไม้ที่ครุยวิทยฐานะ (ขณะอยู่ในห้องพิธี)
แต่งกายดังนี้

(การแต่งกายในวันซ้อมใหญ่และในวันพิธี)
ประเภท
บัณฑิต

การแต่งกายบัณฑิตชาย

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
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การแต่งกายบัณฑิตหญิง
- 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

คําปฏิญาณ
ของ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ข้าพเจ้า (กล่าวชื่อของผู้ให้คําปฏิญาณ) ..........................................
ขอกล่าวคําปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
นายกสภามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
คณาจารย์ และท่านผู้มีเกียรติ ณ ที่นี้ว่า
1. ข้าพเจ้า จักเทิดทูนไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ข้าพเจ้า จักบําเพ็ญตน เป็นพลเมืองดี ใช้ความรู้ ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
ประสิทธิ์ประสาทแก่ข้าพเจ้า ตลอดจน
จักใฝ่หาความรู้ตลอดเวลา เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
3. ข้าพเจ้า จักรักษาไว้ซึ่ง ศักดิ์ศรีแห่งปริญญา และเทิดทูนเกียรติ
แห่งมหาวิทยาลัยฯ
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