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คณะวิชา

วันฝึกซ้อมย่อย
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
ตั้งแถวใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันฝึกซ้อมใหญ่ และถ่ายภาพหมู่
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

ฝึกซ้อมใหญ่ ตั้งแถวตามสถานที่ที่ก�าหนดในหน้า 14
ถ่ายภาพหมู่ เตรียมตัว ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา)

ถ่ายภาพ ณ สนามฟุตบอล

วันประสาทปริญญาบัตร
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
(เริ่มตั้งแถว – เสร็จพิธี)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

 ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 คณะบริหารธุรกิจ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.00 – 11.00 น.

วันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2560
ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 08.00 – 12.00 น.
ถ่ายภาพหมู่ เวลา 14.00 – 15.30 น.

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.00 – 16.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 คณะนิเทศศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 11.00 – 15.00 น.

วันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2560
ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 11.30 – 15.30 น.
ถ่ายภาพหมู่ เวลา 15.30 – 16.30 น.

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 12.00 – 16.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะการบัญชี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 – 18.00 น.

วันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2560
ฝึกซ้อมใหญ่ เวลา 15.00 – 19.00 น.
ถ่ายภาพหมู่ เวลา 13.00 – 14.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 12.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามก�าหนดการในตารางทั้งวันฝึกซ้อมย่อย 
 ฝึกซ้อมใหญ่ และการถ่ายภาพหมู่อย่างเคร่งครัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

กำ�หนดก�รพิธีประส�ทปริญญ�บัตรดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต ประก�ศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558
ระหว่�งวันที่ 24 - 26 กุมภ�พันธ์ 2560  

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ
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เวลา 12.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามก�าหนดการในตารางทั้งวันฝึกซ้อมย่อย 
 ฝึกซ้อมใหญ่ และการถ่ายภาพหมู่อย่างเคร่งครัด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

กำ�หนดก�รพิธีประส�ทปริญญ�บัตรดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต ประก�ศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558
ระหว่�งวันที่ 24 - 26 กุมภ�พันธ์ 2560  

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ
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สรุปกำ�หนดก�รพิธีประส�ทปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

กิจกรรม วันที่ สถานที่

รายงานตัวเพื่อเข้ารับ

ปริญญาบัตรจากภายนอก

มหาวิทยาลัยผ่านระบบ 

SLCM เข้าใช้งานที่ 

https://reg.dpu.ac.th 

ในเมนูรายงานตัวบัณฑิต

1 กรกฎาคม - 5 พฤศจกิายน 
2559

ที่บ้าน หรือ ที่ท�างาน

รายงานตัวเพื่อเข้ารับ

ปริญญาบัตร

ที่มหาวิทยาลัย

เสาร์ที่ 24 กันยายน และ 1, 
8, , 15, 22, 29 ตุลาคม และ
เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ (LAB 19, 20)

บริเวณชั้นล่าง อาคาร 6

รับชุดครุย 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) 

การฝึกซ้อมย่อย เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

การฝึกซ้อมใหญ่ อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2560

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ถ่ายภาพหมู่ อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 
2560

เตรียมตัว อาคารสุทธิเกตุ 

(ศูนย์กีฬา) ถ่ายภาพหมู่

สนามฟุตบอล

วันพิธีประสาท

ปริญญาบัตร
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 

ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

คืนชุคครุย 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
เสาร์ที่ 4 มีนาคม 2560
เสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560

อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) 

เวลา 09.00 – 17.00 น.
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 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต ต้องมารายงานตัวเพื่อ
เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรโดยเลือกด�าเนินการได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางการรายงานตัวบัณฑิต วัน เวลา สถานที่

รายงานตัวจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ผ่านระบบ SLCM เข้าใช้งานที่ 
https://reg.dpu.ac.th 
ในเมนูรายงานตัวบัณฑิต

วันที ่  1 กรกฎาคม – 5 พฤศจิกายน 2559
สถานที ่  ที่บ้าน หรือ ที่ท�างาน
ส่งแบบฟอร์มติดภาพถ่าย  ขนาด 2 นิ้ว จ�านวน 2 ภาพ 
 ส่งมาที่ส�านักงานเลขานุการ ส�านักกิจการนักศึกษา   
 อาคาร 10 ชั้น 3 หรือส่งทางไปรษณีย์
ที่อยู ่ ส�านักงานเลขานุการ ส�านักกิจการนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น   
 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พิมพ์ใบแจ้งการช�าระเงิน  ช�าระเงิน ณ ฝ่ายการเงิน  
 และบัญชี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   
 อาคารส�านักอธิการบดี ชั้น 3/ ธนาคารที่ระบุไว้ใน
 ใบแจ้งการช�าระเงิน/Counter Service
หมายเหตุ : ส่งแบบฟอร์มติดภาพถ่ายได้ไม่เกินวันที่   
 5 พฤศจิกายน 2560 หากเกินก�าหนดบัณฑิต
 จะไม่มีภาพปรากฏในหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต

รายงานตัวเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรได้ที่
มหาวิทยาลัย  

วันเสาร์ที ่24 กันยายน 1, 8, 15, 22, 29 ตุลาคม 
และวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2559 
สถานที ่ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB 19, 20) 
 บริเวณชั้นล่าง อาคาร 6
พิมพ์ใบแจ้งการช�าระเงิน  ช�าระเงิน ณ ฝ่ายการเงินและ
 การบัญชี ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.   
 อาคารส�านักอธิการบดี ชั้น 3 / ธนาคารที่ระบุไว้ใน
 ใบแจ้งการช�าระเงิน / Counter Service

หมายเหตุ : ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิตชาย หากต้องการให้
ทางร้านชดุครยุบริการจดัหาเสือ้สทูให้เช่ากรณุาแจ้งความประสงค์ในขัน้ตอนการรายงานตวัด้วย

  1.     ก�รร�ยง�นตัวเพื่อเข้�ร่วมพิธีประส�ทปริญญ�บัตร
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รายละเอียด ค่ารายงานตัว

ดุษฎีบัณฑิต  ต้องสั่งตัดชุดครุยกับทางร้านในราคาชุดละ 
  5,500 บาท (หากมีรายชื่อประกาศจบการศึกษา 
  เรียบร้อยแล้ว ติดต่อวัดชุดครุยเพื่อสั่งตัดได้ที่
  ส�านักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3)

4,500 บาท

มหาบัณฑิต/ประกาศนียบัตรบัณฑิต 4,500 บาท

บัณฑิต 4,000 บาท

ก�รชำ�ระเงินค่�ร�ยง�นตัวเพื่อเข้�ร่วมพิธีประส�ท
ปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

 ดษุฎบีณัฑติ มหาบัณฑติ ประกาศนยีบตัรบณัฑิตและบณัฑติ ต้องช�าระเงนิค่ารายงาน
ตัวบัณฑิต ตามอัตราด้านล่าง อัตราน้ีเป็นอัตราเหมา เป็นค่าเช่าเสื้อครุย (เฉพาะมหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรและบัณฑิต) ค่าจัดท�าหนังสืออนุสรณ์บัณฑิต ค่าถ่ายภาพไม่รวมกรอบคนละ  
1 ชุด ประกอบด้วย (ภาพสีหมู่ขนาด 12 นิ้ว x 24 นิ้ว จ�านวน 1 รูป ภาพสีเดี่ยวขนาด 8 นิ้ว 
x 10 นิ้ว จ�านวน 1 รูป ภาพสีเดี่ยวขนาด 5 นิ้ว x 7 นิ้ว จ�านวน 2 รูป และ CD รูปเดี่ยว จ�านวน 
1 แผ่น)  และค่าสมัครสมาชิกศิษย์เก่า มธบ. 500 บาท
 หากบัณฑิตต้องการใส่กรอบภาพดังกล่าว ทางร้านจะมาให้บริการรับส่ังจองในวัน 
รับชุดครุย ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  
ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยบัณฑิตต้องช�าระเงินกับทางร้านเอง

หมายเหตุ : หากดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ช�าระ
เงินแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยท่ีไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามวันท่ี
มหาวิทยาลัยก�าหนดได้ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต
ต้องเขียนค�าร้อง ณ ส�านักงานเลขานุการ ส�านักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 
ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2560 เพื่อพิจารณาค�าร้องขออนุมัติเข้าร่วมพิธีประสาท
ปริญญาบัตรในปีการศึกษาต่อไป หรือเพื่อขออนุมัติคืนเงินตามที่ได้ช�าระไว้ (ยกเว้นค่า
สมาชิก-ศิษย์เก่า มธบ. 500 บาท) หากเกินจากวันที่ก�าหนดจะไม่รับพิจารณาค�าร้อง

2.
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 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต รับชุดครุยตามวันที่ 
ได้ก�าหนดคณะไว้แล้วในแต่ละวัน โดยรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ตามคณะ
วิชา ดังนี้

หมายเหตุ : ให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต น�าใบเสร็จ 
ค่ารายงานตัวบัณฑิตมารับชุดครุยกับทางร้าน หากสูญหายให้น�าบัตรประชาชนมาติดต่อรับ 
ชุดครุย

คณะวิช� รับชุดครุย ส่งคืนชุดครุย
 ดุษฎีบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 มหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา
 คณะบริหารธุรกิจ

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560  
เวลา 09.00 -17.00 น. 

ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา) คืนชุดครุยทุกคณะ
วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 

2560  
วันเสาร์ที่ 4 และ 

วันเสาร์ที่ 11 
มีนาคม 2560 

 
ตั้งแต่เวลา 

09.00 – 17.00 น  
ณ อาคารสุทธิเกตุ

(ศูนย์กีฬา)

 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะรัฐประศาสนศาสตร์
 คณะนิเทศศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันพฤหัสบดีที่ 
16 กุมภาพันธ์ 2560  

เวลา 09.00 -17.00 น. 
ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา)

 คณะเศรษฐศาสตร์
 คณะการบัญชี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 วิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

วันศุกร์ที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2560  

เวลา 09.00 -17.00 น. 
ณ อาคารสุทธิเกตุ (ศูนย์กีฬา)

กำ�หนดก�รรับ – ส่งคืนชุดครุย

ชุดครุย ค่�มัดจำ�ชุดครุย
ครุยดุษฎีบัณฑิต พร้อมหมวก สั่งตัดจากทางร้านชุดละ 5,500 บาท

ครุยมหาบัณฑิต / ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต 1,500 บาท

ครุยบัณฑิต 1,500 บาท

เสื้อสูท  (ส�าหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิตชายที่
แจ้งความประสงค์เช่าเสื้อสูทจากทางร้าน
ในขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต)

กรุณาเตรียมค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติม) ดังนี้
ค่าเช่าเสื้อสูท ราคาตัวละ  400  บาท
ค่ามัดจ�า ราคาตัวละ  1,000  บาท

3.      ก�รรับชุดครุย และจ่�ยค่�มัดจำ�ชุด
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 4.1 การฝึกซ้อมย่อย
  l ตรวจสอบรายชื่อวันฝึกซ้อมย่อย
   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจ
สอบรายชื่อที่บอร์ดประกาศ ณ บริเวณใต้อาคาร 6 (ตึก 17 ชั้น) และไปตั้งแถวบริเวณ 
ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเดินแถวขึ้นไปฝึกซ้อมย่อย ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 
ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
	 	 l	การแต่งกายสุภาพ
   ชาย   ห้าม : สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ
   หญิง  ห้าม : สวมเสื้อยืด เสื้อไม่มีแขน กางเกง ประโปรงยีนส์ 
    ชุดแซคสั้น รองเท้าแตะ
   หมายเหตุ : หากบัณฑิตตัดหรือซื้อรองเท้าใหม่ ควรน�ามาสวมในวัน
   ฝึกซ้อมย่อยเพื่อให้เกิดความเคยชิน

 4.2 การฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
  l		ตรวจสอบรายชื่อวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร
   ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต ต้องตรวจ
สอบรายชื่อ ณ บริเวณอาคาร 3 ชั้นล่าง และจ�าล�าดับที่ แถวที่ และตอนที่ต�าแหน่งชื่อ
ของตนเพื่อตั้งแถวได้ถูกต้อง ทั้งนี้ ต้องตรวจสอบรายชื่อของตนทุกครั้งเพราะต�าแหน่ง
อาจเปลี่ยนแปลงได้ (เน่ืองจากบัณฑิตคนใดไม่มาฝึกซ้อมย่อยจะถูกตัดช่ือออกล�าดับ 
จึงเปลี่ยนแปลง)
  l	 กรณีตรวจสอบรายช่ือแล้วไม่มีชื่อ หรือรายช่ือไม่ถูกต้อง เช่น ยศ  
ตัวสะกด หรืออื่นๆ ให้แจ้งกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมทันที ณ ห้องประสานงานพิธีประสาท 
ปริญญาบัตร ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

4.   ก�รฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพิธีประส�ทปริญญ�บัตร
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ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต บัณฑิต

ชาย หญิง ชาย หญิง

เสื้อเชิ้ต เสื้อเชิ้ตสีขาว 
แขนยาว

เสื้อเชิ้ตสีขาว
แขนสั้น

เครื่องแบบ
นักศึกษา

เครื่องแบบ
นักศึกษา
กระโปรง

ยาวคลุมเข่า

กางเกง สีด�า หรือสี
กรมท่า

-

กระโปรง
-

สีด�าหรือสีกรมท่า
ยาวคลุมเข่า

เสื้อสูท สีด�า หรือสี
กรมท่า

-
สีด�า หรือ
สีกรมท่า

-

เนคไท สีกรมท่า - สีกรมท่า -

ถุงเท้า/ถุงน่อง ถุงเท้าสีด�า หรือ
สีกรมท่า

ถุงน่องสีเนื้อ ถุงเท้าสีด�า หรือ
สีกรมท่า

ถุงน่องสีเนื้อ

รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า (ไม่ใช่หนังก�ามะหยี่หรือสักหลาด) 
ไม่มีลวดลาย และไม่มีโลหะติดบนรองเท้า เพราะจะเกิดแสงสะท้อน
มีผลต่อการถ่ายภาพ

ข้อห้าม

ผม :  ห้ามโกรก ย้อมหรือกัดสีผม และห้ามมีเครื่องประดับบนศีรษะ 
 ยกเว้นกิ๊บด�า
เล็บ :  ห้ามทาสีเล็บ
เครื่องประดับ :  ห้ามสวมเครื่องประดับ อาทิ เช่น แหวน นาฬิกา 
  ต่างหู สร้อยข้อมือ ก�าไล สายสิญจน์

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต 
ที่รับราชการให้แต่งชุดปกติขาว

ก�รแต่งก�ยวันซ้อมใหญ่ เหมือนวันพิธีจริง
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 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยดุษฎีบัณฑิต

 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยมห�บัณฑิต

ช�ย

ช�ย

หญิง

หญิง
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 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยประก�ศนียบัตรบัณฑิต

 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยบัณฑิต

ช�ย

ช�ย

หญิง

หญิง
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 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยบัณฑิตมุสลิม

 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยชุดนักศึกษ�

ช�ย : สวมชุดนักศึกษาและสวมสูท

หญิง

หญิง
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ดุษฎีบัณฑิต มห�บัณฑิต ประก�ศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต
ที่มีคว�มประสงค์ขอแต่งก�ยต�มเพศสภ�พที่ ไม่ตรงกับเพศกำ�เนิด

เพื่อเข้�พิธีประส�ทปริญญ�บัตร ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558

 ขอรับแบบฟอร์มค�าร้องและยื่นค�าร้องพร้อมเอกสาร ณ ส�านักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560 โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
 1. ส�าเนาบัตรประชาชน     จ�านวน 1 ฉบับ
 2. ส�าเนาบัตรนักศึกษา     จ�านวน 1 ฉบับ
 3. ส�าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองลงนามยินยอม และรับรองส�าเนาถูกต้อง 
(เฉพาะระดับปริญญาตรี)       จ�านวน 1 ฉบับ

 ตัวอย่�ง ก�รแต่งก�ยชุดข้�ร�ชก�ร 

ช�ย หญิง

บัณฑิตที่ ได้รับก�รแต่งตั้งยศเป็นว่�ที่ร้อยตรี
 นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีที่ 5 ที่ได้รับการแต่งตั้งยศว่าที่ร้อยตรี ต้องการให้คณบดีขานชื่อยศ 
ว่าที่ร้อยตรีน�าหน้าชื่อบัณฑิตในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้ยื่นส�าเนาแต่งตั้งยศ ณ ส�านักงานเลขานุการ  
ส�านักกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2560  
หมายเหตุ : จะขานชื่อยศว่าที่ร้อยตรีน�าหน้าชื่อบัณฑิตในห้องพิธีเท่านั้น ส่วนใบปริญญาบัตรยังคงเป็น  
นาย/นางสาว เช่นเดิม เนื่องจากฝ่ายทะเบยีนการศึกษาตอ้งจดัพมิพ์ใบปรญิญาบตัรล่วงหน้าก่อนไดร้บัการ 
แต่งตั้งยศ
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 แถวที่ 1 - 6   ตั้งแถวที่อาคาร 3     ชั้น 2 (อาคาร 3)

 แถวที่ 7 - 12   ตั้งแถวที่อาคาร 3   ชั้น 3 (อาคาร 3)

 แถวที่ 13 - 18  ตั้งแถวที่อาคาร 3  ชั้น 4 (อาคาร 3)

 แถวที่ 19 - 24   ตั้งแถวที่อาคาร 2   ชั้น 2 (อาคาร 2)

 แถวที่ 25 - 30   ตั้งแถวที่อาคาร 2   ชั้น 3 (อาคาร 2)

ก�รตั้งแถวในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธีประส�ทปริญญ�บัตร
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ก�รจัดขบวนและก�รเดินแถวเข้�สู่ห้องพิธี

1. ก่อนเข้าสู่ห้องพิธี
 1)  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน
  ต้องสวมชุดครุยให้ถูกต้องตามระเบียบและตรงตามคณะของตน
 2)  การตั้งแถวเพื่อเข้าห้องพิธีให้ไปเข้าแถวที่อาคารและชั้นที่ก�าหนด
  ในวันฝึกซ้อมใหญ่ ส�าหรับดอกไม้หรือสิ่งที่ประดับที่ชุดครุย
  ให้เอาออกให้หมด และเตรียมปากกา 1 ด้าม ไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างใน
 3)  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตทุกคน
  ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะอยู่ในห้องพิธี
 4)  ก�าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
  เวลา 12.00 น.  เข้าแถวตามอาคารและชั้นที่ก�าหนด
  เวลา 12.45 น.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต
   และบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี
  เวลา 14.00 น   ประธานเข้าสู่ห้องพิธี

➠

➠

➠

➠

➠

➠➠
➠

➠

2. การเข้านั่งประจ�าในห้องพิธีประสาทปริญญาบัตร
 1)  ผู้นั่งตอนที่ 1 เดินเข้าประตูแล้วเดินตรงไป
 2)  ผู้นั่งตอนที่ 2 เดินเข้าประตูแล้วเลี้ยวขวา
 3)  ให้นั่งพร้อมกันทั้ง 2 ตอน

ประธาน

แถว แถว
แถว แถว

ตอนที่ 1

ตอน 1 เดินตรง ตอน 2 เลี้ยวขวา
ประตู

ตอนที่ 2

พระบรมฉายาลักษณ์
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➠
➠
➠

ทางขึ้น ทางลง

➠

3. ผังการเดินเข้ารับปริญญาบัตร
 1)  ให้ลุกขึ้นพร้อมกันทั้ง 2 ตอน
 2)  ผู้ที่นั่งตอนที่ 1 เดินออกทางซ้ายมือแล้วปัดปลายแถวไปทางด้านหลัง
 3)  ผู้ที่นั่งตอนที่ 2 เดินออกทางซ้ายมือเดินผ่านกลางห้องอ้อมแถว
  หลังห้องแล้วไปต่อแถวตอนที่ 1

➠
➠
➠

4. ผังการเดินกลับเมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว
 1)  ผู้นั่งตอนที่ 1  เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วให้เดินเข้าเลี้ยวขวา
   เข้าตรงแถวตนเอง
 2)  ผู้นั่งตอนที่ 2   เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วเดินกลับถึงแถวของตนเอง
   ให้เลี้ยวขวาเข้าไปประจ�าที่นั่งเดิม
 3)  ให้นั่งพร้อมกันทั้ง 2 ตอน

ประธานพระบรมฉายาลักษณ์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 2

ประตู

ประตู

ประธานพระบรมฉายาลักษณ์

ตอนที่ 1
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ข้อควรทร�บและต้องถือปฏิบัติ

1.  ครุยวิทยฐานะที่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต
 สวมเป็นเครื่องแต่งกายอันทรงเกียรติ จึงไม่สมควรน�าดอกไม้หรือสิ่งใดๆ 
 มาประดับชุดครุยหรือบนศีรษะของท่านขณะสวมชุดครุยเด็ดขาด
2.  ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรทุกปีที่ผ่านมาการจราจรติดขัดมากจึงควรมาถึง  
 มหาวิทยาลัยก่อนเวลานัดหมาย
3.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตที่น�ารถยนต์ส่วนตัวมา
 ไม่ควรน�ารถออกก่อนเสร็จพิธี ควรน�ารถไปจอด ณ อาคาร 10 (อาคารจอดรถ)
4.  ผู้ปกครองหรือญาติดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต  
 ที่น�ารถยนต์มาเพื่อความสะดวกควรน�ารถไปจอดบริเวณลานจอดรถที่จัดไว้ให้
 ด้านประตูหน้าหรือประตูหลังมหาวิทยาลัย
5.  เมื่อเข้าในห้องพิธีแล้ว ให้นั่งประจ�าที่ตามที่คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมก�าหนดไว้  
 ต้องอยู่ในความสงบไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งของตน
6.  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิต จะต้องนั่งอยู่ใน
 ห้องพิธีไม่ต�่ากว่า 3 – 4 ชั่วโมง จึงควรระมัดระวังสุขภาพ โดยไม่รับประทาน  
 อาหารที่เสาะท้องและดื่มน�้ามากเกินควร

คำ�ปฏิญ�ณตน

  ข้าพเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบรมฉายาลักษณ์ว่า/
 1.  ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์/ไว้เหนือชีวิต
 2.  ข้าพเจ้าจักประพฤติตนเป็นพลเมืองดี/ด�ารงตนอยู่ในคุณธรรม 
  และใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม/สมกับที่ได้รับการศึกษาจาก
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 3. ข้าพเจ้าจักประกอบการงานในหน้าที่ด้วยความสุจริตธรรม / โดยค�านึงถึง  
  ประโยชน์ส่วนรวมอยู่เสมอ / จักรักษาความเป็นบัณฑิตให้สมกับศักดิ์
  และสิทธิ์แห่งปริญญา
 4.  ข้าพเจ้าจักเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย / และวิชาชีพให้เป็นที่  
  ประจักษ์ / ข้าพเจ้าทั้งหลายจักยึดมั่นค�าปฏิญาณนี้ตราบชั่วชีวิต



กำ�หนดก�รพิธีประส�ทปริญญ�บัตร
ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ
วันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 11.45 น.   l ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรและบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี
เวลา 13.00 น.    l		คณาจารย์ และผู้มีเกียรติตั้งแถวรับประธาน
เวลา 14.00 น.   l		รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ประธานเข้าสู่ห้องพิธี
  l		ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  l		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
  l		ประธานมอบรางวัล “ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์” 
      และมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเรียนดีแก่บัณฑิต
  l		ประธานมอบปริญญาบัตร
  l		ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณ
  l		ประธานให้โอวาท
  l		เสร็จพิธี
   
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 12.45 น.   l		บัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้องพิธี
เวลา 13.45 น.  l		คณาจารย์ และผู้มีเกียรติตั้งแถวรับประธาน
เวลา 14.00 น.   l		รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ประธานเข้าสู่ห้องพิธี
  l		ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  l		รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน
  l		ประธานมอบเหรียญเชิดชูเกียรติเรียนดีแก่บัณฑิต
  l		ประธานมอบปริญญาบัตร
  l		บัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณ
  l		ประธานให้โอวาท
  l		เสร็จพิธี
            การแต่งกาย : ครุยวิทยฐานะ

ก�าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรวันแรก อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล
 ผศ.ดร.สมพร  โกมารทัต
 นายมนาวุฒิ  อุศุภรัตน์ 
 Miss. MO YAZHI

 นายพิชญานันต์  จันทะโชติ 
 นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เป็ง

 นางสาวอักษร  สดุดี
 นางสาวอังคณา  ธรรมชัยปราการ    
 นายกานต์  สมุทรโคตา     
   นายนพวินทร์  เสริมสินสายทอง  
   นางสาววัลย์นิสา  เจติปา

ขอขอบคุณบัณฑิตที่ ให้เกียรติเป็นแบบ






