มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสี เทิร์นจะจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผสู้ ำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา
2562-2563 ในวันเสาร์ท3ี่ และวันอาทิตย์ที่4 เมษายน 2564 ณ. ห้องประชุมฟองจันทร์นั้น
เพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ จึงได้กำหนดการฝึกซ้อมให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่
จะเข้ารับปริญญาบัตรในครั้งนี้ได้ทราบเพื่อเตรียมตัวและปฏิบัตดิ ังนี้
วัน /เดือน/ปี
27 มีนาคม 2564
เวลา 09.30 น.

รายการ
ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร (เฉพาะอาจารย์ต้นแบบและ
น.ศ.ต้นแบบ)

31 มีนาคม2564
08.30-09.00
09.00-09.20
09.20-10.00

ฝึกซ้อมย่อยครั้งที่1
รายงานตัวเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ
รองอธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดบัณฑิตใหม่
ฟังการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและการสาธิตการ
เข้ารับปริญญาบัตร

10.00-12.00

บัณฑิตเริ่มทำการฝึกซ้อม ครั้งที่1 (นั่งตามคณะและ
แถวดังนี้)
ที่กำหนด ดังนี้
- ระดับปริญญาเอก+โท
- ป.วิชาชีพครู
- คณะการบัญชี
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะศึกษาศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
พักรับประทานอาหาร
รายงานตัว

12.00-13.00
13.00-13.20
13.20 เป็นต้นไป

-

บัณฑิตเริ่มทำการฝึกซ้อม ครั้งที่2
(ไม่มาซ้อมถือว่าสละสิทธิ์)

สถานที่
ตึกอธิการชั้น4

หมายเหตุ
- คณบดี/ทุกสาขาวิชาและอาจารย์/เจ้าหน้าที่
ประจำคณะ /น.ศต้นแบบ (คณะละ2คน)
-อาจารย์กำกับแถว

หอประชุมฟองจันทร์ คณบดีทุกคณะสาขาวิชา/คณะกรรมการฝ่าย
ตึก President
ฝึกซ้อม/คณะกรรมการฝ่ายกำกับแถว
และน.ศ ต้นแบบสาธิตการฝึกซ้อม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

กำหนดการซ้อมใหญ่และเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร(***สำหรับนักศึกษา ปริญญาโท-ปริญญาเอก/ป.วิชาชีพครู)
วัน /เดือน/ปี
รายการ
1 เมษายน2564 กำหนดการซ้อมใหญ่
ฝึกซ้อมภาคเช้า
8.00-8.30

8.30-9.00
9.00-9.30

สถานที่

บัณฑิต/มหาบัณฑิตรายงานตัว เพือ่ ฝึกซ้อมใหญ่
ตามห้องที่กำหนดดังนี้
ตรวจดูรายชื่อที่บอร์ด (ครั้งที่1) ประกอบด้วย
1. ระดับ ปริญาโท-ปริญญาเอก
2. ระดับ ป.วิชาชีพครู

ห้องรับรายงานตัว

- นักศึกษารายงานตัวกับอาจารย์กำกับแถว
- อาจารย์กำกับแถวทำการฝึกซ้อมนักศึกษาตาม
ห้องที่กำหนด

ตามห้องที่กำหนด

หมายเหตุ
*น.ส รัชนี /นางสาวศิริประภา ประสานตาม
ห้อง* (การแต่งกาย สวมชุดครุย)
ตรวจดูรายชื่อ/แถวที่นั่ง/ลำดับที่นงั่ .

หน้าห้องกิจการนักศึกษา

แถวA (F201) แถวB (F 202) แถวC (F203)
แถวD (F204) แถวE (F 205) แถวF (F 206)
แถวG (F 207)แถวH (F 208) แถวI(F 209)
แถวJ (F 210)
(กรณีไม่มีรายชื่อติดต่อศูนย์อำนวยการห้อง
ธนาคารกรุงศรี)
นักศึกษาคนใดจะไปทำภารกิจส่วนตัวให้แจ้ง
อาจารย์กำกับแถวทุกครั้ง

9.30

เริ่มแจกหมายเลขการเข้ารับและเริ่มตัดรายชื่อ
ฝึกซ้อมใหญ่ (เหมือนจริงทุกอย่าง)

ตามห้องที่กำหนด

10.00 เป็นต้นไป

เริ่มตั้งแถว นักศึกษา (หน้าอาคารฟอง)
1 ระดับ ปริญาโท-ปริญญาเอก
2 ระดับ ป.วิชาชีพครู

ห้องประชุมฟองจันทร์

ไม่อนุญาตให้ออกนอกบริเวณงานจนกว่าพิธีการ
จะแล้วเสร็จ

หน้าห้องกิจการฯ

นั่งตามแถว/ตามลำดับที่นั่ง
แถวA (F201) แถวB (F 202) แถวC (F203)
แถวD (F204) แถวE (F 205) แถวF (F 206)

วันเสาร์ท3ี่
เมษายน 2564

12.00-13.00
13.30-14.00
14.00-14.30

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร
ตามหลักสูตรดังนี้
1. ระดับ ปริญาโท-ปริญญาเอก
2. ระดับ ป.วิชาชีพครู
ตรวจดูรายชื่อที่บอร์ด (ครั้งที่2)
อาจารย์กำกับแถวรับรายงานตัว
อาจารย์กำกับแถวนำนักศึกษาซ้อมตามห้อง

ตามห้องที่กำหนด

15.00 เป็นต้นไป

-

เริ่มแจกหมายเลขการเข้ารับ
เริ่มตั้งแถว
รอฟังคำสั่งการตั้งแถวเริ่มพิธีประสาท
ปริญญาบัตร

แถวG (F 207)แถวH (F 208) แถวI(F 209) )
แถวJ (F 210)

(เวลาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)
หมายเหตุ

1. ขอให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อของท่านที่บริเวณหน้าห้องกิจการฯ ก่อนรายงานตัวทุกครั้ง
เพราะแถวและที่นั่งอาจมีการ เปลี่ยนแปลง
2. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับปริญญาบัตร
3. ให้บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตตรงต่อเวลา และปฏิบตั ิตามกำหนดการโดยเคร่งครัด

ประกาศ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
เรื่อง ระเบียบการแต่งกายของผู้เข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563
....................................................................................................................................................................
เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
จึงกำหนดการแต่งกายสำหรับผู้เข้ารับปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563 ไว้ดังนี้
1. ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ระดับปริญญาตรี

สวมชุดสากล (สูทสีเข้ม) สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ
สวมชุดนักศึกษา และสวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ

เครื่องแบบบัณฑิตหญิง
1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มลี วดลาย ผ่าอกตลอดคอปิด กลัดกระดุมใช้ตามแบบของมหาวิทยาลัยและที่อก
ด้านขวาติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยฯ
2. กระโปรง ผ้าสีกรมท่าหรือกระโปรงสีดำไม่มลี วดลาย ความยาวของกระโปรงต้องไม่เกินชุดครุย
3. เข็มขัด สายหนังสีดำไม่มลี วดลาย หัวเข็มขัดต้องเป็นตรามหาวิทยาลัยฯ
4. ถุงน่อง สีเนื้อ ไม่มลี วดลาย แบบเต็มตัว
5. รองเท้า รองเท้าหนังหุ้มส้นไม่เปิดหัวสีดำล้วน ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้วครึ่ง
6. ทรงผม สุภาพ ให้รวบหรือเกล้า ห้ามปล่อยผมยาวห้ามใส่ต่างหู กำไลข้อมือ และสร้อยข้อมือ
7. สวมชุดครุยบัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ตามคณะสาขาวิชาพร้อมหมวกและเข็ม
เครื่องแบบบัณฑิตชาย
1. เสื้อ เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย ผ่าอกตลอดกระดุมสีขาว ผูกเนคไทสีเข้มหรือสีกรมท่าเรียบไม่มีลวดลาย และมีเข็มกลัด
ยึดกับเสื้อเชิ้ตตรามหาวิทยาลัยฯ

2. กางเกง กางเกงขายาวสีกรมท่าหรือสีดำปลายขาเรียวขากว้างไม่นอ้ ยกว่า 20 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน 26 เซนติเมตร ให้สวมทับ
ชายเสื้อให้เรียบร้อย
3. เข็มขัด สายเข็มขัดหนังสีดำ ขนาดกว้าง 3.5 เซนติเมตร หัวเข็มขัดต้องเป็นตรามหาวิทยาลัยฯ
4. รองเท้า หุ้มส้นสีดำสวมถุงเท้าสีดำหรือสีกรมท่าไม่มลี วดลาย
5. ทรงผม เรียบร้อยสุภาพห้ามปล่อยผมยาว และไม่ไว้หนวดเคราห้ามใส่ต่างหู กำไลข้อมือ และสร้อยข้อมือ
6. สวมชุดครุยบัณฑิต/มหาบัณฑิต ตามคณะสาขาวิชาพร้อมหมวกและเข็ม

หมายเหตุ
1. ผู้เป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ สวมเครื่องแบบปกติขาวและสวมชุดครุย
2 บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชทางศาสนา สามารถแต่งกายตามระเบียบของศาสนาของตนได้

