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กําหนดการถายรูป บัณฑิต มหาบัณฑิต - ดุษฎีบัณฑิตแยกตามสาขาวิชา

เวลา

กิจกรรม

07.00 น.

ฝายพิธีการ ตัวแทนรานถายรูป ฝายสถานที่และฝายสวัสดิการเตรียมจัด
สถานที่ถายรูปหมูคณาจารย บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

07.30 น.

บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียนเพื่อเขารับปริญญา
ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

08.30- 11.30 น.

คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและฝายพิธีการประกาศเรียก บัณฑิต
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตถายรูปหมูบริเวณลานอเนกประสงคตาม
สาขาวิชา ณ จุดถายรูปที่ 1 และ 2
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คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (22)
การจัดการทรัพยากรมนุษย (57)
การตลาด (22)
การจัดการโลจิสติกส (22)
การบัญชีและบัญชีบัณฑิต ( 1+58)

คณะศิลปศาสตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (23)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (46)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (27)
รัฐศาสตร (53)
การบริหารทั่วไปและการจัดการ ( 1+91)

คณะนิติศาสตร
นิติศาสตร (36)

คณะนิเทศศาสตร

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (39)
การสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง (25)
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ (102)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (62)

¨Ø´¶ÒÂÃÙ»·Õè 2

คณะเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรและเศรษฐศาสตรธุรกิจ (2+6)

คณะบริหารธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร (14)
คอมพิวเตอรธุรกิจ (18)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ(3)

คณะศิลปศาสตร

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (1)
ภาษาจีน (4)
สังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม (4)
สังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม (14)

คณะนิติศาสตร

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (7)

คณะนิเทศศาสตร

การสื่อสารมวลชน (8)
การสื่อสารการเมืองบูรณาการ (17)

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสื่อสารการเมือง (8)
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เวลา 13.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตั้งแถว ณ ลานอนุสาวรีย ดร.เกริก
เวลา 13.30 น. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เขาหองซอมรับปริญญา
แถวที่
1-6
7 - 10
11 - 13
14 - 17
18 - 21
22 - 25
26 - 28
29 – 32

หอง
2300
1317
1405
1406
1407
1409
1221
3201

อาคาร / ชั้น
(อาคาร ดร.เกริก
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารมังคละพฤกษ
(อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ชั้น 3 )
ชั้น 3 )
ชั้น 4 )
ชั้น 4 )
ชั้น 4 )
ชั้น 4 )
ชั้น 2 )
ชั้น 2 )

หมายเหตุ - การแตงกายวันพิธีซอมรับปริญญาใหแตงเหมือนวันพิธีจริงทุกประการ
ผูไมมาลงทะเบียนและไมมาซอมรับปริญญา มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์
ที่จะไมอนุญาตใหเขารับปริญญา
- มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมหองรับรอง ( หองกระจก ) ชั้นลานจอดรถ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และหอง 2102 (อาคาร 2 ชั้น 1) เปนหองพัก
รับรองผูปกครองที่มารวม แสดงความยินดีแก บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต
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à¾È

ÃÐ´Ñº»ÃÔÒ
ºÑ³±Ôµ

ÁËÒºÑ³±Ôµ/ ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ

ËÔ§ - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมตรา
มหาวิทยาลัย
- กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา
- เข็มขัดสีดําและหัวเข็มขัดตรา
มหาวิทยาลัย
- รองเทาหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย
สวมถุงนองสีเนื้อ

- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว ติดกระดุม
ตรามหาวิทยาลัย
- กระโปรงสีดําหรือ สีกรมทา
- เข็มขัดสีดําและหัวเข็มขัด
ตรามหาวิทยาลัย
- รองเทาหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย
- สวมถุงนองสีเนื้อ

ªÒÂ

- ชุดสูทสากลสีดํา หรือสีกรมทา
- เสือ้ เชิ้ตสีขาวแขนยาว เน็คไทสีเขียวเขม
ของมหาวิทยาลัยพรอมเข็มกลัด
- เข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
- รองเทาหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา

- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เน็คไทสีเขียวเขม
ของมหาวิทยาลัยพรอมเข็มกลัด
- กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมทา
- เข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
- รองเทาหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา

หมายเหตุ สําหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการ
สามารถแตงกายเครื่องแบบขาราชการ (ชุดปกติขาว) ได
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เมื่อคณบดีอานรายชื่อ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตแลว ใหปฏิบัติดังนี้
1. ยืนเทาชิด ณ จุดรอรับ ( มีเครื่องหมายกํากับไว) และปฏิบัติดังนี้
หญิง ไหว (สําหรับผูแตงเครื่องแบบขาราชการหรือรัฐวิสาหกิจใหใชวิธีคํานับ)
ชาย คํานับ
2. กาวเทา 3 กาวไปยังจุดรับ (มีเครื่องหมายกํากับไว)
3. รับใบปริญญาบัตร นํามาแนบอก ใหตรามหาวิทยาลัยอยูดานหนาในแนวตั้งขึ้น
4. กาวเทาขวาถอยหลังเฉียงประมาณ 45 องศา หยุด ณ จุดรอ
5. เมื่อบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตคนตอไปยื่นมือรับใบปริญญาบัตร
ใหหมุนขวา เดินลงจากเวทีกลับเขานั่งที่เดิม (ขณะเดินมือขวาถือใบปริญญาบัตร
แนบอก มือซายแนบลําตัว เดินอยางสํารวม ไมแกวงแขน) และเดินใหตรงแถว
ขอพึงปฏิบัติของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
1. ในชวงพิธีและในขั้นตอนการเขารับปริญญาบัตร ใหบัณฑิต มหาบัณฑิต
และดุษฎีบัณฑิต มีสมาธิและมีสติในการปฏิบัติตามขั้นตอน
2. โปรดรักษาเวลาตามกําหนดการโดยเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในวันอาทิตย
ที่ 9 ตุลาคม 2554 ทั้งนี้ให บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเตรียมตั้งแถว
บริเวณดานขางเวทีใหมสวนอัมพร เวลา 09.00 น. เพื่อเขาหองซอมใหญพิธี
รับปริญญาบัตร โดยจะเริ่มซอมใหญเวลา 09.30 น. จนถึง เวลา 11.45 น.
และตั้งแถวเพื่อเขาพิธีประสาทปริญญาบัตรเวลา 12.30 น. โดยจะเริ่มพิธีประสาท
ปริญญาบัตรในเวลา 14.00 น. ฉะนั้น ขอให บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
นั่งอยูในหองจนเสร็จพิธี ประมาณ 16.00 น.
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3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต พึงยืน เดิน นั่ง และปฏิบัติ
อยางสํารวมตน โดยเฉพาะอยางยิ่งบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิต ที่นั่งแถวแรก พึงสํารวม นั่งตัวตรง เขาชิด ไมไขวหาง
วางเทาใหเรียบรอย และเมื่อรับใบปริญญาบัตรแลวใหถือใบปริญญาบัตร
ไวบนหนาตัก ตั้งฉากกับลําตัว

1.
2.
3.
4.
5.

ขอพึงปฏิบัติของผูปกครองที่จะเขาในหองพิธี
ใหเตรียมเขาหองพิธีเวลา 13.00 น. โดยแสดงบัตรเชิญของมหาวิทยาลัย
ขณะอยูในหองพิธีกรุณาสํารวม หามลุกเดิน หามถายรูปและจะตองอยู
ในหองพิธีจนกวาจะเสร็จพิธี
ปดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
ไมอนุญาตใหนําเด็กอายุต่ํากวา 12 ปเขาหองพิธี
ผูปกครองที่จะเขาหองพิธี ใหแตงกายสุภาพ หามสวมรองเทาแตะ
สุภาพสตรีหามสวมกางเกง
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เวลา 07.30 น. รถรับคณะกรรมการฝายพิธีการและฝายจัดซอมจากมหาวิทยาลัยเกริก
ไปอาคารใหม สวนอัมพร
เวลา 08.00 น. รถรับคณาจารยและกรรมการฝายตาง ๆ และนักศึกษาชมรมขับรอ ง
ประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยเกริก ไปอาคารใหม สวนอัมพร
เวลา 09.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จัดแถวบริเวณดานขางอาคารใหม
สวนอัมพรโดยมีอาจารยคุมแถวคอยดูแลนําเขานั่งประจําในหองพิธี
เวลา 09.30 น. เริ่มพิธีซอมใหญ (เหมือนพิธีจริง)
เวลา 11.45 น. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต พักผอนและรับประทานอาหาร
ตามอัธยาศัย
เวลา 12.30 น. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต จัดแถวบริเวณดานขางอาคารใหม
สวนอัมพร โดยมีอาจารยคุมแถวคอยดูแลนําเขานั่งประจําที่ในหองพิธี
เวลา 13.00 น. ผูปกครองเขาประจําที่ในหองพิธี
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เวลา 13.30 น. คณาจารยและแขกผูมีเกียรตินั่งประจําที่บนเวที
ขับรองประสานเสียง โดยนักศึกษาชมรมขับรองประสานเสียง
มหาวิทยาลัยเกริก
เวลา 13.40 น. อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผูบริหาร
ตอนรับประธานในพิธีฯ และรวมถายภาพหนาหองพิธีฯ
เวลา 14.05 น. ประธานในพิธีฯ อธิการบดี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และคณะผูบริหาร เขาสูหองพิธีฯ
เวลา 14.15 น. เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามลําดับดังนี้
- อธิการบดีกลาวรายงานตอประธาน
- ประธานถวายปริญญามหาบัณฑิตแดพระภิกษุสงฆ
- พิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
- พิธีมอบโลหประกาศเกียรติคุณใหแกศิษยเกาดีเดน
- ผูเขารับปริญญาบัตรกลาวคําปฏิญาณตน
- ประธานใหโอวาท
- เสร็จพิธี
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ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

1

รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต

2

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารการเมือง)

3

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

4

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารองคการ)

5

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรม)

6

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

7

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ)

8

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร)

9

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง)

10

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารการเมือง)

11

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

12

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ)

13

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)

14

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการตลาด)

15

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย)

16

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)

17

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

18

บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส)

10
ลําดับ

หลักสูตร/สาขาวิชา

19

บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาบัญชี)

20

บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)

21

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)

22

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ )

23

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม)

24

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตรและการพัฒนาสังคม)

25

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารทั่วไป)

26

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ )

27

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชารัฐศาสตร)

28

ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาจีน)

29

นิติศาสตรบัณฑิต

30

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ )

31

นิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)

32

นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ)

33

นิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการสื่อสารการทองเที่ยวและบันเทิง )

Ê¶Ò¹·Õè¨Í´Ã¶ã¹ÇÑ¹¨Ñ´«ÍÁ¾Ô¸Õ»ÃÐÊÒ·»ÃÔÒ
ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2554

³ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÃÔ¡

ในวันจัดซอมพิธีประสาทปริญญา วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกริกไดจัด
สถานที่สําหรับจอดรถยนตใหกับบัณฑิต - มหาบัณฑิต - ดุษฎีบัณฑิต และทานผูปกครอง ทุกทาน
ที่หางเซ็นทรัล สาขารามอินทรา บริเวณลานจอดรถ ชั้น 2 ครึ่ง และ ชั้น 3 ครึ่ง โดยสามารถ
นํารถยนตเขาไปจอดในบริเวณดังกลาวไดตั้งแตเวลา 07.00 น. เปนตนไป

ºÑ³±Ôµ ÁËÒºÑ³±Ôµ áÅÐ ´ØÉ®ÕºÑ³±Ôµ
ÃÒÂ§Ò¹µÑÇ

ÇÑ¹àÊÒÃ·Õè 8 µØÅÒ¤Á 2554
àÇÅÒ 07.30 - 08.30 ¹.
³ ºÃÔàÇ³ÅÒ¹¨Í´Ã¶ ªÑé¹ 1
ÍÒ¤ÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ Ï
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÃÔ¡

ฝายพิธีการฯ
12 กันยายน 2554

¤Ó»¯Ô  Ò³µ¹ ºÑ ³ ±Ô µ ÃØ ¹ ·Õè 37
ÁËÒºÑ ³ ±Ô µ ÃØ ¹ ·Õè 23 áÅÐ ´Ø É ®Õ ºÑ ³ ±Ô µ ÃØ ¹ ·Õè 3

ในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกริก ประจําป 2554
วันอาทิตยที่ 9 ตุลาคม 2554 ณ อาคารใหม สวนอัมพร
--------------------------------------------------------กราบเรียน พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก ประธานในพิธี
ขาพเจา (กลาวชื่อตนเอง) ขอกลาวคําปฏิญาณตนตอที่ประชุมแหงนี้วา
- ขาพเจาจักเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและรัฐธรรมนูญไว ตลอดกาล
- ขาพเจาจักบําเพ็ญตนเปนคนดี มีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี จะประกอบ
สัมมาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
- ขาพเจาจักเคารพนับถือครู อาจารย ผูประสิทธิ์ประสาทวิชา และใช ความรู
ในทางที่ชอบดวยความยุติธรรม ทั้งจะมุงถึงประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ยิ่งกวาประโยชนสวนตน
- ขาพเจาจักรักษาไว ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แหงปริญญาโดยเครงครัดและเทิดทูนเกียรติ
แหงมหาวิทยาลัยเกริกสืบไป

à ¾ Å§ Á Ë ÒÇÔ · Â ÒÅÑ Â à¡ÃÔ ¡
ขับรอง รองหมู (วงดนตรี สังคีตสัมพันธ ของศรีสุดา) จังหวะ ควิคสเต็ป
คํารอง ศรีสวัสดิ์ – ไหหิน – อโศก
ทํานอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน
.............................................................

มหาวิทยาลัย
สถาบันปญญายิ่งยง
มหาวิทยาลัย
ชาวสังคมชมภูมิปญญา

เกริกไกรเกรียงศักดิ์ศรีทรง
นามดํารง ทรงศรีโสภา
เกริกไกรไปทั่วนภา
วาควรคาสถาบันใจ

พวกเราตางก็ศรัทธา มหาวิทยาลัย
เปนบัณฑิตมุงคิดการไกล
เกริกนี้นามอําไพ
เราทุกคนดลใจผูกพัน

ภาคภูมิใจความรูทั่วกัน
เกริกไกรเกรียงศักดิ์ฐานันดร
รักมั่นสถาบันเรา

