ที่ มกส 113/2563
28 ตุลาคม 2563
สวัสดี มหาบัณฑิต รุ่นที่ 9 และบัณฑิต รุ่ นที่ 13 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภู มิ ขอแสดงความยินดี กบั มหาบัณฑิ ต และบัณฑิ ตของ BSU ทุ กท่าน
ที่ กาํ ลังจะเข้าสู่ “พิธีป ระสาทปริ ญญาบัต ร” ครั้ งที่ 13 ในวันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยขอแจ้ง
กําหนดการ ดังนี้
1. กําหนดการ
1. วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น.
สัง่ จองชุดครุ ยและสัง่ จองรู ป (รับปริ ญญา) ที่มหาวิทยาลัย กับทางร้านโดยตรง
2. วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 13.00 น.
วันซ้อมย่อย และรับชุดครุ ย (มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่ งกายชุ ดนักศึกษา)
3. วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. - 13.00 น.
วันซ้อมใหญ่ (มหาบัณฑิต และบัณฑิตสวมชุ ดครุ ย และถ่ ายรู ปหมู่)
4. วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. - 13.00 น.
วันพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
2. ค่ าใช้ จ่าย (ร้ านจะมารับข้ อมูลที่ BSU ในวันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม 2564) โดยมีรายละเอียดดังต่ อไปนี้
1. ค่าชุดครุ ยรับปริ ญญา ติดต่อกับทางร้านโดยตรง
1.1 กรณี เช่ าตัดชุ ดครุย ชุดละ 1,500 บาท และ มัดจําชุ ด 1,500 บาท รวม 3,000 บาท
1.2 กรณี ตัดซื้อชุ ดครุ ย ชุดละ 2,700 บาท (ได้เป็ นเจ้าของชุดครุ ย)
2. ค่าสั่งจองรู ปรับปริ ญญา ติดต่อกับทางร้านโดยตรง ราคาชุดละ 2,300 บาท (รวม 5 รู ป และซี ดีรูป) ประกอบด้วย
1. รู ปขณะเข้ารับกรอบรู ปหลุยส์ ขนาด 11x14 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
2. รู ปขณะเข้ารับ ขนาด 4x6 นิ้ว จํานวน 2 รู ป
3. กรอบรู ปหมู่อเด็มโก้ ขนาด 12x24 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
4. รู ปถ่ายกับธงชาติและธงมหาวิทยาลัย ขนาด 8x10 นิ้ว จํานวน 1 รู ป
5. ซี ดีไฟล์รูป 1 แผ่น
(หากไม่ดาํ เนินการจองในวันและเวลาดังกล่าว ทางร้านจะไม่รับทํารู ปให้หลังจากรับปริ ญญา)
3. การคืนชุ ดครุ ย (กรณีเช่ าตัด)
กรณี เช่าตัดชุดครุ ยให้คืนใน วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) พร้อมได้รับเงินมัดจํา 1,500 บาทคืนจากทางร้าน

เวลา
08.00 น.
09.00 น.
11.00 น.

13.00 น.

4. รายละเอียดของกําหนดการวันซ้ อมย่ อย พิธีประสาทรั บปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 13.00 น.

รายละเอียดกําหนดการ
มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว ณ ลานวัฒนธรรม ตึกคณะบริ หารธุรกิจ
มหาบัณฑิตและบัณฑิต พบอาจารย์ประจําหลักสูตร เพื่อซักซ้อมความพร้อมในการประสาทปริ ญญาบัตร
การรับผ้าเกียรติยศ และระเบียบการเข้ารับ (จะแจ้งห้องที่เข้าพบให้ทราบตอนลงทะเบียนรายงานตัว)
ซ้ อมรับปริญญา และซ้ อมรับผ้าเกียรติยศ (หอประชุม)
 ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
 พิธีกตเวทิตาคุณ
 อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร กล่าวรายงาน จํานวนมหาบัณฑิต และบัณฑิต
 คณบดีแต่ละคณะกล่าวรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
 หัวหน้าสาขาเบิกตัวมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ลําดับการประสาทปริญญาบัตร และรับผ้าเกียรติยศ
- บัณฑิตวิทยาลัย
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- คณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะรัฐศาสตร์
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
 สลับพู่
 ประธานในพิธีให้โอวาท
 ซ้อมมอบปริ ญญาบัตรให้ผปู ้ กครอง (พิธีแสดงความกตเวทิตาคุณ) ณ อาคาร 2
เสร็ จสิ้นพิธีการ

*** หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามเวลาที่เหมาะสม
2. นักศึกษาควรรับประทานอาหารเช้ าให้ เรียบร้ อย เนื่องจากพิธีซ้อมจะต่ อเนื่องถึงบ่ ายโมง

เวลา
08.00 น.
08.30 น.
11.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

5. รายละเอียดของกําหนดการวันซ้ อมใหญ่ พิธีประสาทรั บปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 13.00 น.

รายละเอียดกําหนดการ
บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัว ณ ลานวัฒนธรรม ตึกคณะบริ หารธุรกิจ และเข้าพบอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามห้องที่
ซักซ้อมในวันซ้อมย่อย
พิธีมอบผ้าเกียรติยศ เดินแถวขึ้นหอประชุมทําพิธีมอบผ้าเกียรติยศสําหรับผูท้ ี่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1, อันดับ 2
และเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1, อันดับ 2 และซ้อมรับปริ ญญา
ซ้ อมรับปริญญา
 ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
 พิธีกตเวทิตาคุณ
 อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร กล่าวรายงาน จํานวนมหาบัณฑิต และบัณฑิต
 คณบดีแต่ละคณะกล่าวรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
 หัวหน้าสาขาเบิกตัวมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ลําดับการประสาทปริญญาบัตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- คณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะรัฐศาสตร์
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
 สลับพู่
 ประธานในพิธีให้โอวาท
 ซ้อมมอบปริ ญญาบัตรให้ผปู ้ กครอง (พิธีแสดงความกตเวทิตาคุณ) ณ อาคาร 2
เสร็ จสิ้นพิธีการ
ถ่ ายรู ปหมู่ ***

*** หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามเวลาที่เหมาะสม
2. นักศึกษาควรรับประทานอาหารเช้ าให้ เรียบร้ อย เนื่องจากพิธีซ้อมจะต่ อเนื่องถึงบ่ ายโมง

เวลา
08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
11.00 น.

13.00 น.

6. รายละเอียดของกําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันรับจริง)
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 – 13.00 น.

รายละเอียดกําหนดการ
บัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัว ณ ลานวัฒนธรรม ตึกคณะบริ หารธุรกิจ และเข้าพบอาจารย์ประจําหลักสูตร ตามห้องที่
ซักซ้อมในวันซ้อมย่อย
ท่านผูป้ กครองมหาบัณฑิตและบัณฑิต ตัวแทนนักศึกษา และรุ่ นน้อง เข้าร่ วมพิธีในอาคารเรี ยน 2 (อาคารใหม่)
บัณฑิตเดินแถวเกียรติยศเข้าร่ วมพิธีในหอประชุม
พิธีประสาทปริญญาบัตร
 ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
 พิธีกตเวทิตาคุณ
 อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
 รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร กล่าวรายงาน จํานวนมหาบัณฑิต และบัณฑิต
 คณบดีแต่ละคณะกล่าวรายงานผูส้ าํ เร็ จการศึกษา
 หัวหน้าสาขาเบิกตัวมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ลําดับการประสาทปริญญาบัตร
- บัณฑิตวิทยาลัย
1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- คณะบริหารธุรกิจ หลักสู ตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
1. สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการท่องเที่ยว
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
- คณะรัฐศาสตร์ หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
 สลับพู่
 ประธานในพิธีให้โอวาท
 มอบปริ ญญาบัตรให้ผปู ้ กครอง (พิธีแสดงความกตเวทิตาคุณ) ณ อาคาร 2
เสร็ จสิ้นพิธีการ

*** หมายเหตุ : 1. กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามเวลาที่เหมาะสม
2. นักศึกษาควรรับประทานอาหารเช้ าให้ เรียบร้ อย เนื่องจากพิธีจะต่ อเนื่องถึงบ่ ายโมง

(ผศ.ดร.ณัฐกาญจน์ สุ วรรณธารา)
รองอธิ การบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ

7. ใบตอบรับเข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ชื่ อ - สกุล มหาบัณฑิต / บัณฑิต ................................................................................................................................
รหัสประจําตัวนักศึกษา ......................................... สาขาวิชา ..................................................................................
1. เข้าร่ วมพิธีการ
 วันซ้ อมย่ อย วันพฤหัสบดี ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้
✔ เข้าร่ วม
 วันซ้ อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.
✔

เข้าร่ วม

ไม่สามารถเข้าร่ วมได้

 วันประสาทรับปริญญาบัตร วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น.
✔

เข้าร่ วม

ไม่สามารถเข้าร่ วมได้

2. ผูป้ กครอง ที่จะเข้าร่ วมพิธีแสดงความกตเวทิตาคุณของมหาบัณฑิต และบัณฑิต (วันประสาทปริ ญญาบัตร)
✔ มี
ไม่มี
(ถ้ามี) ชื่อ - สกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ...............................
3. จํานวนผูต้ ิดตามแสดงความยินดี จํานวน ................ คน (ช่วงพิธีการรอด้านล่างหอประชุม)
ลงชื่อมหาบัณฑิต / บัณฑิต ................................................................
(......................................................)
หมายเหตุ
1. เพื่อการอํานวยความสะดวกให้แก่มหาบัณฑิต บัณฑิตและผูต้ ิดตาม ขอความกรุ ณาให้มหาบัณฑิต
และบัณฑิต ส่ งแบบกลับมาให้มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ บัดนี้ - วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2564 เท่ านั้น
2. พับเอกสาร ใบตอบรับ ส่ งกลับมาที่มหาวิทยาลัย (ที่อยูด่ า้ นหลัง) หรื อ ส่ ง โทรสาร. 02-172-9620
ถึงอาจารย์อญั ทิกา ฝ่ ายทะเบียน
3. สอบถามข้อมูล โทร. 02-172-9888 ต่ อ 102 ฝ่ ายทะเบียน อาจารย์อญั ทิกา นาคกรด
อาจารย์นที จูไธสง

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรุ ณาส่ง

มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพฯ 10520
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