ที่ มกส 181/2558
1 ธันวาคม 2558
สวัสดี มหาบัณฑิต รุ่ นที่ 4 และ บัณฑิตปริญญาตรี รุ่ นที่ 8 มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกบั มหาบัณฑิต และบัณฑิตของ BSU ทุกท่านที่กาลังจะเข้าสู่
“พิธีประสาทปริญญาบัตร” ครั้งที่ 8 ของ BSU ในวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัย ขอแจ้งกาหนดการ
ดังนี้
1. กาหนดการ
1. วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น.
- ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต และบัณฑิตกับอาจารย์สาขาวิชา
- สั่งจองชุดครุ ย สั่งจองรู ป (รับปริ ญญา) กับทางร้าน
- สารวจการมีงานทาของมหาบัณฑิตและบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://www.bsu.ac.th/Register_System/QN/Work/ (กรุ ณาเข้าไปทาล่วงหน้าก่อนวันขึ้นทะเบียน)
2. วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น..
วันซ้อมย่อย และรับชุดครุ ย (แต่งกายสุ ภาพ รองเท้าไม่มีส้น)
3. วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
วันซ้อมใหญ่ (มหาบัณฑิต และบัณฑิตสวมชุ ดครุ ย และถ่ ายรู ปหมู่)
4. วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
วันเข้าร่ วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตร
2. รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ดังต่ อไปนี้
1. ค่าชุดครุ ยรับปริ ญญา ติดต่อกับทางร้าน โดยร้านจะมารับข้อมูลที่ BSU
1.1 กรณี เช่ าตัดชุ ดครุ ย ชุดละ 1,500 บาท และ มัดจาชุ ด 1,500 บาท รวม 3,000 บาท
1.2 กรณี ตัดซื้อชุ ดครุ ย ชุดละ 2,500 บาท (ได้เป็ นเจ้าของชุดครุ ย)
2. ค่าสั่งจองรู ปรับปริ ญญา ติดต่อกับทางร้าน โดยร้านจะมารับข้อมูลที่ BSU ราคา 1,800 บาท (จานวน 6 รู ป)
3. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,300 บาท (กรณี ที่นกั ศึกษายังไม่ข้ ึนทะเบียนบัณฑิต)
3. การคืนชุ ดครุ ย
กรณี เช่าตัดชุดครุ ยให้คืนใน วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุ วรรณภูมิ
(เวลา 13.00 – 16.00 น.) พร้อมได้รับเงินมัดจา 1,500 บาทคืนจากทางร้าน

รายละเอียดของกาหนดการงานรับปริญญา
วันซ้ อมย่ อย วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา

08.00 น.
09.00 น.

บัณฑิตรายงานตัว ณ สนามฟุตซอล (สวมรองเท้าส้นเรี ยบ)
เดิ นแถวขึ้ นหอประชุ ม ทาพิธีซ้อมมอบผ้าเกี ยรติ ยศ สาหรั บผูท้ ี่ ได้รับเกี ยรตินิยมอันดับ 1 , อันดับ 2
และ เกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1 , อันดับ 2
11.00 น.
ซ้อมรับปริ ญญา
- ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกตเวทิตาคุณ
- อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร กล่าวรายงาน จานวนมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ที่เข้าสู่ “พิธีประสาทปริ ญญาบัตร”
ลาดับการขึน้ รับประสาทปริญญาบัตร
1. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ผู้อานวยการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- ผู้อานวยการหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. คณะบริหารธุรกิจ
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี
(เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1 อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขา เข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 6. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสู ตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1
อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4. คณะรัฐศาสตร์
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
หั ว หน้ า สาขาเบิ ก ตั ว บั ณ ฑิ ต หลัก สู ต ร 4 ปี ที่ ไ ด้รั บ เกี ย รติ นิ ย มอัน ดับ 1 อัน ดับ 2
และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
- ประธานในพิธีให้โอวาท
12.00 น.
เสร็ จสิ้นพิธีการ

วันซ้ อมใหญ่ ถ่ ายรู ปหมู่ วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.000 น.
เวลา

08.00 น.
08.30 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิตรายงานตัว ห้องโถง ตึกคณะบริ หารธุรกิจ
เดิ นแถวขึ้ นหอประชุ ม ทาพิธีมอบผ้าเกี ยรติ ยศ สาหรั บผูท้ ี่ ได้รับเกี ยรตินิยมอันดับ 1 , อันดับ 2
และเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1 , อันดับ 2
11.00 น.
ซ้อมรับปริ ญญา
- ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกตเวทิตาคุณ
- อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
- รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร กล่าวรายงาน จานวนมหาบัณฑิต และบัณฑิต
ที่เข้าสู่ “พิธีประสาทปริ ญญาบัตร”
ลาดับการขึน้ รับประสาทปริญญาบัตร
1. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ผู้อานวยการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- ผู้อานวยการหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. คณะบริหารธุรกิจ
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1
อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 6. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1
อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4. คณะรัฐศาสตร์
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2
และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน, ประธานในพิธีให้โอวาท
12.00 น.
เสร็ จสิ้นพิธีการ
13.00 น.
ถ่ ายรู ปหมู่

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
เวลา

08.00 น.
09.00 น.
09.30 น.
10.00 น.

บัณฑิตรายงานตัว ห้องโถง ตึกคณะบริ หารธุรกิจ
ท่านผูป้ กครองบัณฑิต ตัวแทนนักศึกษา และรุ่ นน้อง เข้าร่ วมพิธีในอาคารบริ หาร
บัณฑิตเดินแถวเกียรติยศเข้าร่ วมพิธีในหอประชุม
ประธานในพิธี จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
- พิธีกตเวทิตาคุณ
- อธิ การบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย

ลาดับการขึน้ รับประสาทปริญญาบัตร
1. คณะบัณฑิตวิทยาลัย
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ผู้อานวยการหลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- ผู้อานวยการหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
เบิกตัวมหาบัณฑิตเข้ารับปริ ญญาบัตร หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
2. คณะบริหารธุรกิจ
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1
อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาการจัดการ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการบัญชี
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 6. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3. คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสู ตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1
อันดับ 2 และ หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน) ที่ได้รับเกียรติบตั รเรี ยนดีอนั ดับ 1
อันดับ 2 และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4. คณะรัฐศาสตร์
- คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวรายงาน ผูส้ าเร็ จการศึกษา
- หัวหน้ าสาขาเบิกตัวบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2
และบัณฑิตในสาขาเข้ารับปริ ญญาบัตร
1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
- ประธานในพิธีให้โอวาท
12.00 น.
เสร็ จสิ้นพิธีการ
(ดร.ณัฐกาญจน์ สุวรรณธารา)

รองอธิการบดีฝ่ายบริ หาร มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ

ใบตอบรับเข้ าร่ วมพิธีประสาทรับปริญญาบัตร

ชื่อ - สกุล มหาบัณฑิต / บัณฑิต ........................................................................................................................................
รหัสประจาตัวนักศึกษา .................................................. สาขาวิชา ..................................................................................
ภาคเวลาเรียน

ปกติ

พิเศษ (วันอาทิตย์)

1. เข้าร่ วมพิธีการ
- วันซ้ อมย่อย วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
เข้าร่ วม
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้
- วันซ้ อมใหญ่ วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
เข้าร่ วม
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้
- วันประสาทรับปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.00 น.
เข้าร่ วม
ไม่สามารถเข้าร่ วมได้
2. ผูป้ กครอง ที่จะเข้าร่ วมพิธีการแสดงความกตเวทิตาคุณ ของบัณฑิต (วันประสาทปริ ญญาบัตร)
1. ชื่อ - สกุล ............................................................................ ความสัมพันธ์ ............................................
3. จานวนผูต้ ิดตามแสดงความยินดี จานวน ................ คน (ช่วงพิธีการรอด้านล่างหอประชุม)
ลงชื่อมหาบัณฑิต / บัณฑิต .................................................................
(......................................................)
หมายเหตุ
1. กรุ ณาตอบกลับ มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ บัดนี้ - วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559 เท่านั้น
2. เนื่องจากวันประสาทปริ ญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2559 ทางมหาวิทยาลัย มีของว่าง
รับรองผูป้ กครอง จึงขอให้มหาบัณฑิต และบัณฑิตแจ้งจานวนที่แน่นอนกับทางมหาวิทยาลัย
เพื่อความสะดวก และการบริ การที่ดี (วันประสาทปริ ญญาบัตร)
3. พับเอกสาร ใบตอบรับ ส่ งกลับมาที่มหาวิทยาลัย (ด้านหลัง) หรื อ ส่ ง โทรสาร. 02-172-9620
ถึงอาจารย์อญั ทิกา
4. สอบถามข้อมูล โทร. 02-172-9888 ต่ อ 102 ฝ่ ายทะเบียน อาจารย์อญั ทิกา นาคกรด
อาจารย์สิรียากร ขาวสบาย

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

กรุ ณาส่ง
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพสุวรรณภูมิ
489 ถนนประชาพัฒนา
แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง
กรุ งเทพฯ 10520

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

