มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
กาหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
และการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรของผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
....................................................................
กาหนดการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ตรวจสอบรายชื่อและห้องฝึกซ้อมหน้าห้องสานักบริการการศึกษา
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยตามห้องซ้อมที่กาหนด
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับครุยวิทยฐานะที่อาคารศิลปวัฒนธรรม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ฝึกซ้อมใหญ่ที่หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล (แต่งกายเหมือนวันพิธีจริง)
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ถ่ายรูปหมู่ตามคณะวิชา
การแต่งกายในวันฝึกซ้อม
๑) วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงเช้าให้แต่งกายสุภาพ และเหมาะสม
(ผู้หญิง สวมกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้น / ผู้ชาย ชุดสุภาพ และรองเท้าหุ้มส้น
ไม่สวมกางเกงยีนส์และกระโปรงยีนส์)
๒) วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ช่วงบ่ายแต่งชุดครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริงทุกประการ
กาหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑
๐๗.๐๐-๐๘.๐๐ น.
ถ่ายรูปหมู่
๐๙.๓๐ น.
รายงานตัวที่หน้าหอประชุม และเดินเข้าหอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
โดยพร้อมเพรียงกัน
๑๑.๐๐ น.
พิธีประสาทปริญญาบัตร

การแต่งกายในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
ผู้ชาย
๑. สวมชุดสูทสากลสีเข้ม (มีชุดสูทให้เช่าราคาย่อมเยาที่มหาวิทยาลัย) ผูกเนกไทสีเข้ม
สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ
สาหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ สวมเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ
๒. ต้องแต่งกายตรงตามเพศกาเนิดของตนเองเท่านั้น
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทาสีผมสีผิดธรรมชาติ
๔. กรุณาตัดเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ
๕. รองเท้าหุ้มส้นสีดา แบบเรียบ ไม่ประดับโลหะ ถุงเท้าสีดา ไม่มีลวดลาย
๖. ห้ามใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชนิด
ผู้หญิง
๑. สวมชุดนักศึกษาติดเครื่องหมายสถาบัน กระโปรงที่สวมใส่ให้มีความยาวเสมอเข่า
หรือเหนือเข่าเล็กน้อย ไม่สวมหมวก สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ
สาหรับผู้ที่เป็นข้าราชการ สวมเครื่องแบบข้าราชการชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
สวมชุดครุยวิทยฐานะทับ
๒. ต้องแต่งกายตรงตามเพศกาเนิดของตนเองเท่านั้น
๓. ทรงผมสุภาพ ห้ามทาสีผมสีผิดธรรมชาติ
๔. กรุณาตัดเล็บให้สั้น สะอาด ไม่ทาสีเล็บ
๕. รองเท้าหุ้มส้นสีดา แบบเรียบไม่ประดับโลหะ สวมถุงน่องสีเนื้อ
๖. ห้ามใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะทุกชนิด
*** ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าไปในพิธีประสาทปริญญาบัตร***
ผู้สาเร็จการศึกษาต้องเข้ารับการฝึกซ้อมและตรงต่อเวลา ไม่ดื่มสุราก่อนวันพิธีฯ ๑ วัน
มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายบัณฑิต
รายละเอียด
1. ค่าเช่าชุดครุย
2. ค่ามัดจาชุดครุย (ได้รับเงินคืน เมื่อนาชุดมาคืน
ภายในกาหนด)
3. ค่ารูปถ่าย พร้อมจัดส่ง
4. ค่าสมาชิกศิษย์เก่า
5. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
6. ค่าเข็มวิทยฐานะ
รวม
หมายเหตุ
1.
2.

3.

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ที่ต้องชาระ (บาท)
800 กรณีสั่งตัดราคา 2,800 บาท
2,000
1,600
2,000
1,000
400
7,800

ค่ า ขึ้ น ทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต 1,700 บาท หั ก จาก เงิน ประกั น ของเสี ย หาย 700 บาท ช าระเพิ่ ม
1,000 บาท
กรณี สั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย กรุ ณ าส่ ง หนั ง สื อ ตอบรั บ และกรอกใบสั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย พร้ อ มช าระเงิน สด
หรื อ ส่ งธนาณั ติ (ฝ่ ายการเงิน ) ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รั บ จดหมาย ถึ งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560
เท่านั้น
ให้บัณฑิตนาใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเช่าชุดครุยมาด้วยเพื่อจะได้รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ไม่มีใบเสร็จไม่มีสิทธิ์รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ

กรณี บั ณ ฑิ ต ไม่ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ป ระสาทปริ ญ ญาบั ต ร สามารถติ ด ต่ อ ขอรั บ ปริ ญ ญาบั ต รได้ ตั้ ง แต่
วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทีส่ านักบริการการศึกษา

ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายประกาศนียบัตรบัณฑิต
รายละเอียด
1. ค่าเช่าชุดครุย
2. ค่ามัดจาชุดครุย (ได้รับเงินคืน เมื่อนาชุดมาคืน
ภายในกาหนด)
3. ค่ารูปถ่าย พร้อมจัดส่ง
4. ค่าสมาชิกศิษย์เก่า
5. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
6. ค่าเข็มวิทยฐานะ
รวม
หมายเหตุ
1.

2.

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ที่ต้องชาระ (บาท)
800 กรณีสั่งตัดราคา 2,800 บาท
2,000
1,600
2,000
2,000
400
8,800

กรณี สั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย กรุ ณ าส่ ง หนั ง สื อ ตอบรั บ และกรอกใบสั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย พร้ อ มช าระเงิน สด
หรื อ ส่ งธนาณั ติ (ฝ่ ายการเงิน ) ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รั บ จดหมาย ถึ งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560
เท่านั้น
ให้ ป ระกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต น าใบเสร็จ การจ่ ายเงิน ค่ าเช่ าชุ ด ครุยมาด้ ว ยเพื่ อ จะได้ รับ ชุด ครุ ย
และเข็มวิทยฐานะ ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ไม่มีใบเสร็จไม่มีสิทธิ์รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ

กรณีประกาศนียบัตรบัณ ฑิตไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตร
ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ที่สานักบริการการศึกษา

ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายมหาบัณฑิต
รายละเอียด
1. ค่าเช่าชุดครุย
2. ค่ามัดจาชุดครุย (ได้รับเงินคืน เมื่อนาชุดมาคืน
ภายในกาหนด)
3. ค่ารูปถ่าย พร้อมจัดส่ง
4. ค่าสมาชิกศิษย์เก่า
5. ค่าขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
6. ค่าเข็มวิทยฐานะ
รวม
หมายเหตุ
1.

2.

จานวนเงิน
หมายเหตุ
ที่ต้องชาระ (บาท)
1,000 กรณีสั่งตัดราคา 3,000 บาท
2,000
1,600
2,000
2,000
400
9,000

กรณี สั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย กรุ ณ าส่ ง หนั ง สื อ ตอบรั บ และกรอกใบสั่ ง ตั ด ชุ ด ครุ ย พร้ อ มช าระเงิน สด
หรื อ ส่ งธนาณั ติ (ฝ่ ายการเงิน ) ได้ ตั้ งแต่ วัน ที่ ได้ รั บ จดหมาย ถึ งวัน ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2560
เท่านั้น
ให้มหาบัณฑิตนาใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเช่าชุดครุยมาด้วยเพื่อจะได้รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ไม่มีใบเสร็จไม่มีสิทธิ์รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ

กรณีมหาบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่
24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ที่สานักบริการการศึกษา

ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายดุษฎีบัณฑิต
รายละเอียด
1. ค่าตัดชุดครุย
2. ค่ารูปถ่าย พร้อมจัดส่ง
3. ค่าสมาชิกศิษย์เก่า
4. ค่าขึ้นทะเบียนดุษฎีบัณฑิต
5. ค่าเข็มวิทยฐานะ
รวม
หมายเหตุ
1.

2.

จานวนเงิน
ที่ต้องชาระ (บาท)
5,500
1,600
2,000
3,000
400
12,500

หมายเหตุ

ดุษฎีบั ณฑิตต้องสั่ งตัดชุดครุยเท่านั้นเนื่องจากไม่มีชุดเช่า กรณี สั่งตัดชุดครุยกรุณาส่งหนังสื อ
ตอบรับและกรอกใบสั่งตัดชุดครุย พร้อมชาระเงินสดหรือส่งธนาณัติ (ฝ่ายการเงิน) ได้ตั้งแต่วันที่
ได้รับจดหมาย ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น
ให้ดุษฎีบัณฑิตนาใบเสร็จการจ่ายเงินค่าตัดชุดครุยมาด้วยเพื่อจะได้รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ
ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ไม่มีใบเสร็จไม่มีสิทธิ์รับชุดครุยและเข็มวิทยฐานะ

กรณีดุษฎีบัณฑิตไม่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร สามารถติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้ตั้งแต่วันที่
24 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ที่สานักบริการการศึกษา

ประกาศ
นักศึกษาที่แจ้งจบการศึกษา และต้องการเข้าพิธี
ประสาทปริญญาบัตรทุกท่าน โปรดทราบ
การเช่าชุดครุยระดับ ปริญญาตรี ป.บัณฑิต
และปริญญาโท
กรณีที่นักศึกษามีความสูงและน้าหนักตัวในกรณี
ดังต่อไปนี
๑. น้าหนักตัวตังแต่ ๑๐๐ กิโลกรัม ขึนไป
๒. ความสูงน้อยกว่า ๑๔๕ เซนติเมตร
๓. ความสูงเกินกว่า ๑๘๐ เซนติเมตร
นักศึกษาจะต้องสั่งตัดซื้อชุดครุยเท่านั้น
เนื่องจากเป็นไซส์พิเศษ ไม่มีให้เช่า

เรียน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การสมั ครเป็ นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็น การแสดงถึ งความรัก ความ
ผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อสถาบันเราทุกคนที่เป็นศิษย์เก่า ควรคิดว่าจะทาอะไรให้แก่สมาคมศิษย์เก่าของเรา
เจริญก้าวหน้าโดยร่วมกันเป็นกรรมการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ พวกเราไม่ควรคิดว่าจะได้อะไร
จากสมาคมศิ ษ ย์เก่ า อย่ างไรก็ต าม ในปี นี้ มี ก ารเปลี่ย นแปลงคณะกรรมการสมาคมศิ ษ ย์ เก่ า และคณะ
กรรมการฯ ได้ดาเนินการเพื่อศิษย์เ ก่าฯ หลายอย่าง อาทิ จัดเลี้ยงอาหารว่างในช่วงปัจฉิมนิเทศ จัดเลี้ยง
อาหารว่างบัณฑิตใหม่ในวันซ้อมใหญ่รับปริญญา ออกเงินให้แต่ละคณะฯ จัดช่างภาพถ่ายรูปบัณฑิตใหม่และ
จัดทาอัลบั้มรวมรุ่นบัณฑิต นอกจากนี้หากมหาวิทยาลัยหรือสมาคมศิษย์เก่าจัดประชุมวิชาการหรืออบรม จะ
ลดค่าลงทะเบียนการประชุม/อบรมให้แก่ศิษย์เก่าฯ ร้อยละ ๑๐ ของค่าลงทะเบียน เป็นต้น สาหรับในปีนี้
ไม่มีการบูมจากศิษย์ปัจจุบันและเก็บเงินจากรุ่นพี่บัณฑิต หากพี่บัณฑิตที่ต้องการจะบริจาคเงินให้คณะฯ ให้
บริจาคที่คณะฯ โดยตรง
จากนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

