กําหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานใน
พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปีการศึกษา 2555 – 2557

บัณฑิตรุ่นที่ 39
มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25
ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 5

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
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มหาวิทยาลัยเกริก
กําหนดการ
ถ่ายภาพและพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2555 - 2557
บัณฑิตรุ่นที่ 39 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25 และดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 5
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกริก

...................................
07.00 น.

การถ่ายภาพ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตแยกตามคณะวิชาต่าง ๆ
ฝ่ายพิธีการ ตัวแทนร้านถ่ายรูป ฝ่ายสถานที่และฝ่ายสวัสดิการเตรียมจัดสถานที่ถ่ายภาพหมู่
คณาจารย์ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

07.30 09.00 น.

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับปริญญา ณ บริเวณลานจอดรถ
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

08.30 น.

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายพิธีการ ประกาศเรียก บัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตถ่ายภาพหมู่บริเวณลานอเนกประสงค์ตามคณะวิชา ณ จุดถ่ายภาพ

11.00 น.

พักรับประทานอาหาร (ตามอัธยาศัย)

12.30 น.

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555 - 2557
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ตั้งแถว ณ ลานอนุสาวรีย์ ดร.เกริก

13.00 น.

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าห้องซ้อมรับปริญญา

2

หมายเหตุ

1. การแต่งกายวันพิธีซ้อมรับปริญญาให้แต่งเหมือนวันพิธีจริงทุกประการ
(ระเบียบการแต่งกายอยูใ่ นหน้าถัดไป)
2. ผู้ไม่มาลงทะเบียนและไม่มาซ้อมรับปริญญา ตามวันและเวลาที่กําหนด
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้ารับปริญญา
3. การถ่ายภาพหมู่โปรดตรงเวลา ขอให้บัณฑิตทุกท่านโปรดรอเรียก
การถ่ายภาพ ณ บริเวณจุดถ่ายภาพ ในเวลา 8.30 น. เนื่องจากเป็นการ
ถ่ายภาพหมู่ รวมทุกสาขาวิชาในคณะ โดยแยกเป็น ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกตามลําดับ (โปรดดูรายละเอียด
ในหน้าถัดไป)

การบริการและการอํานวยความสะดวก
- มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องรับรอง (ห้องกระจก) ชั้นลานจอดรถอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ และห้อง 2102 (อาคารดร.เกริก ชั้น 1) เป็นห้องพักรับรองผู้ปกครองที่มาร่วม
แสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
- สถานทีจ่ อดรถในวันจัดซ้อมพิธีประทานปริญญาบัตร (วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2558)
ณ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดสถานที่สําหรับจอดรถยนต์ให้กับบัณฑิต
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และท่าน ผู้ปกครองที่มาร่วมงานทุกท่าน ที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล สาขารามอินทรา บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ครึ่ง โดยสามารถนํารถยนต์เข้าไป
จอดในบริเวณดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
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ลําดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ลําดับที่ ลําดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
คณะ/สาขาวิชา
จํานวน
1
คณะเศรษฐศาสตร์
1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
13
2
คณะบริหารธุรกิจ
2.1 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
101
2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
33
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
22(1)
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
65
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ
3
21
- สาขาวิชาการตลาด
18
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
4
คณะบริหารธุรกิจ
2.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
72
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
41
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
70
- สาขาวิชารัฐศาสตร์
1
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
คณะศิลปศาสตร์
5
22
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
9(4)
- สาขาวิชาภาษาจีน
6
คณะศิลปศาสตร์
- สาขาวิชาการจัดการ
367
7
คณะศิลปศาสตร์
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารองค์การ
32
8
คณะศิลปศาสตร์
3.3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
72(3)
9
คณะศิลปศาสตร์
3.4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
29
10
คณะศิลปศาสตร์
3.5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
9
11
คณะนิติศาสตร์
4.1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
66(1)
12
คณะนิติศาสตร์
4.2 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
21
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ลําดับการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ลําดับที่

ลําดับการถ่ายภาพหมู่
บัณฑิต
คณะนิเทศศาสตร์

13

14

คณะนิเทศศาสตร์

15
16
17

คณะนิเทศศาสตร์
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง
วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

แถวที่
1-6
7 – 11
12 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 33
34 – 37
38 – 41

คณะ/สาขาวิชา

จํานวน

5.1 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
- สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
- สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
5.2 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการสือ่ สาร
- สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
5.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม
6.1 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสื่อสารการเมือง
6.2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาสื่อสารการเมือง

ลําดับแถว – ห้อง ในการเข้าซ้อมรับปริญญา
ห้อง
อาคาร / ชัน้
2300
(อาคาร ดร.เกริก
ชั้น 3)
1317
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 3)
1405
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 4)
1406
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 4)
1407
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 4)
1409
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 4)
3201
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2)
3202
(อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2)
1221
(อาคารมังคละพฤกษ์ ชั้น 2)

9
14
21
13
118(2)

จํานวนที่นั่ง
150 ที่นั่ง
125 ที่นั่ง
75 ที่นั่ง
125 ที่นั่ง
125 ที่นั่ง
125 ที่นั่ง
100 ที่นั่ง
100 ที่นั่ง
100 ที่นั่ง

7
18
2
80
19
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การแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญา

เพศ
หญิง -

-

บัณฑิต
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมที่
คอเสื้อ ติดเข็ม เครื่องหมายมหาวิทยาลัย
กระโปรงสีดาํ หรือสีกรมท่ามีความ
ยาวระดับคลุมหัวเข่า ห้ามผ่าขาด
เข็มขัดสีดําและหัวเข็มขัดตรา
มหาวิทยาลัย
รองเท้าหุ้มส้นสีดําแบบคัทชูไม่ฉลุ
ลวดลาย หรือมีเครื่องประดับแทรก
ไม่ควรใช้สน้ สูงหรือแหลม เกินไป
สวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านั้น ไม่มี
ลวดลาย
ไม่สวมแว่นตาสีดํา หรือสีเข้มหรือ
เคลือบสารสะท้อนแสง
ถ้าปล่อยผมยาว ให้เปิดด้านซ้าย
ห้ามสยายผมและไม่ทําสี และไฮไลท์
สีต่าง ๆ และไม่ติดเครื่องประดับ
ใดๆ ทั้งสิ้น ที่สะท้อนแสงหรือเป็น
โลหะ(ยกเว้นโบสีดําล้วนและไม่
มีโลหะหรือวัสดุอื่นแทรก)
ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว ห้าม
สวมต่างหู
ไม่สวมเครือ่ งประดับใด ๆ ทั้งสิ้น

-

-

มหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต
เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
ติดเข็ม เครื่องหมายมหาวิทยาลัย
กระโปรงสีดําหรือ สีกรมท่ามีความยาว
ระดับคลุมหัวเข่า ห้ามผ่าขาด
เข็มขัดสีดําและหัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
รองเท้าหุ้มส้นสีดําแบบคัทชูไม่ฉลุ
ลวดลาย หรือมีเครื่องประดับแทรก
ไม่ควรใช้สน้ สูงหรือแหลมเกินไป
สวมถุงน่องยาวสีเนื้อเท่านัน้ ไม่มลี วดลาย
ไม่สวมแว่นตาสีดํา หรือสีเข้ม หรือ
เคลือบสารสะท้อนแสง
ถ้าปล่อยผมยาว ให้เปิดด้านซ้าย ห้าม
สยายผมและไม่ทําสี และไฮไลท์สีต่าง ๆ
และไม่ติดเครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น
ที่สะท้อนแสงหรือเป็นโลหะ (ยกเว้น
โบสีดําล้วนและไม่มีโลหะหรือวัสดุ
อื่นแทรก)
ห้ามทาเล็บและไว้เล็บยาว ห้ามสวมต่างหู
ไม่สวมเครือ่ งประดับใด ๆ ทั้งสิ้น
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การแต่งกายของ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ระดับปริญญา

เพศ
ชาย

-

บัณฑิต
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มลี วดลาย
กระดุมสีขาว
กางเกงขายาวสีดําหรือสีกรมท่า
ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย (สีเขียวเข้ม)
สวมรองเท้าหนังสีดําล้วน ไม่มี
ลวดลายและโลหะแทรก
สวมถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
เข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
รองเท้าหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา
ไม่สวมแว่นตาสีดํา หรือสีเข้มหรือ
เคลือบสารสะท้อนแสง
ทรงผมสั้นสุภาพ หวีเรียบร้อย ไม่ทํา
สีและไฮไลท์สีต่าง ๆ
ไม่ไว้หนวดหรือเครา
ไม่ไว้เล็บยาว
ไม่ใช้เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น
และไม่สวมต่างหู

-

มหาบัณฑิต/ ดุษฎีบัณฑิต
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มลี วดลาย
กระดุมสีขาว
สวมชุดสากล(สูท) สีดําหรือสีกรมท่า
ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย (สีเขียวเข้ม)
สวมรองเท้าหนังสีดําล้วน ไม่มีลวดลาย
และโลหะแทรก
สวมถุงเท้าสีดํา ไม่มีลวดลาย
เข็มขัดสีดํา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย
รองเท้าหนังสีดํา ถุงเท้าสีดํา
ไม่สวมแว่นตาสีดํา หรือสีเข้มหรือ
เคลือบสารสะท้อนแสง
ทรงผมสั้นสุภาพ หวีเรียบร้อย ไม่ทําสี
และไฮไลท์สีต่าง ๆ
ไม่ไว้หนวดหรือเครา
ไม่ไว้เล็บยาว
ไม่ใช้เครื่องประดับใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่
สวมต่างหู

หมายเหตุ
- สําหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการ สามารถแต่งกาย
เครื่องแบบข้าราชการได้
- การแต่งกายที่ไม่ถูกต้องตามเพศและระเบียบการแต่งกายข้างต้น จะไม่ให้เข้าร่วมใน
พิธีประทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
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ข้อพึงปฏิบัตขิ องบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
1. ในช่วงพิธีและในขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร ให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มีสมาธิ
และมีสติในการปฏิบัติตามขั้นตอน
2. โปรดรักษาเวลาตามกําหนดการโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม
2558 ทั้งนี้ให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเตรียมตั้งแถวบริเวณด้านข้างเวทีใหม่สวนอัมพร
เวลา 09.00 น. เพื่อเข้า ห้องซ้อมใหญ่พิธีประทานปริญญาบัตร โดยจะเริ่มซ้อมใหญ่เวลา 09.30 น.
จนถึงเวลา 11.45 น.และตั้งแถว เพื่อเข้าห้องพิธีประทานปริญญาบัตรเวลา 12.30 น. ดังนั้น
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตนั่งอยู่ในห้องจนเสร็จพิธีประมาณ 18.25 น.
3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พึงยืน เดิน นั่งตัวตรง เข่าชิด ไม่ไขว่ห้าง วางเท้าให้เรียบร้อย
และสํารวมตนเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อรับใบปริญญาบัตรแล้วให้ถือใบปริญญาบัตรไว้บนหน้าตัก ตั้งฉาก
กับลําตัว
4. ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กระเป๋าถือ ถุงทุกชนิด กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ เข้าในห้องพิธีโดย
เด็ดขาด ห้ามใส่แว่นตาเลนส์สีเข้ม
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กําหนดการ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จเป็นองค์ประธานใน
พิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริก
ประจําปีการศึกษา 2555 - 2557
บัณฑิตรุ่นที่ 39 มหาบัณฑิตรุ่นที่ 25 ดุษฎีบัณฑิตรุ่นที่ 5
วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
................................................
07.00 น.
07.30 น.
09.00 น.

09.30 น.
11.45 น.
12.30 น.
13.30 น.
14.00 น.
14.15 น.

รถรับคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ฝ่ายจัดซ้อม คณาจารย์และกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จาก
มหาวิทยาลัยเกริกไปอาคารใหม่สวนอัมพร
รถรับนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงจากมหาวิทยาลัยเกริกไปอาคารใหม่สวนอัมพร
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จัดแถวบริเวณด้านข้างปีกซ้ายอาคารใหม่สวนอัมพร
โดยมีอาจารย์คุมแถวคอยดูแลนําเข้านั่งประจําในห้องพิธี
- พิธีกรชี้แจงขั้นตอนพิธีประทานปริญญาบัตรและข้อพึงปฏิบัติตน โดยการสาธิตการ
ฝึกซ้อมในขั้นตอนต่าง ๆ
เริ่มพิธีซ้อมใหญ่ (เหมือนพิธีจริง)
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต พักผ่อนและรับประทานอาหาร ตามอัธยาศัย
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จัดแถวบริเวณด้านข้างปีกซ้ายอาคารใหม่ สวนอัมพร
โดยมีอาจารย์คุมแถวคอยดูแลนําเข้านั่งประจําที่ในห้องพิธี
ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตรนั่งประจําที่ในห้องพิธี
คณาจารย์นั่งประจําที่ด้านหน้าเวที
การขับร้องประสานเสียง
โดยนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยเกริก
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15.10 น.
15.30 น.
15.35 น.
15.40 น.
16.00 น.

16.25 น.
16.30 น.

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหาร
ผู้แทนบัณฑิต และผูแ้ ทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เฝ้ารับเสด็จ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่ง
ถึงอาคารใหม่สวนอัมพร (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
อธิการบดี ผู้แทนบัณฑิตและผู้แทนนักศึกษา ถวายพวงมาลัย
นายกสภามหาวิทยาลัยเกริกเข้าเฝ้าถวายฉลองพระองค์ครุย และเสด็จเข้าภายในห้อง
ฉลองพระองค์ครุย ทรงฉลองพระองค์ครุย และถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัย
เสด็จไปยังบริเวณฉายพระรูป (บริเวณปีกด้านขวาอาคารใหม่สวนอัมพร)
- ทรงลงพระนามในสมุดทีร่ ะลึกของมหาวิทยาลัย
- อธิการบดีเข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร
- ทรงฉายพระรูปร่วมกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกริกและคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกริก (จํานวน 2 ชุด)
เสด็จเข้าภายในห้องพิธีประทานปริญญาบัตร (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
เริ่มพิธีประทานปริญญาบัตร ตามลําดับดังนี้
- ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย กราบพระพุทธรูปที่โต๊ะหมู่บูชา และ
ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ทรงประทับพระเก้าอี้ บนแท่นพิธี (บนเวที)
- นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก กราบทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อองค์ประธานในพิธีฯ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกริกต่อองค์
ประธานในพิธีฯ
- คณบดีคณะวิชาต่างๆ กราบทูลเบิกผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตร
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สําเร็จการศึกษา (ตามลําดับ) (ขณะที่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
- ผู้ได้รับปริญญาบัตร กล่าวคําปฏิญาณตน
- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระโอวาท
(จบพระโอวาท/ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
- เสด็จออกจากห้องพิธี ไปยังห้องฉลองพระองค์ครุย ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์ครุย และ
ทรงประทับพักอิริยาบถ ณ ห้องประทับรับรอง
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18.25 น.

นายกสภามหาวิทยาลัยเกริก กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะผู้บริหารและ
ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก เฝ้าส่งเสด็จ
- เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัย)
- เสด็จกลับ

ลําดับการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

หลักสูตร/สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารการเมือง)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารองค์การ)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร)
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารการเมือง)
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการตลาด)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการจัดการ )
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชารัฐศาสตร์)
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12

ลําดับการเข้ารับประทานปริญญาบัตร
ลําดับ
25
26
27
28
29
30
31

หลักสูตร/สาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาภาษาจีน)
นิติศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชานิเทศศาสตร์)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ )
นิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน)
นิเทศศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ)
นิเทศศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง)
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คําปฏิญาณตนของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกริก
ในพิธีประทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2555 - 2557
วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2558
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
--------------------------------------------------------(เฉพาะผู้แทนผู้สําเร็จการศึกษา)
ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
เกล้ากระหม่อม (นาย................) ขอประทานพระวโรกาส นําผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับประทานปริญญาบัตรในวันนี้
กล่าวคําปฏิญาณ
(ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนกล่าวตามผู้แทน)
ข้าพเจ้า (กล่าว ชื่อ- สกุล ของตนเอง) ขอประทานพระอนุญาตกล่าวคําปฏิญาณตนเฉพาะพระพักตร์ / พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ / และต่อหน้าคณะบุคคล / ที่อยู่ ณ ที่นี้ว่า
- ข้าพเจ้า / จักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / และรัฐธรรมนูญไว้ตลอดกาล
- ข้าพเจ้า / จักบําเพ็ญตนเป็นคนดี / มีวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี / จะประกอบสัมมาชีพ /
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ข้าพเจ้า / จักเคารพนับถือครู /อาจารย์ / ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา / และใช้ความรู้ในทางที่ชอบ
/ ด้วยความยุติธรรม / ทั้งจะมุ่งถึงประโยชน์ส่วนรวม / ของประเทศชาติ / ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน
- ข้าพเจ้า / จักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธ์แห่งปริญญา / โดยเคร่งครัด / และเทิดทูนเกียรติ /
แห่งมหาวิทยาลัยเกริกสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
(เฉพาะผู้แทนผู้สําเร็จการศึกษา)
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เพลงมหาวิทยาลัยเกริก
ขับร้อง ร้องหมู่ (วงดนตรี สังคีตสัมพันธ์ ของศรีสุดา)
จังหวะ ควิคสเต็ป
คําร้อง ศรีสวัสดิ์ – ไหหิน – อโศก
ทํานอง ครูเอื้อ สุนทรสนาน
.............................................................

มหาวิทยาลัย
สถาบันปัญญายิ่งยง
มหาวิทยาลัย
ชาวสังคมชมภูมิปัญญา
พวกเราต่างก็ศรัทธา
เป็นบัณฑิตมุ่งคิดการไกล
เกริกนี้นามอําไพ
เราทุกคนดลใจผูกพัน

เกริกไกรเกรียงศักดิ์ศรีทรง
นามดํารง ทรงศรีโสภา
เกริกไกรไปทั่วนภา
ว่าควรค่าสถาบันใจ
มหาวิทยาลัย
ภาคภูมิใจความรู้ทั่วกัน
เกริกไกรเกรียงศักดิ์ฐานันดร์
รักมั่นสถาบันเรา

