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ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
ที่          /2564 

เรื่อง  วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปกีารศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2563  
...................................................... 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 13  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  เป็นวันพิธี
ประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2562  และปีการศึกษา 2563  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  และเป็นเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  จึงกำหนดวันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  
ดังนี้ 

วันฝึกซ้อม วันศุกร์ที่ 11  กุมภาพันธ์  2565   (บัณฑิตจบ ปีการศึกษา 2562)  

เวลา 06.30 -12.00 น.  - บัณฑิตลงทะเบยีนรายงานตัวที่คณะวิชา /ถ่ายภาพบัณฑิตตามลำดับ/ฝึกซ้อมย่อย / 
   รับประทานอาหารให้เรียบร้อย  

ฝึกซ้อมใหญ่ในหอประชุม 

เวลา  12.15 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิายนืยนัจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกบัทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
         12.30 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิานำบณัฑิตเข้าสู่หอประชุม ตามลำดบั 
                   13.30 น. - บัณฑิต พร้อมกันในหอประชมุ 
          13.40 -17.30 น.   - การซ้อมใหญ่ตามกำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

วันฝึกซ้อม วันเสาร์ที่ 12  กุมภาพันธ์  2565  (บัณฑิตจบ ปกีารศึกษา 2563) 

เวลา 06.30 -12.00 น. - บัณฑิตลงทะเบยีนรายงานตัวที่คณะวิชา /ถ่ายภาพบัณฑิตตามลำดับ/ฝึกซ้อมย่อย / 
  รับประทานอาหารให้เรียบร้อย  

ฝึกซ้อมใหญ่ในหอประชุม    

เวลา  12.15 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิายนืยนัจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกบัทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
         12.30 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิานำบณัฑิตเข้าสู่หอประชุม ตามลำดบั 
                   13.30 น. - บัณฑิต พร้อมกันในหอประชมุ 
          13.40 -17.30 น.   - การซ้อมใหญ่ตามกำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบตัร 
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วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันอาทิตย์ที่ 13  กุมภาพันธ์  2565  

 (รอบเช้า)  (บัณฑิตจบ ปีการศึกษา 2562) 

เวลา  06.30 น. - บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารยป์ระจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้ 
                   07.00 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิายนืยนัจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกบัทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
                   07.15 น.   - อาจารย์ประจำคณะวชิานำบณัฑิตเข้าหอประชุมตามลำดบั 
                   08.15 น.   - บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม/คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม     
                   08.20 น. - ตั้งแถวประธานและคณะผูบ้ริหารเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ห้องพิธีการ 
                   08.30 น.   - ประธานถวายพวงมาลัย บชูาพระรัตนตรัย 
   - พิธีประสาทปริญญาบตัร   
   - พิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลเหียกวงเอ่ียม และรางวัลกาญจนาภิเษก 
   - บัณฑิตกลา่วคำปฏิญญา 
   - ประธานให้โอวาท/เพลงสรรเสริญพระบารมี/ประธานและคณะผู้บริหารออกจากห้องพิธีการ 

        11.00 น. - เสร็จพิธี 

 (รอบบ่าย)  (บัณฑิตจบ ปีการศึกษา 2563) 

เวลา  11.00 น. - บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารยป์ระจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้ 
                   11.30 น. - อาจารย์ประจำคณะวชิายนืยนัจำนวนและรายชื่อบัณฑิตกบัทีมฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
                   11.45 น.   - อาจารย์ประจำคณะวชิานำบณัฑิตเข้าหอประชุมตามลำดบั 
                   12.55 น.   - บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม/คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม     
                   13.00 น. - ตั้งแถวประธานและคณะผูบ้ริหารเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ห้องพิธีการ 
                   13.10 น.   - ประธานถวายพวงมาลัยบชูาพระรัตนตรัย 
   - พิธีประสาทปริญญาบตัร   
   - พิธีมอบรางวัลเรียนดี รางวัลเหียกวงเอ่ียม และรางวัลกาญจนาภิเษก 
   - บัณฑิตกลา่วคำปฏิญญา 
   - ประธานให้โอวาท/เพลงสรรเสริญพระบารมี/ประธานและคณะผู้บริหารออกจากห้องพิธีการ 

       15.30 น. - เสร็จพิธี 

 ทั้งนี้  กำหนดการงานพิธีประสาทปริญญาบัตร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงหากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ด้วยเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถ
ดำเนินการได้โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ต้องยึดตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของบัณฑิต ผู้เข้าร่วมงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 ประกาศ  ณ  วันที่       ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. อุไรพรรณ  เจนวาณชิยานนท)์ 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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