


 
 

 
 

 
    
 

           “ขอให้ท ำมหำวทิยำลยัแห่งนีใ้ห้ดี” 

 
พระรำชด ำรัส 

พระบำทสมเดจ็พระบรมชนกำธิเบศร มหำภมิูพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพติร 

 
           ทรงมีรับสัง่กบั ดร.อเุทน  เตชะไพบลูย์  ประธานกรรมการมลูนิธิป่อเต็กตึ๊ง   ผู้บริหาร
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และผู้ บริหารมหาวิทยาลัย  ในคราวที่พระองค์ทรงเสด็จเป็นองค์ประธาน         
ในพิธีเปิดมหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม  2537     เป็นเสมือน
หลกัปฏิบตัิที่มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ใช้น าทางในการบริหารจดัการ พฒันา
มหาวิทยาลัย    เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ สืบสาน   และช่วยแบ่งเบาพระราชกรณียกิจ          
ที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับผืนแผ่นดินไทย    เพราะมหาวิทยาลยัที่ดี  ย่อมเกิดจาก
สิ่งแวดล้อมรอบมหาวิทยาลยัที่ดี บคุลากรที่ดี นกัศึกษาที่ดี และบณัฑิตที่ดี ท้ายที่สดุสงัคมก็
จะดีตาม   
          จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านยึดพระราชด ารัส   “ขอให้ท ามหาวิทยาลัยแห่งนีใ้ห้ดี ”        
เป็นหลกัในการด ารงตนและช่วยกนัสืบสานเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลยั   ด้วยการเป็นคนดี 
“เรียนรู้เพื่อรับใช้สงัคม”  ตลอดไป             



 
 
 
 

 
 

คู่มือฝึกซ้อม 
พิธีประสาทปริญญาบัตร  คร้ังที่ 30 

ประจ าปีการศึกษา  2564  
 

วันอาทิตย์ที่  19  กุมภาพันธ์ 2566 
ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
                       

 คู่มือฝึกซ้อมฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งขั้นตอน

ปฏิบัติ เพ่ือให้บัณฑิตได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนอย่าง

ถูกต้องเหมาะสม จึงขอให้บัณฑิตได้ศึกษาท าความเข้าใจคู่มือ

ฝึกซ้อมนี้โดยละเอียด ส าหรับวันฝึกซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ่

เป็นวันที่จะมีการฝึกซ้อมด้วยรูปแบบเช่นเดียวกับวันพิธีจริง เพ่ือให้

บัณฑิตคุ้นเคยกับข้ันตอนปฏิบัติตน ฝึกความอดทนต่อการอยู่ในห้อง

พิธีประมาณ 4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงขอความร่วมมือบัณฑิตทุกท่าน    

ร่วมฝึกซ้อมด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่  และอดทน อดกลั้นต่อ   

ความเมื่อยล้า ความง่วง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้งานพิธีประสาทปริญญาบัตร 

ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยเป็นเกียรติเป็นศรีแก่บัณฑิตทุกท่ำน
และแก่มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติของพวกเรำทุกคน 

                 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบัณฑิตและฝึกซ้อม 

 
 
 
 

หมายเหตุ   บัณฑิต  หมายถึง ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิตและบัณฑิต 



สำรบัญ 
   

             หน้ำ 
 
-ประวัติกำรจัดงำนพิธีประสำทปริญญำบัตร         1 
 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
-ก ำหนดกำรรำยงำนตัว กำรฝึกซ้อม        14 
 และกำรเข้ำรับปริญญำบัตร     
-กำรแต่งกำยในวันซ้อม / วันพิธีประสำทปริญญำบัตร     17 
และข้อปฏิบัติส ำหรับบัณฑิต                
-ตำรำงห้องรวมบัณฑิตวันซ้อมใหญ่        21 
 และวันพิธีประสำทปริญญำบัตร      
-ตำรำงก ำหนดเวลำกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิต       24 
-ตำรำงรำคำภำพถ่ำย         28 
-ขั้นตอนและวิธีกำรเข้ำรับปริญญำบัตร       31 
-แผนผังแสดงกำรเข้ำรับปริญญำบัตรบนเวที      35 
 ภำพตัวอย่ำงกำรจับปกปริญญำบัตร     
-ภำพตัวอย่ำงขณะรับปริญญำบัตร         36 
-กำรปรบมือ          37 
-ปฏิญญำ          38 
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 มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  มีประวัติการก่อตั้งข้ึนโดยมีรากฐาน 
มาจากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว ทีมู่ลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งข้ึนและ 
มีการพัฒนามาเป็นล าดับ  ซึ่งแบ่งเป็น 3 ยุค  ดังนี ้

        พ.ศ. 2485 - 2524   : โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว 

        พ.ศ. 2524 - 2534   : จัดตั้งเป็นวิทยาลัยหัวเฉยีว 

        พ.ศ. 2535 ถึงปัจจุบัน  :ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

ประวัติโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว  ก่อตั้งมาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2485    
เริ่มต้นจากการเปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย ช้ัน 2 ใช้เวลาเรียน  1 ½ ปี  ภายหลัง
ปรับหลักสูตรเป็นผดุงครรภ์  ช้ัน 1  ใช้เวลาเรียน  2  ปี 
 ในปี พ.ศ. 2514 ได้มีการขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนราษฎร์ ขึ้นตรงต่อกองโรงเรียน
ราษฎร์  กระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อยื่นเรื่องราวต่อ ก.พ.  ในอันที่จะขอรับการพิจารณา
รับรองวุฒิ และเทียบอัตราเงินเดือนของผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพผดุงครรภ์
อนามัย  จากโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว 
 
 

ประวัติการจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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การต้ังวิทยาลัยหัวเฉียว 
 มูลนิธิป่อเต็กตึ ๊งได้ร ับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย  (ปัจจุบันเป็น
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ให้จัดตั้งวิทยาลัยหัวเฉียวใน
ปี พ.ศ. 2524  เปิดการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ในระดับปริญญาตรี  โดยผู้ที่ส าเร็จ
หลักสูตรได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  (พยาบาลและผดุงครรภ์) 
 ปี พ.ศ. 2532   วิทยาลัยหัวเฉียว  มีความพร้อมที่จะขยายงานด้านการศึกษา
ต่อไป   สภามหาวิทยาลัยฯ จึงอนุญาตให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสอนคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์  และได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เปิดสอนได้ในปีการศึกษา 2533  ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาสังคม
สงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 
 
ก าเนิดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งขึ้นด้วยความปรารถนาอย่างแรง
กล้าของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง   คณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงได้สนับสนุนการศึกษา  
มีนโยบายยกวิทยฐานะวิทยาลัยหัวเฉียวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย    ได้รับอนุญาตจาก 
กระทรวงอุดมศ ึกษา  ว ิทยาศาสตร ์ ว ิจ ัยและนว ัตกรรม ให้ เปลี่ยนประเภท
สถาบันอดุมศึกษา เป็น “มหาวิทยาลัย”  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2535 

ให้ใช้ชื่อตามที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร  ในหลวงรัชกาลที่ 9  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน
ว่า  “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” รับพระราชทานชื่อ เมื่อวันที่  11 
พฤษภาคม 2535  
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ส าหรับข้อมูลที่จะน าเสนอต่อไปนี้ จะเป็นจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี    

รวมทั้งวันที่จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ซึ่งได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เป็นวิทยาลัย     

หัวเฉียว โดยมอบปริญญาบัตรให้กับผู้ส าเร็จการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2528    

เป็นต้นมา ดังนี ้

 โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย  โรงพยาบาลหัวเฉียว   
(เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย  ช้ัน 2 ใช้เวลาเรียน 1 ½  ปี) มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2487 - 2500   รวม 15 รุ่น  จ านวน 209 คน  

ปีการศึกษา รุ่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
2487 – 2492 1 – 6 48 

2493 7 12 
2494 8 16 
2495 9 27 
2496 10 29 

2497 11 20 
2498 12 15 
2498 13 18 
2499 14 14 

2500 15 10 
รวม 1-15 209 
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โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย โรงพยาบาลหัวเฉียว (เปิดสอนหลักสูตรผดุงครรภ์
อนามัย  ช้ัน 1 ใช้เวลาเรียน 2 ปี)  มีผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2498 - 2527        
รวม 30 รุ่น จ านวน 1,296 คน 

ปีการศึกษา รุ่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

2498 1 9 

2499 2 16 

2500 3 14 

2501 4 27 

2502 5 45 

2503 6 34 

2504 7 24 

2505 8 32 

2506 9 36 

2507 10 39 

2508 11 33 

2509 12 50 

2510 13 46 

2511 14 46 

2512 15 40 
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ปีการศึกษา รุ่น จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

2513 16 65 

2514 17 59 

2515 18 32 

2516 19 58 

2517 20 65 

2518 21 56 

2519 22 52 

2520 23 65 

2521 24 53 

2522 25 66 

2523 26 61 

2524 27 48 

2525 28 42 

2526 29 38 

2527 30 45 

รวม 1-30 1,296 
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วิทยาลัยหัวเฉียว (วฉ.) 
 ปี พ.ศ. 2525    เริ่มเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพียงคณะเดียว  
ผลิตบัณฑิตทั้งหมด 10 รุ่น (วฉ.1– วฉ.10)  และในปี พ.ศ. 2533 เปิดสอนเพิ่ม
อีก 1 คณะ คือ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ผลิตบัณฑิต 2 รุ่น (วฉ.9 – วฉ.10) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 เริ่มเปดิด าเนินการรับนักศึกษา ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ตารางที่จะแสดง
ต่อไปนี้เป็นตารางที่แสดงถึงนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในยุคทีส่ถาบนัเป็นวิทยาลัย 
หัวเฉียว  และมหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
 รุ่น วฉ. หมายถึง บัณฑิตทีเ่ข้ามาศึกษาในขณะที่สถาบันมีฐานะเป็น   

“วิทยาลัยหัวเฉียว” 
รุ่น มฉก. หมายถึง บัณฑิตที่เข้ามาศึกษาขณะทีส่ถาบันมีฐานะเป็น  

 “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต”ิ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษาหมายถึง บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น ๆ 

ครั้งท่ี หมายถึง การเริ่มนับครั้งท่ีจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร 
                       ตั้งแต่สถาบันมสีถานะเป็นมหาวิทยาลัย 
 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

รุ่น 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

2528 วฉ.1 30 วันท่ี 18  พฤศจิกายน 2529 
2529 วฉ.2 40 วันท่ี   2  พฤศจิกายน 2530 
2530 วฉ.3 46 วันท่ี   7  พฤศจิกายน 2531 
2531 วฉ.4 47 วันท่ี   1  พฤศจิกายน 2532 
2532 วฉ.5 51 วันท่ี  29  ตุลาคม      2533 
2533 วฉ.6 47 วันท่ี   6  พฤศจิกายน 2534 

รวม 261  คน  
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คร้ังท่ี 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

รุ่น 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
(คน) 

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

1 
  2534 -

2535 
วฉ.7  50  

วันท่ี 24  มกราคม   2537 
วฉ.8 48 

2 2536 
วฉ.9 47  

วันท่ี   9 กุมภาพันธ์ 2538 
คณะสังคมฯ 46 

3 2537 
วฉ.10 46 

วันท่ี  20 กรกฎาคม 2538 
คณะสังคมฯ 39 

4 2538 มฉก.1 160 วันท่ี 15  สิงหาคม   2539 
5 2539 มฉก.2 425 วันท่ี 30  มิถุนายน  2540 

6 2540 มฉก.3 813 วันท่ี 28  มิถุนายน  2541 
7 2541 มฉก.4 1,432 วันท่ี 27  มิถุนายน  2542 

8 2542 มฉก.5 1,209 วันท่ี  25 มิถุนายน 2543 

9 2543 มฉก.6 
1,325 (รวมวุฒิ

อนุปริญญา 1 คน) 
วันท่ี  24 มิถุนายน 2544 

10 2544 มฉก.7 1,412 วันท่ี  7  กรกฎาคม 2545 
11 2545 มฉก.8 1,467 วันท่ี  6  กรกฎาคม 2546 

12 2546 มฉก.9 
1,431 (รวมวุฒิ

อนุปริญญา 1 คน) 
วันท่ี  28 พฤศจิกายน 2547 
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คร้ังท่ี 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

รุ่น 
จ านวน 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
(คน) 

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

13 2547 มฉก.10 1,484 วันท่ี  20 พฤศจิกายน 2548 
14 2548 มฉก.11 1,684 วันที  3  ธันวาคม  2549 
15 2549 มฉก.12 1,688 วันที  2  ธันวาคม  2550 
16 2550 มฉก.13 1,559 วันท่ี  14 ธันวาคม 2551 
17 2551 มฉก.14 1,679 วันท่ี  13 ธันวาคม 2552 
18 2552 มฉก.15 1,833 วันท่ี  19 ธันวาคม 2553  
19   2553 - 

2554 
มฉก.16 1,916 วันท่ี  5  กุมภาพันธ์ 2555 

20  2554 - 
2555 

มฉก.17 2,155 วันท่ี  9 ธันวาคม 2555 

21  2555 - 
2556 

มฉก.18 2,128 วันท่ี  8 ธันวาคม 2556 

22 2556-
2557 

มฉก.19 1,741 วันท่ี  8  กุมภาพันธ์ 2558 

23 2557 มฉก.20 2,070 วันท่ี  14 กุมภาพันธ์ 2559 

24 2558 มฉก.21 2,126 วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2560 
25 2559 มฉก.22 2,320 วันท่ี   4  กุมภาพันธ์ 2561 
26 2560 มฉก.23 2,063 วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2562 
27 2561 มฉก.24 2,212 วันท่ี  16 กุมภาพันธ์ 2563 
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28 2562 มฉก.25 1,800 
วันท่ี  13 กุมภาพันธ์ 2565 

29 2563 มฉก.26 1,661 

30 2564 มฉก.27 1,393 วันท่ี  19 กุมภาพันธ์ 2566 
รวม 43,462 คน  

 
 

สรุปจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทัง้หมดจ านวน 45,228 คน 

ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รุ่น จ านวน (คน) 
โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย   โรงพยาบาล  
หัวเฉียว(หลักสูตรผดุงครรภ์อนามยั ช้ัน 2) 1 – 15 209 

โรงเรียนผดุงครรภ์อนามัย   โรงพยาบาล  
หัวเฉียว(หลักสูตรผดุงครรภ์อนามยั ช้ัน 1) 1 – 30 1,296 

วิทยาลัยหัวเฉยีว  วฉ.1 ถึง วฉ.6 261 

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ
วฉ.7 ถึง  วฉ.10   

และ 
  มฉก.1 ถึง  มฉก.27 

43,462 

 
(ข้อมลูสรุป ณ วันที่  6 ธันวาคม 2565) 
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สภาอนมุัติ 
คร้ังท่ี/ 

ปีการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี 
ที่มอบ 

รายชื่อ ชื่อปริญญาบัตร 

4/2544 4/12/2544 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์(ภาษาจีน) 

3/2545 6/08/2545 ดร.อุเทน เตชะไพบูลย ์
ปริญญาสังคมสงเคราะห ์
ศาสตรดุษฎีบณัฑติ
กิตติมศักดิ ์

6/2545 22/05/2546 
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ 
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม
หลวงนราธิวาสราชนครินทร ์

ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศา
สตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักดิ ์

 1/2547 17/03/2547 ดร.สมาน  โอภาสวงศ ์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์
(การจัดการ)  

 
4/2548 

 
12/01/2549 

นายธานินทร์  เจียรวนนท์ 
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

นายสุรชัย  วีระเมธีกลุ 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

ศาสตราจารย์หล่อ เฮ่าฉาย 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

 
 

การมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัย   
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สภาอนมุัติ 
คร้ังท่ี/ 

ปีการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี 
ที่มอบ 

รายชื่อ ชื่อปริญญาบัตร 

 
5/2549 

 

 
18/01/2550 

นายสมคดิ  จาตุศรีพิทักษ์ 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

เอกอัครราชทูต จาง จิ่วหวน 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

 
 

6/2551 
 

 
 

14/12/2551 

พลเอกสรุยุทธ์  จุลานนท์ 
 
 
นางวิไล  วัฒนินธ์วงศ์ 
นายเจรญิ  สิริวัฒนภักด ี

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์
สาขาพัฒนาสังคม 
สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
สาขาวิชาการจดัการ 

4/2554 5/02/2555 เอกอัครราชทูต ก่วน   มู่ 
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์

5/2556 5/09/2556 ศาสตราจารย์เหยียน  ซื่อหยุน 
ปริญญาการแพทย์แผนจีน
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

1/2559 1/08/2559 นายสุทัศน์  เตชะวิบลูย ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

  นายสนั่น  อังอุบลกุล 
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
กิตติมศักดิ์ (ประเภททั่วไป) 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
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สภาอนมุัติ 
คร้ังท่ี/ 

ปีการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี 
ที่มอบ 

รายชื่อ ชื่อปริญญาบัตร 

  นางสาวอ่อนอุษา  ล าเลียงพล 

ปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์
(ประเภทท่ัวไป) สาขาวิชา
นิเทศศาสตร ์

6/2560 8/11/2560 ศาสตราจารย์ สี่ว์เจี้ยนกวง 

ปริญญาการแพทย์แผนจีน
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(ประเภทวิชาการ)สาขา 
วิชาการแพทย์แผนจีน 

5/2561 14/11/2561 

ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ 
ภักดีธนากุล 

ปริญญานิติศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์ 
(ประเภทท่ัวไป)  

นายธนากร  เสรีบุร ี
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์ 
(ประเภทท่ัวไป) 

นายมิตร  รัตนโอภาส 
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ์ 
(ประเภทท่ัวไป)  
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สภาอนมุัติ 

คร้ังท่ี/ 
ปีการศึกษา 

วัน/เดือน/ปี 
ที่มอบ 

รายชื่อ ชื่อปริญญาบัตร 

6/2562 13/11/2562 นายวิชชา  พนาจารย์ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์
(ประเภทท่ัวไป)สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์

3/2563 14/09/2563 นายสุชาติ  เศรษฐีวรรณ 

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกติติมศักดิ ์
(ประเภทท่ัวไป)สาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
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พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2564  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566   

 เวลา  07.30 น.  บัณฑิตลงทะเบียนบริเวณด้านข้างหอประชุม 
  08.30 น.  อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบณัฑิต 
  09.00 น.  ช้ีแจงการซ้อมย่อย ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ  
     และการนดัหมาย 
  09.30 น.  ซ้อมกลุ่มย่อยแยกตามคณะวิชา ตามสถานท่ีที่ก าหนดไว ้
  11.30 น.  พักกลางวัน 
  12.00 น.  บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานท่ีที่ก าหนดไว้ เพื่อตรวจเช็ค
     ช่ือและเรียงล าดับบณัฑิต  
  12.15 น.  อาจารย์ประจ าคณะวิชา ยืนยันจ านวนและรายชื่อ 
               บัณฑิตกับทีมงานฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่ก าหนด 
  12.30 น.  อาจารย์ประจ าคณะวิชา น าบณัฑติเข้าสู่หอประชุม 
  13.30 น.  บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม 
            ชมวีดิทัศน์และรับฟังค าช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
    ขั้นตอนการซ้อมและการเข้ารับปรญิญาบัตร 
  13.40 น.  การซ้อมย่อยร่วมกันทุกคณะวิชา ณ หอประชุม 
  17.30 น.             จองภาพถ่าย/รับชุดครยุ 

ก ำหนดกำรรำยงำนตัว  กำรฝึกซ้อม  และกำรเข้ำรับปริญญำบัตร 
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วันฝึกซ้อมใหญ่  วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566    

 เวลา  07.45 น.  บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ตามล าดบั ณ บริเวณสวนลวดลาย 
  10.45 น.  บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจ าคณะวิชาตาม 
               ห้องที่ก าหนดไว้ 
  11.00 น.   อาจารย์ประจ าคณะวิชา ยืนยันจ านวนและรายชื่อ 
               บัณฑิตกับทีมฝึกซ้อมสวนกลาง ณ จุดที่ก าหนด 
  11.15 น.  อาจารย์ประจ าคณะวิชาน าบณัฑิตเข้าสู่หอประชุม 
               ตามล าดับ 
  12.30 น.  บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม 
  13.00 - 17.30 น.   การซ้อมใหญ่ตามก าหนดการวันพิธีประสาท 
     ปริญญาบตัร 
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วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันอาทิตยท์ี่ 19 กุมภาพันธ์ 2566   

 เวลา  10.30 น.  บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจ าคณะวิชาตามห้องที่
    ก าหนดไว ้
  11.00 น.  อาจารย์ประจ าคณะวิชา ยืนยันจ านวนและรายชื่อ 
               บัณฑิตกับทีมงานฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่ก าหนด 
  11.15 น.  อาจารย์ประจ าคณะวิชา น าบณัฑติเข้าสู่หอประชุม 
     ตามล าดับ 
  12.50 น.  ตั้งแถวประธานและคณะผู้บริหารเพื่อเตรียมตัว 
     เข้าสู่ห้องพิธีการ 
  13.00 น.  ประธาน ถวายพวงมาลยับูชาพระรัตนตรัย 
    พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ 
    พิธีประสาทปริญญาบัตร 
    พิธีมอบรางวัลเรยีนด ี
    พิธีมอบรางวัล "กองทุนเหีย กวงเอี่ยม" 
    พิธีมอบรางวัลกาญจนาภิเษก 
    บัณฑิตกล่าวค าปฏิญญา 
    ประธานให้โอวาท 
    เพลงสรรเสรญิพระบารม ี
    ประธาน ผู้บริหาร และผู้มีเกยีรติออกจากห้องพิธี 
    บัณฑิตออกจากหอประชุมตั้งแถวส่งประธานในพิธี 
  17.00 น.  เสร็จพิธี       
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1. วันซ้อมย่อย ขอความร่วมมือบณัฑิตชาย  และบณัฑิตหญิงแต่งกายสุภาพ 

ดุษฎีบณัฑิต/มหาบัณฑติ/บณัฑิตหญิงให้สวมกระโปรงความยาวพอเหมาะระดับเข่า  

ไม่สวมกระโปรงยีนส์  ไมส่วมเสื้อยืด ไมส่วมกางเกง ไม่สวมรองเท้าแตะ 

ดุษฎีบณัฑิต/มหาบัณฑติ/บณัฑิตชาย ให้สวมกางเกงทรงสุภาพ  ไม่สวมกางเกงยีนส์  

ไม่สวมเสื้อยืด ไม่สวมรองเท้าแตะ และ ให้ใส่ชายเสื้อไว้ในกางเกง 

2. วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 บัณฑิตต้องสวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่ส าเร็จการศึกษา โดยไม่

ประดับสิ่งอื่นใด  ซึ่งการแต่งกายของบัณฑิตต้องอยู่ในขอบเขต  ดังนี้ 

 2.1 ชุดแต่งกาย 

ดุษฎีบณัฑิต/มหาบัณฑติ/บณัฑิตชาย เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว  ผูกเนคไทสีกรมท่า  

สวมสูทสีกรมท่า ไม่มลีวดลาย 

ดุษฎีบณัฑิต/มหาบัณฑติหญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น  ไมม่ีลวดลาย   

กระโปรงสีกรมท่าความยาวพอเหมาะระดับเข่า 

การแต่งกายในวันซ้อม / วันพิธีประสาทปริญญาบัตร 
และข้อปฏิบัติส าหรับบัณฑิต 
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บัณฑติหญิง สวมชุดนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย  

กระโปรงสีกรมท่าความยาวระดับเข่า 

หมายเหตุ - ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ต ารวจ  อาจแต่งชุดเครื่องแบบ 

    ปกติขาวแทนเครื่องแบบท่ีก าหนดได ้

  - ผู้ที่รับราชการต ารวจ/ทหาร ไมต่้องน าหมวกและกระบี่เขา้ร่วมในพิธีการ 

 2.2 รองเท้า 
ดุษฎีบณัฑิต/มหาบัณฑติ/บณัฑิตหญิงสวมรองเท้าหุ้มส้นสีด าปดิหัว(คัทชู)ไม่มี
ลวดลาย  ไมม่ีโลหะ  สูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิตชายสวมรองเท้าสีด าหุ้มส้น  ไม่มีเชือกผูก ไม่มีลวดลาย 
ไม่มีโลหะ  
 2.3 ทรงผม 
ดุษฎีบัณฑติ/มหาบณัฑิต/บณัฑิตหญิงสีผมและทรงสุภาพ ไม่ย้อมสี ไม่ไฮไลท์ ไมต่ิดกากเพชร 
ดุษฎีบณัฑติ/มหาบณัฑิต/บณัฑติชายสผีมและทรงสุภาพ ไม่ไวผ้มยาว ไม่ย้อมสี  ไมไ่ฮไลท์  
 2.4 เคร่ืองประดับ 

ไม่อนุญาตให้สวมแหวน  สร้อยข้อมือ ต่างหู เข็มกลดัติดผมและอื่น ๆ 
นอกจากนาฬิการูปทรงเรียบ สภุาพ  ท่ีข้อมือซ้ายเท่าน้ัน   
หมายเหตุ 1. ร้านครุยมาสเตอร์  จะมาให้บริการส าหรบับัณฑิตที่ยังไมม่ีชุดครุยหรือกรณี     
ชุดครุยมีปัญหาต้องรับการแก้ไข ได้ที่ ห้องกิจกรรม 5  บริเวณโถงช้ัน 1 ใต้อาคาร 
อัฒจันทร์ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

วันท่ี  17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 17.30 - 19.30 น. 
วันท่ี  18 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 07.30 - 10.30 น. 
วันที ่  19 กุมภาพันธ ์ 2566   เวลา 08.30 - 10.30 น. (เฉพาะกรณีชุดครุยมีปัญหา)  

และบณัฑิตสามารถส่งคืนครุยไดภ้ายหลังเสรจ็สิ้นพิธีการ เวลา 17.00-19.00 น.  
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ณ ห้องกิจกรรม 5  บริเวณโถงช้ัน 1 ใต้อาคารอัฒจันทร์ สนามกีฬากลาง  
แต่ถ้าบัณฑติที่ไมค่ืนชุดครุยตามก าหนด ให้ไปคืนได้ที่ร้านครุยมาสเตอร์ ถนนมหาราช  
แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กทม. โทร. 02-623-5588, 092-431-6999 
 2. ศูนย์หนังสือ มฉก. มีชุดนักศึกษาและรองเท้าคัทชูชาย-หญิงจ าหน่าย  
 
ข้อควรปฏิบัติของบัณฑิต 

1. บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่ขาด       
การฝึกซ้อมวันใดวันหนึ่ง   มหาวิทยาลัยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรใน
พิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา 2564 (การมีบัณฑิตขาดหายหรือเพิ่ม
ภายหลัง  มีผลกระทบต่อการจัดระบบที่น่ังและการเรียงปริญญาบัตร) 

2. ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร บริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัยการจราจร
ติดขัดมากบัณฑติจึงควรมาถึงมหาวิทยาลัยก่อนเวลารายงานตัวอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง 

3. เนื่องจากช่วงเวลาพิธีประสาทปริญญาบัตรจะด าเนินการสิ้นสดุในเวลา 
17.00 น. ดังนั้น ขอให้บัณฑิตรับประทานอาหารก่อนรายงานตัวใหเ้รียบร้อย 

4. บัณฑิตต้องไม่น ากระเป๋าสตางค์  อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภท  กล้องถ่ายภาพ   
กล้องถ่ายวิดีโอ ดอกไม้ อาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด หรือสิ่งของใด ๆ เข้าไปในห้องพิธี 

5. ในระหว่างพิธีประสาทปริญญาบัตรก าลังด าเนินการอยู่ ขอให้บัณฑิตอยู่ใน
ความสงบและส ารวม  ไมเ่งยศีรษะพิงพนักเก้าอี้   

6. มหาวิทยาลัยไม่มีบริการรับฝากของ   
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7. ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะให้บริการในการประกาศข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งการ
นัดพบกับญาตมิิตรผู้ปกครองก่อนและหลังพิธีประสาทปริญญาบัตรเท่าน้ัน 

8. มหาวิทยาลัยจดัหน่วยปฐมพยาบาลไว้ท่ีห้องช้ันล่าง ด้านหน้าหอประชุม 
เพื่อดูแลบณัฑิต/ผู้ปกครอง/ผู้มารว่มงาน  ทีเ่จ็บป่วยหรือเกิดอุบตัิเหตุไม่ปกติอื่นใด  
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หมายเหตุ อาจารย์ประจ าคณะวิชายืนยันจ านวนและรายชื่อบัณฑิตกับทีม
  ฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุด รปภ. อาคารเรียน 

ล าดับ คณะวิชา จ านวนบัณฑิต ห้องพักบัณฑิต 
1 ระดับบัณฑิตศึกษา    57 2-108  

2 วิทยาลัยจีนศึกษา    113  
 - สาขาวิชาภาษาจีน 

- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนี 
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

3 
45 
65 

 
2-106 

 
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 166 2-114 
4 คณะเภสัชศาสตร์ 85 2-104 
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 2-103 

 - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
- สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การอาหาร 

4 
12 
4 

 
 

ตารางห้องพักบัณฑิตเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

ณ อาคารเรียน   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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6 คณะศิลปศาสตร์ 156 2-105 
 - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ - ภาษาจนี 
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ 
เพื่อการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย 
เป็นภาษาที่สอง 
- สาขาวิชาการโรงแรม 

45 
26 
22 
4 
 

  36 
 

23 

 
 
 
 

7 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
และสวัสดิการสังคม 

43 2-109 

8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 

78 2-112 

 - สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
   - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย 
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

17 
51 
 

10 

 
 

9 คณะกายภาพบ าบัด 82 2-102 

10 คณะเทคนิคการแพทย์ 116 2-101 
11 คณะนิติศาสตร์ 57 2-213 
12 คณะการแพทย์แผนจีน 86 2-219 
13 คณะนิเทศศาสตร์ 34 2-212 
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14 คณะบริหารธุรกิจ 300  
 - บัญชีบัณฑิต 42  

- สาขาวิชาการจัดการ 3 2-110 
- สาขาวิชาการตลาด 23  

- สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ 6  
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 18  
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 1  
- หลักสูตรนานาชาต ิ 29  
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน 

78  

- สาขาวิชาธุรกิจจีน 26 2-113 

- สาขาวิชาการจัดการและการเปน็ 
ผู้ประกอบการ 

32  

- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหวา่ง 
ประเทศสมัยใหม ่

38  

- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
และนวัตกรรม 

4  
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 การถ่ายภาพหมู่ทุกคณะวิชาถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร  จ านวน 4 ท่าน  
(อธิการบดี และรองอธิการบดี) คืนวนัซ้อมย่อยควรพักผ่อนให้เต็มที่ และเช้าวันซ้อมใหญ่ 
ขอให้บัณฑิตรับประทานอาหารเช้า เพื่อป้องกันภาวะเป็นลมในขณะถ่ายภาพ          
หากบัณฑิตมาไม่ทันรายงานตัวถ่ายภาพหมู่ มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ
ถ่ายภาพหมู่ และไม่ได้รับเงินคืน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้บัณฑิต ประดับ
ดอกไม้หรือถือช่อดอกไม้ในการถ่ายภาพหมู่และการเข้ารับปริญญาบัตร    
 

ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
เวลา 

รายงานตัว 
เวลา 

ถ่ายภาพ 
อัฒจันทร์ 

1 วิทยาลัยจีนศึกษา 
- สาขาวิชาภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจนี 
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

07.45 น. 08.00 น. 1 

2 คณะพยาบาลศาสตร ์ 07.45 น. 08.05 น. 2 

3 คณะเภสัชศาสตร ์ 07.50 น. 08.10 น. 1 
 

ตารางก าหนดเวลาการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 

ณ สวนลวดลาย (เสาธง) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
เวลา 

รายงานตัว 
เวลา 

ถ่ายภาพ 
อัฒจันทร์ 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย ์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  การอาหาร 

07.55 น. 08.15 น. 2 

5 คณะศลิปศาสตร ์
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
และสาขาวิชาอังกฤษ-ภาษาจีน 
- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย 
เป็นภาษาที่สอง 
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว,สาขาวิชา 
อุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว 
และสาขาวิชาการโรงแรม 

 
07.55 น. 

 
 
 

08.00 น. 

 
08.20 น. 

 
 
 

08.25 น. 

 
1 
 
 
 
2 

6 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร ์
และสวสัดิการสังคม 

08.00 น. 08.30 น. 1 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
เวลา 

รายงานตัว 
เวลา 

ถ่ายภาพ 
อัฒจันทร์ 

7 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล 
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

 
08.05 น 
08.05 น. 
08.10 น. 

 
08.33 น. 
08.35 น 
08.38 น. 

 
2 
1 
2 

8 บัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
- สาขาวิชาการสื่อสารภาษาไทย 
เป็นภาษาที่สอง 
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 
- สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 
- สาขาวิชาการบริหารสวสัดิการสงัคม 
- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชุิมชน 
- สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
 

08.10 น. 08.40 น. 1 

9 คณะกายภาพบ าบดั 08.15 น. 08.45 น. 2 

10 คณะเทคนิคการแพทย ์ 08.15 น. 08.50 น. 1 
11 คณะนติิศาสตร ์ 08.20 น. 08.55 น. 2 
12 คณะการแพทย์แผนจีน 08.20 น. 09.00 น. 1 
13 คณะนิเทศศาสตร ์ 08.25 น. 09.03 น. 2 
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ล าดับ คณะ/สาขาวิชา 
เวลา 

รายงานตัว 
เวลา 

ถ่ายภาพ 
อัฒจันทร์ 

14 คณะบริหารธรุกิจ 
- สาขาวิชาการบัญชี  
และสาขาวิชาการตลาด 
- สาขาวิชาการจัดการ,หลักสูตรนานาชาติ, 
คอมพิวเตอร์ธุรกจิและการจดัการและ 
การเป็นผูป้ระกอบการ 
- สาขาวิชาธุรกิจระหวา่งประเทศ,ธุรกิจจีน 
และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศสมัยใหม ่
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาการจดัการโลจสิติกส ์
และโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการจัดการ
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม 

 
08.25 น. 

 
08.30 น. 

 
 

08.30 น. 
 
 

08.35 น. 

 
09.05 น. 

 
09.10 น. 

 
 

09.15 น. 
 
 

09.20 น. 

 
1 
 
2 
 
 
1 
 
 
2 
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รายการ ราคา (บาท) 

1. ราคาการถ่ายภาพตามรายการ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 
1.1 ภาพสีขนาด 4”x6” จ านวน 2 ภาพ 
1.2 ภาพสีขนาด 11”x14” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
1.3 ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
1.4 ไฟล์ภาพสีขณะรับปรญิญาบตัร จ านวน 1 ไฟล์  
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน Pixels 
1.5 ในราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าจดัส่งไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

1,750   
 
 
 
 

2. ราคาการถ่ายภาพตามรายการ ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 
2.1 ภาพสีขนาด 4”x6” จ านวน 2 ภาพ 
2.2 ภาพสีขนาด 11”x14” กรอบทองศิลป์ จ านวน 1 ภาพ 
2.3 ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
2.4 ไฟล์ภาพสีขณะรับปรญิญาบตัร จ านวน 1 ไฟล ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน Pixels 
2.5 ในราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าจดัส่งไว้เรียบร้อยแล้ว 

2,000   
 
 
 
 
 

ตารางราคาภาพถ่ายบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา 2564  
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3. ราคาการถ่ายภาพตามรายการ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย 
3.1 ภาพสีขนาด 4”x6” จ านวน 2 ภาพ 
3.2 ภาพสีขนาด 11”x14” กรอบหลุยส์ จ านวน 1 ภาพ 
3.3 ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
3.4 ไฟล์ภาพสีขณะรับปรญิญาบตัร จ านวน 1 ไฟล ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน Pixels 
3.5 ในราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าจดัส่งไว้เรียบร้อยแล้ว 

2,200 
 
 

 
 

 

4. ราคาการถ่ายภาพตามรายการ ชุดที่ 4 ประกอบด้วย 
4.1 ภาพสีขนาด 4”x6” จ านวน 2 ภาพ 
4.2 ภาพสีขนาด 11”x14” กรอบอิตาลี จ านวน 1 ภาพ 
4.3 ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
4.4 ไฟล์ภาพสีขณะรับปรญิญาบตัร จ านวน 1 ไฟล ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน Pixels 
4.5 ในราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าจดัส่งไว้เรียบร้อยแล้ว 

2,300 
 
 
 
 
 

5. ราคาการถ่ายภาพตามรายการ ชุดที่ 4 ประกอบด้วย 
5.1 ภาพสีขนาด 4”x6” จ านวน 2 ภาพ 
5.2 ภาพสีขนาด 11”x14” กรอบคลาสสิค จ านวน 1 ภาพ 
5.3 ภาพหมู่สีขนาด 12”x24” กรอบอเดมโก้ จ านวน 1 ภาพ 
5.4 ไฟล์ภาพสีขณะรับปรญิญาบตัร จ านวน 1 ไฟล ์
ขนาดไม่น้อยกว่า 20 ล้าน Pixels 
5.5 ในราคานี้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าจดัส่งไว้เรียบร้อยแล้ว 

2,400 
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6. ราคาการถ่ายภาพขณะรับรางวัลกาญจนาภิเษกและ 
ภาพหมู่กับผู้บริหาร 

6.1 ภาพสีขนาด  8”x10”    กรอบอเดมโก ้  จ านวน 1 ภาพ 
6.2 ภาพสีขนาด  8”x10”   กรอบทองศิลป์   จ านวน 1 ภาพ 
6.3 ภาพสีขนาด 11”x14”   กรอบอเดมโก ้   จ านวน 1 ภาพ 
6.4 ภาพสีขนาด 11”x14”   กรอบทองศิลป์  จ านวน 1 ภาพ 
6.5 ภาพหมู่สีขนาด 8”x10” กรอบอเดมโก ้   จ านวน 1 ภาพ 
6.6 ภาพหมู่สีขนาด 8”x10” กรอบทองศิลป์  จ านวน 1 ภาพ 
6.7 ภาพหมู่สีขนาด 11”x14” กรอบอเดมโก ้ จ านวน 1 ภาพ 
6.8 ภาพหมู่สีขนาด 11”x14” กรอบทองศิลป์ จ านวน 1 ภาพ 

 
  

ราคา  500     บาท 
ราคา  1,000   บาท 
ราคา  800     บาท 
ราคา  1,300   บาท 
ราคา  500     บาท 
ราคา  1,000   บาท 
ราคา  800     บาท 
ราคา  1,300   บาท 

 
มหาบัณฑิต/บัณฑติสามารถชมภาพตัวอย่าง และสั่งจองภาพถ่ายไดด้ังช่องทางต่อไปนี้ 
   - ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/first Digital Lab โทร.02-671-4446 
   - สั่งจองภาพถ่ายและช าระเงินได้ในวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 
     (วันถ่ายภาพหมู่ และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร) เวลา 07.00 - 16.00 น. 
     ณ ลานต้นโพธ์ิ บริเวณด้านข้างหอประชุม  มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
ทั้งนี้เพ่ือความสะดวก และรวดเร็ว ขอให้ท่านกรุณาเตรียมเงินให้พอดีกับอัตราค่า
ถ่ายภาพ 

 
 
 

http://www.facebook.com/firstbundit
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ล าดับกิจกรรม จุดสังเกต การปฏิบัติตนของบัณฑิต 
1.ประธานในพิธีและคณะ
เดินเข้าสู่ห้องพิธี 

เพลงมหาฤกษ์บรรเลง ลุกข้ึนยืนหันไปทางประธาน 

2.ประธานเดินผ่านบณัฑิต
แต่ละแถว 

ประธานเดินน าหน้าโดยมี
อาจารย์คอยน าทาง 

โค้งค านับ(คนหลังท าตามคน
หน้า) 

3.ท่านสุดท้ายของขบวน
ประธานเดินผ่าน 

เดินผ่านบณัฑติไป หันกลับเข้าที่เดิม(หันหน้าเข้า
เวท)ี 

4.ประธานบูชาพระรัตนตรัย วางมาลัยหนา้พระพุทธรูป พนมมือ (ศาสนาอ่ืนยืนนิ่ง) 
5.ประธานน่ังกราบ
พระพุทธรูป 

ประธานกราบครั้งที่สาม ค้อมตัว ยกมือวันทา 
(นิว้หัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว) 
จากนั้นเอามือลงยืนตรง 

6.ประธานเข้าประจ าแท่น
พิธี 

ประธานโค้งค านับและนั่ง
เก้าอี ้

โค้งค านับและยืนตรงอยู่อยา่ง
นั้น เตรียมร้องเพลงรม่โพธ์ิทอง 

7.ขับร้องประสานเสียงเพลง
ร่มโพธิ์ทอง 

เสียงขับร้องเพลงดังขึ้น ร่วมร้องเพลงรม่โพธ์ิทองกับทีม
ขับร้องประสานเสยีง เพลงจบให้
โค้งค านับแล้วนั่งลง ตัวตรง ไม่
เอาศีรษะพิงพนักเก้าอี้มือวางที่
หน้าตัก เท้าสองข้างวางบนพ้ืน 

8.อธิการบดีกล่าวรายงาน อธิการบดียืนที่โพเดี้ยม นั่งนิ่ง ตามองไปข้างหน้า 

9..คณบดีบณัฑติวิทยาลัย คณบดีกล่าวค าว่า   มหาบัณฑิตบณัฑิตคนแรกเดิน

ขั้นตอนและวิธีการเข้ารับปริญญาบัตร 
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ขานช่ือมหาบัณฑิต “กราบเรียน ท่านประธาน
ในพิธี” 
 

น าแถวข้ึนบนเวทีไปยืนรอการ
ขานช่ือ ณ จุด A 1(ภาพแผนผัง 
หน้า35) มหาบัณฑิตคนต่อ ๆ 
ไปเดินตามไปหยดุอยู่ที่จุด A 2- 
A 3 ตามล าดับ 

10.มหาบัณฑติท่านแรกถูก
ขานช่ือเข้ารับปริญญาบัตร 

เมื่อขานช่ือและ 
นามสกลุจบ 

ปรบมือให้กับมหาบณัฑติ 
 ท่านแรก 

11.การเข้ารับปริญญาบตัร 
หมายเหตุ  
ขณะเข้ารับปรญิญาบตัร
บัณฑิตควรมสีีหน้าและ 
แววตาที่แจ่มใสเพื่อให้ภาพ
ออกมางดงาม มีชีวิตชีวา 

คณบดีอ่านช่ือจบ บัณฑิตที่ยืนอยู่จุด A 1ท าความ
เคารพหญิงไหว้ ชายค านับแล้ว
ก้าวเท้าขวา-ซ้าย-ชิด ไปยังจุด B 
ยืนตรงเท้าชิดพร้อมยกมือขวา
ขึ้น งอศอกเล็กน้อย ยื่นมือรับ
ปริญญาบัตร (ภาพตัวอย่างการ
จับปกปริญญาบัตร หน้า 36) 
เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วให้ดึงมือ
กลับเอาปริญญาบัตรแนบตัวให้
อยู่ระดับอก (อย่ารีบดึงปริญญา
บัตรจนกว่าประธานจะปล่อย
มือ)จากนั้นถอยหลังด้วยเท้าขวา
เฉียงท ามุม 30 องศากับแนวตั้ง 
4 ก้าว (ขวา-ซ้าย-ขวา-ซ้าย-ชิด) 
ไปยังจุด C โค้งค านับแล้วกลับ
หลังหันเดินไปยังจุด D เดินลง
จากเวที (ภาพแผนผัง หน้า 35) 
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เดินกลับเข้าที่นั่ง(ขณะเดินแขน
ซ้ าย ไม่ แกว่ งและมือขวาถื อ
ปริญญาบัตรให้อยู่ ระดับอก
จนถึงที่น่ัง) 

12.บัณฑิตรับปริญญาบตัร
แล้วกลับเข้าที่น่ัง  

ถึงเก้าอี้ท่ีนั่ง 
 
  

หันไปทางประธานโค้งค านับ
ป ร ะ ธ า น แ ล้ ว นั่ ง ล ง  มื อ ถื อ
ปริญญาบัตรตั้งไว้ท่ีหน้าตัก นิ้วช้ี
รองสันปก ตลอดพิธีการ 

13.คณบดีท่านต่อ ๆ ไปขาน
ช่ือบัณฑิต 

คณบดีกล่าวค าว่า
“ข้าพเจ้า...”ผู้ก ากบัการ
ขึ้นเวทีให้สัญญาณมือ 

บัณฑิตคนแรกของคณะเดินน า
แถวขึ้นบนเวทีไปยืนรอการขาน
ช่ือ ณ จุด A 1 
(ภาพแผนผัง หน้า 35) 

14.บัณฑิตเกียรตินิยม 
อันดับ 1 และ 2 

เมื่อขานช่ือ 
และนามสกุลจบ 

ปรบมือให้บัณฑิตทุกคน 

15.บัณฑิตคนสดุท้ายถูกขาน
ช่ือเข้ารับปริญญาบัตร 

เมื่อขานช่ือ 
และนามสกุลจบ 

ปรบมือ 

16.บัณฑิตคนแรกและ 
คนต่อ ๆ ไปถูกขานช่ือ 
เข้ารับรางวัลเรียนด ี

เมื่อขานช่ือ นามสกุล 
และคะแนนเฉลีย่จบ 

ปรบมือให้บัณฑิตทุกคน 

17.รองอธิการบดีขานช่ือ
บัณฑิตเข้ารับรางวัล 
เหียกวงเอี่ยม และรางวัล
กาญจนาภิเษก 

รองอธิการบดีกล่าวค าว่า 
“ข้าพเจ้า...” 
ผู้ก ากับการขึ้นเวทีให้
สัญญาณมือ 

บัณฑิตคนแรกเดินน าแถวขึ้นบน
เวทีไปยืนรอการขานช่ือ  
ณ จุดที่ก าหนด 
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18.บัณฑิตคนแรกและ 
คนต่อ ๆ ไปถูกขานช่ือ 
เข้ารับรางวัลฯตามล าดับ 

เมื่อขานช่ือ นามสกุลและ
คะแนนเฉลีย่จบ 

ปรบมือให้บัณฑิตทุกคน 

19.บัณฑิตกลา่วปฏิญญา ผู้แทนมหาบณัฑิตลุกข้ึน
ยืนเดินไปท่ีแท่นและกล่าว
น าปฏิญญา 

บัณฑิตลุกข้ึนยืนตรงมือถือปก 
ปริญญาบัตรระดับอก เปล่งเสียง
กล่าวค าปฏญิญา 

20.ประธานให้โอวาท 
 

ประธานลุกขึ้นยืนและ
กล่าวให้โอวาท 

บัณฑิตยืนตรงมือถือปกปริญญา
บัตรระดับอก 

21.ประธานกราบลา 
พระรัตนตรัย 

ประธานเดินไปยัง 
โต๊ะหมู่บูชา 

บัณฑิตยืนตรงมือถือปกปริญญา
บัตรระดับอก 

22.ประธานกลับเข้าประจ า
ที่เพื่อถวายความเคารพต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เพลงสรรเสรญิ 
พระบารมีบรรเลง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

บัณฑิตยืนตรงมือถือปกปริญญา
บัตรระดับอก และร่วมร้องเพลง
สรรเสริญพระบารม ี

23.ประธาน 
เดินทางกลับ 

ประธานเดินออกจากเวที บัณฑิตยืนตรง  
หันหน้าไปทางประธาน 
ประธานผา่นแถวใดให้โค้งค านับ 
เมื่อขบวนประธานออกจากห้อง
พิธีแล้ว หันกลับเข้าสู่เวทีและ 
นั่งลง  
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 แผนผังแสดงการเข้ารับปริญญาบัตร
บนเวท ี
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ภาพตัวอย่างขณะรับปริญญาบัตร 
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กำรปรบมือให้กับบัณฑิต แบ่งเป็น 6 ช่วง  ดังต่อไปนี้ 

ช่วงที่  1 ปรบมือเมื่อคณบดีขานช่ือมหาบัณฑิตคนแรกที่เข้ารับปรญิญาบตัร 
ช่วงที่  2 ปรบมือให้กับบัณฑิตที่ได้รับเกียรตนิิยมอันดับ 1 และอันดับ 2  
ช่วงที่  3  ปรบมือให้กับบัณฑิตคนสุดท้ายของคณะสดุท้ายที่เข้ารบัปริญญาบัตร  
ช่วงที่  4  ปรบมือให้กับบัณฑิตที่เข้ารับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน   
ช่วงที่  5  ปรบมือให้กับบัณฑิตที่เข้ารับรางวัลเหียกวงเอี่ยม 
ช่วงที่  6  ปรบมือให้กับบัณฑิตที่เข้ารับรางวัลกาญจนาภิเษก 

*************************** 

. 

 

 

 

 

การปรบมือ 
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ข้าพเจ้า / ขออนุญาตน าบัณฑิต / ที่เข้ารับการประสาทปริญญาบัตรในวันนี้ /         

กล่าวค าปฏิญญาดังต่อไปนี้ 
ข้าพเจ้า / ……(กล่าวช่ือตนเองพร้อมกับผู้น าปฏิญาณ)…. / เป็นผู้ส าเร็จ 

การศึกษา / จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / ขอปฏิญาณต่อ 
พระบรมฉายาลักษณ์ /ต่อประธานในพิธี / และต่อหน้าท่ีประชุมนี้ว่า 

ข้าพเจ้า / จะเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / ไว้เหนือชีวิต  
ข้าพเจ้า / จะผดุงไว้ซึ่งความสามัคคี / ให้มีในหมู่คณะและสังคม 
ข้าพเจ้า / จะรักษาความเป็นบัณฑิต /และจะใช้ศิลปวิทยาการ/ที่มหาวิทยาลัย/  

ได้ประสิทธ์ิประสาทแก่ข้าพเจ้า / เพื่อการประกอบวิชาชีพโดยชอบธรรม  
ข้าพเจ้า / จะเคารพและร าลึก  / พระคุณของครูอาจารย์ / และเชิดชู 

เกียรติศักดิ์ / แห่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / ด้วยความสุจริต 
ข้าพเจ้า / ขอให้ค าสัตย์ว่า / จะยึดมั่นในค าปฏิญญานี้ตลอดไป 

*************************** 
 

***หมำยเหตุ   
 
ผู้น ำกล่ำวปฏิญญำเป็นผู้แทนมหำบัณฑิต หลักสูตรกำรจัดกำรมหำบัณฑิต  
สำขำวิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม   
 

 

ปฏิญญา 
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