
 

 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ฉบับที่ 010 /2565 

เรื่อง ก าหนดวันพิธปีระสาทปริญญาบัตร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น ประจ าปกีารศึกษา 2562 และ 2563 
 

 

      ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ประกาศเลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 และ 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรุงเทพมหานคร                 
ถูกก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไปก่อนหน้า น้ัน ทั้ ง น้ี ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลายลง                                
แต่ได้มีมาตรการผ่อนคลายจากรัฐบาลมากขึ้น โดยภาครัฐได้ออกประกาศมาตรการควบคุมและแนวทางในการจัดงานขององค์กร
และหน่วยงานให้เหมาะสมเพื่อให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรการ ทั้งน้ี เพื่อให้การจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และ 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการบริหารสถาบันในคราวประชุมคร้ังที่                   
472-1/2565 เม่ือวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ได้พิจารณาความพร้อมและสถานการณ์การจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรของ                 
สถาบันแล้ว และเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตร                
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังน้ี  

1. ก ำหนดวันพธีิประสำทปริญญำบัตรแก่ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
     วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2565  ห้องประชุม 601 อาคาร E  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

ปีการศึกษา 2562 เวลา คณะ/สาขา 
รอบที่ 1 (ภาคเช้า) 09.00 - 11.00 น. บัณฑิตวทิยาลัย ทุกสาขา 
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ทุกสาขา 
รอบที่ 2 (ภาคบ่าย) 14.00 - 16.00 น. คณะบริหารธุรกจิ ทุกสาขา 

 

2. ก ำหนดวันพธีิประสำทปริญญำบัตรแก่ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
     วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565  ห้องประชุม 601 อาคาร E  สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

ปีการศึกษา 2563 เวลา คณะ/สาขา 
รอบที่ 1 (ภาคเช้า) 09.00 - 11.00 น. บัณฑิตวทิยาลัย ทุกสาขา 
  คณะบริหารธุรกจิ ทุกสาขา 
รอบที่ 2 (ภาคบ่าย) 14.00 - 16.00 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกสาขา 
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ทุกสาขา 

 

 รายละเอียดก าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี และตามประกาศสถาบันฉบับที่ 
011/2565 เร่ือง มาตรการและแนวปฏิบัติในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และ 
2563 ของสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น    
 

จงึประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2565  

                                       (รองศาสตราจารย์กฤษดา วิศวธีรานนท์)  
             อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 



ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุม 601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

 

วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2565 (ภาคเช้า) เวลา 09.00 – 11.00 น. 
 
เวลา ก าหนดการ 

06.30 - 07.30 น.  มหาบัณฑติ บัณฑิต ส่งตรวจเอกสารใบรบัรองการฉดีวัคซีน ผลการตรวจ ATK  อาคาร B 

07.00 - 08.00 น. มหาบัณฑติและบัณฑติรายงานตัว ณ กองอ านวยการ หนา้อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 

 

การแต่งกาย 
   มหาบัณฑติ  - ชาย สวมเส้ือเช้ิตสีขาว ผูกเนคไทสีน้ าเงินหรือด า กางเกงสแลค็สีด า รองเทา้คัชชูหุ้มส้นสีด า  
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
                   - หญิง สวมเส้ือเช้ิตสีขาว สวมกระโปรงสดี า รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีด า และสวมชดุครุยวิทยฐานะ 
   บณัฑติ       - ชายและหญิง แต่งกายชุดนักศึกษา รองเทา้คัชชูหุ้มส้นสีด า สวมชุดพิธีการ และสวมชุดครุยวทิยฐานะ 
 

 

08.15 - 08.55 น. 
 

มหาบัณฑติและบัณฑติเตรยีมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธตีามล าดับ ดังนี ้
 1) บัณฑิตวิทยาลัย 

 
2) บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3) บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

08.56 - 09.00 น. นายกสภา กรรมการสภา ผูบ้ริหาร และคณาจารย์เดินเขา้ห้องพิธ ี
 

09.01 – 11.00 น. เริ่มพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
- นายกสภาจุดธปู เทียน บูชาพระรัตนตรยัและเข้าประจ าแทน่พิธ ี
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดบีัณฑติวิทยาลยัน ามหาบัณฑติเข้ารับปริญญาบตัร 
- คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศน าบัณฑติเข้ารับปริญญาบตัร 
- คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์น าบณัฑติเข้ารบัปรญิญาบตัร 
- ผู้แทนบัณฑติกล่าวปฏญิาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและใหโ้อวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี    
- จบพิธีประสาทปริญญาบตัร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
1. มหาบณัฑติ บัณฑติทุกคนที่เขา้ร่วมพิธี ต้องไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการ ก าหนดอย่างน้อยเข็มที่สองและ  
    ส่งผลการรบัรองการตรวจ ATK 
2. มหาบณัฑติ บัณฑติ ที่มาไม่ทนัเวลาตามก าหนดการ คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารว่มพิธี 
3. มหาบณัฑติ บัณฑติ ต้องแตง่กายให้ถกูตอ้งตามระเบียบของสถาบนัในการเข้าร่วมพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
4. บัณฑิตทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19  
5. สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ม่อนุญาตให้น ารถยนต์ ยานพาหนะ เข้ามาจอดภายในสถาบนั 
6. สั่งจองภาพถ่าย วนัเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 ณ เต็นท์อ านวยการ หน้าอาคาร E สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น 
   ***กรณีในช่วงเวลาดังกลา่ว ถ้ามีสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทางสถาบนัมคีวามจ าเปน็ตอ้งพิจารณา    
   การเลื่อนพิธีรบัปรญิญาบัตรออกไปจนกว่าสถานการณจ์ะคลีค่ลายลง จึงแจ้งมาเพื่อรบัทราบโดยทั่วกนั **** 

 
 



ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุม 601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

 

วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย) เวลา 14.00 – 16.00 น. 
 
เวลา ก าหนดการ 
12.00 – 13.00 น.  บัณฑติ ส่งตรวจเอกสารใบรบัรองการฉีดวคัซีน ผลการตรวจ ATK  อาคาร B 

12.30 – 13.00 น. บัณฑติรายงานตัว ณ กองอ านวยการ หน้าอาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

 
การแต่งกาย 
   บัณฑิต    - ชายและหญิง แต่งกายชดุนักศึกษา รองเทา้คัชชูหุ้มส้นสีด า สวมชุดพิธีการ และสวมชุดครุยวทิยฐานะ 

13.15 - 13.50 น. บัณฑติเตรยีมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธี ดังนี ้

    1) บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

13.51 – 14.00 น. นายกสภา กรรมการสภา ผูบ้ริหาร และคณาจารย์เดินเขา้ห้องพิธ ี
 

14.01 – 16.00 น.  เริ่มพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
- นายกสภาจุดธปู เทียน บูชาพระรัตนตรยัและเข้าประจ าแทน่พิธ ี
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดคีณะบริหารธรุกจิน าบัณฑิตเขา้รบัปรญิญาบัตร 
- ผู้แทนบัณฑติกล่าวปฏญิาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและใหโ้อวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี  
- จบพิธีประสาทปริญญาบตัร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ  
1. บัณฑิตทกุคนที่เข้าร่วมพิธี ตอ้งไดร้ับวคัซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการก าหนดอยา่งน้อยเข็มที่สองและส่งผลการรบัรองการตรวจ ATK 
2. บัณฑิตทีม่าไม่ทนัเวลาตามก าหนดการ คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี 
3. บัณฑิตต้องแตง่กายให้ถกูตอ้งตามระเบียบของสถาบนัในการเข้าร่วมพิธีประสาทปรญิญาบัตร 
4. บัณฑิตทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19  
5. สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ม่อนุญาตให้น ารถยนต์ ยานพาหนะ เข้ามาจอดภายในสถาบนั 
6. สั่งจองภาพถ่าย   วันเสารท์ี่ 19 มีนาคม 2565 ณ เต็นทอ์ านวยการ หนา้อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 
   *** กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้ามีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น  ทางสถาบันมคีวามจ าเป็นต้องพจิารณาการเลื่อนพิธี
รับปริญญาบตัรออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง จึงแจ้งมาเพื่อรบัทราบโดยทั่วกนั **** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุม 601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 

 

วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565 (ภาคเช้า) เวลา 09.00 – 11.00 น.  
 
เวลา ก าหนดการ 

06.30 – 07.30 น.  มหาบัณฑติ บัณฑิต ส่งตรวจเอกสารใบรบัรองการฉดีวัคซีน ผลการตรวจ ATK  อาคาร B 

07.00 - 08.00 น. มหาบัณฑติและบัณฑติรายงานตัว ณ กองอ านวยการ หนา้อาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 

 

การแต่งกาย 
   มหาบัณฑติ  - ชาย สวมเส้ือเช้ิตสีขาว ผูกเนคไทสีน้ าเงินหรือด า กางเกงสแลค็สีด า รองเทา้คัชชูหุ้มส้นสีด า  
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
                   - หญิง สวมเส้ือเช้ิตสีขาว สวมกระโปรงสดี า รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีด า และสวมชดุครุยวิทยฐานะ 
   บณัฑติ       - ชายและหญิง แต่งกายชุดนักศึกษา รองเทา้คัชชูหุ้มส้นสีด า สวมชุดพิธีการ และสวมชุดครุยวทิยฐานะ 
 

 

08.15 - 08.55 น. 
 

มหาบัณฑติและบัณฑติเตรยีมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธตีามล าดับ ดังนี ้
 1)  บัณฑิตวิทยาลัย 
 2)  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 

08.56 – 09.00 น. นายกสภา กรรมการสภา ผูบ้ริหาร และคณาจารย์เดินเขา้ห้องพิธ ี

09.01 - 11.00 น.  เริ่มพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
- นายกสภาจุดธปู เทียน บูชาพระรัตนตรยัและเข้าประจ าแทน่พิธ ี
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดบีัณฑติวิทยาลยัน ามหาบัณฑติเข้ารับปริญญาบตัร 
- คณบดคีณะบริหารธรุกจิน าบัณฑิตเขา้รบัปรญิญาบัตร 
- ผู้แทนบัณฑติกล่าวปฏญิาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและใหโ้อวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี    
- จบพิธีประสาทปริญญาบตัร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหตุ  
1. มหาบณัฑติ บัณฑติทุกคนที่เขา้ร่วมพิธี ต้องไดร้บัวคัซีนป้องกันโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการ ก าหนดอย่างน้อยเข็มที่สองและ 
   ส่งผลการรบัรองการตรวจ ATK 
2. มหาบณัฑติ บัณฑติที่มาไม่ทันเวลาตามก าหนดการ คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี 
3. มหาบณัฑติ บัณฑติ ต้องแตง่กายให้ถกูตอ้งตามระเบียบของสถาบนัในการเข้าร่วมพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
4. บัณฑิตทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19  
5. สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ม่อนุญาตให้น ารถยนต์ ยานพาหนะ เข้ามาจอดภายในสถาบนั 
6. สั่งจองภาพถ่าย วนัอาทติย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ เตน็ท์อ านวยการ หน้าอาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 
    ***กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้ามีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ทางสถาบันมคีวามจ าเป็นต้องพจิารณา  การเลื่อน

พิธีรับปริญญาบตัรออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลายลง จึงแจ้งมาเพื่อรบัทราบโดยทั่วกัน **** 

 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตรสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุ่น 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565  

ณ ห้องประชุม 601 อาคาร E สถาบันเทคโนโลยไีทย-ญี่ปุน่ 
 

 วันอาทิตย์ท่ี 20 มีนาคม 2565 (ภาคบ่าย) เวลา 14.00 – 16.00 น. 
 

เวลา ก าหนดการ 
12.00 – 13.00 น.  บัณฑติส่งตรวจเอกสารใบรบัรองการฉดีวคัซีน ผลการตรวจ ATK  อาคาร B 
 

12.30 – 13.00 น. 
 

บัณฑติรายงานตัว ณ กองอ านวยการ หน้าอาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

 
การแต่งกาย 
   บณัฑติ     - ชายและหญิง แต่งกายชดุนักศึกษา รองเท้าคัชชูหุ้มส้นสีด า สวมชุดพิธีการ และสวมชุดครุยวทิยฐานะ 

 

13.15 - 13.55 น. 
 

บัณฑติเตรยีมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธีตามล าดับ ดังนี ้

 
1) บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2) บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

13.56 – 14.00 น. นายกสภา กรรมการสภา ผูบ้ริหาร และคณาจารย์เดินเขา้ห้องพิธ ี
 

14.01 – 16.00 น.  เริ่มพิธีประสาทปรญิญาบตัร 
- นายกสภาจุดธปู เทียน บูชาพระรัตนตรยัและเข้าประจ าแทน่พิธ ี
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์น าบณัฑติเข้ารบัปรญิญาบตัร 
- คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศน าบัณฑติเข้ารับปริญญาบตัร 
- ผู้แทนบัณฑติกล่าวปฏญิาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและใหโ้อวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี    
- จบพิธีประสาทปริญญาบตัร 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
หมายเหตุ  
1. บัณฑิตทกุคนที่เข้าร่วมพิธี ตอ้งไดร้ับวคัซีนป้องกันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทางราชการ ก าหนดอย่างน้อยเข็มที่สองและส่งผลการรบัรองการตรวจ ATK 
2. บัณฑิตทีม่าไม่ทนัเวลาตามก าหนดการ คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมพิธี 
3. บัณฑิตต้องแตง่กายให้ถกูตอ้งตามระเบียบของสถาบนัในการเข้าร่วมพิธีประสาทปรญิญาบัตร 
4. บัณฑิตทกุคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพื่อปอ้งกนัการแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19  
5. สถาบันขอสงวนสิทธิไ์ม่อนุญาตให้น ารถยนต์ ยานพาหนะ เข้ามาจอดภายในสถาบนั 
6. สั่งจองภาพถ่าย วนัอาทติย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ เตน็ท์อ านวยการ หน้าอาคาร E สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ 
    ***กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้ามีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น  ทางสถาบันมคีวามจ าเป็นต้องพจิารณา 
    การเลื่อนพิธีรบัปรญิญาบตัรออกไปจนกวา่สถานการณ์จะคลีค่ลายลง จึงแจ้งมาเพื่อรับทราบโดยทั่วกนั **** 


