
 
 

           

 
 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่น 
ฉบับที่ 018/2564 

เรื่อง ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562  
 
    
 

      ตามที่สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ประกาศเลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
กรุงเทพมหานครถูกก าหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดไปก่อนหน้า โดยจะแจง้ก าหนดวันจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรใหม่ให้บัณฑิต
ทราบอีกคร้ัง  ทั้งน้ี ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังไม่คลี่คลายลงและทางกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศมาตรการ
ควบคุมการจัดงานต่อเน่ือง และเพื่อให้การจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562                     
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม คณะกรรมการบริหารสถาบันในคราวประชุมครั้งที่ 445-4/2564 เม่ือวันศุกร์               
ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาความพร้อมและสถานการณใ์นการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม และมีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ ดังน้ี  
 

วันพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2562  
 

     วันเวลาในการฝกึซ้อม  วันศุกรท์ี่ 12 พฤศจกิายน 2564   เวลา 06.00 – 12.00 น.  
    ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
     วันพิธีประสาทปรญิญาบัตร วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น.  

ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 
 รายละเอียดก าหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับน้ี   

 
จงึประกาศมาให้ทราบทั่วกัน 

 
 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ ์2564  

 
                                       (รองศาสตราจารย์กฤษดา  วิศวธีรานนท์)  

             อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีปุ่่น 

 
 
 

 



 
 

           

ก าหนดการวันฝึกซ้อม 
พิธีประสาทปริญญาบัตร   

แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 
 

วันเวลาในการฝึกซ้อม 
 
การฝึกซ้อมรับปริญญา  
ฝึกซ้อม วันศุกรท์ี่ 12 พฤศจกิายน 2564  ตั้งแต่เวลา 06.00 – 12.00 น. ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  
 
ก าหนดการฝกึซ้อมใหญ่ วันศุกรท์ี่ 12 พฤศจกิายน 2564  ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
 
06.00 – 07.30 น. มหาบัณฑิต  บัณฑิต  ลงทะเบยีนรายงานตัว ณ กองอ านวยการ  
07.30 – 07.40 น. มหาบัณฑิต  บัณฑิต  ตัง้แถว  ตามล าดับ  ดงัน้ี     
   1)  มหาบัณฑิต 
   2)  บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3)  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ     
   4)  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
07.40 – 08.00 น. ตรวจเช็ครายช่ือ และตรวจระเบียบการแต่งกาย 
08.00 – 08.30 น. เร่ิมเดินแถวเขา้ห้องพธิ ี
08.30 - 09.00 น.  อธิบายขั้นตอนของพิธีประสาทปริญญาบตัร 
09.00 – 12.00 น. เร่ิมฝึกซ้อมขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบัตร 
12.00 น.  เสร็จสิ้นพิธีการ 
 

หมายเหตุ  
1. มหาบัณฑิต บัณฑิต ที่ไม่เข้าร่วมฝึกซ้อม คณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วมพิธี 
2. มหาบัณฑิต บัณฑิต ตอ้งแต่งกายให้ถูกตอ้งตามระเบยีบของสถาบันในการเข้าร่วมฝึกซ้อม และวันพิธี 
3. วันพิธีประสาทปริญญาบัตร วันเสาร์ที ่13 พฤศจิกายน 2564  ณ หอประชุมรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ 
4. บัณฑติทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเพือ่ปอ้งกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19  
5. สัง่จองภาพถ่าย วันศุกร์ที่ 12 และวันเสาร์ที ่13 พฤศจิกายน 2564 ณ กองอ านวยการ สวนหลวง ร.๙ 
6. กรณีในช่วงเวลาดังกล่าว ถ้ามีสถานการณก์ารแพร่ระบาดเชื้อไวรสั COVID-19 ทางสถาบันมีความจ าเป็นต้องพิจารณา            
   การเล่ือนพิธีรับปรญิญาบัตรออกไปจนกว่าสถานการณจ์ะคลี่คลายลง จึงแจ้งมาเพ่ือรบัทราบโดยทัว่กัน  

 
 
 
 
 



 
 

           

ก าหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 

ณ อาคารหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

 
 

เวลา ก าหนดการ 
06.00 - 07.30 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตรายงานตัว ณ กองอ านวยการ  

 

การแต่งกาย 
  มหาบัณฑิต  - ชาย สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ผูกเนคไทสีน้ าเงินหรือสีด า กางเกงสแล็คสีด า รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า 
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
                   - หญิง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีด า รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 
   บัณฑิต       - ชายและหญิง แต่งกายชุดนักศึกษา สวมชุดพิธีการ รองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีด า  
                     และสวมชุดครุยวิทยฐานะ 

07.30 - 07.45 น. ตั้งแถวถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกคณะตามล าดับ และตรวจเช็ครายชื่อ   

07.45 - 07.55 น. ถ่ายภาพหมู่มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์  

07.55 - 08.10 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.10 - 08.25 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.25 - 08.40 น. ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ 

08.40 - 09.00 น. มหาบัณฑิตและบัณฑิตเตรียมตั้งแถวเพื่อเดินเข้าห้องพิธีตามล าดับ ดังน้ี 
 1)  บัณฑิตวิทยาลัย 
 2)  บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3)  บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ 
 4)  บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

09.15 - 09.30 น. นายกสภา กรรมการสภา ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และคณาจารย์เดินเข้าห้องพิธี 

09.30 - 12.00 น.  เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร 
- นายกสภาจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและเข้าประจ าแท่นพิธี 
- อธิการบดีกล่าวรายงานการด าเนินงานของสถาบัน 
- คณบดีบณัฑิตวิทยาลัยน ามหาบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะเทคโนโลยีสารสนเทศน าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะบริหารธุรกิจน าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร์น าบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตร 
- ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน ามหาบัณฑิตและบัณฑิตปฏิญาณตน 
- นายกสภากล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท 
- เพลงสรรเสริญพระบารมี 
จบพิธีประสาทปริญญาบัตร 

 
 
 
 
 
 
 

 

12.15 - 12.30 น. นายกสภา กรรมการสภา แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าเวที  



 
 

           

 


