
 

 

 

ที ่  มฉก.0202(2)/              
                                                                      ธันวาคม  2565 

เรื่อง     ขอเชิญเข้ารับปริญญาบัตร 

เรียน    บัณฑิตทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564  
                    2. ข้อปฏิบัติและข้อมูลสำหรับบัณฑิต       

 ด้วยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้กำหนดให้มีพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ในวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 -17.00 น ในการนี้ เพ่ือให้
การเตรียมการของบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้   
                 1. บัณฑิตเข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธี ตามกำหนดการ ดังนี้ 

- วันฝึกซ้อมย่อย  วันศุกร์ที ่17 กุมภาพันธ์ 2566 
- ซ้อมใหญ่ /ถ่ายภาพหมู่ วันเสาร์ที ่18 กุมภาพันธ์ 2566 
- พิธีประสาทปริญญาบัตร วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 

   2. บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ที่ขาดการฝึกซ้อม 
มหาวิทยาลัยถือว่าท่านไม่ประสงค์ที่จะเข้ารับปริญญาบัตรในวันพิธี 

  ขอให้บัณฑิต ศึกษาข้อปฏิบัติและข้อมูลตามเอกสารที่แนบมาด้วยโดยละเอียด เพ่ือไม่ให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเตรียมตนเอง  

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

 
 
                                              (รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ  เจนวาณิชยานนท์) 
                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 

 

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและการกีฬา สำนักพัฒนานักศึกษา  
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กำหนดการ 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

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

 วันฝึกซ้อมย่อย วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์  2566   
  เวลา  07.30 น. - บัณฑิตลงทะเบียนบริเวณด้านข้างหอประชุม 
   08.30 น.  - อธิการบดีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
   09.00 น. - ชี้แจงการซ้อมย่อย  ขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ และการนัดหมาย 
   09.30 น. - ซ้อมกลุ่มย่อยแยกตามคณะวิชา ตามสถานที่ท่ีกำหนดไว้ 
   11.30 น.  - พักกลางวัน 
   12.00 น. - บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจเช็คชื่อและเรียงลำดับบัณฑิต 
   12.15 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชา ยืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิต 
      กับทีมงานฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
  12.30 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชา นำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมตามลำดับ 
  13.30 น. - บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม 
    - ชมวีดีทัศน์และรับฟังคำชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซ้อม 
      และการเข้ารับปริญญาบัตร 
  13.40 น. - การซ้อมย่อยร่วมกันทุกคณะวิชา  ณ  หอประชุม 
  17.30 น. - จองภาพถ่าย/รับชุดครุย 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2566   

  เวลา 07.45 น. - บัณฑิตถ่ายรูปหมู่ตามลำดับคณะวิชา  ณ บริเวณสวนลวดลาย 
  10.45 น. - บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้ 
  11.00 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชา ยืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิต  

  กับทีมฝึกซ้อมสวนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
  11.15 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชานำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมตามลำดับ 
  12.30 น. - บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม 
  13.00-17.30 น. - การซ้อมใหญ่ตามกำหนดการวันพิธีประสาทปริญญาบัตร  

 
 

 

 

 

 



 

 

วันพิธีประสาทปริญญาบัตร  วันอาทิตย์ท่ี  19 กุมภาพันธ์  2566  

  เวลา 10.30 น. - บัณฑิตรายงานตัวกับอาจารย์ประจำคณะวิชาตามห้องที่กำหนดไว้ 
  11.00 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชา ยืนยันจำนวนและรายชื่อบัณฑิต 
      กับทีมงานฝึกซ้อมส่วนกลาง ณ จุดที่กำหนด 
  11.15 น. - อาจารย์ประจำคณะวิชา นำบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมตามลำดับ 
  12.30 น. - บัณฑิตพร้อมกันในหอประชุม 
    - คณาจารย์และผู้มีเกียรติเข้าสู่หอประชุม 
  12.50 น  - ตั้งแถวประธานและคณะผู้บริหารเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ห้องพิธีการ 
  13.00 น. - ประธาน ถวายพวงมาลัยบูชาพระรัตนตรัย 
    - พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์เก่าเกียรติยศ 
    - พิธีประสาทปริญญาบัตร 
    - พิธีมอบรางวัลเรียนดี 
    - พิธีมอบรางวัล “กองทุน เหีย กวงเอ่ียม” 
    - พิธีมอบรางวัลกาญจนาภิเษก 
    - บัณฑิตกล่าวคำปฏิญญา 
    - ประธานให้โอวาท 
    - เพลงสรรเสริญพระบารมี 
    - ประธาน ผู้บริหาร และผู้มีเกียรติออกจากห้องพิธี 
    - บัณฑิตออกจากหอประชุมตั้งแถวส่งประธานในพิธี 

 17.00 น. - เสร็จพิธี



 
ข้อปฏิบัติและข้อมูลสำหรบัมหาบัณฑิตและบัณฑติ 

 เพื่อให้การดำเนินการงานพิธีประสาทปริญญา  ประจำปีการศึกษา 4256   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จึงได้มีมาตรการข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. บัณฑิตผู้จะเข้าปริญญาบัตรต้องเป็นบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือในปีการศึกษาอ่ืน ที่ได้รับ
การอนุญาตแล้วเท่านั้น และต้องได้รับการฝึกซ้อมครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการดําเนินงานพธิีประสาทปริญญาบัตรกําหนด  

ในวันซ้อมย่อย/ใหญ่และวันพิธีการ  มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 
    การแต่งกาย  มหาบัณฑิตหญิง          - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ไม่มลีวดลาย กระโปรงสีกรมท่า ความยาวพอเหมาะระดบัเข่า 
                  สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา                                                                                                 
                  มหาบัณฑติ/บัณฑิตชาย - เสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่า  สวมสูทสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย    
                                                     สวมครุยวิทยฐานะ ตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา         
  บัณฑิตหญิง              - สวมชดุนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายของมหาวิทยาลยั กระโปรง 
 สีกรมท่า ความยาวเสมอเข่า สวมครุยวิทยฐานะตามแบบของคณะที่สำเร็จการศึกษา  
     รองเท้า        สุภาพสตรี         - สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำปดิหัว (คัทชู) ไม่มลีวดลาย ไม่มีโลหะ สูงไม่เกิน 2 นิ้ว 
                    สุภาพบุรุษ         - สวมรองเท้าสีดำหุ้มสน้ไมม่ีลวดลาย แบบไม่มีเชือกผูก และไม่มีโลหะ 
     ทรงผม         สุภาพสตรี         - สีผมและทรงผมสุภาพ  ไม่ย้อมสี  ไม่ไฮไลท์  ไม่ติดกากเพชร  
           สุภาพบุรุษ               - สีผมและทรงผมสุภาพ  ไม่ไว้ผมยาว  ไม่ย้อมสี  ไม่ไฮไลท ์     
   เครื่องประดับ   ไม่อนุญาตให้สวมแหวน  สร้อยข้อมือ  ต่างหู  เข็มกลัดติดผม และอ่ืน ๆ นอกจาก นาฬิการูปทรงเรียบ 
                       สุภาพ ที่ข้อมือซ้ายเท่านัน้                   
   คำแนะนำ :     ผู้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนอาจแต่งชดุเครื่องแบบปกติขาวแทนเครื่องแบบทีก่ำหนดได้   
                      บัณฑิตที่รับราชการตำรวจ ทหาร ไม่ต้องนำหมวก และกระบี่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร  
 2. บัณฑิตสามารถสั่งจองชุดครุยกับร้านครุยมาสเตอร ์ได้ดังนี้   
 1) ชุดเช่า (คา่เช่าชุดครุยผา้เดอะลกุช์ในราคาชุดละ 500 บาท/หลัง + ค่ามัดจำ 500 บาท/หลงั รวม 1,000 บาท) 
 2) ชุดเช่า (คา่เชา่ชุดครุยผา้รามาดา้ในราคาชุดละ 700 บาท/หลัง + ค่ามัดจำ 500 บาท/หลงั รวม 1,200 บาท) 
                    3) สั่งตัดชุดครยุใหม่ผ้าเดอะลุกช์ในราคาชุดละ 2,000 บาท/หลัง (ตามความสมัครใจของบัณฑิต) 
 4) สั่งตัดชุดครุยใหม่ผ้ารามาดา้ในราคาชุดละ 2,500 บาท/หลัง  (ตามความสมัครใจของบัณฑิต) 
ให้ติดต่อที่ร้านครุยมาสเตอร์ เลขที่ 13  ถนนมหาราช  แขวงพระบรมราชวงั  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  เบอร์โทรศัพท์       
02-623-5588 มือถือ 092-431-6999 ,  0876833313  หรือ QR Code นี ้

 
 
  
  
 
 
 
 
 



 
 3.  สำหรับบัณฑิตที่ยังไม่ได้สั่งจองชุดครุยตามที่อยู่ในข้อ 3  ร้านครุยมาสเตอร์จะเข้ามาให้บริการวัดตัว และรับสั่งจอง 
ชุดครุยในวันที่ 17,18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00  ถึง 16.00 น.  ณ  บริเวณด้านหน้าห้องสำนักทะเบียนและประมวลผล 
ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
 4.  ศูนย์หนังสือ มฉก. มีชุดนักศึกษาและรองเท้าคัชชูชาย - หญงิ จำหน่ายในราคาย่อมเยา 
 5.  ในวันฝึกซ้อม ขอให้บัณฑิตเตรียมเงินเพื่อจองภาพถ่ายหมู่และภาพถ่ายขณะรับปริญญา ราคาตั้งแต่         
1,500 - 3,500 บาท  โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้สั่งภาพ 
 6.  สโมสรนักศึกษา ได้จัดทำซองพลาสติก ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย สำหรับใส่ปกปริญญาบัตร ไว้จำหน่าย
ให้กับบัณฑิตในราคาซองละ 50 บาท ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันพิธี จำนวน 1,500 ซอง 
 

 การบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุน
การติดตาม และรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
ทั่วประเทศ ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับสถาบันในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียน   การสอน เพื่อให้
สามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการต่าง ๆ และยังสะท้อนถึงศักยภาพ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของสถาบันในการผลิตบัณฑิต 
 การบันทึกข้อมูลภาวการณ์มีงานทำ  บัณฑิตจะเป็น 
ผู้เข้าไปบันทึกข้อมูลของตนเองในระบบ และบันทึกข้อมูลได้
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ถึง เดือนมกราคม 2566 หลังจากบันทึกข้อมู ลแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล          
บัณฑิตสามารถปรับแก้ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา 

 ขั้นตอนการเข้าไปบันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ 
 1. บัณฑิตพิมพ์ www.employ.mua.go.th จะเข้าสู่หน้าจอของภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 
 2. ใส่รหัสผู้ใช้ (Username) โดยระบุเป็นรหัสเลขบัตรประจำตวัประชาชน และ รหัสผา่น (Password) ระบุเป็น  
รหัสนักศึกษา 
 3. ส่วนบัณฑิตต่างชาติให้ใช้ Username โดยระบุเป็นรหัสนักศึกษา Password ระบุเป็นวันเดือนปีเกิด 
 4. กรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่ปรากฏในแต่ละ Web page  
 5. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น สถานภาพการทำงาน สถานภาพการศึกษาต่อ ส ถานที่การทำงาน         
ตำแหน่งงาน ระดับเงินเดือน ฯลฯ บัณฑิตสามารถเข้าสู่ระบบและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ภายใน     
เดือนมีนาคม 2566 
 6. บัณฑิตหมายถึงผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ หากมีข้อสงสัยหรือเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อสอบถาม แผนกแนะแนวและสวัสดิการ
นักศึกษา ที่  hcusdo4@gmail.com หรือ ทาง facebook แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา -มฉก.  หรือ          
โทร. 02-3126300 ต่อ 1216  
 



 

 
 

ข่าวดีสำหรับบัณฑิต 
แผนกแนะแนวและสวสัดิการนักศกึษา  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งข่าวตำแหน่งงาน บัณฑิต
สามารถเข้ามากด LIKE  และตดิตามข่าวสารได้ที่ แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา 
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