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แนวทางปฏิบัติส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕64-2565 
  

1. การลงทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
วันที่ 1-15 ธันวาคม 2565  
- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน จะต้องกรอกข้อมูลแบบส ารวจภาวะการมีงานท า

ของบัณฑิต และลงทะเบียนพร้อมช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จ านวนเงิน 700 บาท เพ่ือยืนยันการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate หากไม่ช าระ
เงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตภายในระยะเวลาที่ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 
และอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ 46 

- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ที่ลงทะเบียนและช าระเงินค่าขึ้นทะเบียน
บัณฑิตแล้ว แต่ไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 หรือขอเลื่อนภายหลังจากช าระ      
เงินแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตให้ไม่ว่ากรณี ใดๆ และอนุญาตให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ 46 แต่จะต้องท าการลงทะเบียน และช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่  
อีกครั้ง 
  วันที่ 20 ธันวาคม 2565 แจ้งล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

กลุ่มที่ 1 
เข้ารับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 

กลุ่มที่ 2 
เข้ารับวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 

(1) บัณฑิตศึกษา  
(2) คณะเศรษฐศาสตร์  
(3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ 
(4) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  
(5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน  
(6) คณะผลิตกรรมการเกษตร  
(7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
(8) คณะศิลปศาสตร์  
(9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

(1) คณะเทคโนโลยีการประมงฯ 
(2) คณะบริหารธุรกิจ  
(3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
(4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
(5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  
(6) คณะวิทยาศาสตร์  
(7) วิทยาลัยบริหารศาสตร์   

 
2. แนวทางการปฏิบัติในช่วงการรายงานตัวด้วยตนเอง ก่อนการฝึกซ้อม และก่อนวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 
- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ต้องดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง หากพบ

อาการผิดปกติ ขอให้รีบไปพบแพทย์ 
- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ควรงดจัดงานเลี้ยง หรือเข้าร่วมงานเลี้ยงก่อน

วันฝึกซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- กลุ่มท่ี 1... 
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- กลุ่มท่ี 1 เวลา 07.00-08.30 น. / กลุ่มท่ี 2 เวลา 08.30-10.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ยื่น “ใบรายงานตัวบัณฑิต” ซ่ึงพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์เท่านั้น พร้อมผลตรวจ 
ATK เป็นภาพถ่ายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบัณฑิต (ให้ถ่ายภาพชุดตรวจ ATK คู่กับบัตรประจ าตัวประชาชน 
และลงชื่อพร้อมระบุวันที่ตรวจในภาพ ทั้งนี้จะต้องเป็นผลตรวจที่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงเท่านั้น) ณ ลานอนันต์ 
ปัญญาวีร์  

- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน เดินขึ้นชั้น 2 อาคารอ านวย ยศสุข จากบันได
ด้านหลัง (บริเวณหน้าห้องฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา) รายงานตัวด้วยตนเองเพ่ือลงลายมือชื่อ พร้อมยื่น
บัตรประจ าตัวประชาชน รับบัตรสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รับเข็มวิทยฐานะ ดาวน์โหลดคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต และ
แสกนบัตรสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ตามข้ันตอน (หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิตให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 

3. แนวทางการปฏิบัติด้านการฉีดวัคซีน  
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 เข็มขึ้นไป  หากพบว่าตนเองป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จะต้องได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และแสดงผลตรวจตามขั้นตอน ในวันรายงานตัววันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2566 
 

4. แนวทางการปฏิบัติด้านการแต่งกายในวันลงทะเบียน วันฝึกซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
4.1 การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ในวันซ้อมลงทะเบียน และ

วันซ้อมย่อย จะต้องการแต่งด้วยชุดสภาพ ได้แก่ 
4.1.1 ผู้ชาย แต่งกายด้วยกางเกงผ้าสีด า สีกรมท่า สีน้ าตาล  สวมเสื้อเชิ้ตสีสุภาพ 

ถุงเท้าสีด าความยาวครึ่งน่อง รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ไม่มีโลหะ ไม่เป็นหนังแก้ว ที่ใช้ในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อยืดคอปก กางเกงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบ 

4.1.2 ผู้หญิง แต่งกายด้วยกระโปรงคลุมเข่าสีด า สีกรมท่า สีน้ าตาล สวมเสื้อเชิ้ต    
สีสุภาพ ถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าคัชชูสีด า ไม่มีโลหะ ไม่เป็นหนังแก้ว ไม่ส้นเข็ม สูงไม่เกิน 2 นิ้ว ที่ใช้ในวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ห้ามสวมเสื้อยืด เสื้อยืดคอปก กางเกงผ้า กระโปรงยีนส์ และรองเท้าผ้าใบ 

4.2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical 
Mask (สีขาวเท่านั้น) ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม และอยู่ในพิธี ให้ศึกษารายละเอียดได้ที่คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต 
หรือที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate 

4.3 การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแต่งกายและข้อปฏิบัติส าหรับ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
ครั้งที่ 45 ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 และจะต้องสวมหน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask (สีขาว
เท่านั้น) ตลอดระยะเวลาการอยู่ ในพิธี  ให้ศึกษารายละเอียดได้ที่ คู่ มื อการฝึกซ้อมบัณฑิต หรือที่  
http://www.education.mju.ac.th/graduate 

4.4 การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นพระภิกษุ สามเณร มียศว่าที่
ร้อยตรีขึ้นไป หญิงมีครรภ์ หญิงที่เป็นมุสลิม ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่องการแต่งกายและ 
ข้อปฏิบัติส าหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรครั้งที่ 45 ประจ าปีการศึกษา 2564-2565 

4.5 การขออนุญาต… 
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4.5 การขออนุญาตขานชื่อ และแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ใช้ยศ
ทหาร หรือต ารวจชั้นสัญญาบัตร (เช่น ว่าที่ร้อยตรี ขึ้นไป) ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตจาก
มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น โดยบัณฑิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องภายในวันที่ 31 
มกราคม 2566 โดยแสดงส าเนาค าสั่งแต่งตั้งยศ หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการที่แสดงการใช้ยศ และด าเนิน
ขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เท่านั้น ให้ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate 
และตรวจสอบผลการพิจารณาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

4.6 การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ข้ามเพศ (Transgender) 
มหาวิทยาลัยอนุญาตให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศก าเนิด หรือมีการแสดงออกที่แตกต่าง
จากเพศโดยก าเนิด ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ หรือได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรเท่านั้น โดยบัณฑิตต้องด าเนินการยื่นค าร้องภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 โดยแสดงใบรับรอง
แพทย์ ภาพถ่ายอดีต-ปัจจุบันอย่างละ 1 ภาพ และด าเนินขั้นตอนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เท่านั้น ให้ศึกษา
รายละเอียดได้ที่ http://www.education.mju.ac.th/graduate และตรวจสอบผลการพิจารณาในวันที่ 
6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

4.7 การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์ จะต้องมีอายุครรภ์ 
ไม่เกิน 28 สัปดาห์ นับถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยต้องแสดงใบรับรองแพทย์ หรือสมุดคู่มือการ
ฝากครรภ์ที่มีการระบุวันเดือนปี ครบตามก าหนดจากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฝากครรภ์  ต่อคณะกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 

4.8 ข้อห้ามการแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตในวันพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ห้ามติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ห้ามสวมมงกุฎดอกไม้บนศีรษะ ห้ามใส่เครื่องประดับ เช่น ต่างหู 
แหวน ก าไล สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ สร้อยข้อมือ/ข้อเท้า ห้ามไว้เล็บยาว ตัดให้สั้น สะอาด ไม่ตกแต่ง
หรือทาสีเล็บ คอนแทคเลนส์แฟชั่น แว่นตาแฟชั่น แว่นตากันแดด 

4.8.1 บัณฑิตชาย : ห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวดเครา และจอน ห้ามท าสีผมที่ผิดไป
จากสีธรรมชาติ ห้ามท า ไฮไลท์สีผมเฉพาะจุด ห้ามใส่วิค หรือผมปลอมทุกประเภท 

4.8.2 บัณฑิตหญิง : ท าผมให้เรียบร้อย ห้ามติดเครื่องประดับโลหะ ห้ามท าสีผมที่ผิด
ไปจากสีธรรมชาติ ห้ามท าไฮไลท์สีผมเฉพาะจุด ห้ามใส่วิค หรือผมปลอมทุกประเภท ห้ามใส่ขนตาปลอมไม่ว่า
แบบชั่วคราวหรือถาวร 

 

5. แนวทางการปฏิบัติตนในช่วงระหว่างการฝึกซ้อม และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
5.1 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ต้องนั่งในบริเวณพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการการรักษาระยะห่าง รวมทั้งการเดิน ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม และอยู่ในพิธี  
5.2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด     

หากขาดซ้อม หรือไม่ตรงต่อเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วม และให้
ยุติการเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

5.3 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่ตรวจพบว่ามีภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ในระหว่างการฝึกซ้อม ให้ยุติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 และอนุญาต
ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งที่ 46  

 
 
 

5.4 บัณฑิต… 

http://www.education.mju.ac.th/graduate
http://www.education.mju.ac.th/graduate
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5.4 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ต้องเข้ารับการคัดกรองความปลอดภัย    
ตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test Kit (ATK)        
ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้เท่านั้น ในเวลา 06.00-
09.00 น. ในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และหากตรวจพบว่ามีภาวะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให้ยุติการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 45 และอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตรในครั้งที่ 46 ทั้งนี้ให้ชี้ขาดผลการตรวจจาก Antigen Test Kit (ATK) ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น 

 

6. แนวทางการปฏิบัติการเช่าชุดครุย หรือส่ังตัดชุดครุย ของมหาวิทยาลัย 
  ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เช่าชุดครุย หรือสั่งตัดชุดครุย เพ่ือให้มีรูปแบบชุดครุย
ที่ถูกต้อง ได้แก่ เนื้อผ้า สีผ้า สีประจ าคณะที่ถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยก าหนด โดยสามารถเช่า ชุดครุย 
หรือตัดชุดครุย โดยตรงที่  

ร้านครุยพิชาดา  
 : 094-884-4001  
 : สั่งจองชุดครุยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยร้านครุยพิชาดา 

    บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 
 

    

7. แนวทางการปฏิบัติการสั่งจองถ่ายภาพหมู่ และภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย 
  ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สั่งจองภาพหมู่ และภาพในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ตามแพ็กเกจที่ทางร้านก าหนด โดยสามารถสั่งจองโดยตรงที่  
 

ร้านวสันต์ สตูดิโอ  
 : 02-878-8988 
 : WasantStudio  
 : @wasantstudio  
 : https://wasantstudio.com  

บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 
8. กรณีที่มีปัญหา... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086240846285
https://www.facebook.com/WasantStudio
https://wasantstudio.com/
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8. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรือการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมตามประกาศนี้ มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาด การตีความและการวินิจฉัย  ชี้ขาดของประธาน
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมให้ถือเป็นสิ้นสุด 
 


