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  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 

               ประจ าปีการศึกษา ๒๕64-2565 
 
  อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ได้ประกาศ
ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจ าปีการศึกษา ๒๕64-2565 (ครั้งที่ 45) ในวันเสาร์
ที่ 18 และวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.๐๐ น. ไปแล้ว นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับการ
แจ้งขอเปลี่ยนแปลงก าหนดการเสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ จากเดิมวันเสาร์ที่ 18 และ
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.๐๐ น. เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ที่ 17  และวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2566 เวลา 13.๐๐ น. นั้น 
 

  ในการนี้ เพ่ือให้การรับรายงานตัว การซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45 ประจ าปีการศึกษา ๒๕64-2565 เป็นวันศุกร์ที่ 17  และวันเสาร์ที่ 
18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.๐๐ น. จึงประกาศมาให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทราบและปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

1. ล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
  กลุ่มที่ 1 เข้ารับวันศุกร์ที่ 17  กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย (1) บัณฑิตศึกษา  

(2) คณะเศรษฐศาสตร์ (3) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (4) คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยี (5) วิทยาลัยพลังงานทดแทน (6) คณะผลิตกรรมการเกษตร (7) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว  
(8) คณะศิลปศาสตร์ (9) คณะสารสนเทศและการสื่อสาร  

กลุ่มที่ 2 เข้ารับวันวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกอบด้วย (1) คณะเทคโนโลยี
การประมงและทรัพยากรทางน้ า (2) คณะบริหารธุรกิจ (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
(4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (5) คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร (6) คณะวิทยาศาสตร์ (7) วิทยาลัย
บริหารศาสตร์   

2. การก าหนดการรายงานตัว การซ้อมย่อย และซ้อมใหญ ่ 
  วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 (วันรายงานตัว และซ้อมย่อยแต่งกายด้วยชุดสุภาพ) 

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

 
 

 
- บัณฑิต... 

-ร่าง- 
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วันที่ 18 กุมภาพันธ์... 

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

- เวลา 08.00-10.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (เฉพาะผู้ที่ใช้ยศทหาร/ต ารวจ 
หรือมียศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป ให้น ากระบี่ติดตัวมาด้วย) ท าการซ้อมย่อย ณ ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 
ชั้น 4 อาคารอ านวย ยศสุข (ขอให้มารายงานตัว 07.00-08.00 น.) 

 - เวลา 11.00-14.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ซ้อมย่อย ณ คณะที่
บัณฑิตสังกัด  

- กลุ่มท่ี 1 เวลา 15.00-18.00 น. / กลุ่มท่ี 2 เวลา 18.00-21.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต 
และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ซ้อมรวม ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ศึกษาก าหนดการซ้อม และการแต่งกายด้วย
ชุดสุภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดได้ในคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต หรือที่ www.education.mju.ac.th/graduate 

- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ถือปฏิบัติตามประกาศนี้โดยเคร่งครัด หากขาดซ้อม 
หรือไม่ตรงต่อเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่ วม และให้ยุติการเข้าพิธี
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 (วันซ้อมใหญ ่และแต่งกายเสมือนวันจริง) 
กลุ่มที่ 1  
- เวลา 08.00-12.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท าการซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์กีฬา

เฉลิมพระเกียรติ  
- เวลา 12.00-13.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ คณาจารย์ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
กลุ่มที่ 2  
- เวลา 13.00-14.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ร่วมถ่ายภาพหมู่พร้อมด้วย

คณะผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ คณาจารย์ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  
- เวลา 14.00-18.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท าการซ้อมใหญ่ ณ ศูนย์กีฬา

เฉลิมพระเกียรติ  
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกคน ศึกษาก าหนดการซ้อม และก าหนดการ

ถ่ายภาพหมู่ได้ในคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต หรือที่ www.education.mju.ac.th/graduate 

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  
- กลุ่มที่ 1 เวลา 06.00-09.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับการคัด

กรองความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen 
Test Kit (ATK) ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ด้วย ATK ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้เท่านั้น  

- กลุ่มที่ 1 เวลา 09.00-16.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 1) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 
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  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566  
- กลุ่มที่ 2 เวลา 06.00-09.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับการคัดกรอง

ความปลอดภัย ตามมาตรการสาธารณสุข ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย Antigen Test 
Kit (ATK) ณ ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ ด้วย ATK ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดหาไว้ให้เท่านั้น  

- กลุ่มที่ 2 เวลา 09.00-16.00 น. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร (วันที่ 2) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงระหว่างการซ้อมย่อย การซ้อมใหญ่ 
แนวทางการปฏิบัติด้านการแต่งกาย และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามคณะอนุกรรมการฝ่าย
ซ้อมกลางก าหนด 

 

จึงประกาศมาให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖6 
     
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


