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กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน – วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565
***********************************
สิ่งที่บัณฑิตควรทราบและถือปฏิบัติ
เอกสารประกอบการรายงานตัว ได้แก่
• รูปถ่าย ขนาด 1 นิว้ จำนวน 2 ใบ (สำหรับติดบัตรประจำตัวบัณฑิตและจองรูปถ่ายบัณฑิต)
• บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ราชการออกให้
• เอกสารลงทะเบียนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563
การแต่งกาย : ให้บัณฑิตทุกคน นำหมวกวิทยฐานะมาใช้ฝกึ ซ้อมด้วย
• บัณฑิตหญิง ชุดสุภาพ สวมกระโปรงแบบสุภาพ ยาวคลุมเข่าเท่านั้น และควรสวมรองเท้าที่จะใส่วันรับจริง
• บัณฑิตชาย ชุดสุภาพ สวมกางเกงสแลคขายาวสุภาพ และควรสวมรองเท้าที่จะใส่วนั รับจริง
• บัณฑิตที่แต่งกายไม่ตรงกับเพศกำเนิด ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณีเท่านั้น
• ไม่อนุญาตให้สวมใส่กระโปรง / กางเกง ที่เป็นผ้ายีนส์ และไม่อนุญาตให้สวมรองเท้าแตะ โดยเด็ดขาด
• ไม่ควรนำกระเป๋าถือ หรือสัมภาระใด ๆ เข้ามาในห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร เพราะการฝึกซ้อมจะมี
การเคลื่อนย้ายอยู่เสมอ อาจสูญหายและไม่สะดวกต่อการฝึกซ้อม

หมายเหตุ :
1. กำหนดการฝึกซ้อม อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายฝึกซ้อมจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
2. บัณฑิตจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชือ้ ไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Rapid antigen test kit (ATK) โดย
มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันอาทิตย์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารสงวนเสริมศรี ตามเวลาที่คณะกำหนด
และวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ณ อาคารสตูดิโอ ข้างหอประชุมพญางำเมือง ตามเวลาที่คณะกำหนด
3. สำหรับบัตรฝึกซ้อมของบัณฑิต หากบันทึกรหัสประจำตัวในระบบ RFID ไม่ครบ 2 ครัง้ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และห้ามมิให้ลงชื่อรายงานตัวแทนกันโดยเด็ดขาด
4. สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทา่ นทราบผ่านทาง
Website : http://graduate.up.ac.th/
5. ชุดครุยสำหรับบัณฑิตทีส่ ั่งจองกับทางมหาวิทยาลัย ฯ และแจ้งความประสงค์ท่จี ะมารับในวันฝึกซ้อม ฯ
บัณฑิตสามารถรับ – คืน ชุดครุยได้ ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหลังห้องภูกามยาว 1
วันรับชุดครุย : วันที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น. และ
วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันส่งคืนชุดครุย : วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 18.00 น. และ
วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 16.00 น.
6. บัณฑิตสามารถสั่งจองรูป / กรอบรูปได้ ในวันที่ 25 - 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ ด้านหลังห้องภูกามยาว 1
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วันอาทิตย์ ที่ 24 เมษายน 2565 : บัณฑิตเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ครั้งที่ 1
08.30 – บัณฑิตเข้ารับการตรวจหาเชือ้ ไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 1
16.00 น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี ตามเวลาที่คณะกำหนด

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565 : วันซ้อมย่อย (บัณฑิตทุกคน นำหมวกวิทยฐานะมาใช้ฝกึ ซ้อมด้วย)
แต่งกายชุดสุภาพ : ชาย กางเกงสุภาพ / หญิง กระโปรงสุภาพ ยาวคลุมเข่า
ภาคเช้า บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกำหนด
- รายงานตัว รับบัตรฝึกซ้อมและบันทึกรหัสประจำตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 1
- พิธีแสดงความยินดีกับบัณฑิตของ คณะ/วิทยาลัย
- ฝ่ายฝึกซ้อมประจำคณะ ดำเนินการฝึกซ้อมย่อย
09.30. น. - พระสงฆ์รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ ห้อง PN4
12.300น. - บัณฑิตเข้าแถวตามสถานที่ที่คณะกำหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจำคณะ ดำเนินการจัดแถวบัณฑิต
- ฝ่ายนำแถวประจำคณะ นำบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางำเมือง
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนำบัณฑิตเข้านั่งตามลำดับ
14.00. น. ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมชีแ้ จงเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ
- ฝึกซ้อมบนเวทีจริงตามลำดับ ตั้งแต่ต้นจนจบ และรับฟังคำชี้แจง
17.00. น. เสร็จสิน้ การฝึกซ้อมประจำวัน
- บัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี / ข้าราชการตำรวจ ทหาร
เข้ารับการฝึกซ้อมการครองกระบี่ โดย มทบ. 34
- บัณฑิตที่ได้รับรางวัลเหรียญเรียนดีตลอดหลักสูตร
เข้ารับการฝึกซ้อมพิธีการรับมอบเหรียญ
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วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565 : วันซ้อมใหญ่ (แต่งกายเหมือนวันรับจริง)
ภาคเช้า บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกำหนด
- รายงานตัว และบันทึกรหัสประจำตัวในบัตรฝึกซ้อม ครั้งที่ 2
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผมและเล็บ
07.00 น. - ถ่ายรูปหมู่ ตามลำดับกำหนดการถ่ายรูปหมู่
ณ ลานจอดรถยนต์ อาคารเรียนรวมภูภามยาว (ฝั่งอ่างเก็บน้ำ)
- บัณฑิต (กลุ่มที่ 1) เข้ารับการตรวจหาเชือ้ ไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2
ณ ลานสนามหญ้า อาคารสตูดิโอ
10.30 น. พระสงฆ์ บัณฑิตพิการ และบัณฑิตมีครรภ์ อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น
รายงานตัวและฝึกซ้อม ณ ห้อง PN 4
11.30 น. - ฝ่ายจัดแถวประจำคณะ ดำเนินการจัดแถวบัณฑิต
- ฝ่ายนำแถวประจำคณะ นำบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางำเมือง
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนำบัณฑิตเข้านั่งตามลำดับ
13.00 น. ฝึกซ้อม ณ หอประชุมพญางำเมือง
- อธิการบดี ให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิต
- สมาคมศิษย์เก่า แสดงความยินดีกับบัณฑิต
- พิธีมอบเหรียญเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 132 คน และเหรียญเงิน 274 คน รวม 316 คน
- พิธีสวมชุดครุย แก่ผนู้ ำนิสติ จำนวน 4 คน
- พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมดำเนินการฝึกซ้อมตามลำดับ จนเสร็จสิน้ พิธีการ
15.00 น. เสร็จสิน้ การฝึกซ้อมประจำวัน (บัณฑิตบางส่วน ซ้อมตั้งแถวเพื่อส่งเสด็จ ฯ)
15.30 น. - บัณฑิต (กลุ่มที่ 2) เข้ารับการตรวจหาเชือ้ ไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2
ณ ลานสนามหญ้า อาคารสตูดิโอ
หมายเหตุ :
▪ ให้บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง ตามเพศที่ระบุในบัตรประชาชน
ยกเว้น บัณฑิตที่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
▪ บัณฑิตที่แต่งกายไม่ถูกต้อง และได้รับคำแนะนำจากคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม หรือคณะกรรมการอื่น ๆ
ให้ดำเนินการปรับแก้ไขการแต่งกายหรือทรงผมต่าง ๆ ให้เรียบร้อย
หากดำเนินการไม่ถูกต้องและถูกตรวจพบในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
▪ ผูบ้ ริหารถ่ายรูปหมู่ (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูช้ ่วยอธิการบดี) เวลา 07.00 น.
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วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565 (*) : วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
05.00 น. บัณฑิต รายงานตัวตามสถานที่ที่คณะกำหนด
- ฝ่ายจัดแถวประจำคณะ ดำเนินการจัดแถวบัณฑิตตามลำดับ
- ฝ่ายตรวจเครื่องแต่งกายตรวจความเรียบร้อยของเครื่องแต่งกาย ทรงผม และเล็บ
- ฝ่ายพยาบาลทำการตรวจคัดกรองผู้ป่วย
05.30 น. พระสงฆ์ บัณฑิตพิการ และบัณฑิตมีครรภ์ รายงานตัว ณ ห้อง PN 4
06.30 น. ฝ่ายนำแถวประจำคณะ นำบัณฑิตเดินมายังหอประชุมพญางำเมือง
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมนำบัณฑิตเข้านั่งตามลำดับ
08.00 น. บัณฑิตทุกคนพร้อม ณ ห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร
09.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินมายังห้องพิธี
❖ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563
จำนวน 2,853 คน
11.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ ออกจากห้องพิธี
- บัณฑิตทยอยเดินออกจากห้องพิธี (อย่างรวดเร็ว)
(*) หมายกำหนดการในวันที่ 27 เมษายน 2565 ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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