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กําหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2564  
 

1.  การฝกซอม 
 มหาวิทยาลัยคริสเตียน กําหนดจะจัดการฝกซอมเขารับการประสาทปริญญาบัตรจํานวน 1 วัน ดังนี้ 
 วันเสารที ่28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ หอประชุม อาคารศรีสิรินธร เวลา 08.00 – 16.30 น.         

  
2. พิธีประสาทปริญญาบัตร   
 วันอาทิตยที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566   

เวลา 10.00 น.      - ถายภาพหมูรวมและถายภาพหมูแตละคณะวิชา ณ ลานพลาซา 

เวลา 12.30 น. - ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัวเขาหอประชุม  

ณ บริเวณศูนยวิทยบริการและหอสมุด 
 - ผูปกครองลงทะเบียนเขานั่งในหอประชุมอาคารศรีสิรินธร 

เวลา 13.00 น. - อธิการบดี ผูบริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต 

และคณาจารย เดินริ้วขบวนเขาสูหองพิธี หอประชุมอาคารศรีสิรินธร 
 - รองเพลงชาติ และเพลงมารชมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 - ศาสนาจารยจิรยุทธ วจนะถาวรชัย อนุศาสก อานขอพระวจนะ  

อธิษฐานสรรเสริญและขอบพระคุณพระเจา 
 - คณะนักรองประสานเสียงมหาวิทยาลัยคริสเตียน ถวายเพลงสรรเสริญพระเจา 

 - ผูชวยอธิการบดีอาวุโส ดานวิชาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน กลาวรายงานกิจการ

ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 - พิธีประสาทปริญญาบัตร ตามลําดับ 

 - ผูชวยอธิการบดอีาวุโส ดานวิชาการ อานรายนามผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา เขารับปริญญาบัตร (จํานวน 22 ราย)  

เวลา 08.00 – 09.30 น.     - รับชุดครุยและจองภาพถายบัณฑิต ณ หอง Global Student Club 

เวลา 08.30 – 09.30 น.     - พิธีประกาศการสําเร็จการศึกษา และมอบเข็มวิทยฐานะ (รอบ 2) 
ณ หองประชุม 1-204 อาคารบริหาร (ชุดสูทพิธีการ/พยาบาลชุดขาว) 

เวลา 08.30 – 09.30 น. - ลงทะเบียน รับเข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยคริสเตียน สําหรับติดชุดครุย 
และบัตรจอดรถ ณ ลานกิจกรรม อาคารศรีสิรินธร 

เวลา 09.30 - 11.00 น. - ซอมเขารับการประสาทปริญญาบัตร   

เวลา 11.00 – 11.30 น. - กําหนดตําแหนงริ้วขบวน และซอมเดินริ้วขบวน 
เวลา 11.30 - 12.00 น. - ประชุมใหญสามัญประจําปสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยคริสเตียน  

เวลา 12.00 - 13.00 น. - งานเลี้ยงแสดงความยินดีแกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
โดยสมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมกับสภานักศึกษามหาวิทยาลัย 
คริสเตียน ณ ลานพลาซา 

เวลา 12.00 - 13.30 น. - รับชุดครุยและจองภาพถายบัณฑิต ณ หอง Global Student Club 

เวลา 13.30 - 16.30 น. - ซอมเดินริ้วขบวน และซอมเขารับการประสาทปริญญาบัตรเสมือนจริง  
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 - คณบด ีคณะพยาบาลศาสตร อานรายนามผูสําเร็จการศึกษา  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (จํานวน 7 ราย) และ Bachelor of Nursing 

Science Program (จํานวน 8 ราย) เขารับปริญญาบัตร (รวมจํานวน 15 ราย) 

 - คณบด ีคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ อานรายนามผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (จํานวน 19 ราย) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต         

(จํานวน 3 ราย) เขารับปริญญาบัตร (รวมจํานวน 22 ราย) 

 - คณบด ีคณะสหวิทยาการ อานรายนามผูสําเร็จการศึกษา  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (จํานวน 5 ราย) Bachelor of Arts Degree in 

Tourism Industry (จํานวน 14 ราย) และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   

(จํานวน 5 ราย) เขารับปริญญาบัตร (รวมจํานวน 24 ราย) 
 - คณบด ีคณะคริสตศาสนศาสตร อานรายนามผูสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (จํานวน 14 ราย) เขารับปริญญาบัตร 

 - ผูไดรับปริญญาบัตรกลาวคําปฏิญาณ 
 - ประธานในพิธีกลาวใหโอวาท 

 - ประธานในพิธี กรรมการสภามหาวิทยาลัยคริสเตียน และผูบริหารออกจาก

หอประชุม อาคารศรีสิรินธร  
 - เสร็จพิธี 
 
 
การแตงกาย บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และคณาจารย แตงชุดครุยวิทยฐานะ 
  บุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน   แตงชุดพิธีการมหาวิทยาลัยคริสเตียน 
  นักศึกษา     แตงชุดนักศึกษา 
  ผูรวมงาน     แตงกายชุดสุภาพ  
        หามสวมรองเทาแตะ กางเกงขาสั้น เปนตน 
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Program  

Commencement Ceremony for Academic Year 2564 Graduates  
At Auditorium, Srisirinthorn Building, Christian University of Thailand 

144 Moo 7, Donyaihom Subdistrict, Muang District, Nakhonpathom Province 73000 
Sunday 29th January 2023 

 

10.00 a.m.      - Group Photo at Srisirinthorn Plaza.  

12.30 p.m. - Doctoral Degree, Master’s Degree, Bachelor’s Degree Graduates register at 

Learning Resource Center and Library. 

 - The graduates’ parents register in front of Srisirinthorn Auditorium. 

13.00 p.m. - The President, administrators of Christian University of Thailand, all graduates 

and instructors march into the ceremonial room at Srisirinthorn Auditorium.  

 - National Anthem and Christian University of Thailand marsh singing. 

 - Reverend Jirayut Wajanathavornchai, Chaplain reads God’s word, prays and 

thanks God.  

 - Christian University of Thailand Choir sing to praise God. 

 - Senior Assistant President for Academic Affairs of Christian University of  Thailand  

reads the operational report of Christian University of Thailand. 

 - The commencement starts. 

 - Senior Assistant President for Academic Affairs reads the names of 22 degree 

certificate recipients graduated from Graduate Programs level.  

 - Dean of the College of Nursing reads the names of 15 degree certificate 

recipients graduated from Bachelor of Nursing Science Program (7 persons for 

Thai program and 8 persons for International program). 

 - Dean of the College of Health Sciences reads the names of 22 degree  

certificate recipients graduated from Bachelor of Sciences Program (19 persons) 

and Bachelor of Engineering Program (3 persons). 

 - Dean of Multidisciplinary College reads the names of 24 degree certificate 

recipients graduated from Bachelor of Sciences Program (5 persons), Bachelor 

of Arts Program in Tourism Industry (1 4  persons) and Bachelor of Business 

Administration Program (7 persons). 

 - Dean of College of Christian Theology reads the names of 14 degree certificate 

recipients graduated from Bachelor of Arts Program (14 persons).  

 - The degree certificate recipients say the oath. 

 - Chair of the ceremony gives words of admonition.  
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 - Chair of the ceremony , members of Christian University of Thailand Council 

and administrators leave from Srisirinthorn Auditorium. 

 - End of ceremony. 
 
Dress code  All graduates and instructors    Academic Gown. 
  Personnel of Christian University of Thailand  University Formal Suit. 
  Students      Uniform.  
  Other participants     Dress politely. 
        Sandals and shorts are not allowed. 
  
 
 
 




