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ข้อปฏิบัติสาหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจาปีการศึกษา 2560
---------------------------------------------------




เวลา สถานที่ และลาดับการฝึกซ้อม
ตารางกาหนดการฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่
กาหนดเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 21-23 กันยายน 2561
ข้อปฏิบัติและคาแนะนาสาหรับบัณฑิต
ข้อปฏิบัติ
คำแนะนำสำหรับบัณฑิต
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
กำรเดิน
กำรลุกนั่งและกำรเดินแถว
กำรถวำยควำมเคำรพ
กำรเอำงำนและกำรจับปริญญำบัตร
กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (เวทีและวิธีกำร)
กำรแต่งกำยของบัณฑิต
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เวลา สถานที่ และลาดับการฝึกซ้อม
การฝึกซ้อมแบ่งเป็น
1) การฝึกซ้อมย่อย : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตเป็นผู้กำหนด (ดูตำรำงกำหนดเวลำและสถำนที่ฝึกซ้อมย่อย)
2) การฝึกซ้อมรวม : วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติ ฯ เป็นกำรฝึกซ้อมด้วย
กระบวนกำรเช่นเดียวกับวันพระรำชทำนปริญญำบัตร โดยบัณฑิตต้องแต่งกายสุภาพตามข้อ 1.3 ของข้อปฏิบัติ
3) การฝึกซ้อมใหญ่ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติ ฯ เป็นกำรฝึกซ้อม
เช่นเดียวกับกำรฝึกซ้อมรวม บัณฑิตต้องแต่งชุดครุยเหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร
ลาดับการฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่
กำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่รับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรส่วนกลำง ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
พิธีกำรจำกแต่ละคณะโดยจะแบ่งบัณฑิตเป็น 3 ชุด ตำมลำดับในวันพระรำชทำนปริญญำบัตร ขอควำมกรุณำบัณฑิตตรวจสอบ
กาหนดเวลาในกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่จำก ตารางที่ 1
ขั้นตอนของการฝึกซ้อม ฯ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
(วันซ้อมและวันพิธีจะมีขนั้ ตอนเหมือนกัน ต่ำงกันที่กำหนดเวลำ)
ขั้นตอน
ผู้รับผิดชอบ/ประสานงาน
1. บัณฑิตเข้าแถวตามลาดับชือ่ และตรวจสอบรายชื่อ
 อนุกรรมกำรจำกคณะ/วิทยำลัย
หมายเหตุ ดูกาหนดเวลาในตารางที่ 1 และ 2 รวมทั้งแผนผังสถานที่
 อนุกรรมการฝ่ายพิธีการที่ทำหน้ำที่
นอกจำกนั้นบัณฑิตต้องเดินทำงไปหอประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นควรศึกษำ
จัดแถว ตรวจสอบรำยชื่อและกำรแต่งกำย
เส้นทำงกำรจรำจรก่อน
ของบัณฑิต
2. เดินแถวเข้าหอประชุม ตรวจสอบรำยชื่อซ้ำ ให้บัณฑิตขานชื่อ นามสกุล อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ของตนเองให้ชัดเจน เดินผ่ำนจุดตรวจอำวุธ สิ่งของต้องห้ำม และวัดอุณหภูมิ ที่ทำหน้ำที่จัดแถวบัณฑิตและทีท่ ำหน้ำที่
ร่ำงกำย (กำรตรวจอำวุธ สิง่ ของต้องห้ำม และวัดอุณหภูมิจะปฏิบัติเฉพำะวัน จัดแถว ตรวจสอบรำยชื่อและกำรแต่งกำย
พระรำชทำนปริญญำบัตร เท่ำนัน้ ) กรณีเครื่องตรวจอำวุธส่งเสียงดัง เจ้ำหน้ำที่ ของบัณฑิต
จะแยกบัณฑิตออกจำกแถวเพื่อตรวจค้นร่ำงกำย ให้บัณฑิตทีต่ ่อแถวในลำดับ
ถัดไป ถือป้ายที่เขียนว่าเว้น 1 ที่นั่ง
หมายเหตุ ในกำรตรวจสอบรำยชื่อ เจ้ำหน้ำที่อำจจำเป็นต้องจับต้อง
หรือค้นร่ำงกำยบัณฑิต (ทั้งนี้จะใช้เจ้ำหน้ำที่หญิงสำหรับบัณฑิตหญิง)
3. บัณฑิตเดินเข้าที่นั่งที่กาหนดไว้ใน convention hall
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ที่ทำหน้ำที่จัดที่นั่งบัณฑิต
4. นั่งคอยเพื่อฝึกซ้อม / รอการเสด็จพระราชดาเนิน ฯ
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
(เข้ำห้องน้ำเฉพำะกรณีที่จำเป็น โดยในวันพิธีจะมีกำหนดเวลำเป็นระยะ หรือ ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิต และ
หำกเจ็บป่วยกะทันหันให้แจ้งอนุกรรมกำร ฯ)
ตัวแทนอำจำรย์ของคณะ
5. เดินแถวขึ้นเวทีเพื่อฝึกซ้อม/เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลาดับ อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิต
6. สิ้นสุดพิธี เฉพำะบัณฑิตที่กำหนดไว้ให้รีบไปเข้ำแถวส่งเสด็จพระรำช
อนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
ดำเนิน ฯ (เฉพำะในวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร)
ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิตและ
ที่ทำหน้ำที่จัดที่นั่งบัณฑิต
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ตารางที่ 1
กาหนดการฝึกซ้อมรวม (วันพุธที่ 19 กันยายน 2561) และฝึกซ้อมใหญ่ (วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561)
หมายเหตุ : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตจะเป็นผูก้ าหนดเวลานัดหมายกับบัณฑิตในการตั้งแถวที่ศูนย์ประชุม ฯ

ชุดที่ 1
(รับจริง วันที่ 21 ก.ย. 61)
07.30 น.
08.30 น.
10.30 น.

เดินแถวเข้ำที่นั่ง
เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ชุดที่ 2
(รับจริง วันที่ 22 ก.ย. 61)
11.00 น.
12.00 น.
14.00 น.

เดินแถวเข้ำที่นั่ง
เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ชุดที่ 3
(รับจริง วันที่ 23 ก.ย.61)
14.30 น.
15.30 น.
17.30 น.

เดินแถวเข้ำที่นั่ง
เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ระดับบัณฑิตศึกษา
 ทันตแพทยศำสตร์
 สถำบันกำรจัดกำรระบบสุขภำพภำคใต้
 กำรแพทย์แผนไทย
 ศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
 กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 พำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร
 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุต ฯ
 วิเทศศึกษำ

ระดับบัณฑิตศึกษา
 สถำบันสันติศึกษำ
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
 อิสลำมศึกษำ
 วิทยำกำรจัดกำร
 ศึกษำศำสตร์
 วิทยำศำสตร์
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 เภสัชศำสตร์
 แพทยศำสตร์

ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาตรี
 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 วิทยำกำรจัดกำร
 อุตสำหกรรมเกษตร
 อิสลำมศึกษำ
 ทรัพยำกรธรรมชำติ
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 พยำบำลศำสตร์ (วิทยำเขตหำดใหญ่)
 วิทยำศำสตร์
 พยำบำลศำสตร์ (วิทยำเขตปัตตำนี)
 เภสัชศำสตร์
 รัฐศำสตร์
 เทคนิคกำรแพทย์
 ศิลปศำสตร์
 ศึกษำศำสตร์
 วิทยำกำรสื่อสำร
 แพทยศำสตร์
 วิศวกรรมศำสตร์ (หญ527,ภก102)
 ศิลปกรรมศำสตร์
 วิทยำลัยนำนำชำติ (วิทยำเขตหำดใหญ่)  เศรษฐศำสตร์













สถำปัตยกรรมศำสตร์
พำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร
ทันตแพทยศำสตร์
วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
กำรแพทย์แผนไทย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอุต ฯ
วิเทศศึกษำ
ศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
นิติศำสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับบัณฑิตศึกษา
 สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง
 พยำบำลศำสตร์ (วิทยำเขตหำดใหญ่)
 เศรษฐศำสตร์
 วิศวกรรมศำสตร์
 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 ศิลปศำสตร์
 อุตสำหกรรมเกษตร
 ทรัพยำกรธรรมชำติ
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ตารางที่ 2
กาหนดเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สาหรับวันที่ 21 ถึง 23 กันยายน พ.ศ. 2561 (วันพิธ/ี วันรับจริง)
หมายเหตุ : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตจะเป็นผู้กาหนดเวลานัดหมายกับบัณฑิตในการตั้งแถวที่ศูนย์ประชุม ฯ
เวลา
กาหนดการ
สถานที่
13.00 น.
อาจารย์ประจาคณะรับรำยชื่อบัณฑิต
โต๊ะด้ำนข้ำงหอประชุม ฯ
13.30 น.
อาจารย์ประจาคณะส่งรำยชื่อบัณฑิต , บัณฑิตเดินแถวเข้ำที่นั่ง โต๊ะด้ำนข้ำงหอประชุม ฯ
16.00 น.
หมายกาหนดการในการเสด็จพระราชดาเนิน ฯ
Convention Hall
20.00 น.
สิ้นสุดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร (กำหนดโดยประมำณ)
ลาดับคณะ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าแถวและเข้าที่นั่งเช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่

แผนผังบริเวณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
เส้นทำงเดินรถรับส่งบัณฑิต (เฉพำะที่บริกำรโดยมหำวิทยำลัย)

บริเวณ
เข้า
แถว
ของ
บัณฑิต
มำจำก ม.อ. 
ถนนปุณณกัณฑ์

ตาแหน่งแถวของบัณฑิตจะแจ้งในแผนผังการเข้าแถว

โรงเรียน
ม.อ.วิทยา
นุสรณ์
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ข้อปฏิบัติและคาแนะนาสาหรับบัณฑิต
1. ข้อปฏิบัติ
1.1 บัณฑิตต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนวิธีกำรในกำรฝึกซ้อมและกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร รวมถึงข้อกำหนด
ในกำรแต่งกำย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจประกำศเพิ่มเติมในภำยหลัง
1.2 บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่รวมทั้งบัณฑิตที่มาช้ากว่าเวลานัดหมาย จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร สำหรับบัณฑิตที่จำเป็นต้องขำดกำรฝึกซ้อม ให้แจ้งขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อรองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร และจะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะขำดกำรฝึกซ้อมได้ (ยื่นเอกสำรที่กองทะเบียนและประมวลผล ชัน้ 2 อำคำร
ศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง – อำคำร LRC)
1.3 วันฝึกซ้อมรวม
1.3.1 บัณฑิตระดับปริญญำตรีแต่งชุดนักศึกษำแบบปกติ (บัณฑิตหญิงสวมกระโปรงสีดำ และเสือ้ นักศึกษำ
บัณฑิตชำยสวมกำงเกงขำยำวสีดำ และสวมเสื้อเชิ้ตสีขำว)
1.3.2 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำให้แต่งกำยสุภำพ โดยบัณฑิตหญิงต้องสวมกระโปรงยาวคลุมเข่า บัณฑิต
ชำยต้องสวมกำงเกงขำยำว
1.3.3 ให้บัณฑิตทุกท่านใช้รองเท้าคัทชูคู่ที่จัดไว้สาหรับวันพิธี ห้ามสวมรองเท้าแตะ และให้บัณฑิตชำยนำ
หมวกของชุดครุยมำด้วย
1.3.4 สาหรับในวันฝึกซ้อมรวมนี้ไม่อนุญาตให้พกพากระเป๋าถือกระเป๋าสะพาย หรือถุงใส่สมั ภาระต่าง ๆ
เข้าไปในการฝึกซ้อม พกได้เฉพำะสิง่ ของที่จำเป็น คือ กุญแจห้อง กุญแจรถ โทรศัพท์มือถือ (ที่ปิดเครื่อง) และ
กระเป๋ำสตำงค์ที่มีขนำดเล็กพอเหมำะ โดยต้องเก็บสิ่งของที่พกไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรงเท่านั้น เนื่องจำก
จะเป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกซ้อมหากถือไว้ หรืออำจสูญหำยหากวางทิ้งไว้ คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการส่วนกลางจะ
ไม่รับฝากของใด ๆ ของบัณฑิตเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่และสถานที่ที่เหมาะสม
1.4 วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
1.4.1 แต่งกำยชุดครุยตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
1.4.2 ไม่อนุญาตให้พกพาสิ่งของใด ๆ เข้าไปในบริเวณพิธีโดยเด็ดขาด (*ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ
กำรแต่งกำยของบัณฑิต)
1.5 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์ หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือต้องใช้รถเข็นหรือเครื่องช่วยพยุงอื่น ๆ หรือมีอาการป่วยหรือ
โรคประจาตัวที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรฝึกซ้อมและกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ต้องแจ้งให้อนุกรรมกำรประจำคณะ
หรือวิทยำลัยทรำบล่วงหน้ำก่อนวันฝึกซ้อมรวม
1.6 หำกบัณฑิตมำถึงช้ำและอนุกรรมกำรได้ตรวจสอบรำยชื่อและกำลังเดินแถวเข้ำห้องประชุม ห้ามบัณฑิตแทรกแถว
โดยเด็ดขาด ขอแนะนำให้บัณฑิตรีบติดต่ออนุกรรมกำรประจำคณะหรือวิทยำลัยที่สังกัดโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหำ หำกตรวจพบ
กำรแทรกแถวโดยพลกำร จะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตท่านนั้นทันที
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2. คาแนะนาสาหรับบัณฑิต
2.1 ตรวจสอบกาหนดเวลาต่ำง ๆ ให้แม่นยำ และควรประเมินสถำนกำรณ์กำรจรำจร ภูมิอำกำศเพื่อกำรวำงแผนกำร
เดินทำงล่วงหน้ำในทุกวัน รวมทั้งควรเผื่อเวลำไว้สำหรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเฉพำะหน้ำด้วย
2.2 ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรรับประทำนอำหำร และการเข้าห้องน้า เนื่องจำกในวัน
ฝึกซ้อมและวันพิธี จะอนุญาตให้เข้าห้องน้าได้เป็นบางช่วง ในระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น
2.3 บัณฑิตควรนัดหมำยให้ผู้ปกครอง หรือญำติ มำรับในวันพิธี เนื่องจำกจะไม่สามารถนารถทุกชนิดเข้าไปจอดใน
บริเวณพิธี และไม่สามารถนากุญแจรถ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารใด ๆ ติดตัวเข้าไปในพิธีได้
2.4 กรณีที่บัณฑิตมีปัญหำสุขภำพระหว่ำงกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทั้งในวันซ้อมรวม วันซ้อมใหญ่ และวัน
พิธีสำมำรถขอควำมช่วยเหลือเบื้องต้นได้จำกหน่วยพยำบำลทีม่ หำวิทยำลัยจัดเตรียมไว้ให้

3. ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 การเดิน
3.1.1 หากไม่มีจุดเครื่องหมายกาหนด ให้บัณฑิตเดินแถวตำมปกติ เว้นระยะจำกคนข้ำงหน้ำประมำณ 1
ก้ำวสั้น ไม่แกว่งแขน และไม่ต้องเดินเข้ำจังหวะ เฉพำะบัณฑิตชำยให้ถือหมวก ด้วยกำรหงำยอุ้งมือซ้ำยประคองหมวก
และให้นิ้วชีน้ ิ้วกลำง และนิ้วนำงอยู่ด้ำนนอก งอข้อศอกให้มุมปีกหมวกด้ำนหลังเข้ำไปอยู่ในซอกแขน
3.1.2 เมื่อเดินขึ้นบนเวที หากเห็นจุดเครื่องหมายแสดงตาแหน่ง ให้บัณฑิตเหยียบทุกจุด โดยเดินตำม
จังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด กล่ำวคือ ก้ำวเท้ำซ้ำยนำไปครึ่งระยะ ก้ำวเท้ำขวำตำมไปเหยียบจุดด้ำนหน้ำ และดึงเท้ำซ้ำยมำ
ชิด โดยเดินให้เป็นธรรมชำติ
3.1.3 เมื่อรับพระรำชทำนปริญ ญำบัตรแล้ว ให้กอดปริญญำบัตรแนบไว้กับอก และเดิน กลับที่นั่งอย่ำ ง
สำรวม
3.2 การลุกนั่งและเดินแถว
3.2.1 กำรลุกขึ้นจำกทีน่ ั่งเมื่อจะขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บัณฑิตดูสัญญำณจำกผู้ควบคุมแถวใน
ห้องพิธี โดยให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกันทั้งแถว 4 ตอน ด้วยความนุ่มนวล ให้เกิดเสียงน้อยที่สุด ถวำยควำมเคำรพพร้อม
กันทั้งแถว (คนท้ำยแถวให้สัญญำณ) แล้วทำซ้ำยหัน เดินออกจำกที่นั่ง
3.2.2 เมื่อรับพระรำชทำนปริญญำบัตรและลงมำจำกเวทีแล้ว ให้เดินเข้ำที่นั่งแถวเดิมของตน เมื่อถึงที่นั่งให้
ยืนรอจนครบทั้งแถวเฉพาะตอนของตนแล้ว จึงถวำยควำมเคำรพและนั่งลงพร้อม ๆ กัน
3.3 การถวายความเคารพ
3.3.1 บัณฑิตชาย ยืนตรง เท้ำชิด มือที่ว่ำงอยู่ข้ำงลำตัว ค้อมศีรษะลงเล็กน้อย
3.3.2 บัณฑิตหญิง ให้ดึงเท้ำซ้ำยไปด้ำนหลังเบี่ยงไปทำงขวำเล็กน้อย ย่อเข่ำลงพองำม ตัวตรง ค้อมศีรษะ
เล็กน้อย (เพื่อความรวดเร็ว เมื่อดึงเท้าซ้ายและย่อตัวแล้ว ให้ก้าวเท้าซ้ายออกนาและตามด้วยเท้าขวา ไปยังจุด
ด้านหน้าและดึงเท้าซ้ายมาชิด – ตำมจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด) บัณฑิตหญิงที่แต่งชุดข้ำรำชกำรพลเรือนให้ถอนสำยบัว
ส่วนบัณฑิตหญิงที่แต่งชุดข้ำรำชกำรทหำรหรือข้ำรำชกำรตำรวจให้ปฏิบัติตำมระเบียบของแต่ละหน่วยงำน
3.3.3 กำรถวำยควำมเคำรพบนเวทีจะทำ 2 จุด คือ จุด 4 และ 6 ตำมที่กำหนดไว้ในแผนผัง
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3.4 การเอางานและการจับปริญญาบัตร ให้บัณฑิตยกมือขวำแบตั้งฉำกขึ้นเสมอปริญญำบัตร (นิ้วชิดและไม่เกร็งฝ่ำ
มือ) กระดกข้อมือขึ้นเล็ก น้อย ก่อนสอดฝ่ำมือลงไปจับปริญญำบัตร ใช้นิ้วโป้งจับไว้ด้ำนบน ดึงปริญญำบัตรออกมำอย่ำงนุ่มนวล
และม้วนมือที่จบั ปริญญำบัตรให้สำมำรถกอดปริญญำบัตรไว้กบั อกได้ขณะที่ถอยออกมำ

ผังเวทีและตาแหน่งในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
แนวฉำกเวที
ช่ำงภำพ

ที่ประทับ
(แท่นด้ำนหน้ำสูง 1.20 m)
จุด 5
จุด 4 : ถวำยควำมเคำรพ

จุด 3

ตรำมหำวิทยำลัย

ก้าวถอย 4-5 ก้าว ชิดไปทางขวา

จุด 6 : ถวำยควำมเคำรพ / หมุน

จุด 1
ขึ้น

ลง

3.5 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.5.1 กำหนดอัตรำกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่ในช่วงประมำณ 33-35 คนต่อนาที
3.5.2 ดูแผนผังบนเวทีประกอบ : บัณฑิตเดินขึ้นเวทีตำมแนวเส้นประอย่ำให้ขำดช่วง เมื่อเห็นจุดให้เหยียบ
และเดินตำมจังหวะ ซ้ำย ขวำ (ซ้ำย)ชิด ไม่แกว่งแขน โดยจากจุด 3 ไปยังจุด 6 จะเป็นจังหวะต่อเนื่องกัน ดังนี้
บัณฑิตหญิง ที่ต้องถอนสำยบัว จำกจุด 3 ให้ก้ำวซ้ำย ขวำ และไปถอนเท้ำซ้ำยทีจ่ ุด 4 (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ถอน)/
และก้ำวเท้ำซ้ำยต่อเนื่องจำกจังหวะถอนไปยัง จุด 5 พร้อมกับชิดเท้ำและยกมือขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรใน
จังหวะเดียวกัน (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด รับ) / จำกนั้นให้ถอยหลังชิดทำงขวำมือประมำณ 4 ถึง 5 ก้ำว ถอนสำยบัว
และหมุนขวำเดินลงจำกเวทีโดยกอดปริญญำบัตรไว้กบั อก
บัณฑิตชำยหรือบัณฑิตที่ต้องคำนับ จำกจุด 3 ให้ก้ำวซ้ำย ขวำ ชิดและคำนับ ที่จุด 4 (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด
คำนับ) / ก้ำวต่อเนื่องไปยังจุด 5 โดยชิดเท้ำพร้อมยกมือขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิดรับ)
/จำกนัน้ ให้ถอยหลังชิดทำงขวำมือประมำณ 4 ถึง 5 ก้ำว คำนับและหมุนขวำเดินลงจำกเวทีโดยกอดปริญญำบัตรไว้กับ
อก
3.5.3 จุด 5 เป็นจุดรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตก้าวไปให้ถึงจนเกือบชิดแท่นทีป่ ระทับ
3.5.4 บัณฑิตท่ำนแรกของแต่ละช่วง(ที่ขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร) ให้เดินนำแถวตำมแนวจุดโดยไม่ต้อง
เข้ำจังหวะไปถวำยควำมเคำรพรอที่จุดที่ 4 เมื่อมีกำรอ่ำนชื่อจึงก้ำวเข้ำไปรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
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3.5.5 บัณฑิตท่ำนแรกของแต่ละหลักสูตรที่เดินแถวตำมหลักสูตรอื่น ให้ไปถวำยควำมเคำรพและยืนรอที่จุด
ที่ 4 เมื่อมีกำรอ่ำนชื่อจึงก้ำวเข้ำไปรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

4. การแต่งกายของบัณฑิต
4.1 ชุดแต่งกายและชุดครุย
4.1.1 บัณฑิตชาย สวมกำงเกงขำยำว สีดำ ทรงสุภำพ สวมเสื้อคอรำชปะแตน ติดแผงคอที่มีแถบสีประจำ
คณะ วิทยำลัย หรือหลักสูตรที่ปกเสื้อ
4.1.2 บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษำซึ่งประกอบด้วย กระโปรงสีดาที่ยาวคลุมเข่าแต่ต้องไม่ยาว
เกินข้อเท้า และสวมเสื้อแขนสั้นสีขำว ติดกระดุมตรำมหำวิทยำลัยและติดกระดุมที่คอให้เรียบร้อย หำกเป็นเสื้อแขน
ยำวสำหรับเครื่องแบบนักศึกษำมุสลิมหญิง ให้เปลี่ยนกระดุมปลำยแขนจำกกระดุมโลหะเป็นกระดุมผ้ำหรือพลำสติกสี
ขำว และคลุมฮิญำบสีดำก่อนสวมหมวก
4.1.3 บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือน ให้สวมเครื่องแบบปกติขำว โดยบัณฑิตหญิงให้สวมหมวกของชุดครุย บัณฑิตชำยให้ถือ
หมวกของชุดครุยด้วยมือซ้ำยเหมือนบัณฑิตชำยทั่วไป ข้าราชการตารวจ ทหาร ให้แต่งเครื่องแบบตำมที่หน่วยงำน
ต้นสังกัดกำหนดและให้นำถุงมือ กระบี่และสำยโยงมำด้วย (ถ้ำมีกำหนดไว้) โดยลำดับกำรถือ คือ มือซ้ำยถือกระบี่ วำง
ทับด้วยถุงมือ ให้ปลำยถุงมือห้อยลงด้ำนหน้ำเล็กน้อย จำกนัน้ นำหมวกของชุดครุยครอบลงไป ใช้นิ้วหัวแม่มือจับตัว
หมวกแนบไว้กับกระบี่ เมื่อจะเคลื่อนที่ให้ยกกระบี่ขึ้นโดยให้แขนขนำนกับพื้น
4.1.4 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบในข้อ 4.1.1 – 4.1.3 โดย
4.1.4.1 คล้อง hood ที่มีแถบสีประจำคณะ/สำขำวิชำ
4.1.4.2 ติดเข็มวิทยฐำนะที่กลำงแถบผ้ำบนครุย ด้ำนขวำมือ
4.1.4.3 บัณฑิตชำย ให้ถือประคองหมวกด้วยมือซ้ำยตลอดเวลำที่อยู่ในพิธีโดยให้ปีกหมวกขนำน
กับพื้นและมุมของปีกหมวกวำงอยู่ในซอกแขนที่ตั้งฉำกกับลำตัว และให้สวมหมวกเมื่อกลับเข้ำที่นั่งหลังจำก
ขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้ว โดยให้พู่หมวกอยู่ด้านซ้ายมือเช่นเดิม
4.1.4.4 บัณฑิตหญิง ให้สวมหมวกตลอดเวลำที่อยู่ในพิธี ให้พู่หมวกอยู่ด้านขวาก่อน เมื่อกลับเข้ำ
ที่นั่งหลังจำกขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้ว ให้ย้ำยพู่หมวกไปอยู่ด้ำนซ้ำย
อนึ่ง เมื่อบัณฑิตกล่าวคาปฏิญญาจบแล้ว ให้ย้ายพู่หมวกมาทางด้านขวาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดง
ถึงความเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์
4.2 การสวมถุงน่อง ถุงเท้า และรองเท้า
4.2.1 บัณฑิตชาย สวมถุงเท้ำสีดำ สวมรองเท้ำหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ (ไม่อนุญำตให้ใช้รองเท้ำชนิดมี
เชือกผูก) ไม่มีส่วนของโลหะและกำรประดับตกแต่ง
4.2.2 บัณฑิตหญิง สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อแบบเรียบ สวมรองเท้ำคัทชูหุ้มส้น สีดำปิดมิดชิดทุกส่วน แบบ
สุภำพไม่มีกำรประดับตกแต่งหรือลวดลำย ส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว ห้ำมใช้รองเท้ำสำนหรือรองเท้ำที่มีเฉพำะสำยรัดข้อ
เท้ำ และห้ำมใช้รองเท้ำที่มีส้นแหลม (พื้นพรมในห้องพิธีและบนเวทีไม่เหมำะกับรองเท้ำส้นแหลม อำจทำให้บัณฑิต
สะดุดล้มได้ เพรำะต้องเคลื่อนไหวด้วยควำมรวดเร็วตลอดเวลำ)
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4.3 ทรงผม
4.3.1 บัณฑิตชาย ตัดผมทรงสุภำพ ยำวไม่เกินต้นคอ ไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชำติ
4.3.2 บัณฑิตหญิง ไว้ผมทรงสุภำพ ไม่ควรตั้งช่อผมด้ำนหน้ำให้สูงจนกระทั่งสวมหมวกให้ปีกหมวกขนำนกับ
พื้นไม่ได้ หำกผมยำวควรรวบหรือเกล้ำมวย งดกำรติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชำติ
4.4 การใช้เครื่องประดับ : งดการประดับตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่ำวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน
นำฬิกำ สำยรัดข้อมือ ด้ำยสำยสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่ำงหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่สวม
มำลัยดอกไม้บนศีรษะ ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นดำ (สวมแว่นสำยตำได้) และขอความกรุณางดใช้น้าหอม
4.5 การไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้น ไม่ทำสีเล็บ และไม่ตกแต่งเล็บ
4.6 การพกพาสิ่งของเข้าไปในบริเวณพิธี
วันฝึกซ้อมรวม ไม่อนุญาตให้พกพากระเป๋าถือ/กระเป๋าสะพาย/ถุงใส่สัมภาระต่าง ๆ เข้าไปในการฝึกซ้อม
ยกเว้น สิ่งของที่จำเป็น คือ กุญแจห้อง กุญแจรถ โทรศัพท์มือถือ (ปิดเครื่อง) และกระเป๋ำสตำงค์ โดยต้องเก็บสิ่งของที่
พกพำไว้ในกระเป๋ำกำงเกงหรือกระโปรงเท่ำนั้น
วันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่อนุญาตให้พกสิ่งของใด ๆ เข้าไปในห้องพิธี
โดยเฉพำะเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แทบเลต คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เหรียญ บัตรเครดิต บัตร ATM กระเป๋ำทุกชนิด
กระดำษเช็ดหน้ำ ขนม ลูกกวำด อนุญาตเฉพาะการพกธนบัตรจานวนไม่เกิน 100 บาทและให้ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกง
กระโปรง หรือเสื้อ – สิ่งของต้องห้ามที่ตรวจพบจะไม่คืน

