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ข้อปฏิบตั ิสำหรับกำรฝึกซ้อมและกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑิต
พิธพี ระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2561

--------------------------------------------------- เวลำ สถำนที่ และลำดับกำรฝึกซ้อม
 ตำรำงกำหนดกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่ วันที่ 5-6 กันยำยน 2562
 กำหนดเวลำกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร วันที่ 7-9 กันยำยน 2562
 ข้อปฏิบตั แิ ละคำแนะนำสำหรับบัณฑิต
ข้อปฏิบัติ
คำแนะนำสำหรับบัณฑิต
ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
กำรเดิน
กำรลุกนั่งและกำรเดินแถว
กำรถวำยควำมเคำรพ
กำรเอำงำนและกำรจับปริญญำบัตร
กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (เวทีและวิธีกำร)
กำรแต่งกำยของบัณฑิต
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เวลำ สถำนที่ และลำดับกำรฝึกซ้อม
กำรฝึกซ้อมแบ่งเป็น
1) กำรฝึกซ้อมย่อย : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตเป็นผู้กำหนด (ดูตำรำงกำหนดเวลำและสถำนที่ฝกึ ซ้อมย่อย)
2) กำรฝึกซ้อมรวม : วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติ ฯ เป็นกำรฝึกซ้อมด้วย
กระบวนกำรเช่นเดียวกับวันพระรำชทำนปริญญำบัตร โดยบัณฑิตต้องแต่งกำยตำมข้อ 1.3 ของข้อปฏิบัติและคำแนะนำฯ
3) กำรฝึกซ้อมใหญ่ : วันศุกร์ที่ 6 กันยำยน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติ ฯ เป็นกำรฝึกซ้อมเช่นเดียวกับ
กำรฝึกซ้อมรวม บัณฑิตต้องแต่งชุดครุยเหมือนวันพระรำชทำนปริญญำบัตร
ลำดับกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่
กำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่รับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรส่วนกลำง ร่วมกับคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรจำก
แต่ละคณะ โดยจะแบ่งบัณฑิตเป็น 3 ชุด ตำมลำดับในวันพระรำชทำนปริญญำบัตร ขอควำมกรุณำบัณฑิตตรวจสอบกำหนด
เวลำในกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่จำก ตำรำงที่ 1
ขัน้ ตอนของกำรฝึกซ้อม ฯ และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
(วันซ้อมและวันพิธีจะมีขั้นตอนเหมือนกัน ต่ำงกันที่กำหนดเวลำ)
ขัน้ ตอน
ผูร้ บั ผิดชอบ/ประสำนงำน
1. บัณฑิตเข้ำแถวตำมลำดับชือ่ และตรวจสอบรำยชือ่
 อนุกรรมกำรจำกคณะ/วิทยำลัย
หมำยเหตุ ดูกำหนดเวลำในตำรำงที่ 1 และ 2 รวมทัง้ แผนผังสถำนที่
 อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธกี ำรทีท่ ำหน้ำที่
บัณฑิตต้องเดินทำงไปหอประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นควรศึกษำเส้นทำงและ
จัดแถว ตรวจสอบรำยชื่อและกำรแต่งกำย
กำรจรำจรก่อน
ของบัณฑิต
2. เดินแถวเข้ำหอประชุม ตรวจสอบรำยชื่อซ้ำ ให้บณ
ั ฑิตขำนชือ่ นำมสกุลของ อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธกี ำร
ตนเองให้ชดั เจน เดินผ่ำนจุดตรวจอำวุธ สิ่งของต้องห้ำม และวัดอุณหภูมิ ที่ทำหน้ำที่จัดแถวบัณฑิตและทีท่ ำหน้ำที่จัด
ร่ำงกำย (กำรตรวจอำวุธ สิ่งของต้องห้ำม และวัดอุณหภูมิจะปฏิบัติเฉพำะวัน แถว ตรวจสอบรำยชื่อและกำรแต่งกำยของ
พระรำชทำนปริญญำบัตร เท่ำนัน้ ) กรณีเครือ่ งตรวจอำวุธส่งเสียงดัง เจ้ำหน้ำที่ บัณฑิต
จะแยกบัณฑิตออกจำกแถวเพื่อตรวจค้นร่ำงกำย ให้บณ
ั ฑิตทีต่ ่อแถวในลำดับ
ถัดไป ถือป้ำยทีเ่ ขียนว่ำเว้น 1 ทีน่ งั่
หมำยเหตุ ในกำรตรวจสอบรำยชื่อ เจ้ำหน้ำทีอ่ ำจจำเป็นต้องจับต้องหรือค้น
ร่ำงกำยบัณฑิต (ทั้งนี้จะใช้เจ้ำหน้ำที่หญิงสำหรับบัณฑิตหญิง)
3. บัณฑิตเดินเข้ำที่นั่งที่กำหนดไว้ใน convention hall
อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ที่ทำหน้ำที่จัดที่นั่งบัณฑิต
4. นัง่ คอยเพือ่ ฝึกซ้อม / รอกำรเสด็จพระรำชดำเนิน ฯ
อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
(เข้ำห้องน้ำเฉพำะกรณีที่จำเป็น โดยในวันพิธีจะมีกำหนดเวลำเป็นระยะ หรือ
ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิต และ
หำกเจ็บป่วยกะทันหันให้แจ้งอนุกรรมกำร ฯ)
ตัวแทนอำจำรย์ของคณะ
5. เดินแถวขึ้นเวทีเพื่อฝึกซ้อม/เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรตำมลำดับ
อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิต
6. สิน้ สุดพิธี เฉพำะบัณฑิตที่กำหนดไว้ให้รีบไปเข้ำแถวส่งเสด็จพระรำชดำเนิน อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ฯ (เฉพำะในวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร)
ที่ทำหน้ำที่ฝึกซ้อมและควบคุมบัณฑิตและ
ที่ทำหน้ำที่จัดที่นั่งบัณฑิต
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ตำรำงที่ 1

กำหนดกำรฝึกซ้อมรวม (วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยำยน 2562) และฝึกซ้อมใหญ่ (วันศุกร์ที่ 6 กันยำยน 2562)
หมำยเหตุ : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตจะเป็นผูก้ ำหนดเวลำนัดหมำยกับบัณฑิตในกำรตัง้ แถวทีศ่ นู ย์ประชุม ฯ
ชุดที่ 1
(รับจริง วันที่ 9 ก.ย. 62)
07.30 น. เดินแถวเข้ำที่นั่ง
08.30 น. เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
11.00 น. ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ชุดที่ 2
(รับจริง วันที่ 7 ก.ย. 62)
11.00 น. เดินแถวเข้ำที่นั่ง
12.00 น. เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
14.30 น. ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ชุดที่ 3
(รับจริง วันที่ 8 ก.ย.62)
14.30 น. เดินแถวเข้ำที่นั่ง
15.30 น. เริ่มกำรฝึกซ้อม ฯ
18.00 น. ยุติกำรฝึกซ้อม ฯ

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 วิทยำศำสตร์
 วิทยำกำรจัดกำร
 เภสัชศำสตร์
 ศึกษำศำสตร์
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 อิสลำมศึกษำ
 เศรษฐศำสตร์
 สถำบั น กำรจั ด กำรระบบสุ ข ภำพ
ภำคใต้

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
 ทันตแพทยศำสตร์
 อุตสำหกรรมเกษตร
 วิเทศศึกษำ
 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
 พำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 วิศวกรรมศำสตร์
 แพทยศำสตร์
 พยำบำลศำสตร์ (หำดใหญ่)
 ทรัพยำกรธรรมชำติ
 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
 สถำบันทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง
 สถำบันสันติศึกษำ
 ศิลปศำสตร์
 กำรแพทย์แผนไทย

ระดับปริญญำตรี
 เศรษฐศำสตร์
 วิทยำกำรจัดกำร
 ศึกษำศำสตร์
 วิทยำศำสตร์
 เภสัชศำสตร์
 อิสลำมศึกษำ
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

ระดับปริญญำตรี
 สถำปัตยกรรมศำสตร์
 วิทยำลัยกำรคอมพิวเตอร์
 วิเทศศึกษำ
 พำณิชยศำสตร์และกำรจัดกำร
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
 วิทยำลัยนำนำชำติ (หำดใหญ่)
 ศิลปศำสตร์และวิทยำกำรจัดกำร
 ทันตแพทยศำสตร์
 ศิลปกรรมศำสตร์
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 นิติศำสตร์
 กำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว
 อุตสำหกรรมเกษตร
 เทคนิคกำรแพทย์

ระดับปริญญำตรี
 ทรัพยำกรธรรมชำติ
 มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
 แพทยศำสตร์
 รัฐศำสตร์
 วิศวกรรมศำสตร์
 กำรแพทย์แผนไทย
 ศิลปศำสตร์
 วิทยำกำรสื่อสำร
 พยำบำลศำสตร์ (วิทยำเขตหำดใหญ่
และวิทยำเขตปัตตำนี)
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ตารางที่ 2
กาหนดเวลาการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สาหรับวันที่ 7 ถึง 9 กันยายน พ.ศ. 2562 (วันพิธ/ี วันรับจริง)
หมายเหตุ : คณะต้นสังกัดของบัณฑิตจะเป็นผู้กาหนดเวลานัดหมายกับบัณฑิตในการตั้งแถวที่ศูนย์ประชุม ฯ
เวลา
กาหนดการ
สถานที่
12.30 น.
อาจารย์ประจาคณะรับรายชื่อบัณฑิต
โต๊ะด้านข้างหอประชุม ฯ
13.00 น.
อาจารย์ประจาคณะส่งรายชื่อบัณฑิต , บัณฑิตเดินแถวเข้าที่นั่ง โต๊ะด้านข้างหอประชุม ฯ
16.00 น.
หมายกาหนดการในการเสด็จพระราชดาเนิน ฯ
Convention Hall
20.00 น.
สิ้นสุดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กาหนดโดยประมาณ)
ลาดับคณะ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าแถวและเข้าที่นั่งเช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่

แผนผังบริเวณศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิรริ ำชสมบัตคิ รบ 60 ปี
เส้นทำงเดินรถรับส่งบัณฑิต (เฉพำะที่บริกำรโดย

บริเวณ
เข้ำ
แถว
ของ
บัณฑิต

มำจำก ม.อ. 

ถนนปุณณกัณฑ์

ตำแหน่งแถวของบัณฑิตจะแจ้งในแผนผังกำรเข้ำแถว

โรงเรียน
ม.อ.วิทยำ
นุสรณ์
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ข้อปฏิบตั ิและคำแนะนำสำหรับบัณฑิต

1. ข้อที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
1.1 บัณฑิตต้องปฏิบตั ติ ำมขั้นตอนวิธีกำรในกำรฝึกซ้อมและกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร รวมถึงข้อกำหนดใน
กำรแต่งกำย และข้อกำหนดอืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอำจประกำศเพิ่มเติมในภำยหลัง
1.2 บัณฑิตทีข่ ำดกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่รวมทั้งบัณฑิตทีม่ ำช้ำกว่ำเวลำนัดหมำย จะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับพระ
รำชทำนปริญญำบัตร สำหรับบัณฑิตที่จำเป็นต้องขำดกำรฝึกซ้อม
ให้แจ้งขออนุญำตเป็นลำยลักษณ์อักษรต่อรองอธิกำรบดี
ฝ่ำยวิชำกำร และจะต้องได้รับอนุญำตก่อนจึงจะขำดกำรฝึกซ้อมได้ (ยื่นเอกสำรที่กองทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อำคำรศูนย์
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้คณ
ุ หญิงหลง – อำคำร LRC)
1.3 วันฝึกซ้อมรวม
1.3.1 บัณฑิตระดับปริญญำตรีแต่งชุดนักศึกษำแบบปกติ (บัณฑิตหญิงสวมกระโปรงสีดำ และเสือ้ นักศึกษำ
บัณฑิตชำยสวมกำงเกงขำยำวสีดำ และสวมเสื้อเชิ้ตสีขำว)
1.3.2 บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำให้แต่งกำยสุภำพ โดยบัณฑิตหญิงต้องสวมกระโปรงยำวคลุมเข่ำ บัณฑิต
ชำยต้องสวมกำงเกงขำยำว
1.3.3 ให้บณ
ั ฑิตทุกท่ำนใช้รองเท้ำคัทชูคทู่ จี่ ดั ไว้สำหรับวันพิธี ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ บัณฑิตชำยให้นำหมวก
ของชุดครุยมำด้วย
1.3.4 สำหรับในวันฝึกซ้อมรวมนี้ไม่อนุญำตให้พกพำกระเป๋ำถือกระเป๋ำสะพำย หรือถุงใส่สมั ภำระต่ำง ๆ เข้ำ
ไปในกำรฝึกซ้อม พกได้เฉพำะสิ่งของที่จำเป็น คือ กุญแจห้อง กุญแจรถ โทรศัพท์มือถือ (ที่ปิดเครื่อง) และกระเป๋ำ
สตำงค์ที่มีขนำดเล็กพอเหมำะ โดยต้องเก็บสิง่ ของทีพ่ กไว้ในกระเป๋ำกำงเกงหรือกระโปรงเท่ำนัน้ เนื่องจำกจะเป็น
อุปสรรคต่อกำรฝึกซ้อมหำกถือไว้ หรืออำจสูญหำยหำกวำงทิง้ ไว้ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธกี ำรส่วนกลำงจะไม่รบั ฝำก
ของใด ๆ ของบัณฑิตเนือ่ งจำกไม่มเี จ้ำหน้ำทีแ่ ละสถำนทีท่ เี่ หมำะสม
1.4 วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
1.4.1 แต่งกำยชุดครุยตำมระเบียบมหำวิทยำลัย
1.4.2 ไม่อนุญำตให้พกพำสิง่ ของใด ๆ เข้ำไปในบริเวณพิธโี ดยเด็ดขำด (*ดูรำยละเอียดเพิม่ เติมในหัวข้อ
กำรแต่งกำยของบัณฑิต)
1.5 บัณฑิตที่ตงั้ ครรภ์ หรือเคลือ่ นไหวไม่สะดวก หรือต้องใช้รถเข็นหรือเครือ่ งช่วยพยุงอืน่ ๆ หรือมีอำกำรป่วยหรือโรค
ประจำตัวที่อำจเป็นอุปสรรคต่อกำรฝึก ซ้อมและกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ต้องแจ้งให้อนุกรรมกำรประจำคณะหรือ
วิทยำลัยทรำบล่วงหน้ำก่อนวันฝึกซ้อมรวม
1.6 หำกบัณฑิตมำถึงช้ำและอนุกรรมกำรได้ตรวจสอบรำยชื่อและกำลังเดินแถวเข้ำห้องประชุม ห้ำมบัณฑิตแทรกแถว
โดยเด็ดขำด ขอแนะนำให้บัณฑิตรีบติดต่ออนุกรรมกำรประจำคณะหรือวิทยำลัยที่สังกัดโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหำ หำกตรวจพบ
กำรแทรกแถวโดยพลกำร จะตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑิตท่ำนนั้นทันที
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2. คำแนะนำสำหรับบัณฑิต
2.1 ตรวจสอบกำหนดเวลำต่ำง ๆ ให้แม่นยำ และควรประเมินสถำนกำรณ์กำรจรำจร ภูมิอำกำศเพื่อกำรวำงแผนกำร
เดินทำงล่วงหน้ำในทุกวัน รวมทั้งควรเผื่อเวลำไว้สำหรับเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเฉพำะหน้ำด้วย
2.2 ควรเตรียมตัวให้พร้อมทัง้ เรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรรับประทำนอำหำร และกำรเข้ำห้องนำ้ เนื่องจำกในวันฝึกซ้อม
ไม่อนุญำตให้เข้ำห้องน้ำและวันพิธี จะอนุญำตให้เข้ำห้องนำ้ ได้เป็นบำงช่วง ในระยะเวลำสัน้ ๆ เท่ำนัน้
2.3 บัณฑิตควรนัดหมำยให้ผู้ปกครอง หรือญำติ มำรับในวันพิธี เนื่องจำกจะไม่สำมำรถนำรถทุกชนิดเข้ำไปจอดใน
บริเวณพิธี และไม่สำมำรถนำกุญแจรถ รวมทัง้ โทรศัพท์มอื ถือ หรืออุปกรณ์สอื่ สำรใด ๆ ติดตัวเข้ำไปในพิธไี ด้
2.4 กรณีที่บัณฑิตมีปญ
ั หำสุขภำพระหว่ำงกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทัง้ ในวันซ้อมรวม วันซ้อมใหญ่ และวันพิธี
สำมำรถขอควำมช่วยเหลือเบื้องต้นได้จำกหน่วยพยำบำลที่มหำวิทยำลัยจัดเตรียมไว้ให้

3. ข้อปฏิบตั ใิ นกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

3.1 กำรเดิน
3.1.1 หำกไม่มจี ดุ เครือ่ งหมำยกำหนด ให้บัณฑิตเดินแถวตำมปกติ เว้นระยะจำกคนข้ำงหน้ำประมำณ 1 ก้ำว
สั้น ไม่แกว่งแขน และไม่ต้องเดินเข้ำจังหวะ เฉพำะบัณฑิตชำยให้ถือหมวก ด้วยกำรหงำยอุง้ มือซ้ำยประคองหมวก
และให้นิ้วชี้นิ้วกลำง และนิ้วนำงอยู่ด้ำนนอก งอข้อศอกให้มุมปีกหมวกด้ำนหลังเข้ำไปอยู่ในซอกแขน
3.1.2 เมื่อเดินขึ้นบนเวทีและเห็นจุดเครือ่ งหมำยแสดงตำแหน่ง ให้บณ
ั ฑิตเหยียบทุกจุด โดยเดินตำมจังหวะ
ซ้ำย ขวำ ชิด กล่ำวคือ ก้ำวเท้ำซ้ำยนำไปครึ่งระยะ ก้ำวเท้ำขวำตำมไปเหยียบจุดด้ำนหน้ำ และดึงเท้ำซ้ำยมำชิด โดย
เดินให้เป็นธรรมชำติ
3.1.3 เมื่อรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้ว ให้กอดปริญญำบัตรแนบไว้กับอก และเดินกลับที่นั่งอย่ำงสำรวม
3.2 กำรลุกนัง่ และเดินแถว
3.2.1 กำรลุกขึ้นจำกที่นั่งเมื่อจะขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บัณฑิตดูสญ
ั ญำณจำกผู้ควบคุมแถวใน
ห้องพิธี โดยให้ลกุ ขึน้ ยืนพร้อมกันทัง้ แถว 4 ตอน ด้วยควำมนุม่ นวล ให้เกิดเสียงน้อยทีส่ ุด ถวำยควำมเคำรพพร้อมกัน
ทั้งแถว (คนท้ำยแถวให้สัญญำณ) แล้วทำซ้ำยหัน เดินออกจำกที่นั่ง
3.2.2 เมื่อรับพระรำชทำนปริญญำบัตรและลงมำจำกเวทีแล้ว ให้เดินเข้ำที่นงั่ แถวเดิมของตน เมื่อถึงที่นงั่ ให้
ยืนรอจนครบทัง้ แถวเฉพำะตอนของตนแล้ว จึงถวำยควำมเคำรพและนั่งลงพร้อม ๆ กัน
3.3 กำรถวำยควำมเคำรพ
3.3.1 บัณฑิตชำย ยืนตรง เท้ำชิด มือที่ว่ำงอยู่ข้ำงลำตัว ค้อมศีรษะลงเล็กน้อย
3.3.2 บัณฑิตหญิง ให้ดึงเท้ำซ้ำยไปด้ำนหลังเบี่ยงไปทำงขวำเล็กน้อย ย่อเข่ำลงพองำม ตัวตรง ค้อมศีรษะ
เล็กน้อย (เพือ่ ควำมรวดเร็ว เมือ่ ดึงเท้ำซ้ำยและย่อตัวแล้ว ให้กำ้ วเท้ำซ้ำยออกนำและตำมด้วยเท้ำขวำ ไปยังจุ ด
ด้ำนหน้ำและดึงเท้ำซ้ำยมำชิด – ตำมจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด) บัณฑิตหญิงทีแ่ ต่งชุดข้ำรำชกำรพลเรือนให้ถอนสำยบัว
ส่วนบัณฑิตหญิงทีแ่ ต่งชุดข้ำรำชกำรทหำรหรือข้ำรำชกำรตำรวจให้ปฏิบัติตำมระเบียบของแต่ละหน่วยงำน
3.3.3 กำรถวำยควำมเคำรพบนเวทีจะทำ 2 จุด คือ จุด 4 และ 6 ตำมที่กำหนดไว้ในแผนผัง
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3.4 กำรเอำงำนและกำรจับปริญญำบัตร ให้บณ
ั ฑิตยกมือขวำแบตั้งฉำกขึ้นเสมอปริญญำบัตร (นิ้วชิดและไม่เกร็งฝ่ำมือ)
กระดกข้อมือขึ้นเล็ก น้อย ก่อนสอดฝ่ำมือลงไปจับปริญญำบัตร ใช้นิ้วโป้งจับไว้ด้ำนบน ดึงปริญญำบัตรออกมำอย่ำงนุ่มนวลและ
ม้วนมือที่จับปริญญำบัตรให้สำมำรถกอดปริญญำบัตรไว้กับอกได้ขณะทีถ่ อยออกมำ

ผังเวทีและตำแหน่งในกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ปีกำรศึกษำ 2561

แนวฉำกเวที
ที่ประทับ
(แท่นด้ำนหน้ำสูง 1.20 m)
ช่ำง
ภำพ

จุด 5

จุด 4 : ถวำยควำมเคำรพ

จุด 3

ตรำมหำวิทยำลัย

ก้ำวถอย 4-5 ก้ำว ชิดไปทำงขวำ

จุด 6 : ถวำยควำมเคำรพ / หมุน

จุด 1
ขึ้น

ลง
3.5 กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
3.5.1 กำหนดอัตรำกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรอยู่ในช่วงประมำณ 40 คนต่อนำที
3.5.2 ดูแผนผังบนเวทีประกอบ : บัณฑิตเดินขึ้นเวทีตำมแนวเส้นประอย่ำให้ขำดช่วง เมือ่ เห็นจุดให้เหยียบ
และเดินตำมจังหวะ ซ้ำย ขวำ (ซ้ำย)ชิด ไม่แกว่งแขน โดยจำกจุด 3 ไปยังจุด 6 จะเป็นจังหวะต่อเนือ่ งกันดังนี้
บัณฑิตหญิง ที่ต้องถอนสำยบัว (ไม่ต้องลึกมำก ไม่ต้องประสำนมือ เพื่อควำมรวดเร็ว) จำกจุด 3 ให้ก้ำวซ้ำย ขวำ
และไปถอนเท้ำซ้ำยทีจ่ ดุ 4 (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ถอน) / และก้ำวเท้ำซ้ำยต่อเนือ่ งจำกจังหวะถอนไปยัง จุด 5 พร้อม
กับชิดเท้ำและยกมือขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรในจัง หวะเดียวกัน (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด รับ) / จำกนั้นให้ถอย
หลังชิดทำงขวำมือประมำณ 4 ถึง 5 ก้ำว ถอนสำยบัวและหมุนขวำเดินลงจำกเวทีโดยกอดปริญญำบัตรไว้กับอก
บัณฑิตชำยหรือบัณฑิตทีต่ ้องคำนับ จำกจุด 3 ให้ก้ำวซ้ำย ขวำ ชิดและคำนับ (ก้มศีรษะพอประมำณ ไม่ต้องก้มต่ำมำก
เพื่อจังหวะที่รวดเร็ว) ที่จดุ 4 (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด คำนับ) / ก้ำวต่อเนื่องไปยังจุด 5 โดยชิดเท้ำพร้อมยกมือขึ้นรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร (นับจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิดรับ) /จำกนั้นให้ถอยหลังชิดทำงขวำมือประมำณ 4 ถึง 5 ก้ำว คำนับ
และหมุนขวำเดินลงจำกเวทีโดยกอดปริญญำบัตรไว้กับอก
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3.5.3 จุด 5 เป็นจุดรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บณ
ั ฑิตก้ำวไปให้ถงึ จนเกือบชิดแท่นทีป่ ระทับ
3.5.4 บัณฑิตท่ำนแรกของแต่ละช่วง(ที่ขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร) ให้เดินนำแถวตำมแนวจุดโดยไม่ต้อง
เข้ำจังหวะไปถวำยควำมเคำรพรอที่จดุ ที่ 4 เมื่อมีกำรอ่ำนชื่อจึงก้ำวเข้ำไปรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
3.5.5 บัณฑิตท่ำนแรกของแต่ละหลักสูตรทีเ่ ดินแถวตำมหลักสูตรอื่น ให้ไปถวำยควำมเคำรพและยืนรอทีจ่ ดุ
ที่ 4 เมือ่ มีกำรอ่ำนชื่อจึงก้ำวเข้ำไปรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
หมำยเหตุสำคัญ
1. เพื่อควำมรวดเร็วและสวยงำม ใคร่ขอให้บณ
ั ฑิตทุกท่ำนเคลื่อนไหวด้วยควำมแข็งแรงและกระฉับกระเฉง
2. กำรยื่นมือเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บณ
ั ฑิตกะจังหวะโดยไม่ต้องชะงักและไม่ชนแท่นทีป่ ระทับ โดยไม่จำ
เป็นต้องทำให้แขนตึง แต่ก็ต้องระวังแรงเหวี่ยงที่จะไปปัดปริญญำบัตรตกจำกพระหัตถ์

4.

กำรแต่งกำยของบัณฑิต

4.1 ชุดแต่งกำยและชุดครุย
4.1.1 บัณฑิตชำย สวมกำงเกงขำยำว สีดำ ทรงสุภำพ สวมเสื้อคอรำชปะแตน ติดแผงคอที่มีแถบสีประจำ
คณะ วิทยำลัย หรือหลักสูตรที่ปกเสื้อ
4.1.2 บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษำซึ่งประกอบด้วย กระโปรงสีดำยำวคลุมเข่ำ และสวมเสื้อแขนสั้น
สีขำว ติดกระดุมตรำมหำวิทยำลัยและติดกระดุมที่คอให้เรียบร้อย สำหรับเครื่องแบบนักศึกษำมุสลิมหญิง กระโปรง
สีดำแต่ต้องไม่ยำวเกินข้อเท้ำ และสวมเสื้อแขนยำวสีขำวให้เปลี่ยนกระดุมปลำยแขนจำกกระดุมโลหะเป็นกระดุมผ้ำ
หรือพลำสติกสีขำว และคลุมฮิญำบสีดำแบบสุภำพไม่มีกำรประดับตกแต่งหรือลวดลำยก่อนสวมหมวก
4.1.3 บัณฑิตทีเ่ ป็นข้ำรำชกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน ให้สวมเครือ่ งแบบปกติขำว โดยบัณฑิตหญิงให้สวมหมวกของชุดครุย บัณฑิตชำยให้ถือ
หมวกของชุดครุยด้วยมือซ้ำยเหมือนบัณฑิตชำยทั่วไป ข้ำรำชกำรตำรวจ ทหำร ให้แต่งเครือ่ งแบบตำมที่หน่วยงำนต้น
สังกัดกำหนดและให้นำถุงมือ กระบี่และสำยโยงมำด้วย (ถ้ำมีกำหนดไว้)
4.1.4 สวมครุยวิทยฐำนะทับเครื่องแบบในข้อ 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 โดยให้พู่หมวกอยู่ด้ำนซ้ำยมือเช่นเดิม
4.1.4.4 บัณฑิตหญิง ให้สวมหมวกตลอดเวลำที่อยู่ในพิธี ให้พู่หมวกอยู่ด้ำนขวำก่อน เมื่อกลับเข้ำ
ที่นั่งหลังจำกขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรแล้ว ให้ย้ำยพู่หมวกไปอยู่ด้ำนซ้ำย
อนึ่ง เมื่อบัณฑิตกล่ำวคำปฏิญญำจบแล้ว ให้ย้ำยพู่หมวกมำทำงด้ำนขวำโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงถึง
ควำมเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์
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4.2 กำรสวมถุงน่อง ถุงเท้ำ และรองเท้ำ
4.2.1 บัณฑิตชำย สวมถุงเท้ำสีดำ สวมรองเท้ำหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบ (ไม่อนุญำตให้ใช้รองเท้ำชนิดมี
เชือกผูก) ไม่มีส่วนของโลหะและกำรประดับตกแต่ง
4.2.2 บัณฑิตหญิง สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบ สวมรองเท้ำหนังคัทชูหุ้มส้นสีดำปิดมิดชิดทุกส่วน แบบสุภำพ
ไม่มีกำรประดับตกแต่งหรือลวดลำย ส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว ห้ำมใช้รองเท้ำสำนหรือรองเท้ำที่มีเฉพำะสำยรัดข้อเท้ำ และ
ห้ำมใช้รองเท้ำที่มีส้นแหลม (พื้นพรมในห้องพิธีและบนเวทีไม่เหมำะกับรองเท้ำส้นแหลม อำจทำให้บัณฑิตสะดุดล้มได้
เพรำะต้องเคลื่อนไหวด้วยควำมรวดเร็วตลอดเวลำ)
4.3 ทรงผม
4.3.1 บัณฑิตชำย ตัดผมทรงสุภำพ ยำวไม่เกินต้นคอ ไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชำติ
4.3.2 บัณฑิตหญิง ไว้ผมทรงสุภำพ ไม่ควรตั้งช่อผมด้ำนหน้ำให้สูงจนกระทั่งสวมหมวกให้ปีกหมวกขนำนกับ
พื้นไม่ได้ หำกผมยำวควรรวบหรือเกล้ำมวย งดกำรติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ทำสีผมให้ผิดธรรมชำติ
4.4 กำรใช้เครื่องประดับ : งดกำรประดับตกแต่งร่ำงกำยด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่ำวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน
นำฬิกำ สำยรัดข้อมือ ด้ำยสำยสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่ำงหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่สวม
มำลัยดอกไม้บนศีรษะ ไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นดำ (สวมแว่นสำยตำได้) และขอควำมกรุณำงดใช้น้ำหอม
4.4 กำรไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้น ไม่ทำสีเล็บ และไม่ตกแต่งเล็บ
4.5 กำรพกพำสิ่งของเข้ำไปในบริเวณพิธี
วันฝึกซ้อมรวม ไม่อนุญำตให้พกพำกระเป๋ำถือ/กระเป๋ำสะพำย/ถุงใส่สมั ภำระต่ำง ๆ เข้ำไปในกำรฝึกซ้อม
ยกเว้น สิ่งของที่จำเป็น คือ กุญแจห้อง กุญแจรถ โทรศัพท์มอื ถือ (ปิดเครือ่ ง) และกระเป๋ำสตำงค์ โดยต้องเก็บสิ่งของที่
พกพำไว้ในกระเป๋ำกำงเกงหรือกระโปรงเท่ำนั้น
วันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ไม่อนุญำตให้พกสิง่ ของใด ๆ เข้ำไปในห้องพิธี
โดยเฉพำะเครื่องมือสื่อสำรทุกชนิด แทบเลต คอมพิวเตอร์แบบพกพำ เหรียญ บัตรเครดิต บัตร ATM กระเป๋ำทุกชนิด
กระดำษเช็ดหน้ำ ขนม ลูกกวำด อนุญำตเฉพำะกำรพกธนบัตรจำนวนไม่เกิน 100 บำทและให้ใส่ไว้ในกระเป๋ำกำงเกง
กระโปรง หรือเสือ้ – สิง่ ของต้องห้ำมทีต่ รวจพบจะไม่คนื

ข้อปฏิบัติสำหรับกำรฝึกซ้อม ฯ พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ม.อ. ปีกำรศึกษำ 2561 – หน้ำ 10

แผนผังจุดบนเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปการศึก า 2561
7 - 9 กันยายน 2562

จุดที่ 5
ก้าว าก ดุ 5 ป 6 ( า้ ย ขวา ชิด หรือ ก้าวชิด รับ แ ว้ แต่ก้าวสั้นหรือยาว)
จุดที่ 4 ; ถวาย วามเ ารพ
ก้าว าก ุด 4 ป 5 ( ้าย ขวา ถอน หรือ ้าย ขวา ชิด านับ)

0.15 m

0. 0 m
0.80 m

ถอยชิดขวา
4-5 ก้าว

0.80 m

จุดที่ 3
ระยะห่างระหว่างจุดประมาณ 0.80 m หรอ 80 cm

0.35 m

0.85 m

0.60 m
0.50 m

1.45 m

ระยะรวม 2.90 m

เดินปกติตามแนว มาเริ่มเข้า ังหวะที่ ุดแรก
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาชี้แจง
มีการ ดระยะระหว่าง ุด ห้เห ือ เ นติเมตร ห้บัณฑิตก้าวสั้น ้าย ขวา ชิด
แนวเดินเปนเส้นโ ้ง เพื่อ ดระยะเว า ากการเดินหักมุม าก ดังนั้นบัณฑิตต้องก้าวต่อเนื่องด้วย วามรวดเรว
าก ุด 3 ป 5 บัณฑิตต้องเริ่มเบี่ยงตัว ห้หน้าตรง ่งอา นธรรมชาติเ กน้อย
ุด 4 เบี่ยง ้ายออกมา ากแนวก างเ กน้อย เพื่อ ดการเบียด ห ่ของบัณฑิตที่ถอยกับบัณฑิตที่เข้า ป ุด 5
แนะนา ห้บัณฑิตปรับก้าวของตัวเอง าก ุด 4 ป ุด 5 อา ก้าวเพียงก้าวเดียว หรือ ้าย ขวา ชิดรับ ก ด้
แนะนา ห้บัณฑิตถอยชิด ปทางด้านขวา โดยนาด้วยเท้าขวา นับ ังหวะ ป - ก้าว แ ้วถวาย วามเ ารพ
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ทรงผมสาหรับบัณฑิตชาย ที่รับราชการตารวจหรอทหาร
ห้ตัดผมสั้นตามระเบียบกระทรวงก าโหมแ ะสานักงานตารว แห่งชาติ (ตัดผมสั้นด้านข้างขาวทั้ง 3 ด้าน
แ ะด้านบน วามยาว ม่เกิน 3 เ นติเมตร)
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ท่าเดินสาหรับบัณฑิตชายที่แต่งเคร่องแบบตารวจหรอทหาร

จังหวะหนึ่ง
ผู้ปฏิบัติก้าวเท้า ้าย ปข้างหน้า น ักษณะของการเตะเท้า ปทั้งท่อน นขาเหยียดตง ป ายเท้างุ้ม ่าเท้าสูง
ากพื้นประมาณหน่ง ืบ ยกมือขวา ่งนิ้วทั้งห้าเรียงชิดติดกันแ ะเหยียดตงมาข้างหน้าอยู่ประมาณหัวเขมขัด ห่าง าก
หัวเขมขัดประมาณหน่ง ่ามือ น ักษณะบิด ่ามือเ ียง ปข้างหน้า ข้อศอกงอเ กน้อย พร้อมกันนั้น ช้มือ ้ายยกกระบี่
เอนป าย ักกระบี่ ปข้างหน้า ห้ป าย ักกระบี่สูง ากพื้นประมาณหน่ ง ืบ พ ิก ักกระบี่ ห้ด้านบนอยู่ทางพื้น โกร่ง
กระบี่อยู่นอกตัวแขน ้ายทิ้งข้าง าตัวโดย ม่แกว่ง
จังหวะสอง
ผู้ปฏิบัติตบเท้า ้าย งบนพื้นเตม ่าเท้าอย่างแขงแรง พร้อมกันนั้น ห้สะบัดมือขวา ปข้างห ังเ ียง ปทางขวา
หันห ังมือนอกกนอก าตัว นแขนขวาเหยียดตง ( น ักษณะการฟันมือ) ากนั้น ห้ถ่ายน้าหนักตัว ปที่เท้า ้าย ส้นเท้า
ขวาเปิด ต่อ ากนั้น ห้เตะเท้าขาว ปข้างหน้า น ักษณะเดียวกันกับการเตะเท้า ้ายออกเดินก้าวแรก ส่วนมือ ้ายยัง ง
ปฏิบัติเช่นเดิม ากนั้น ห้เดินส ับเท้าแ ะแกว่งแขน น ักษณะเดียวกัน

