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ขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
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1.1 ลำ�ดับขั้นตอนพิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร 
     กรณีไม่มีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

1.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสถานที่จัดพิธี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) วงดุริยางค์บรรเลง 

    เพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนยืนตรง หันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ 

2.  เสด็จฯ ถึงอาคารอเนกนิทัศน ์ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้นเสด็จเข้าสู่อาคาร บัณฑิตร้องเพลง      

    สรรเสริญพระบารมีรับเสด็จและถวายความเคารพเมื่อเสด็จผ่าน

3.  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ (ห้องรำาไพพรรณี) ทรงฉลองพระองค์ครุย

4.  เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังห้องประชุม (ห้องพระปกเกล้า)

5.  เสด็จฯ เข้าสู่ห้องประชุม 

6.  ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทุกคนยืนตรงพนมมือ (ผู้นับถือศาสนาอื่น ยืนตรง)

7.  ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ

  และนั่งพร้อมกัน

8.  ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค)

  *ในกรณีรอบท่ี 1 ของปี : ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน  

  กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทานพระราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระราโชวาท

9.  นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย   และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ 

  ผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิเข้ารับพระราชทาน

  ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

10.  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ ์ตามลำาดับ

11.  อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

12.  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
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13.  กรณีที ่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย เมื ่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก 

      รับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จส้ินแล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยลำาดับถัดไปกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงาน

  ของมหาวิทยาลัยและกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
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16.  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

17.  ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำาคำาปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวคำาปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ 

  เมื่อจบคำาปฏิญาณ

18.  อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ

19.  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ

20.  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ 

21.  กรณีเป็นภาคแรก (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสด็จ)

 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 - ประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ

      กรณีเป็นภาคหลัง

 - ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย

 - เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่งเสด็จ)

 - ประทับรถยนต์พระที่นั่ง (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

 - เสด็จฯ กลับ

22.  ผู้แทนบัณฑิต ถวายเครื่องไทยธรรม 

23.  เสร็จพิธี
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1.2 ลำ�ดับขั้นตอนพิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร 
      กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

1.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสถานที่จัดพิธี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) วงดุริยางค์บรรเลง   

    เพลงสรรเสริญพระบารมี ทุกคนยืนตรง หันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ 

2.  เสด็จฯ ถึงอาคารอเนกนิทัศน ์ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร จากนั้นเสด็จเข้าสู่อาคาร บัณฑิตร้องเพลง    

    สรรเสริญพระบารมีรับเสด็จและถวายความเคารพเมื่อเสด็จผ่าน

3.  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ (ห้องรำาไพพรรณี) ทรงฉลองพระองค์ครุย

4.  เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ไปยังห้องประชุม (ห้องพระปกเกล้า)

5.  เสด็จฯ เข้าสู่ห้องประชุม (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

6.  ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทุกคนยืนตรงพนมมือ (ผู้นับถือศาสนาอื่น ยืนตรง)

7.  ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ

    และนั่งพร้อมกัน

8.  ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค)

  *ในกรณีรอบท่ี 1 ของปี : ประธานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน  

  กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทานพระราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระราโชวาท

9.  นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย   และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ 

  ผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ  และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิเข้ารับพระราชทาน  

     ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

10.  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ ์ตามลำาดับ
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1.2 ลำ�ดับขั้นตอนพิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร 
      กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

11.  อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  มหาบัณฑิต และปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต

12.  อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

13.  พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำาดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

14.  กรณีที ่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย  เมื ่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรก 

     รับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว นายกสภาของมหาวิทยาลัยต่อไป กราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงาน 

      ของมหาวิทยาลัยและกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู ้ซึ ่งสภามหาวิทยาลัยมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ ์

      และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

15.  พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ ์ตามลำาดับ

16.  อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

17.  พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลำาดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

18.  ผู้แทนบัณฑิตกล่าวนำาคำาปฏิญาณ  บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักด์ิกล่าวคำาปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และถวายความเคารพ

  เมื่อจบคำาปฏิญาณ

19.  อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ

20.  เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 

21.  เสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ส่งเสด็จ)

22.  ทรงเปื้องฉลองพระองค์ครุยและประทับพัก หรือ เสด็จกลับ (แล้วแต่รอบ)

23.  จัดเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต

24.  นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต มายังพาน

      เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

25.  อธิการบดี อ่านประกาศพระมหากรุณาธิคุณ

26.  อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

27.  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็พระเจ้าอยู่หัว

  ตามลำาดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

28.  ในกรณีท่ีรอบน้ันมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

   ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาดับถัดไปดำาเนินการ ตามเอกสาร 1.2 ข้อ 24 - 30 ตามลำาดับ

29.  ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม

30.  เสร็จพิธี



บทที่ 2 

การแต่งกายและข้อปฏิบัติิ
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2.1 ก�รแต่งก�ยของอ�จ�รย์ บุคล�กร และแขกผู้มีเกียรติ

การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร

1.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า 

2.  ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำากับแถวบัณฑิต และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  หรือชุดขอเฝ้า 

  และสวมครุยวิทยฐานะ

3.  ผมรวบให้เรียบร้อย  ไม่ไว้หนวดเครา

4.  รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำาล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ 

5.  อาจารย์ และบุคลากรหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว

6.  ติดบัตรอนุญาต

การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ

1.  ชาย

  - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสากลนิยม

  - สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)

  - ติดบัตรอนุญาต

  - ไม่นำากระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี

  - ปิดโทรศัพท์มือถือ

 

2.  หญิง

  - เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม

  - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำาล้วนไม่มีลวดลาย และเครื่องตกแต่งโลหะ 

  - ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว

  - ครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)

  - ติดบัตรอนุญาต

  - ไม่นำากระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี

  - ปิดโทรศัพท์มือถือ
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2.2 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ

1.  บัณฑิตชาย

  - ผมทรงสุภาพ  ไม่มีหนวดเครา

  - เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอว ขนาดที่ขอบกางเกงทับได้เรียบร้อย

  สวมเสื้อไว้ในกางเกง

  - สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า

  - กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท

  - เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำาหนด)

  - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำาหนด)

  - ถุงเท้าสีดำาไม่มีลวดลาย

  - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำาล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

2.  บัณฑิตหญิง

  - เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย

  - เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม 

  ตัวเสื้อยาวเลยสะเอว ขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ) 

  และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย

  - กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 

  - เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำาหนด)

  - ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตัว

  - รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำาล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

  - บัณฑิตที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อคอเชิ้ต สีขาว ต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง

หมายเหตุ

     บัณฑิตที่ต้องการแต่งกายตามเพศสภาพที่ผิดไปจากเพศกำาเนิด ให้ปฏิบัติดังนี้

     1.)  ทำาหนังสือขออนุญาตไปยังสำานักพระราชวัง โดยผ่านประธานคณะกรรมการดำาเนินงาน

          ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นโรคสลับเพศ

          และใบรับรองแพทย์ว่าแปลงเพศแล้ว

     2.)  การขานนาม ให้ขานนามตามคำานำาหน้านามที่ปรากฏในปริญญาบัตร
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2.2 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  ข้าราชการพลเรือนสามัญ

  - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

  - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

 

2.  ข้าราชการตำารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร

  - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว 

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

  - คาดกระบี่กับสายกระบี่ 

  - นำาถุงมือสีขาวไปด้วย 

  - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)

3.  ข้าราชการตำารวจและทหาร ชั้นประทวน

  - สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำาหนด (ชุดสำาหรับเข้าเฝ้า)

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

  - คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี) 

  - นำาถุงมือสีขาวไปด้วย 

  - เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
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2.2 ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต

การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.  บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย

  - สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ

  - สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

2.  บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง

  - สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ

  - สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน

  - สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำา ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว

  - สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)

  - ติดบัตรประจำาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ำากว่าเข็มวิทยฐานะ)

หมายเหตุ 

    บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนา สามารถกระทำาได้  

 โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา (ใช้ผ้าคลุมผมสีดำา)
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2.3 ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต

1.  ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

2.  แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำาหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

3.  ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง โบว์สีสรรหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ 

  ให้ใช้ยางรัดผมสีดำา

4.  เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย

5.  ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว

6.  ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น

7.  ไม่นำาอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช้ก เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู กระดาษซับมัน ลูกอม 

  ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าในห้องพิธี

8.  เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจำาเป็น หากมีเหตุจำาเป็นต้องแจ้งอาจารย์

  หรือบุคลากรผู้กำากับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั ่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม

  และจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา

9.  เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจำาเป็นต้องนำาติดตัว ให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง)

10.  บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างสำาหรับใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาต

    ให้นำากระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน

หมายเหตุ

         อาจมีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมของแต่ละภาค หากสงสัยสอบถามมหาวิทยาลัยที่สังกัด



บทที่ 3 

คำากราบบังคมทูลและการขานนามบัณทิต



  คู่มือฝึกซ้อมบัณฑิตงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง วันที่ 9 - 12 เมษายน 2562 17

3.1 คำ�กร�บบังคมทูลและคำ�ลงท้�ยของน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)…………………………..........................………............…....

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………….………………….… มีความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม 

ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ทั่วราชอาณาจักร

ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ ่ง ท ี ่ ใต ้ฝ ่าละอองธุล ีพระบาทเสด็จพระราชดำาเน ินในวันนี ้  ย ังความปลื ้มปีต ิ  

แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน.............................................................

(กิจการของมหาวิทยาลัย)......................................โดยสรุปดังนี้

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...................................................................................................

( ถ้ามี )

ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี ้ข ้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล  

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศราชสดุดีพระเกียรติ..........................(พระบรมวงศานุวงศ์)..................... 

ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.................มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ............................มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา........................

แด่.....................(พระบรมวงศานุวงศ์).............................................เพ่ือเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย 

และเพือ่ความเปน็สริสิวัสด์ิพพิฒันมงคลแกม่หาวทิยาลัยราชภฏั...........................สืบไป โดยคณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 

ราชภัฏ.......................... จักนำาปริญญาบัตรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวโรกาสต่อไป

ลำาดับที่หนึ่ง.....................................................................................................................................................

..............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ...................เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา..................เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ลำาดับที่สอง ....................................................................................................................................................

...............………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….................................................................

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ..................เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา.....................เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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3.1 คำ�กร�บบังคมทูลและคำ�ลงท้�ยของน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักด์ิตามลำาดับ ดังน้ี

ปริญญา..........................................................

  .....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์).................................

ปริญญา..........................................................

  .....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์).................................

ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ................... จำานวน..........คน แยกเป็น

ปริญญาบัณฑิต  จำานวน.........คน

ปริญญามหาบัณฑิต จำานวน.........คน

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จำานวน.........คน

ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................และคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำาดับ   

     

      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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3.2 คำ�กร�บบังคมทูลและคำ�ลงท้�ยของอธิก�รบดี
      กรณีไม่มีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏผู้ขานนามบัณฑิตคนแรกของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ข้ึนต้นคำากราบบังคมทูล

เบิกตัวผู้สำาเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)…………………………..................................………………..

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………………….…………….ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………

ปริญญา………………………............................……….บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

ในกรณีที่ผู้เบิกตัวผู้สำาเร็จการศึกษาทำาหน้าที่แทนอธิการบดี ให้ขึ้นต้นคำากราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำาเร็จการศึกษาดังต่อไปนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)….................................……..(ตำาแหน่ง)………..............……

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………….…………...ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………

ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

กรณีที่มีการพักช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เมื่อเริ่มช่วงต่อไปให้ผู้ขานนามบัณฑิต กราบบังคมทูลดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…....................…............. 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………

ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

ผู้เบิกตัวผู้สำาเร็จการศึกษาคนสุดท้ายของแต่ละช่วง ต้องกราบบังคมทูลคำาลงท้ายว่า 

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

หมายเหตุ คำาว่า “และ” ให้อ่านก่อนบัณฑิตคนสุดท้ายของรอบนั้นเท่านั้น
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3.3 คำ�กร�บบังคมทูลและคำ�ลงท้�ยของอธิก�รบดี
      กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)

พร้อมเบิกตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื ่อกราบบังคมทูลเบิกตัว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผู ้แทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต และเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา 

ประจำาปีกาศึกษา………………… ดังนี้

คำากราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า   (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง

/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม).....…...............อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……...............………ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิก  

(ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)………………………....นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………… 

เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

และมหาบัณฑิต ซึ ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ……….………………………………..จะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายหลัง           

ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำาเนินกลับแล้ว

     ขานชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

    (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม).......................................

      ลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานช่ือบัณฑิตต่อ ไม่ต้องกล่าวคำาลงท้าย “ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม” 

ให้กราบบังคมทูลต่อด้วยข้อความต่อไปนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ……..….................................. 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา……………..........................………..(และ)………………..…………..............................…

ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

………………………………………………………………………………………..........................................................……………………….

.........………………………………………………………………………………………………….................................................................

กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้ขานชื่อบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลเบิกตัว

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว ให้กล่าวลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ผู้เบิกตัวบัณฑิตในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเร่ิมกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำาเร็จการศึกษาด้วยข้อความต่อไปน้ี

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ)  

(อ่านเต็ม)....................ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 

เบิกผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………….เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สำาเร็จการศึกษาประจำาปีการศึกษา……………..........................………..(และ)………………..…………..............................…

ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

………………………………………………………………………………………..........................................................……………………….

………………………………………………………………………………………………….........................................................................
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3.4 คำ�ประก�ศพระมห�กรุณ�ธิคุณในสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
      กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับมห�บัณฑิต

คำาประกาศพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………………

ประจำาปีการศึกษา…………………

วัน……………………………………………………………………………

ณ สถานที่ที่กำาหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค

ด้วยพระมหากรุณาธิค ุณในสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู ้ทรงพระคุณ

อันประเสร ิฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำาเน ินในการพระราชทานปริญญาบัตร

สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา.........................แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ……....…..….…..

ในวันนี้ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้

ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู ้สำาเร็จการศึกษาเพื ่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื ้องหน้า 

พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ซึ ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี ้ตามลำาดับ 

เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป

ปริญญา…………………มหาบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.……………………………………………………………………………………………………………………..

ปริญญา…………………มหาบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.……………………………………………………………………………………………………………………..

                      ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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3.5 คำ�ประก�ศพระมห�กรุณ�ธิคุณในสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
      กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

คำาประกาศพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………………

ประจำาปีการศึกษา…………………

วัน……………………………………………………………………………

ณ สถานที่ที่กำาหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค

ด้วยพระมหากรุณาธิค ุณในสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู ้ทรงพระคุณ

อ ันประเสร ิฐ  ทรงพระกร ุณาโปรดเกล ้ า โปรดกระหม ่อม เสด ็จพระราชด ำา เน ิน พระราชทานปร ิญญาบ ัตร

สำาหรับผู้สำาเร็จการศึกษาระดับดุษฎีและมหาบัณฑิต ประจำาปีการศึกษา.........................แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ……..…..….…..

ในวันนี้ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้

ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู ้สำาเร็จการศึกษาเพื ่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื ้องหน้า 

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ซึ ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี ้ตามลำาดับ 

เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป

  

ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.…………………………………………………………………………………………………………………….

ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.…………………………………………………………………………………………………………………….

ปริญญา…………………มหาบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.……………………………………………………………………………………………………………………..

ปริญญา…………………มหาบัณฑิต

1.……………………………………………………………………………………………………………………..

2.……………………………………………………………………………………………………………………..

3.……………………………………………………………………………………………………………………..

            ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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3.6 ก�รจัดเรยีงลำ�ดับปรญิญ�บัตร และก�รข�นน�มบัณฑิต

การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร

การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

1.  การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตรตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยจัดเรียงตามเอกสาร 

  เรื่อง กำาหนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของปีการศึกษานั้น

2.  ให้จัดเรียงลำาดับปริญญาบัตรตามรายชื่อบัณฑิตแต่ละวุฒิการศึกษาตามตัวอักษร

3.  การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตรบัณฑิตเกียรตินิยมให้เรียงตามลำาดับคะแนน

4.  การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้จัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร ตามรายชื่อบัณฑิต 

     แต่ละวุฒิการศึกษาตามลำาดับอักษร

การขานนามบัณฑิต

การขานนามบัณฑิต ให้ขานนามบัณฑิตตามท่ีจัดเรียงรายช่ือของการจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร ตามวุฒิการศึกษาของบัณฑิต 

ตัวอย่าง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1

นายพนม  สมสวัสดิ์ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.78)

นางสาวสมศรี  พันธุ์พาณิชย์ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.65)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2

นางสาวรำาไพ  มะรังษี  (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.37)

นางสาวสมทรง  บุญเจริญ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.34)

นายกฤษดา  พูลเพิ่ม  (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.30)

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

นายชูมาน  นามจตุรัส

นายทนง  จตุรพันธ์

นายบุญมา  ประภาศิริ

นายรัศมี   หมื่นอินทร์

นายเอกวิทย์  เทิดเกียรติกุล



บทที่ 4 
การฝึกซ้อมบัณฑิต
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4.1 ก�รฝึกซ้อมบัณฑิต

1.  เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้กำากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิต

  ทั้งแถวลุกขึ้นยืน 

1.1  เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน  

1.2  เมื่อได้ยินคำาว่า “ฝ่าละอองธุลีพระบาท” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดินไปยืนที่เชิงบันไดจุดขึ้นรับ  

          ด้านซ้ายมือ เพื่อเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดขั้นบนสุด 

1.3  บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของ

  ห้องพิธี แถวท่ี 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสู่เวที ใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาท 

  และเท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท) 

2.  เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  2.1  ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 และเดินต่อไป ณ จุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ) 

  2.2  บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตาม และหยุดที่จุด 13, 12, … ตามลำาดับ

  2.3  เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำาความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องถวายความเคารพ

    ที่จุด 15)  บัณฑิตเอางาน และรับพระราชทานปริญญาบัตร

3. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 

  3.1 ให้ถอยหลังเฉียง 45 องศา  3 ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก 

  3.2 ถวายความเคารพ และหมุนตัวด้านขาว เดินแขนแนบลำาตัวเพื่อลงจากเวที

  3.3 ขณะลงบันใด เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) ไม่เหยียบลาดพระบาท

4.  เมื ่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไป 

  ก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น)

5.  เมื ่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั ่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู ่เวที ถวายความเคารพ และเดินเข้าแถวที่นั ่ง

  ไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลางห้องพิธี 

  ให้หันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึงเดินต่อไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง)

6.  การปรบมือของบัณฑิต

  6.1  ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร

  6.2  ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย

  6.3  ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ

7.  เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้กำากับแถวบัณฑิต

  แถวต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่งเตรียม

  ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
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4.1 ก�รฝึกซ้อมบัณฑิต

8.  ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  8.1  การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด

    เมื ่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี

    เริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2 

  8.2  ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที ่บันไดจุดขึ ้นรับขั ้นบนสุด 

     เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 

     เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15

9.  การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิต

  กล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื ่อผู ้ขานนามบัณฑิต

  อ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15

10.  เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของรอบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี)   

  10.1  ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำาหน้าที่กล่าวนำาคำาปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหน้าเวที (ที่ตั้งไมโครโพน)

  10.2  เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) 

  10.3  ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน  ผู้แทนบัณฑิต บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ เมื่อกล่าว

     คำาปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ 

  10.4  ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่ 

11.  บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ

12.  อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ 

  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ 

  12.1  เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง

          และพร้อมเพรียงกัน 

  12.2  ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ 

  12.3  จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ 

    ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน

13.  เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพ้นประตูสถานที่จัดงาน (สถานที่กำาหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) 

  บัณฑิตออกจากห้องพิธีได้ (รอบแรกให้บัณฑิตออกประตูด้านขวาของห้องพิธีเพียงด้านเดียว)

หมายเหตุ   

   การให้สัญญาณของผู้กำากับแถวบัณฑิต กระทำา ดังนี้

   1.  ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว 

   2.  ยื่นมือขวา (หงายมือ)  เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน 

   3.  คว่ำามือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน 

   4.  ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่ง

   5.  เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง
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4.2 ก�รฝึกซ้อมบัณฑิต
       กรณีมีก�รพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรดุษฎีบัณฑิตและมห�บัณฑิต

1.  การจัดที่นั ่งบัณฑิตให้บัณฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้องพิธี แถวที่ 1 ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต 

  นั่งฝั่งขวาห้องพิธี แถวที่ 1 ดังภาพ

2.  เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัย   

  2.1  ให้ผู้กำากับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพพร้อมกัน

  2.2  บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายห้องพิธี 

  2.3  ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอี้ตัวแรกของฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี 

3.  บัณฑิตคนแรกยืนรอท่ีบันไดจุดข้ึนรับข้ันบนสุด บัณฑิตท่ีฝ่ังด้านขวาห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดย ไม่ต้องถวายความเคารพ

  (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่งฝั่งด้านขวาห้องพิธี แถวที่ 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท)

4.  อธิการบดีเร่ิมกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต

5.  เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำาเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  5.1  ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินต่อไปยืนตรงจุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ)  

    บัณฑิตคนที่ 2-14 เดินตามไปหยุดที่ จุดที่ 13, 12, … ตามลำาดับ 

  5.2  เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำาความเคารพที่จุดที่ 14 และเดินเข้าจุดที่ 15 (ไม่ต้องทำาความเคารพ

    จุดที่ 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 

ขั้นตอนการฝึกซ้อมให้ดำาเนินตามเอกสารชุดที่ 2

เม่ือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ กลับแล้ว จะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

ขั้นตอนดังนี้

1.  จัดเตรียมสถานที่

2. นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวและอัญเชิญปริญญาบัตร 

                มาวางท่ีพานเบ้ืองหน้าพระฉายาลักษณ์  ถวายเคารพ และถอยกลับเข้าท่ีน่ัง

3.  อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.  อธิการบดี และคณะขานนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

  จากพานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5.  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำาดับ(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)

6.  ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม

7.  เสร็จพิธี

ที่นั่ง  แขกผู้มีเกียรติ   แขกผู้มีเกียรติ    

          อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำากับแถวบัณฑิต 

แถวที่ 1     บัณฑิต    ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

แถวที่ 2     บัณฑิต      บัณฑิต             
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                   พระแท่นสูง 1.21 ซม.

              ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 ซม.
               จุดท่ี 15 กำาหนดเป็นรูปส่ีเหล่ียมสองรูปสองสีซ้อนทับกัน
      

    

       90 ซม.

             จุดที่ 14

             กำาหนดเป็นรูปกากบาท

                       90 ซม.    จุดที่ 16

           จุดที่ 13  ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา 3 ก้าวยาวๆ

 จุดที่ 1-12 ห่างจุดละ 90 ซม.          90 ซม.  หมายเหตุ : 

                   - จุดทำาความเคารพ

 จุดที่ 1        จุดที่ 12         - จุดที่ 16 ไม่มีกำาหนดบนเวที

       

   

 

4.3 ร�ยละเอียดประกอบก�รฝึกซ้อม

1.  จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร 

2.  จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร 

3.  จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้

  ถ้าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ ่มเลี ้ยวเข้าจุดที่ 13 จากจุดที่13 เริ ่มเฉียง

  เข้าสู่จุดท่ี 14 จุดท่ี 14 และจุดท่ี 15 อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นท่ีประทับ และจุดท่ี 16 เป็นแนวเส้นเฉียง 45 องศา

4.  ในการเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุดให้บัณฑิตทุกคนบนเวที เร่ิมเดินพร้อมกันเม่ือผู้ขานช่ือบัณฑิต ขานคำาว่า “นาย” “นาง” “นางสาว”

  หรือตำาแหน่ง “ยศ” ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว (ไม่เดินก้าวเดียว โดยเฉพาะบัณฑิตชาย อาจมองคล้ายกบกระโดด) 

  ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด

5.  การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดต่อไป หน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่าน

  จุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ

6.  การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำาตัว (ไม่แกว่งแขน)

7.  บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 (ไม่จำาเป็นต้องพร้อมกัน)
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4.3 ร�ยละเอียดประกอบก�รฝึกซ้อม

8.  วิธีถวายความเคารพ

การถวายความเคารพสำาหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

บัณฑิตชาย

- ยืนชิดเท้า โค้งลำาตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง

บัณฑิตหญิง

การถอนสายบัวจุดที่ 14

- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ลำาตัวต้ังแต่ท่อนเอวข้ึนไปต้ังตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้า

เพ่ือก้าวเข้าจุดท่ี 15 แขนแนบลำาตัว

การถอนสายบัวจุดที่ 16

- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหน่ึงตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำาตัว ลำาตัวต้ังแต่ ท่อนเอวข้ึนไป ต้ังตรง 

ชักเท้ากลับเข้าท่ีเดิม แขนแนบลำาตัว

การถวายความเคารพสำาหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ

บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ   

ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายคำานับเหมือนกับบัณฑิต

ชายที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ 

ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพ ให้ถวายคำานับ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ให้ถอนสายบัว

เหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา

9.  การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรง

แนบลำาตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอนหลังทันที

10.  วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดลำาตัว ปริญญาบัตรขนานกับลำาตัว ในแนวตรง 

 และจะต้องถือตลอดเวลาในห้องพิธี 

 หมายเหต ุ  

การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัวให้เร็วกระทำาได้ ดังนี้ 

1.  เมื่อเดินจากจุดที่ 13 เข้าจุดที่ 14 ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะซ้าย ขวา ชิด ปัดเท้าหลังเล็กน้อย

2.  ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุดที่ 14 ก้าวมาข้างหน้าติดต่อไปเลย เป็นจังหวะซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับ

  เอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร

3.  ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมอบหมายอาจารย์หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ้อม

  ดูแลบัณฑิต 6 จุด ดังนี้

จุดที่ 1 บันไดทางขึ้นเวที 1 คน

จุดที่ 2 ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที 1 คน

จุดที่ 3 ดูแลจุดทำาความเคารพและจุดรับ 1 คน

จุดที่ 4 ดูแลการลงบันได 1 คน

จุดที่ 5 ดูแลก่อนเข้าสู่แถวที่นั่งไม่ให้เกิดติดขัด 1 คน

จุดที่ 6 ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท 1 คน
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4.4 ก�รข้�มล�ดพระบ�ท (บรเิวณแกนกล�งหอประชุม กรณีห้องประชุมมีล�ดพระบ�ท)

การข้ามลาดพระบาท แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 กรณีท่ี 1.  ข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวท่ีน่ังเป็นแถวพร้อมกัน โดยอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณ

บัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด  ข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้น แถวที่ 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนข้าม

ลาดพระบาท)

 กรณีที่ 2.  หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตเดินลงจากเวทีเป็นรายบุคคล บัณฑิตที่นั่งแถว A ทั้งหมด  

ต้องถวายความเคารพ เมื่อจะก้าวข้ามลาดพระบาทตรงแกนกลางหอประชุม (ถ้ามี)

วิธีข้ามลาดพระบาทตรงแกนกลางหอประชุม (ถ้ามี) 

 เพื่อความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงกำาหนดลักษณะการเดินในแถวเก้าอี้ และท่าทางในการข้าม 

ลาดพระบาท ดังนี้

 1.  บัณฑิตหญิง 

      1.1  บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้

                 ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา และย่อตัว (ถวายความเคารพ)  

ก้าวเท้าซ้าย เพื่อเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท

      1.2  ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้ 

            ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา ก้าวเท้าซ้าย เพื่อเหยียบ 

บนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท

 2.  บัณฑิตชาย 

      2.1  ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้

             ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบลาดพระบาท และถวายความเคารพ 

(คำานับ) ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท)

      2.2  ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติ ดังนี้

                    ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบลาดพระบาท ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม

เพื่อให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท)

 หมายเหต ุ 

    การเดินในแถวเก้าอี้ ซึ่งมีเนื้อที่จำากัด ให้บัณฑิตเดินหันหน้าสู่เวที ก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างและเท้าขวาชิด

(เดินแบบสไลด์ตัว)
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4.5 คำ�ปฏิญ�ณของบัณฑิตผู้ได้รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

ให้เริ่มกล่าวคำาปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)

 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูล/พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส/นำาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ 

/ถวายคำาปฏิญาณดังต่อไปนี้

(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน)

ข้าพเจ้า/……………………....................…………..(กล่าวชื่อของตนเองทุกคน)………………………….........…………………

ขอกล่าวคำาปฏิญาณต่อท่ีประชุม/อันมีพระรัตนตรัย/สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ  

/และคณาจารย์/ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า

1.  ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์/อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวร/  

    ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย

2.  ข้าพเจ้าจักบำาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม/ใช้ความรู้ท่ีได้รับมาในทางท่ีชอบ 

 /ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม/และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ

3.  ข้าพเจ้าจักรักษาไว้/ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด/จักเคารพนับถืออาจารย์/ 

     และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป 

    (ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)

          “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
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4.6 ขั้นตอนก�รขึ้นรบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรของบัณฑิตกิตติมศักดิ์

1.  เมื ่อนายกสภามหาวิทยาลัยอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครั ้งที ่ 1) บัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ ้น ก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว

     ถวายความเคารพ และเดินแขนแนบลำาตัว ขึ้นบนเวที

2.   หยุดที่จุดที่ 1 ถวายความเคารพ และเดินต่อไป หยุด ณ จุดกลางเวที (ตามที่ได้ซักซ้อม) ถวายความเคารพ นายกสภา

     มหาวิทยาลัยจะประกาศเกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอื่นๆ (ถ้ามี) จนครบ

3.  นายกสภามหาวิทยาลัยเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัย อ่านชื่อคนใด คนนั้น

    ถวายความเคารพ

4.  เดินไปหยุดที่จุดที่ 14 ถวายความเคารพ และเดินเข้าจุดที่ 15 รับพระราชทานปริญญาบัตร

5.  รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ถอยหลังยาว 3 ก้าว หยุดถวายความเคารพ หมุนตัวด้านขวา เดินลงจากเวที            

6.  หยุดถวายความเคารพ ณ หัวแถวแรก แล้วเดินผ่านแขกผู้มีเกียรติ ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าเข้าสู่เวทีหอประชุม 

  ถวายความเคารพ แล้วเดินไปจนถึงที่นั่ง ถวายความเคารพก่อนนั่ง

7.  กรณีมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจะเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคน

  โดยคนแรกรับแล้ว ถอยหลัง 3 ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนถัดไป

  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน



บทที่ 5 
การจัดแถวที่นั่ง และการเข้าสู่ห้องพิธี
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5.1 แผนผังจุดพักรอบัณฑิต
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5.2 แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิธี



บทที่ 6 
ข้อมูลและการเตรียมการ
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6.1 ส่ิงที่มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏแต่ละแห่งต้องดำ�เนินก�ร

1.  ฝึกซ้อมบัณฑิตตามลำาดับขั้นตอนให้แม่นยำา เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเฉลี่ยประมาณ

  ประมาณ 32 คน ต่อ หนึ่งนาที

2.  นัดหมายบัณฑิตตั้งแถว ณ บริเวณสถานที่นัดหมายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเวลาดังต่อไปนี้

  รอบแรก ตั้งแถว  เวลา  13.00 น.

    เดินแถว  เวลา   14.00 น.

  รอบหลัง ตั้งแถว  เวลาประมาณ 17.00 น.

  เดินแถว  หลังรอบแรกเสร็จพิธี

3.  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เรียงลำาดับให้ตรงกับบัญชีผู ้ขานนามบัณฑิตและบัญชี

  การจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร

4.  แจ้งจำานวนบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ฝ่ายจัดท่ีน่ังบัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือคณะอนุกรรมการ

    ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบโดยเร็ว เพื่อประสานผู้ขานนามบัณฑิตและฝ่ายจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร

5.  จัดอาจารย์หรือบุคลากรนั่งกำากับแถวบัณฑิต แถวละ 1 คน

6.  การนัดหมายบัณฑิตกิตติมศักดิ์เพื ่อการฝึกซ้อมบนเวที ให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้าหอประชุม โดยที่ไม่ต้องเดินแถว

  พร้อมกับบัณฑิตอื่นๆ

  รอบแรก เวลา 12.00 น.

  รอบหลัง เวลา 16.00 น.

7.  บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาหัก แขนหัก ตาพิการ ใช้ไม้เท้า หรือต้องใช้ผู้พยุง หรือใช้มือซ้ายรับพระราชทาน

  ปริญญาบัตร ขอให้แจ้งชื่อ เลขที่ สาขา และรายละเอียดของความบกพร่อง พร้อมสาเหตุ ให้ฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตของ

  แต่ละมหาวิทยาลัยทราบล่วงหน้า เพื่อแจ้งให้คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบ

8.  ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำากับแถวบัณฑิตตรวจการแต่งกายและความเรียบร้อยของบัณฑิตในความรับผิดชอบ ให้เป็นไป

  ตามระเบียบที่กำาหนด

9.  หากมีบัณฑิต 2 มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแรกจัดผู้แทนบัณฑิต

  ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหลังกล่าวนำาคำาปฏิญาณ

  อนึ่ง อาจารย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่บัณฑิตจะเดินแถว เข้าห้องพิธี 

  หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน 08 1936 5362 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

  (สำาหรับผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร และสูจิบัตร ขอให้จดจำาเลขประจำาตัวประชาชนด้วย)
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6.2 ข้อมูลก�รเตรยีมก�รพิธีรบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

การเตรียมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.  ฝ่ายรวมบัณฑิต เพื่อตั้งแถวเดินเข้าสู่หอประชุม ให้อาจารย์หรือบุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำาหน้าที่เรียก

  แถวบัณฑิต โดยมีอาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน และอาจารย์โกมินร์ คล้ายวงศ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ประสาน

2.  ฝ่ายกำากับแถวบัณฑิต ให้ผู้กำากับแถวบัณฑิตทำาหน้าที่กำากับแถวบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบ

  ตรวจความเรียบร้อยของบัณฑิต ตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้าห้องพิธีนำาแถวบัณฑิตเข้าห้องพิธี และกำากับแถวบัณฑิต

  ที่รับผิดชอบตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นพิธีการ

3.  ฝ่ายตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้ทำาหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต อย่างน้อย 2 คน และประจำาที่

  ก่อนเวลาบัณฑิตเดินแถวในจุดตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรนับแยกบัณฑิตอีกอย่างน้อย 2 คน 

  และมีอาจารย์หรือบุคลากรตรวจความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายอีก 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน

4.  ฝ่ายประจำาเคร่ืองตรวจ ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรประจำาเคร่ืองตรวจ เคร่ืองละ 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน รวม 4 คน

5.  ฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรทำาหน้าที่ภายในหอประชุมอย่างน้อย 7 คน หากมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน  

  ปริญญาบัตรเกิน 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ขอความอนุเคราะห์อาจารย์หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกปฏิบัติหน้าที่

6.  ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตบนเวที ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรควบคุมดูแลการฝึกซ้อมบนเวทีอย่างน้อย 5 คน

7.  ฝ่ายดูแลความเรียบร้อยภายในหอประชุมขณะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้มีอาจารย์ หรือบุคลากรนั่งอยู่ภายใน

  หอประชุม อย่างน้อย 2 คน หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏละ 1 คน และนั่งบริเวณรอบนอกหอประชุมอีกตามสมควร

หมายเหตุ 

   อาจารย์หรือบุคลากรท่ีไปปฏิบัติหน้าท่ียังจุดต่างๆ ให้ไปถึงจุดปฏิบัติการก่อนเวลาท่ีบัณฑิต จะเดินแถวเข้าหอประชุม
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6.3 ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�ส่ังแต่งตั้ง
       เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมก�รฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

1.  คณะกรรมการอำานวยการ

  หน้าที่  กำาหนดนโยบายและตัดสินปัญหา

2.  คณะกรรมการดำาเนินการกลาง

  หน้าที ่ 1. วางแผนการดำาเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

  2. กำาหนดขั้นตอนและพิธีการการรับพระราชทานปริญญาบัตร

  3. กำากับดูแลความเรียบร้อยบัณฑิตในวันฝึกซ้อม

3.  คณะกรรมการดำาเนินการฝึกซ้อมของคณะ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  3.1  ฝ่ายดำาเนินงาน

    หน้าท่ี  วางแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะและตัดสินปัญหา

  3.2  ฝ่ายขานนามบัณฑิต (ท่านละประมาณ 150-200 คน) 

    หน้าที ่ ขานนามบัณฑิตของคณะ

  3.3  ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและกำากับบัณฑิต กลุ่มละ 5-7 คน

    หน้าที ่ 1. รับรายงานตัวบัณฑิตในวันซ้อมย่อย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด 

    2. ฝึกซ้อมบัณฑิตและกำากับบัณฑิตประจำากลุ่มในวันซ้อมย่อย

    3. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต

  3.4  ฝ่ายกำากับแถวบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

    หน้าที ่ 1. กำากับแถวบัณฑิตและตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบในวันซ้อมใหญ่        

    และวันพระราชทานปริญญาบัตร 

    2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตและนำาบัณฑิตเข้าหอประชุม

    3. จัดบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่งและตรวจสอบจำานวนบัณฑิต เมื่อบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

    4. กำากับแถวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบตามขั้นตอนพิธี ตลอดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

  3.5  ฝ่ายตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต

    หน้าที่  ตรวจความเรียบร้อยบัณฑิตในวันซ้อมย่อย

  3.6  ฝ่ายสวัสดิการ

    หน้าท่ี  จัดบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำาด่ืม สำาหรับอาจารย์และบุคลากรท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อม

4.  คณะกรรมการพิธีการ

  หน้าที ่ เป็นพิธีกรและดำาเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันฝึกซ้อมบัณฑิต

5.  คณะกรรมการประเมินการฝึกซ้อมบัณฑิต

  หน้าที่  ตรวจประเมินการฝึกซ้อมบัณฑิตและให้คำาปรึกษา

6.  คณะกรรมการตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตและจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร (บุคลากรจากสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

  หน้าท่ี  ตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตและจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร

7.  คณะกรรมการอัญเชิญปริญญาบัตร (สำาหรับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต)

  หน้าที่  ฝึกซ้อมอัญเชิญปริญญาบัตรในวันซ้อมใหญ่ รอบเช้าและรอบบ่าย ณ สถานที่ที่กำาหนด
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6.3 ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�ส่ังแต่งตั้ง
       เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมก�รฝึกซ้อมบัณฑิตพิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

8.  คณะกรรมการรวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำาหนด

  หน้าท่ี  รวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำาหนด รอบเช้า เวลา 09.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. ในวันซ้อมใหญ่ 

            (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

9.  คณะกรรมการกำาหนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  หน้าที ่ กำาหนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำาหนด ในวันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่

10.  คณะกรรมการจัดที่นั่งบัณฑิต

    หน้าท่ี  1. จัดบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่ง

    2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตประจำาที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

    3. กำากับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นรับและลงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

11.  คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์

    หน้าที่  1. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดและถ่ายภาพวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่

    2. จัดเครื่องเสียงและจัดบุคลากรรับผิดชอบระบบเสียงทุกจุดตามสถานที่ที่กำาหนดวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่

12.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

    หน้าที ่ 1. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    2. จัดทำาซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

    3. ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมบัณฑิตในวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่

13.  คณะกรรมการสวัสดิการและตกแต่งสถานที่

    หน้าท่ี  1. จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำาด่ืม สำาหรับบริการอาจารย์และบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงาน ในวันฝึกซ้อม

    ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

    2. จัดตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมในวันซ้อมใหญ่ ณ สถานที่ที่กำาหนด

14.  คณะกรรมการไฟฟ้า

    หน้าที ่ ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ที่กำาหนด เพื่อการฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

15.  คณะกรรมการจัดสถานที่

    หน้าที่  1. จัดสถานที่สำาหรับฝึกซ้อมย่อย ณ สถานที่ที่กำาหนด

    2. จัดและตกแต่งสถานที่ ณ สถานที่ที่กำาหนดในวันซ้อมใหญ่

    3. จัดเตรียมเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอ้ี สำาหรับรับรายงานตัวบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและจัดท่ีน่ังสำาหรับบัณฑิต บริเวณด้านนอก 

    ณ สถานที่ที่กำาหนดในวันซ้อมใหญ่กรณีมีบัณฑิตจำานวนมาก

    4. จัดเตรียมแท่นจำาลองสำาหรับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

16.  คณะกรรมการการเงิน

    หน้าท่ี  1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานตามโครงการ

    2. ทำาการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ

17.  คณะกรรมการยานพาหนะ

    หน้าที่  จัดรถรับ-ส่งอาจารย์และบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำาหนด

18.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร

    หน้าท่ี  ดูแลและจัดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม ณ สถานที่ที่กำาหนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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6.4 ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�ส่ังแต่งตั้ง
       เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมก�รปฏิบัติหน้�ที่พิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้

1.  คณะกรรมการอำานวยการ

  หน้าที่  กำาหนดนโยบายและตัดสินปัญหา

2.  คณะกรรมการดำาเนินการกลาง

  หน้าที ่ 1. วางแผนการดำาเนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

  2. กำาหนดขั้นตอนและพิธีการการรับพระราชทานปริญญาบัตร

  3. กำากับดูแลความเรียบร้อยบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร

3.  คณะกรรมการดำาเนินการของคณะ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้

  3.1  ฝ่ายขานนามบัณฑิต

    หน้าท่ี  ขานนามบัณฑิตของคณะ

  3.2  ฝ่ายกำากับแถวบัณฑิต 

    หน้าที่  1. กำากับแถวบัณฑิตและตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตในแถวท่ีรับผิดชอบ ณ สถานท่ี รวมบัณฑิตท่ีกำาหนด รอบเช้า 

    เวลา 09.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

    2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตและนำาบัณฑิตเข้าหอประชุม

    3. จัดบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่งและตรวจสอบจำานวนบัณฑิต เมื่อบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

    4. กำากับแถวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบตามขั้นตอนพิธี ตลอดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

4.  คณะกรรมการตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตและจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร (บุคลากรจากสำานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

  หน้าท่ี  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและจัดเรียงลำาดับปริญญาบัตร

5.  คณะกรรมการอัญเชิญปริญญาบัตร (สำาหรับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต)                                            

  หน้าที ่ อัญเชิญปริญญาบัตรในวันพระราชทานปริญญาบัตร รอบเช้าและรอบบ่าย ณ สถานที่ที่กำาหนด

6.  คณะกรรมการนั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ (กรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียว)

  หน้าที่  นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบเช้า จำานวน 70 คน และรอบบ่าย จำานวน 70คน)

      หมายเหตุ : กรณีที่รับรอบเดียวกัน 2 มหาวิทยาลัย ให้แบ่งตามที่มหาวิทยาลัยทั้งสองเห็นสมควร

7.  คณะกรรมการรวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำาหนด

  หน้าท่ี  รวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำาหนด รอบเช้า เวลา 09.00 น. และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

8.  คณะกรรมการกำาหนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  หน้าที ่ กำาหนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำาหนด ในวันพระราชทานปริญญาบัตร

9.  คณะกรรมการจัดที่นั่งบัณฑิต

  หน้าท่ี  1. จัดบัณฑิตเข้าประจำาที่นั่ง

  2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตประจำาที่นั่งเรียบร้อยแล้ว

  3. กำากับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นรับและลงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

10.  คณะกรรมการกำากับดูแลนักศึกษากองเกียรติยศ

    หน้าท่ี  จัดนักศึกษาและกำากับดูแลนักศึกษากองเกียรติยศ เพ่ือรอรับ-ส่ง เสด็จฯ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

11.  คณะกรรมการจัดทำาหนังสือบัณฑิต

    หน้าท่ี  จัดพิมพ์หนังสือทำาเนียบบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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6.4 ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�ส่ังแต่งตั้ง
       เรือ่ง แต่งตั้งคณะกรรมก�รปฏิบัติหน้�ที่พิธีพระร�ชท�นปรญิญ�บัตร

12.  คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

    หน้าที่  1. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

    2. จัดทำาซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต

13.  คณะกรรมการสวัสดิการ

    หน้าท่ี  จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำาด่ืม สำาหรับบริการอาจารย์และบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงาน 

    ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำาหนด

14.  คณะกรรมการการเงิน

    หน้าท่ี  1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำาเนินงานตามโครงการ

    2. ทำาการเบิกจ่ายเงินตามโครงการ

15.  คณะกรรมการยานพาหนะ

    หน้าท่ี  จัดรถรับ-ส่งอาจารย์และบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำาหนด



 
ภาคผนวก
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ตัวอย่�งรูปภ�พก�รเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรที่สวยง�ม

ตัวอย่�งรูปภ�พรบัปรญิญ�บัตรที่สวยง�ม

 

ยืนตรง หน้าตรง เท้าชิด แขนแนบลำาตัว

ยืนตรงเท้าชิดแนบลำาตัว

ยืนตรง หน้าตรง เท้าชิด แขนแนบลำาตัว
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ตัวอย่�งรูปภ�พก�รเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรที่ไม่สวยง�ม

บัณฑิตที่บกพรอ่งท�งร�่งก�ย 
ส�ม�รถเข้�รบัพระร�ชท�นปรญิญ�บัตรได้

ยืนตัวเอียง

บัณฑิตนั่งรถเข็น บัณฑิตนั่งรถเข็น

บัณฑิตนั่งรถเข็นบัณฑิตที่บกพร่องทางการเคลื่อนไหว

เข้ารับห่างจุด

เข้ารับและถอยไม่เป็นไปตามจังหวะ

หันหน้า ไม่ยืนตรง




