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เอกสารชุดที่ 1

ลำ�ดับขั้นตอนพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัย
(สถานที่ที่กำ�หนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์
อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ (แกนกลางห้องพิธี)
2.ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)

3.เสด็จฯ เข้าห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพ
พร้อมกัน แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
4.เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ
อยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที
5.เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด
6.ทรงจุ ด ธู ป เที ย น เครื ่ อ งนมั ส การบู ช าพระรั ต นตรั ย บั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ อาจารย์ บุ ค ลากรผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง)
7.ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ
และนั่งพร้อมกัน
8.ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค)
*ในกรณีรอบที่ 1 ของปี : ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธานคณะกรรมการดำ�เนินงาน  
กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทานพระราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระราโชวาท
9.นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย   และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคณ
ุ
ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
10.พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
11.อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
12.พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำ�ดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
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เอกสารชุดที่ 1

ลำ�ดับขั้นตอนพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
13.กรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย เมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับ
พระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิน้ แล้ว นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคณ
ุ ผูซ้ ง่ึ สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ได้รบั ปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผูไ้ ด้รบั
ปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
14.พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
15.อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
16.พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำ�ดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
17.ผูแ้ ทนบัณฑิตกล่าวนำ�คำ�ปฏิญาณ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิก์ ล่าวคำ�ปฏิญาณตามผูแ้ ทนบัณฑิต และถวายความเคารพ
เมื่อจบคำ�ปฏิญาณ
18.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ
19.เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
20.เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตแถวหน้าถวายความเคารพ และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
เสร็จพิธีภาคแรก
เสร็จพิธีภาคหลัง
21.เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากร
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ
22.เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ ผ่านแถวบัณฑิต ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตแต่ละแถว บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ  
23.ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับ
(วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
24.ผู้แทนบัณฑิต ถวายเครื่องไทยธรรม
25.เสร็จพิธี
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เอกสารชุดที่ 2

ลำ�ดับขั้นตอนพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณด้านหน้าประตูมหาวิทยาลัย
(สถานที่ที่กำ�หนดในการพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค) วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ และแขกผูม้ เี กียรติ ยืนตรงหันหน้า สูเ่ ส้นทางเสด็จฯ (แกนกลางห้องพิธ)ี
2.ผู้แทนบัณฑิตฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี)
3.เสด็จฯ เข้าสู่ห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  
เมื่อเสด็จฯ ผ่าน แถวบัณฑิตแต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
4.เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ
อยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที
5.เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด
6.ทรงจุดธูปเทียน เครือ่ งนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ และแขกผูม้ เี กียรติ
ยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง)     
7.ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติ ถวายความเคารพ
และนั่งพร้อมกัน

8.ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบที่ 1 วันแรกของการพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค)
*ในกรณีรอบที่ 1 ของปี : ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ. มรภ.) หรือประธานคณะกรรมการดำ�เนินงาน
กราบบังคมทูลถวายรายงานแล้วทูลขอพระราชทานพระราโชวาท จากนั้นพระองค์พระราชทานพระราโชวาท
9.นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ
ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   และกราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
10.พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
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ลำ�ดับขั้นตอนพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
11.อธิการบดีกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาบัณฑิต และปริญญาบัตรดุษฎีบณ
ั ฑิตและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูส้ �ำ เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
12.อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
13.พระราชทานปริญญาบัตร ตามลำ�ดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
14.กรณีทม่ี กี ารรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย  เมือ่ บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รเสร็จสิ้นแล้ว นายกสภามหาวิทยาลั ย กราบบั งคมทู ลรายงานผลการดำ � เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย
และกราบบังคมทูลประกาศเกียรติคุณ ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลเบิกผู้
ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
15.พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำ�ดับ
16.อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
17.พระราชทานปริญญาบัตร  ตามลำ�ดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
18.ผูแ้ ทนบัณฑิตกล่าวนำ�คำ�ปฏิญาณ  บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิก์ ล่าวคำ�ปฏิญาณตามผูแ้ ทนบัณฑิต และถวายความเคารพ
เมื่อจบคำ�ปฏิญาณ
19.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ เตรียมส่งเสด็จฯ
20.เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ
21.เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตแถวหน้าถวายความเคารพ และหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
22.จัดเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
23.นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วอัญเชิญปริญญาบัตร
ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมายังพานเบื้องหน้าพระบรมรูป                    
24.อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
25.อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต และปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
26.ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รจากพานเบื ้ อ งหน้ า พระบรมรู ป พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวตามลำ�ดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
27.ในกรณีทค่ี าบนัน้ มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลายมหาวิทยาลัย และมีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ดับถัดไปดำ�เนินการ ตามเอกสารชุดที่ 2 ข้อ 22-26 ตามลำ�ดับ
28.ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม
29.เสร็จพิธี
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สิ่ งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งต้องดำ�เนินการ
1.ฝึกซ้อมบัณฑิตตามลำ�ดับขั้นตอนให้แม่นยำ� เพื่อให้บัณฑิตสามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเฉลี่ยประมาณ
ประมาณ 32 คน ต่อ หนึ่งนาที
2.นัดหมายบัณฑิตตั้งแถว ณ บริเวณสถานที่นัดหมายในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเวลาดังต่อไปนี้
รอบแรก
ตั้งแถว
เวลา
10.00 น.
  
เดินแถว
เวลา 
11.00 น.
รอบหลัง
ตั้งแถว
เวลาประมาณ 15.00 น.
เดินแถว
เวลาประมาณ 16.00 น.
3.ตรวจสอบรายชื ่ อ บัณ ฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เรี ย งลำ � ดั บให้ ต รงกั บบั ญ ชี ผ ู ้ ข านนามบั ณ ฑิ ต และบั ญ ชี
การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร
4.แจ้งจำ�นวนบัณฑิตทีเ่ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ฝา่ ยจัดทีน่ ง่ั บัณฑิตของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏหรือคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบโดยเร็ว เพื่อประสานผู้ขานนามบัณฑิตและฝ่ายจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร
5.จัดอาจารย์หรือบุคลากรนั่งกำ�กับแถวบัณฑิต แถวละ 1 คน
6.การนั ด หมายบั ณ ฑิตกิตติมศัก ดิ์เ พื่อการฝึก ซ้อมบนเวที ให้ บั ณ ฑิ ตกิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ เข้ า หอประชุ ม โดยที ่ ไ ม่ ต้ อ งเดิ น แถว
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.ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำ�กับแถวบัณฑิตตรวจการแต่งกายและความเรียบร้อยของบัณฑิตในความรับผิดชอบ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำ�หนด
9.หากมีบัณฑิต 2 มหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแรกจัดผู้แทนบัณฑิต
ทูลเกล้าฯถวายมาลัยข้อพระกร และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหลังกล่าวนำ�คำ�ปฏิญาณ
อนึ่ง อาจารย์หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ให้เตรียมความพร้อมก่อนที่บัณฑิตจะเดินแถว เข้าห้องพิธี
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ อาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน 081-936-5362 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ
การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร
1.ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า 
2.ผู้ปฏิบัติหน้าที่กำ�กับแถวบัณฑิต และนั่งเป็นเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูท สีกรมท่า 
และสวมครุยวิทยฐานะ
3.ผมรวบให้เรียบร้อย  ไม่ไว้หนวดเครา
4.รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำ�ล้วนไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ
5.อาจารย์ และบุคลากรหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
6.ติดบัตรอนุญาต
การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ
1.ชาย
- เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสากลนิยม
- สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
- ติดบัตรอนุญาต
- ไม่นำ�กระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี
- ปิดโทรศัพท์มือถือ
2.หญิง
- เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
- รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำ�ล้วนไม่มีลวดลาย และเครื่องตกแต่งโลหะ
- ถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
- ครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
- ติดบัตรอนุญาต
- ไม่นำ�กระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี
- ปิดโทรศัพท์มือถือ
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เอกสารชุดที่ 5

การแต่งกายของบัณฑิต
การแต่งกายของบัณฑิตที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ
1.บัณฑิตชาย
- ผมทรงสุภาพ  ไม่มีหนวดเครา
- เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่ ขอบกางเกงทับได้เรียบร้อย
สวมสายเสื้อไว้ในกางเกง
- สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมท่า
- กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผ้าเรียบ สีเดียวกับสูท
- เนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำ�หนด)
- เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำ�หนด)
- ถุงเท้าสีดำ�ไม่มีลวดลาย
- รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำ�ล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
2.บัณฑิตหญิง
- เกล้าผม หรือรวบให้เรียบร้อย
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลายแหลม
ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดที่กระโปรงทับได้เรียบร้อย กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด (รวมคอเสื้อ)
และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
- กระโปรงทรงเอ เนื้อผ้าเรียบ สีกรมท่า ยาวคลุมเข่า 
- เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกำ�หนด)
- ถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย ชนิดเต็มตัว
- รองเท้าหนัง หุ้มตลอดเท้า สีดำ�ล้วนไม่มีลวดลายและเครื่องตกแต่งโลหะ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
- บัณฑิตที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้ใช้เสื้อคอเชิ้ต สีขาว ต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ติดซิปหลัง
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เอกสารชุดที่ 5

การแต่งกายของบัณฑิต
การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1.ข้าราชการพลเรือนสามัญ
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
2.ข้าราชการตำ�รวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
- คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่
- นำ�ถุงมือสีขาวไปด้วย
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
3.ข้าราชการตำ�รวจและทหาร ชั้นประทวน
- สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำ�หนด (ชุดสำ�หรับเข้าเฝ้า)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
- คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี)
- นำ�ถุงมือสีขาวไปด้วย
- เกล้าผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
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เอกสารชุดที่ 5

การแต่งกายของบัณฑิต
การแต่งกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1.บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสูทสีกรมท่า หรือชุดสูทสีสุภาพ
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)
2.บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง
- สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถ้าเป็นข้าราชการ) หรือ
- สวมชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม หรือชุดไทยพระราชทาน
- สวมรองเท้าหุ้มส้นสีดำ� ไม่เปิดหัว ไม่มีลวดลาย สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจ�ำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต�่ำกว่าเข็มวิทยฐานะ)

หมายเหตุ
บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
สามารถกระทำ�ได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
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เอกสารชุดที่ 6

ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต
1.ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนด
2.แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำ�หนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง โบว์สีสรรหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ
ให้ใช้ยางรัดผมสีดำ�
4.เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย
5.ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว
6.ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น
7.ไม่นำ�อาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช้ก เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู กระดาษซับมัน ลูกอม
ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าในห้องพิธี
8.เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจำ�เป็น หากมีเหตุจำ�เป็นต้องแจ้งอาจารย์
หรือบุคลากรผู้กำ�กับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตแต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
และจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา
9.เศษเหรียญ หรือกุญแจ หากจำ�เป็นต้องนำ�ติดตัว ให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กแบบพกติดตัว (กระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง)
10.บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างสำ�หรับใส่ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาต
ให้นำ�กระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่เอวหรือที่เสื้อชั้นใน
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เอกสารชุดที่ 7

การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร และการขานนามบัณฑิต
การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร
การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.การจั ด เรี ย งลำ � ดั บ ปริ ญ ญาบั ต รตามวุ ฒ ิ ก ารศึ ก ษาของบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ โดยจั ด เรี ย ตามเอกสาร
เรื่อง กำ�หนดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของปีการศึกษานั้น
2.ให้จัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตรตามรายชื่อบัณฑิตแต่ละวุฒิการศึกษาตามตัวอักษร
3.การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตรบัณฑิตเกียรตินิยมให้เรียงตามลำ�ดับคะแนน
4.การจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตรของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ให้จัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร ตามรายชื่อบัณฑิต
แต่ละวุฒิการศึกษาตามลำ�ดับอักษร
การขานนามบัณฑิต
การขานนามบัณฑิต ให้ขานนามบัณฑิตตามทีจ่ ดั เรียงรายชือ่ ของการจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร ตามวุฒกิ ารศึกษาของบัณฑิต
ตัวอย่าง

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1
นายพนม
สมสวัสดิ์
(ได้คะแนนเฉลี่ย  3.78)
นางสาวสมศรี
พันธุ์พาณิชย์ (ได้คะแนนเฉลี่ย  3.65)
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 2
นางสาวรำ�ไพ
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
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เอกสารชุดที่ 8

คำ�กราบบังคมทูลและคำ�ลงท้ายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)…………………………..........................………............…....
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………….………………….… มีความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝา่ ละอองพระบาทเสด็จพระราชดำ�เนินทรงปฏิบตั ิ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร
ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำ�เนินในวันนี้ ยังความปลื้มปีติ แก่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน.........................................................................
(กิจการของมหาวิทยาลัย)......................................โดยสรุปดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................................................................................
ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมประกาศราชสดุดีเฉลิม.....................(พระบรมวงศานุวงศ์)................ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.............................
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...................................................................................................
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ............................ มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา......................................................
แด่.....................(พระบรมวงศานุวงศ์).............................................เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณให้ปรากฏแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย
และเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ...........................สืบไป โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏ.......................... จักนำ�ปริญญาบัตรไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ในวโรกาสต่อไป
ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์น้ี ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล พระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิแ์ ด่ผทู้ รงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำ�สดุดเี กียรติคณ
ุ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.......................................................................................................................................         
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขปดังนี้
ลำ�ดับที่หนึ่ง...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...................................................................……
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ......................... เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา....................... เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ลำ�ดับที่สอง ...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...................................................................…….............................…
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ.........................เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญา..........................เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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คำ�กราบบังคมทูลและคำ�ลงท้ายของนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์
ตามลำ�ดับ ดังนี้
ปริญญา..........................................................
.....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์).................................
ปริญญา..........................................................
.....................(ชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์).................................
ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ............................... จำ�นวน..........คน แยกเป็น
ปริญญาบัณฑิต
จำ�นวน.........คน
ปริญญามหาบัณฑิต
จำ�นวน.........คน
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
จำ�นวน.........คน
ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ..............................และคณะ จะได้กราบบังคมทูลตามลำ�ดับ 		
					
						ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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เอกสารชุดที่ 9

คำ�กราบบังคมทูลและคำ�ลงท้ายของอธิการบดี
กรณีไม่มีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏผูข้ านนามบัณฑิตคนแรกของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ขน้ึ ต้นคำ�กราบบังคมทูล
เบิกตัวผู้สำ�เร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)…………………………..................................………………..
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………………….…………….ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………
ปริญญา………………………............................……….บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ในกรณีที่ผู้เบิกตัวผู้สำ�เร็จการศึกษาทำ�หน้าที่แทนอธิการบดี ให้ขึ้นต้นคำ�กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้สำ�เร็จการศึกษาดังต่อไปนี้
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม)…..............................……..(ตำ�แหน่ง)………................……….
ปฏิบตั กิ ารแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ……………………………………….....ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผูส้ �ำ เร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………
ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
กรณีที่มีการพักช่วงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น เมื่อเริ่มช่วงต่อไปให้ผู้ขานนามบัณฑิต กราบบังคมทูลดังนี้
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส เบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ….......….........................
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา……………………..(และ)……………………………
ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ผู้เบิกตัวผู้สำ�เร็จการศึกษาคนสุดท้ายของแต่ละช่วง ต้องกราบบังคมทูลคำ�ลงท้ายว่า 
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
หมายเหตุ คำ�ว่า “และ” ให้อ่านก่อนบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบนั้นเท่านั้น
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เอกสารชุดที่ 10

คำ�กราบบังคมทูลและคำ�ลงท้ายของอธิการบดี
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ถ้ามี)
พร้ อ มเบิ ก ตั ว อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื ่ อ กราบบั ง คมทู ล เบิ ก ตั ว นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เป็ น ผู ้ แ ทน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต และเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษา
ประจำ�ปีกาศึกษา………………… ดังนี้
คำ�กราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า  (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
(อ่ า นเต็ ม )……………………..อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ………………………..……ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิ ก
(ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ)(อ่านเต็ม)………………………....นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………
เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ…………………..เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำ�หรับผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบั ณ ฑิ ต ซึ่งมหาวิท ยาลัยราชภัฏ……….………………………………..จะจั ด พิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ตรภายหลั ง          
ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำ�เนินกลับแล้ว
ขานชื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
(ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ) (อ่านเต็ม).......................................
ลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขานชื่อบัณฑิตต่อ ไม่ต้องกล่าวคำ�ลงท้าย “ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม”
ให้กราบบังคมทูลต่อด้วยข้อความต่อไปนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………...........................
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา……………..........................………..(และ)………………..…………..............................…
ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
………………………………………………………………………………………..........................................................……………………….
.........………………………………………………………………………………………………….................................................................
กรณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ได้ขานชื่อบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ กราบบังคมทูลเบิกตัว
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว ให้กล่าวลงท้าย “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
ผูเ้ บิกตัวบัณฑิตในนามอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเริม่ กราบบังคมทูลเบิกตัวผูส้ �ำ เร็จการศึกษาด้วยข้อความต่อไปนี้
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า (ศ./รศ./ผศ./นาย/นาง/นางสาว/ยศ)
(อ่านเต็ม)....................ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ....................ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สำ�เร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………….เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้
ผู้สำ�เร็จการศึกษาประจำ�ปีการศึกษา……………..........................………..(และ)………………..…………..............................…
ปริญญา…………………………………………………………..บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
………………………………………………………………………………………..........................................................……………………….
………………………………………………………………………………………………….........................................................................
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารชุดที่ 11

คำ�ประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิต
คำ�ประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………………
ประจำ�ปีการศึกษา…………………
วัน……………………………………………………………………………
ณ สถานที่ที่กำ�หนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น แทนพระองค์ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิต ประจำ�ปีการศึกษา.........................แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ……....…..….…..
ในวันนี้ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้
ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื้องหน้าพระบรมรูป
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามลำ�ดับ
เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ปริญญา…………………มหาบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………………………………………..
ปริญญา…………………มหาบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………………………………………..
						
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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เอกสารชุดที่ 12

คำ�ประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
คำ�ประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
แก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ………………………………………
ประจำ�ปีการศึกษา…………………
วัน……………………………………………………………………………
ณ สถานที่ที่กำ�หนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละภูมิภาค
ด้ ว ยพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ในพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร เสด็ จ พระราชดำ � เนิ น แทพระองค์ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
สำ�หรับผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต ประจำ�ปีการศึกษา.........................แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
……....…..….…..ในวันนี้ เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้
ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำ�เร็จการศึกษาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เบื้องหน้าพระบรมรูป
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามลำ�ดับ
เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.…………………………………………………………………………………………………………………….
ปริญญา…………………ดุษฎีบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.…………………………………………………………………………………………………………………….
ปริญญา…………………มหาบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………………………………………..
ปริญญา…………………มหาบัณฑิต
1.……………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………..
3.……………………………………………………………………………………………………………………..
						
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
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เอกสารชุดที่ 13

การฝึกซ้ อมบัณฑิต
1.เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้กำ�กับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิต
ทั้งแถวลุกขึ้นยืน
1.1เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน  
1.2เมื่อได้ยินคำ�ว่า “ฝ่าละอองพระบาท”   ให้เดินไปยืนที่เชิงบันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เพื่อเตรียมขึ้นรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ ที่บันไดขั้นบนสุด
1.3บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของ
ห้องพิธี แถวที่ 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดยหันหน้าสูเ่ วที ใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาท
และเท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท)
2.เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.1ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 และเดินต่อไป ณ จุดที่ 14 (หน้าที่ประทับ)
2.2บัณฑิตคนที่ 2 ถึงบัณฑิตคนที่ 14 เดินตาม และหยุดที่จุด 13, 12, … ตามลำ�ดับ
2.3เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำ�ความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่ 15 (ไม่ต้องถวายความเคารพ
ที่จุด 15)  บัณฑิตเอางาน และรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว
3.1ให้ถอยหลังเฉียง 45 องศา  3 ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก
3.2ถวายความเคารพ และหมุนตัวด้านขาว เดินแขนแนบลำ�ตัวเพื่อลงจากเวที
3.3ขณะลงบันใด เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) ไม่เหยียบลาดพระบาท
4.เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิตคนต่อไป
ก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ 14 และ 16 เท่านั้น)
5.เมื่อ บั ณ ฑิ ต ลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้ ก ลั บหลั ง หั นหน้ า สู ่ เวที ถวายความเคารพ และเดิ นเข้ า แถวที ่ น ั ่ ง
ไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อเดินถึงแกนกลางห้องพิธี
ให้หันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึงเดินต่อไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง)
6.การปรบมือของบัณฑิต
6.1ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
6.2ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย
6.3ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ
7.เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพื่อเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ผู้กำ�กับแถวบัณฑิต
แถวต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดินออกจากแถวที่นั่งเตรียม
ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป
8.ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
8.1การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด
เมื ่ อ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กราบบั ง คมทู ล รายงานผลการดำ � เนิ น งานของมหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี
เริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษา ให้ปฏิบัติตามเอกสารชุดที่ 1 หรือเอกสารชุดที่ 2
8.2ในกรณี จ ั ด ช่ ว งพั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย เดี ย วกั น ให้ บ ั ณ ฑิ ต คนแรกในช่ ว งต่ อ ไปยื น รอที ่ บ ั น ไดจุ ด ขึ ้ น รั บ ขั ้ น บนสุ ด
เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14
เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
18
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เอกสารชุดที่ 13

การฝึกซ้ อมบัณฑิต
9.การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิต
กล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ 14 เมื่อผู้ขานนามบัณฑิต
อ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ 14 แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ 15
10.เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี)   
10.1ตัวแทนบัณฑิต ผู้ทำ�หน้าที่กล่าวนำ�คำ�ปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหน้าเวที (ที่ตั้งไมโครโพน)
10.2เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ยืนขึ้น)
10.3ผู ้ แ ทนบั ณ ฑิ ต ถึ ง ที ่ ต ั ้ ง ไมโครโฟน  ผู ้ แ ทนบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ ์ ถ วายความเคารพ เมื ่ อ กล่ า ว
คำ�ปฏิญาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
10.4ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง 2 ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่
11.บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพ
12.อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ
12.1เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิร์ อ้ งเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง และพร้อมเพรียงกัน
12.2ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ
12.3จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ
ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน
13.เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งพ้นประตูสวนอัมพร (สถานที่กำ�หนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแต่ละภูมิภาค)
บัณฑิตออกจากห้องพิธีได้ (รอบเช้าให้บัณฑิตออกประตูด้านซ้ายของห้องพิธีเพียงด้านเดียว)
หมายเหตุ  
การให้สัญญาณของผู้กำ�กับแถวบัณฑิต กระทำ� ดังนี้
1.ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า 1 ก้าว
2.ยื่นมือขวา (หงายมือ)  เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน
3.คว่ำ�มือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน
4.ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่ง
5.เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง
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เอกสารชุดที่ 14

การฝึกซ้ อมบัณฑิต
กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
1.การจั ด ที ่ น ั ่ ง บั ณ ฑิตให้บัณ ฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้อ งพิ ธี แถวที ่ 1 ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ตและประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต
นั่งฝั่งขวาห้องพิธี แถวที่ 1 ดังภาพ
ที่นั่ง

แขกผู้มีเกียรติ

แขกผู้มีเกียรติ   

         อาจารย์หรือบุคลากรผู้กำ�กับแถวบัณฑิต
แถวที่ 1
   บัณฑิต
  ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
แถวที่ 2

   บัณฑิต

   บัณฑิต           

2.เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย   
2.1ให้ผู้กำ�กับแถวบัณฑิต แถวที่ 1 และบัณฑิตแถวที่ 1 ลุกขึ้นยืน ถวายความเคารพพร้อมกัน
2.2บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายห้องพิธี
2.3ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอี้ตัวแรกของฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี
3.บัณฑิตคนแรกยืนรอทีบ่ นั ไดจุดขึน้ รับขัน้ บนสุด บัณฑิตทีฝ่ ง่ั ด้านขวาห้องพิธี ให้กา้ วข้ามลาดพระบาทโดย ไม่ตอ้ งถวายความเคารพ
(ยกเว้นบัณฑิตที่นั่งฝั่งด้านขวาห้องพิธี แถวที่ 1-3 ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท)
4.อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต
5.เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้สำ�เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
5.1ให้ บ ั ณ ฑิ ต คนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุ ดที ่ 1 แล้ วเดิ นต่ อ ไปยื นตรงจุ ดที ่ 14 (หน้ า ที ่ ป ระทั บ )  
บัณฑิตคนที่ 2-14 เดินตามไปหยุดที่ จุดที่ 13, 12, … ตามลำ�ดับ
5.2เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตทำ�ความเคารพที่จุดที่ 14 และเดินเข้าจุดที่ 15 (ไม่ต้องทำ�ความเคารพ
จุดที่ 15) บัณฑิตเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร
ขั้นตอนการฝึกซ้อมให้ดำ�เนินตามเอกสารชุดที่ 2
เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ กลับแล้ว จะประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ขั้นตอนดังนี้
1.จัดเตรียมสถานที่
2.นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอัญเชิญปริญญาบัตร
มาวางที่พานเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเคารพ และถอยกลับเข้าที่นั่ง
3.อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
4.อธิ ก ารบดี และคณะขานนามบั ณ ฑิ ต เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต
จากพานเบื้องหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5.ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำ�ดับ(พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
6.ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเครื่องไทยธรรม
7.เสร็จพิธี
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เอกสารชุดที่ 15

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้ อม
1.จุดบนเวทีทั้งหมด 16 จุด แต่ละจุดห่างกันประมาณ 90 เซนติเมตร
2.จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร
3.จุดบนเวที จะเรียงในลักษณะดังนี้
ถ้าจากภาพจุดที่ 1 ถึงจุดที่ 12 เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ 12 เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ 13 จากจุดที่13 เริ่มเฉียง
เข้าสู่จุดที่ 14 จุดที่ 14 และจุดที่ 15 อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่ประทับ และจุดที่ 16 เป็นแนวเส้นเฉียง 45 องศา
										
          พระแท่นสูง 1.21 ซม.
								 ห่างจากพระแท่นประมาณ 45 ซม.
								 จุดที่ 15 กำ�หนดเป็นรูปสีเ่ หลีย่ มสองรูปสองสีซอ้ นทับกัน

						
				

90 ซม.

     จุดที่ 14
								 กำ�หนดเป็นรูปกากบาท
                 90 ซม.
จุดที่ 16
							 จุดที่ 13
ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา 3 ก้าวยาวๆ
จุดที่ 1-12 ห่างจุดละ 90 ซม.

         90 ซม.

จุดที่ 1

    จุดที่ 12

   

หมายเหตุ :
      - จุดทำ�ความเคารพ
      - จุดที่ 16 ไม่มีกำ�หนดบนเวที

4.ในการเดินเข้าสูจ่ ดุ แต่ละจุดให้บณ
ั ฑิตทุกคนบนเวที เริม่ เดินพร้อมกันเมือ่ ผูข้ านชือ่ บัณฑิต ขานคำ�ว่า “นาย” “นาง” “นางสาว”
หรื อ ตำ � แหน่ ง “ยศ” ให้ บ ั ณ ฑิ ต เดิ น 2 ก้ า ว (ไม่ เ ดิ น ก้ า วเดี ย ว โดยเฉพาะบั ณ ฑิ ต ชาย อาจมองคล้ า ยกบกระโดด)
ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด
5.การยืน ณ จุดต่างๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดต่อไป หน้าบัณฑิตว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่าน
จุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืนอยู่เสมอ
6.การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบลำ�ตัว (ไม่แกว่งแขน)
7.บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 14 และจุดที่ 16 (ไม่จำ�เป็นต้องพร้อมกัน)
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เอกสารชุดที่ 15

รายละเอียดประกอบการฝึกซ้ อม
8.วิธีถวายความเคารพ
การถวายความเคารพสำ�หรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
บัณฑิตชาย
- ยืนชิดเท้า โค้งลำ�ตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง
บัณฑิตหญิง
การถอนสายบัวจุดที่ 14
- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ลำ�ตัวตัง้ แต่ทอ่ นเอวขึน้ ไปตัง้ ตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้า
เพือ่ ก้าวเข้าจุดที่ 15 แขนแนบลำ�ตัว
การถอนสายบัวจุดที่ 16
- ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึง่ ตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อลำ�ตัว ลำ�ตัวตัง้ แต่ ท่อนเอวขึน้ ไป ตัง้ ตรง
ชักเท้ากลับเข้าทีเ่ ดิม แขนแนบลำ�ตัว
การถวายความเคารพสำ�หรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ
บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ   
ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายคำ�นับเหมือนกับบัณฑิต
ชายที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ
ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพ ให้ถวายคำ�นับ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ ให้ถอนสายบัว
เหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา
9.การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรง
แนบลำ�ตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอนหลังทันที
10.วิธี ถ ื อ ปริ ญ ญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้ อ ศอกติ ดลำ � ตั ว ปริ ญ ญาบั ต รขนานกั บลำ � ตั ว ในแนวตรง
และจะต้องถือตลอดเวลาในห้องพิธี
หมายเหตุ
การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอนสายบัวให้เร็วกระทำ�ได้ 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 ดูแลจุดทำ�ความเคารพและจุดรับ 1 คน
จุดที่ 4 ดูแลการลงบันได 1 คน
จุดที่ 5 ดูแลก่อนเข้าสู่แถวที่นั่งไม่ให้เกิดติดขัด 1 คน
จุดที่ 6 ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท 1 คน
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เอกสารชุดที่ 16

คำ�ปฏิญาณของบัณฑิตผู้ได้รบ
ั พระราชทานปริญญาบัตร
ให้เริ่มกล่าวคำ�ปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / นำ�บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้
/ ถวายคำ�ปฏิญาณดังต่อไปนี้
(บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน)
ข้าพเจ้า / ………………………………..(กล่าวชื่อของตนเองทุกคน)……………………………………………
ขอกล่าวคำ�ปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร /     
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า/
1. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวร /  
ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย/
2. / ข้าพเจ้าจักบำ�เพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผูม้ วี ฒ
ั นธรรมและศีลธรรม / ใช้ความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาในทางทีช่ อบ
/ ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ/
3. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จักเคารพนับถืออาจารย์ /
และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป/
				

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
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เอกสารชุดที่ 17

การจัดที่นั่งบัณฑิตและการนำ�บัณฑิตเข้าหอประชุม
1.การจัดที่นั่ง
เก้าอี้ในห้องพิธีแต่ละแถว แบ่งเป็น 2 ฝั่ง

ฝั่งซ้ายห้องพิธี เรียกแถว A
ฝั่งขวาห้องพิธี เรียกแถว B
จำ�นวนเก้าอี้แต่ละแถวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับห้องพิธีแต่ละที่ เก้าอี้ตัวแรกแถว A ให้ผู้กำ�กับแถวบัณฑิตนั่ง
2.การนำ�บัณฑิตเข้านั่งในห้องพิธี
เมื ่ อ แถวบั ณ ฑิ ต ขึ ้ น ถึ ง ส่ ว นต่ อ ขยายของห้ อ งพิ ธ ี แ ละได้ ร ั บ การตรวจแล้ ว ฝ่ า ยจั ด ที ่ น ั ่ ง บั ณ ฑิ ต แต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย
และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตจะเป็นผู้นำ�บัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่ง
3.กรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ
เช่น บัณฑิตเข้าแถวไม่ทัน บัณฑิตไม่สบาย ฯลฯ ขอให้ติดต่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต แต่ละมหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตทราบ เพื่อแก้ไขปัญหา
4.กรณี ใ นรอบที ่ ม ี ก ารพระราชทานปริ ญ ญาบั ต รระดั บ ดุ ษ ฎี บ ั ณ ฑิ ต และมหาบั ณ ฑิ ต   การจั ด แถวที ่ น ั ่ ง บั ณ ฑิ ต
ให้จัดตามเอกสารชุดที่ 13 ข้อ 1 (ตัวอย่าง)
			
แถวแขกผู้มีเกียรติ
แถวแขกผู้มีเกียรติ
แถวที่ 1
       บัณฑิต
      ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
      (27 คน)
      (28 คน)
5. กรณีบณ
ั ฑิตระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิต มีจ�ำ นวนเกิน 55 คน ให้บณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีนง่ั แถวที่ 2 (ตัวอย่าง)
			
แถวแขกผู้มีเกียรติ
แถวแขกผู้มีเกียรติ
					
แถวที่ 1     ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
    มหาบัณฑิต
      (27 คน)
      (28 คน)
แถวที่ 2     
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เอกสารชุดที่ 18

ขั้นตอนการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตกิตติมศั กดิ์
1.เมื่อ นายกสภามหาวิท ยาลัยอ่านชื่อบัณ ฑิตกิตติ ม ศั ก ดิ ์ (ครั ้ ง ที ่ 1) บั ณ ฑิ ต กิ ตติ ม ศั ก ดิ ์ ย ื นขึ ้ น ก้ า วไปข้ า งหน้ า 1 ก้ า ว
ถวายความเคารพ และเดินแขนแนบลำ�ตัว ขึ้นบนเวที
2.หยุดทีจ่ ดุ ที่ 1 ถวายความเคารพ และเดินต่อไป หยุด ณ จุดกลางเวที (ตามทีไ่ ด้ซกั ซ้อม) ถวายความเคารพ นายกสภมหาวิทยาลัย
จะประกาศเกียรติคุณและอ่านชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คนอื่นๆ (ถ้ามี) จนครบ
3.นายกสภามหาวิทยาลัยเบิกบัณฑิตกิตติมศักดิเ์ ข้ารับปริญญาบัตร เมือ่ นายกสภามหาวิทยาลัย อ่านชือ่ คนใด คนนัน้ 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
โดยคนแรกรั บ แล้ ว ถอยหลัง 3 ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จึ ง เบิ ก ตั วบั ณ ฑิ ต กิ ตติ ม ศั ก ดิ ์ ค นถั ด ไป
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน
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เอกสารชุดที่ 19

ข้อมูลการเตรียมการพิ ธีรบ
ั พระราชทานปริญญาบัตร
การเตรียมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.ฝ่ายรวมบัณฑิต เพื่อตั้งแถวเดินเข้าสู่หอประชุม ให้อาจารย์หรือบุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทำ�หน้าที่เรียก
แถวบัณฑิต โดยมีอาจารย์พิสิษฐ์  มีวอน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมเป็นผู้ประสาน
2.ฝ่ายกำ�กับแถวบัณฑิต ให้ผู้กำ�กับแถวบัณฑิตทำ�หน้าที่กำ�กับแถวบัณฑิต ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบ
ตรวจความเรียบร้อยของบัณฑิต ตรวจสิ่งของต้องห้ามก่อนเข้าห้องพิธีนำ�แถวบัณฑิตเข้าห้องพิธี และกำ�กับแถวบัณฑิต
ที่รับผิดชอบตามขั้นตอนจนเสร็จสิ้นพิธีการ
3.ฝ่ายตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ให้อาจารย์หรือบุคลากรผู้ทำ�หน้าที่ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต อย่างน้อย 2 คน และประจำ�ที่
ก่อนเวลาบัณฑิตเดินแถวในจุดตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรนับแยกบัณฑิตอีกอย่างน้อย 2 คน
และมีอาจารย์หรือบุคลากรตรวจความเรียบร้อยขั้นสุดท้ายอีก 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน
4.ฝ่ายประจำ�เครื่องตรวจ ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรประจำ�เครื่องตรวจ เครื่องละ 2 คน เป็นชาย 1 คน หญิง 1 คน รวม 4 คน
5.ฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต ให้มีอาจารย์หรือบุคลากรทำ�หน้าที่ภายในหอประชุมอย่างน้อย 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
อาจารย์หรือบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ยังจุดต่างๆ ให้ไปถึงจุดปฏิบัติการก่อนเวลาที่บัณฑิต จะเดินแถวเข้าหอประชุม
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เอกสารชุดที่ 20

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�สั่ งแต่งตั้ง
เรือ
่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้ อมบัณฑิตพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1.คณะกรรมการอำ�นวยการ
หน้าที่  กำ�หนดนโยบายและตัดสินปัญหา
2.คณะกรรมการดำ�เนินการกลาง
หน้าที่  1. วางแผนการดำ�เนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
2. กำ�หนดขั้นตอนและพิธีการการรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. กำ�กับดูแลความเรียบร้อยบัณฑิตในวันฝึกซ้อม
3.คณะกรรมการดำ�เนินการฝึกซ้อมของคณะ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้
3.1ฝ่ายดำ�เนินงาน
หน้าที่  วางแผนการฝึกซ้อมบัณฑิตของคณะและตัดสินปัญหา
3.2ฝ่ายขานนามบัณฑิต (ท่านละประมาณ 150-200 คน)
หน้าที่  ขานนามบัณฑิตของคณะ
3.3ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตและกำ�กับบัณฑิต กลุ่มละ 5-7 คน
หน้าที่  1. รับรายงานตัวบัณฑิตในวันซ้อมย่อย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนด
2. ฝึกซ้อมบัณฑิตและกำ�กับบัณฑิตประจำ�กลุ่มในวันซ้อมย่อย
3. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
3.4ฝ่ายกำ�กับแถวบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
หน้าที่  1. กำ�กับแถวบัณฑิตและตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบในวันซ้อมใหญ่        
และวันพระราชทานปริญญาบัตร
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตและนำ�บัณฑิตเข้าหอประชุม
3. จัดบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่งและตรวจสอบจำ�นวนบัณฑิต เมื่อบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
4. กำ�กับแถวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบตามขั้นตอนพิธี ตลอดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.5ฝ่ายตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต
หน้าที่  ตรวจความเรียบร้อยบัณฑิตในวันซ้อมย่อย
3.6ฝ่ายสวัสดิการ
หน้าที  ่ จัดบริการอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้�ำ ดืม่ สำ�หรับอาจารย์และบุคลากรทีม่ าปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นวันฝึกซ้อม
4.คณะกรรมการพิธีการ
หน้าที่  เป็นพิธีกรและดำ�เนินการเกี่ยวกับขั้นตอนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันฝึกซ้อมบัณฑิต
5.คณะกรรมการประเมินการฝึกซ้อมบัณฑิต
หน้าที่ ตรวจประเมินการฝึกซ้อมบัณฑิตและให้คำ�ปรึกษา
6.คณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่ บัณฑิตและจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร (บุคลากรจากสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
หน้าที  ่ ตรวจสอบรายชือ่ บัณฑิตและจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร
7.คณะกรรมการอัญเชิญปริญญาบัตร
หน้าที่  ฝึกซ้อมอัญเชิญปริญญาบัตรในวันซ้อมใหญ่ รอบเช้าและรอบบ่าย ณ สถานที่ที่กำ�หนด
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารชุดที่ 20

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�สั่ งแต่งตั้ง
เรือ
่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้ อมบัณฑิตพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
8.คณะกรรมการรวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำ�หนด
หน้าที่  รวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำ�หนด รอบเช้า เวลา 08.30 น. และรอบบ่าย เวลา 12.30 น. ในวันซ้อมใหญ่
9.คณะกรรมการกำ�หนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หน้าที่  กำ�หนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำ�หนด ในวันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่
10.คณะกรรมการจัดที่นั่งบัณฑิต
หน้าที่  1. จัดบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่ง
2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตประจำ�ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
3. กำ�กับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นรับและลงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
11.คณะกรรมการโสตทัศนูปกรณ์
หน้าที่  1. ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดและถ่ายภาพวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่
2. จัดเครื่องเสียงและจัดบุคลากรรับผิดชอบระบบเสียงทุกจุดตามสถานที่ที่กำ�หนดวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่
12.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
หน้าที่  1. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จัดทำ�ซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
3. ประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมบัณฑิตในวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่
13.คณะกรรมการสวัสดิการและตกแต่งสถานที่
หน้าที่  1. จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้ำ�ดื่ม สำ�หรับบริการอาจารย์และบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน ในวันฝึกซ้อม
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนด
2. จัดตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมในวันซ้อมใหญ่ ณ สถานที่ที่กำ�หนด
14.คณะกรรมการไฟฟ้า
หน้าที่  ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ที่กำ�หนด เพื่อการฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
15.คณะกรรมการจัดสถานที่
หน้าที่  1. จัดสถานที่สำ�หรับฝึกซ้อมย่อย ณ สถานที่ที่กำ�หนด
2. จัดและตกแต่งสถานที่ ณ สถานที่ที่กำ�หนดในวันซ้อมใหญ่
3. จัดเตรียมเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำ�หรับรับรายงานตัวบัณฑิตในวันฝึกซ้อมและจัดที่นั่งสำ�หรับบัณฑิต บริเวณด้านนอก
ณ สถานที่ที่กำ�หนดในวันซ้อมใหญ่กรณีมีบัณฑิตจำ�นวนมาก
4. จัดเตรียมแท่นจำ�ลองสำ�หรับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
16.คณะกรรมการการเงิน
หน้าที่  1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำ�เนินงานตามโครงการ
2. ทำ�การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
17.คณะกรรมการยานพาหนะ
หน้าที่  จัดรถรับ-ส่งอาจารย์และบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในวันฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำ�หนด
18.คณะกรรมการฝ่ายจราจร
หน้าที่  ดูแลและจัดระบบจราจรในวันฝึกซ้อม ณ สถานที่ที่กำ�หนด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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เอกสารชุดที่ 21

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�สั่ งแต่งตั้ง
เรือ
่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
1.คณะกรรมการอำ�นวยการ
หน้าที่ กำ�หนดนโยบายและตัดสินปัญหา
2.คณะกรรมการดำ�เนินการกลาง
หน้าที่  1. วางแผนการดำ�เนินงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
2. กำ�หนดขั้นตอนและพิธีการการรับพระราชทานปริญญาบัตร
3. กำ�กับดูแลความเรียบร้อยบัณฑิตในวันพระราชทานปริญญาบัตร
3.คณะกรรมการดำ�เนินการของคณะ ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้
3.1ฝ่ายขานนามบัณฑิต
หน้าที่  ขานนามบัณฑิตของคณะ
3.2ฝ่ายกำ�กับแถวบัณฑิต
หน้าที่  1. กำ�กับแถวบัณฑิตและตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบ ณ สถานที่ รวมบัณฑิตที่กำ�หนด รอบเช้า 
เวลา 08.30 น. และรอบบ่าย เวลา 12.30 น.
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตและนำ�บัณฑิตเข้าหอประชุม
3. จัดบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่งและตรวจสอบจำ�นวนบัณฑิต เมื่อบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
4. กำ�กับแถวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบตามขั้นตอนพิธี ตลอดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
4.คณะกรรมการตรวจสอบรายชือ่ บัณฑิตและจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร (บุคลากรจากสำ�นักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน)
หน้าที่  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและจัดเรียงลำ�ดับปริญญาบัตร
5.คณะกรรมการอัญเชิญปริญญาบัตร
หน้าที่  อัญเชิญปริญญาบัตรในวันพระราชทานปริญญาบัตร รอบเช้าและรอบบ่าย ณ สถานที่ที่กำ�หนด
6.คณะกรรมการนั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ (กรณีที่มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเพียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเดียว)
หน้าที่  นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบเช้า จำ�นวน 55 คน และรอบบ่าย จำ�นวน 55 คน)
7.คณะกรรมการรวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำ�หนด
หน้าที่  รวมบัณฑิตตามสถานที่ที่กำ�หนด รอบเช้า เวลา 08.30 น. และรอบบ่าย เวลา 12.30 น.
8.คณะกรรมการกำ�หนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หน้าที่  กำ�หนดจุดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำ�หนด ในวันพระราชทานปริญญาบัตร
9.คณะกรรมการจัดที่นั่งบัณฑิต
หน้าที่  1. จัดบัณฑิตเข้าประจำ�ที่นั่ง
2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตหลังจากที่บัณฑิตประจำ�ที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
3. กำ�กับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นรับและลงในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
10.คณะกรรมการกำ�กับดูแลนักศึกษากองเกียรติยศ
หน้าที  ่ จัดนักศึกษาและกำ�กับดูแลนักศึกษากองเกียรติยศ เพือ่ รอรับ-ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
11.คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือบัณฑิต
หน้าที่  จัดพิมพ์หนังสือทำ�เนียบบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี 2557
คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารชุดที่ 21

ข้อแนะนำ�เกี่ยวกับคำ�สั่ งแต่งตั้ง
เรือ
่ ง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
12.คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
หน้าที่ 1. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. จัดทำ�ซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต
13.คณะกรรมการสวัสดิการ
หน้าที  ่ จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และน้�ำ ดืม่ สำ�หรับบริการอาจารย์และบุคลากรทีม่ าปฏิบตั งิ าน
ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำ�หนด
14.คณะกรรมการการเงิน
หน้าที่  1. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำ�เนินงานตามโครงการ
2. ทำ�การเบิกจ่ายเงินตามโครงการ
15.คณะกรรมการยานพาหนะ
หน้าที่  จัดรถรับ-ส่งอาจารย์และบุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถานที่ที่กำ�หนด
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เอกสารชุดที่ 22

กำ�หนดการงานพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำ�ปี พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ( 8 วัน 16 รอบ)
วันที่ 13 - 15 และวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2558
วันที่
วันพฤหัสบดีที่
13 สิงหาคม 2558
วันศุกร์ที่
14 สิงหาคม 2558
วันเสาร์ที่
15 สิงหาคม 2558
วันอังคารที่
18 สิงหาคม 2558
วันพุธที่
19 สิงหาคม 2558
วันพฤหัสบดีที่
20 สิงหาคม 2558
วันศุกร์ที่
21 สิงหาคม 2558
วันเสาร์ที่
22 สิงหาคม 2558

เวลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระดับ
ป.เอก ป.โท
25 103
11.30 น. เพชรบุรี
จันทรเกษม
15.30 น. จันทรเกษม
26
41
1
70
11.30 น. กาญจนบุรี
สวนดุสิต
15.30 น. วไลยอลงกรณ์
54 260
11.30 น. สวนดุสิต
15.30 น. สวนดุสิต
9
35
11.30 น. พระนคร
10 162
36
รำ�ไพพรรณี
15.30 น.
117
หมู่บ้านจอมบึง
2
11.30 น. ราชนครินทร์
5
65
15.30 น. ธนบุรี
65
11.30 น. นครปฐม
1
48
15.30 น. เทพสตรี
234
11.30 น. สวนสุนันทา
15.30 น. สวนสุนันทา
27 161
11.30 น. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา พระนครศรีอยุธยา
82
15.30 น. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 11 435
รวม
171 1,914

ป.ตรี
1,289
1,200
2,500
763
1,144
1,630
2,650
2,606
2,353
1,258
586
2,250
2,395
2,391
1,746
2,000
1,783
1,500
1,198
2,156
35,398

รวม
เฉพาะแห่ง ต่อรอบ
1,417
1,200
2,617
2,567
2,567
834
1,144
1,978
1,944
1,944
2,650
2,650
2,650
2,650
2,525
2,525
1,999
1,294
705
2,320
2,320
2,460
2,460
2,440
2,440
1,980
1,980
2,000
2,000
1,971
1,971
1,500
1,280
2,780
2,602
2,602
37,483 37,483

ต่อวัน
5,184
3,922
5,300
4,524
4,780
4,420
3,971
5,382
37,483

ฝ่ายเลขานุการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ ข้อมูล ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2558

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

เอกสารชุดที่ 23

ประตูรับ - สงเสด็จฯ
แถวที่นั่งบัณฑิต 15 แถวๆละ 20 คน

ประตูเขา - ออก
เฉพาะฝายพิธีการ เทานั้น

เวที
32

หมายเหตุ :
1.
สัญลักษณ ประตูบานเลื่อน
2.
สัญลักษณ ประตูบานเปด

แถวที่นั่งบัณฑิต 15 แถวๆละ 20 คน

ประตูเขา - ออก
เฉพาะทหารราชองครักษ
และผูเกี่ยวของเทานั้น

แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 เวทีใหม่สวนอัมพร (ตัวอย่าง)

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

แถว B

แถว A

เสนทางเดินบัณฑิตแถว B

เสนทางเดินบัณฑิตแถว A

แถวที่นั่งบัณฑิต 15 แถวๆละ 20 คน

ประตูเขา - ออก
เฉพาะฝายพิธีการ เทานั้น

ที่นั่งบัณฑิตแถว A2

01 02 03

ที่นั่งบัณฑิตแถว A38

ที่นั่งบัณฑิตแถว A1

01 02 03

01 02 03

ที่นั่งแขกผูมีเกียรติ

01 02 03 04

ที่นั่งบัณฑิตแถว A

24 25 26 27

24 25 26 27

24 25 26 27

24 25 26 27

28 29 30 31

28 29 30 31

28 29 30 31

28 29 30 31

ที่นั่งบัณฑิตแถว B38

ที่นั่งบัณฑิตแถว B2

ที่นั่งบัณฑิตแถว B1

ที่นั่งแขกผูมีเกียรติ

ที่นั่งบัณฑิตแถว A

ที่นั่งผูกำกับแถวบัณฑิต

แถวที่นั่งบัณฑิต 15 แถวๆละ 20 คน

เสนทางเดินบัณฑิตแถว B

52 53 54 55

52 53 54 55

52 53 54 55

52 53 54 55

ประตูเขา - ออก
เฉพาะทหารราชองครักษ
และผูเกี่ยวของเทานั้น

หมายเหตุ :
1.
สัญลักษณ ประตูบานเลื่อน
2.
สัญลักษณ ประตูบานเปด

ประตูรับ - สงเสด็จฯ

เวที

เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

เอกสารชุดที่ 23

แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 เวทีใหม่สวนอัมพร (ตัวอย่าง)
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เอกสารประกอบการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ประจำ�ปี พ.ศ. 2558

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้รูปที่ไม่สวยงาม

บัณฑิตที่ผิดปกติ เช่ น ตาบอด ขาและมือผิดปกติ และนั่งรถเข็น
ก็สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
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คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์สุวรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุรวัลย์
อาจารย์พิสิษฐ์
อาจารย์โกมินทร์
อาจารย์กรรณิการ์
อาจารย์วันทนี

ศรีคุณ
พงศ์ชู
มีวอน
คล้ายวงศ์
พึ่งจงเจริญสุข
ศรีลิโก

กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรรศน์
นายบุญเกียรติ   
นางสาวศรันญพร   
นายประพร   
นายพฤทธิ์   

ไชยศุภรากุล
พลเดช
ชีระภากร
เปรมเปรื่องเชาวน์
วรรณบุษราคัม
เด่นโกวิท

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้อำ�นวยการกองพัฒนานักศึกษา
พนักงานธุรการ ระดับ ส.3
นักวิชาการศึกษา
พนักงานบริหารกองทุน

พิ สูจน์อักษร
นายภานุรุจ   
นางสาวจริยา 
นางสาวอัญชัญ
นายพฤทธิ์   
นางสาวรัตนา 
นายธนาเสฎฐ์   
นางสาวศศิณัฏฐา  
นางสาวรติกร

ทันสุทธิ์
วันขุนทด
พระนอน
เด่นโกวิท
เกล็ดพรม
ผลเงาะ
ผิวแดง
ทองชู

นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
พนักงานบริหารกองทุน
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ออกแบบปก รูปเล่ม E-Book
นายภุมรินทร์  
อ่องสุข

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จัดพิ มพ์ โดย
กองพัฒนานักศึกษา  สำ�นักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 0-2942-6900-99 ต่อ 1303,1304,1310    
โทรสาร : 02-512-2518  Website : http://mult.chandra.ac.th/cw/student/

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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จัดพิมพโดย
กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0-2942-6900-99 ตอ 1303,1304,1310 โทรสาร : 02-512-2518
Website : http://mult.chandra.ac.th/cw/student/

