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ขอใหบัณฑิตทุกทานไดทําความเขาใจระเบยีบ ข้ันตอน และศึกษาคูมือน้ีอยางละเอียด
ตลอดจนต้ังใจฝกซอมใหเกิดความถูกตองรวดเร็วและสวยงาม เพราะการเขารับพระราชทาน
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธคุิณอันหาที่สุดมิได
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1. คําแนะนําสําหรบัการฝกซอมการเขารบัพระราชทานปรญิญาบัตร
1.1 ขอแนะนําในการฝกซอมดวยตนเอง

เพื่อใหการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนไปดวยความรวดเร็ว
เรียบรอยและถูกตองสวยงาม กอนเขารับการฝกซอมจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตควรเตรียมตัว
ลวงหนา ดังน้ี

1.1.1 อานคูมือเลมน้ีใหเขาใจและปฏิบัติตามไปดวย
1.1.2 ฝกซอมดวยตนเอง หนากระจกจนม่ันใจวาทําไดอยางถูกตอง สวยงาม และ

คลองแคลว
1.1.3 ฝกซอมกับกลุมเพื่อนบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรดวยกัน

ผลัดกันติชมและใหขอแนะนําซึ่งกันและกัน อาจฝกปฏิบัติโดยมีผูอื่นชวยสังเกตใหก็ไดแลว
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติตามข้ันตอนตาง ๆ จนเปนที่ยอมรับของผูอื่นวาดี

1.1.4 การรับพระราชทานปรญิญาบัตรจากพระหัตถเปนเรื่องสําคัญมาก ควรฝกซอม
ใหม่ันใจไดวาจะไมประหมาจนวางตนไมถูก เชิญปริญญาบัตรไมถูกหรือทําใหปริญญาบัตร
รวงหลน การฝกซอมควรใชสมุดปกแข็งแทนปรญิญาบัตร

การฝกซอมยอยเปนการฝกปฏิบัติซึ่งจะมีวีดีทัศนใหชมเปนตัวอยางและมีกรรมการ
ฝายฝกซอมให คําแนะนําเพ่ิมเติม สวนการฝกซอมใหญ เปนการฝกปฏิบั ติเชนเดียวกับ
วันพิธีรับพระราชทานปรญิญาบัตรทุกข้ันตอน

1.2 การเตรยีมตัวเพื่อรับการฝกซอม
(1) บัณฑิตที่มีภูมิลําเนาอยูไกลจากมหาวิทยาลัยพะเยา จะตองเตรียมตัวลวงหนาและ

จัดหาที่พักใหพรอมเพราะบางทานอาจจะตองลางาน ประมาณ 4-5 วัน
(2) บัณฑิตที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 บัณฑิตที่เปนพระภิกษุ สามเณร และ

บัณฑิตที่ข้ึนรับ 100 คนแรก จะมีการฝกซอมเพ่ิมเติมซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบเม่ือ
ทานมารับการฝกซอมยอยวันแรก

1



(3) ผูสําเร็จการศึกษาที่เปนบัณฑิตหญิงมีครรภ บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางรางกาย
เชน ขาหัก แขนขวาหัก ตาพิการ ใชไมเทาหรือตองใชผูพยุงหรือใชมือซายรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ขอใหแจงชื่อ ลําดับที่และรายละเอียดของความบกพรอง พรอมสาเหตุใหฝาย
ฝกซอมทราบลวงหนาในวันแรกของการฝกซอมยอย

1.3 การรายงานตัวเพื่อฝกซอมการเขารบัพระราชทานปรญิญาบัตร
(1) การรายงานตัวของบัณฑิต ใหรายงานตัวตามสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยกําหนดหาก

บัณฑิตไมไดเขารายงานตัวจะถูกตัดสิทธิการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร หลักฐานสําหรับ
การรายงานตัว หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกใหเพื่อที่บัณฑิตจะตองเตรียมมาในวันแรก
ไดแก

 บัตรประจําตัวประชาชนหรอืบัตรขาราชการหรอืบัตรพนักงานของรัฐ
หรอืบัตรอื่นใดที่ราชการออกให

 รูปถายหนาตรงสําหรับติดบัตร ไมสวมแวนตาและหมวก ขนาด 1 น้ิว จํานวน
2 ใบ

(2) การฝกซอมยอย ใหบัณฑติที่รายงานตัวแลวฝกซอมยอยสถานที่ที่คณะกําหนด
(3) การฝกซอมทุกครั้ง บัณฑิตตองแสดงบัตรฝกซอมตอเจาหนาที่ฝายฝกซอม
(4) ในวันพิธี บัณฑิตตองแสดงบัตรฝกซอมพรอมบัตรประจําตัวอยางใดอยางหน่ึง

ขางตน ตอเจาหนาที่ฝายรับรายงานตัว
(5) ผูที่มีปญหาดานสุขภาพหรอืทุพพลภาพที่จําเปนตองมีผูดูแลอยางใกลชดิในระหวาง

การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหแจงตอกรรมการฝายฝกซอมของคณะ/วิทยาลัย หรือ
อาจารยคุมแถวในการฝกซอม

1.4 การปฏบิัติตนในวันฝกซอมรับพระราชทานปรญิญาบัตร
เพื่อใหการฝกซอมเปนไปดวยความเรียบรอยขอใหบัณฑิตปฏิบัติตามขอแนะนํา

ดังตอไปน้ี
(1) ตรงตอเวลาและเขารับการฝกซอมตามวันเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด
(2) ไมควรนําของมีคาหรอืเงนิเปนจํานวนมากติดตัวมาดวย

(3) หามนําสัมภาระเขามาในหองรับพระราชทานปรญิญาบัตร
(4) ในการฝกซอม นอกจากบัณฑิตที่ กําหนดใหเขารับการฝกซอมในวันน้ันแลว

มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหญาติหรือผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปในบรเิวณที่ใชฝกซอม และบรเิวณที่รับ
รายงานตัวอยางเด็ดขาด ขอใหแจงญาติหรอืผูติดตามพักรออยู ณ บรเิวณที่คณะจัดไวใหเทาน้ัน

(5) หลังการฝกซอมยอยในแตละวันและการฝกซอมใหญเจาหนาที่คณะ/มหาวิทยาลัย
จะบันทึกรหัสประจําตัวในบัตรฝกซอม ถายังไมไดรับการบันทึกในวันใด ๆ ใหรีบติดตอเจาหนาที่
ภายในวันน้ัน ๆ

2. การแตงกาย
2.1 การแตงกายในวันฝกซอมยอย

 บัณฑติหญิง ใหแตงกายดวยเสื้อผาชุดสุภาพ สวมกระโปรงแบบสุภาพ ยาวคลุม
เขาเทาน้ัน ไมสวมรองเทาแตะ ใหสวมรองเทาท่ีจะใสวันรับจริงมาทดลอง

 บัณฑติชายใหแตงกายดวยเส้ือเชิ้ตสีสุภาพ สวมกางเกงสแลคขายาวแบบสุภาพ
ใสรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีโลหะ ไมมีลวดลาย ไมสวมกางเกงยีน พื้นรองเทาไมตอกเกือกมา
หรอืโลหะ ไมสวมรองเทาแตะ ใหสวมรองเทาท่ีจะใสวันรับจริงมาทดลอง

 ใหบัณ ฑิ ตทุกคนนําหมวกวิทยฐานะของตนมาฝกซอม เพื่ อ ให เกิด
ความคุนเคย ต้ังแตวันฝกซอมยอยวันแรก

2.2 การแตงกายในวันฝกซอมใหญ และวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร
ใหบัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะและหมวกวิทยฐานะ และตองแตงกายใหถูกตองตาม

ประกาศมหาวทิยาลัย ดังน้ี สวนแนวปฏิบัติอื่นๆ ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับวันฝกซอมยอย
. (1) บัณฑิต

1) บัณฑิตที่เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐใหใชเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด
แตใหใชหมวกวทิยฐานะแทนหมวกของเครื่องแบบปกติ

2) กรณบีัณฑติที่ไมใชขาราชการหรอืพนักงานของรัฐ ใหแตงกายดังน้ี
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(ก) บัณฑิตชาย
 สวมเส้ือเชิ้ตแขนยาวสีขาวแบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป กระดุมสีขาว

มีกระเปาที่อกดานซาย สอดชายเส้ือไวในกางเกงใหเห็นสายเข็มขัด กางเกงขายาวแบบสากลสีดํา
ไมมีลวดลาย สวมเข็มขัดหนังเรียบสีดํา หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา มีตรา
มหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง ผูกเนคไทสีมวงเขมมีตรามหาวิทยาลัย ปกอยูบนเนคไทในระดับล้ินป
ถุงเทาสีดํา รองเทาหนังเรียบหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ผมส้ัน สุภาพ เปนระเบียบ ไมชี้ต้ังหรือ
ปลอยยาว ไมยอมสีผมดวยสียอมอื่น นอกจากสีดําหรือนํ้าตาลเขม สีเดียวทั้งศีรษะ ไวทรงผม
และแตงกายตามเพศ (ดังรูปที่ 1)

(ข) บัณฑิตหญงิ
 สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ปกเส้ือแบบปก

เชิ้ตปลายแหลมยาวพอสมควร ไมมีสาบหลัง ที่คอและแนวสาบอกติดกระดุมโลหะตรา
มหาวทิยาลัย 5 เม็ด กลัดเครื่องหมายตรามหาวทิยาลัยทําดวยโลหะสีทองลงยาสีมวงที่อกเบื้อง
ขวา และที่ปลายปกคอเส้ือดานซาย  กระโปรงสีดําทรงสุภาพยาวคลุมเขา ไมมีผาหรือมีผา
ดานหลังแบบรอยผาทับซอนกัน เข็มขัดหนังกลับสีนํ้าตาลเขม หัวเข็มขัดทําดวยโลหะสีเงินรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา มีตรามหาวิทยาลัยอยูตรงกลาง สวมถุงนองสีเน้ือ รองเทาหนังเรียบหุมสนสีดํา
ไมมีลวดลาย (ดังรูปที่ 1)

 บัณฑิตที่มีสิทธิครองกระบี่ไมตองนํากระบี่มาครองหรือถือถุงมือ ในการฝกซอมใหญ
หรอืวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร

3) สวมทับเครื่องแตงกายดวยครุยวทิยฐานะระดับปรญิญาตร ีมหาวทิยาลัยพะเยา
ติดเข็มวทิยฐานะที่มีอักษรยอของวุฒกิารศกึษาของตน สวมหมวกวทิยฐานะ
หมายเหตุ - มหาวิทยาลัยจะตรวจความเรียบรอยของชุดแตงกายขณะบัณฑิตเขาแถวรายงาน
ตัวในวันฝกซอมใหญและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร หากแตงกายไมถูกตองตามที่
มหาวทิยาลัยกําหนดจะถูกตัดสิทธกิารเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร

- บัณฑิตตองไมใสเครื่องประดับทุกชนิด ไดแก สรอยคอ แหวน ตางหู แวนตาแฟชั่น
เปนตน ยกเวน นาฬิกาแบบสุภาพที่ขอมือซาย

- บัณฑติในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ และเภสัชศาสตร
บัณฑติ สาขาบรบิาลเภสัชกรรม ใหใชครุยเชนเดียวกับครุยมหาบัณฑติ

รูปท่ี 1 การแตงกายของบัณฑติ (ชาย-หญงิ)

2.3 การแตงกายของมหาบัณฑิต และดุษฎบีณัฑิต
1) ผูที่ เปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ ใหใชเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด

และใหใชหมวกวทิยฐานะแทนหมวกปกติ (ดังรูปที่ 2)
2) ในกรณผีูที่ไมใชขาราชการใหแตงกาย (ดังรูปที่ 3) ดังน้ี

(ก) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย แตงกายเหมือนบัณฑิตชาย แตใหสวม
กางเกง และสูทสากลนิยมสีดําหรอืสีกรมทา ผูกเนคไทสีมวง ประดับเข็มตรามหาวทิยาลัย

(ข) มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑติหญิง แตงกายเหมือนบัณฑติหญิง

รูปท่ี 2 การแตงกายของมหาบัณฑติและดุษฎีบัณฑติท่ีเปนขาราชการ รูปท่ี 3 การแตงกายของมหาบัณฑติและดุษฎีบัณฑติท่ีไมเปนขาราชการ
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3) สวมทับเครื่องแตงกายดวยครุยมหาบัณฑิต  หรือดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามวุฒิการศึกษาที่สําเร็จ ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรยอของวุฒิการศึกษาของตน สวมหมวก
วทิยฐานะ

2.4 การแตงกายของบัณฑิตในหลักสูตรระดับปรญิญาตรคีูขนาน 2 ปรญิญา
ให แต งกายด วยเครื่องแต งกายสําหรับบัณ ฑิต สวมทับดวยครุยวิทยฐานะ

ติดเข็มวทิยฐานะตามวุฒิการศึกษาของปรญิญาหน่ึงตามประกาศมหาวทิยาลัย และประดับตรา
สัญลักษณของบัณฑติปรญิญาตรคูีขนานบนแถบผาคลองคอกํามะหยี่สีมวงตรงกลางอก

รูปท่ี 4 การแตงกายของบัณฑติในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคูขนาน 2 ปริญญา

2.5 การแตงกายของบัณฑิตทีเ่ปนพระภกิษุ สามเณร
การแตงกายของผูสําเร็จการศึกษาที่เปนพระภิกษุ สามเณร ใหหมคลุมดวยจีวร

สีพระราชนิยม ไมตองสวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแตงกาย ปลงผมและโกนหนวดเคราให
เรยีบรอย

2.6 การแตงกายบัณฑิตที่มียศต้ังแตวาทีร่อยตรข้ึีนไป
1) สวมเครื่องแตงกายแบบปกติขาว ไมสวมหมวก ประกอบดวยเครื่องหมาย บาอนิธนูแข็ง

ตามชั้นยศ ติดเครื่องหมายแพรแถบดานซาย เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ (ถามี)
ดานขวาแนวเดียวกับแพรแถบติดกระดุมโลหะตรากองทัพบก เครื่องหมายเหลา เครื่องหมาย
นอกราชการ (ดังรูปที่ 5)

2) สําหรับสุภาพสตรใีหสวมถุงนองสีเน้ือ รองเทาหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย (ดังรูปที่ 5)
3) สวมทับเครื่องแตงกายดวยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา

ติดเข็มวทิยฐานะที่มีอักษรยอของวุฒกิารศกึษาของตน
หมายเหตุ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการและมีสิทธิครองกระบี่

ไมตองนํากระบี่และถุงมือมาในวันฝกซอมใหญและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ยกเวน
สําหรับการถายรูปหมูหรอืถายรูปสวนตัวทั่วไปนอกหองรับพระราชทานปรญิญาบัตรเทาน้ัน

รูปท่ี 5 การแตงกายของบัณฑติวาท่ีรอยตรี (ชาย-หญงิ)

2.7 การแตงกายของบัณฑิตหญงิมีครรภ
1) สวมชุดคลุมทองสีขาว (ผาเน้ือหนาพอสมควร) คอปก ยาวคลุมเขา แขนยาว
2) สวมถุงนองสีเน้ือ รองเทาหนังเรยีบ หุมสนสีดํา สนเต้ีย ไมมีลวดลาย
3) สวมทับเครื่องแตงกายดวยครุยวิทยฐานะ ตามระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย

พะเยา ติดเข็มวทิยฐานะที่มีอักษรยอของวุฒกิารศกึษาของตน

รูปท่ี 6 การแตงกายของบัณฑติหญิงมีครรภ
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2.8 การแตงกายของบัณฑิตหญงิที่เปนมุสลมิ
ใหแตงกายตามระดับปริญญาตามที่กลาวมาขางตนและคลุมศีรษะดวยผาคลุม

(ฮิญาบญ) สีดําเรียบ ไมมีลวดลายและการประดับตกแตงใด ๆ สวมถุงนองสีเน้ือ สวมรองเทา
หนังเรียบหุมสนสีดําไมมีลวดลาย สวมทับดวยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา ติดเข็ม
วทิยฐานะของมหาวทิยาลัย สวมหมวกวทิยฐานะบนผาคลุม

รูปท่ี 7 การแตงกายของบัณฑติหญงิหญงิท่ีเปนมุสลมิ

2.9 การแตงกายบัณฑิตที่เปนนักบวชในศาสนาครสิต
ใหแตงกายสุภาพตามแบบการแตงกายในศาสนา สวมรองเทาหนังเรียบ สีดํา ไมมี

ลวดลาย สวมทับเครื่องแตงกายดวยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา  ติดเข็มวิทยฐานะที่มี
อักษรยอตรงตามวุฒกิารศกึษาของตน

2.10 การแตงกายของบัณฑิตขามเพศ (Transgender)
มหาวิทยาลัยอนุญาตใหผูสําเร็จการศึกษาที่มีเพศสภาพแตกตางจากเพศกําเนิด

(Transgender) หรอืมีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด และไดรับการพิจารณาอนุมัติ
หรอืไดรับอนุญาตจากมหาวทิยาลัย เขารับพระราชทานปรญิญาบัตรเทาน้ัน โดยตองดําเนินการ
ตามระเบยีบและข้ันตอนตามที่มหาวทิยาลัยกําหนดไว และตองแตงกายตามประกาศฉบับน้ีอยาง
เครงครัด

3. ข้ันตอนการฝกซอม
การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกทานจะตองทําความเขาใจ และ

ฝกซอมวธิตีางๆ ใหคลองแคลว สวยงาม และรวดเร็ว ข้ันตอนสําคัญที่จะกลาวโดยละเอยีดตอไป
ไดแก การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถและการ
เชญิปรญิญาบัตร

วัตถุประสงคของการฝกซอมการเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร มี 2 ประการ คอื
1. เพื่อใหทราบข้ันตอนตางๆ ที่จะตองปฏิบัติในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

อยางละเอียดโดยเฉพาะข้ันตอนที่ มีความสําคัญ ไดแก การถวายความเคารพ การเดิน
การรับพระราชทานปรญิญาบัตรจากพระหัตถ และการเชญิปรญิญาบัตร

2. เพื่อใหบัณฑิตไดนําข้ันตอนตางๆ ที่ ไดอธิบายไวไปทดลองปฏิบั ติซึ่งจะชวย
ใหบัณฑติมีความแนใจวาจะสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง สวยงามและรวดเร็ว

รายละเอียดวิธีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะตองอานและฝกปฏิบัติดวย
ตนเองใหชํานาญกอนวันฝกซอมยอยและฝกซอมใหญที่มหาวทิยาลัยจัดให

3.1 การถวายความเคารพ
1) บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎบีัณฑิตชาย
ถวายความเคารพโดยการถวายคํานับ ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี ยนืตัวตรงเทาชิดกัน แขนและ

มือปลอยลงแนบลําตัว แลวโนมตัวลงต้ังแตระดับเอวข้ึนไป (ไมใชผงกศรีษะ) กมหนา สายตาอยู
ในระดับกระดุมเส้ือเม็ดที่สอง จากน้ันคอยๆ ยดืตัวข้ึนตรงตามเดิม

รูปท่ี 8 การถวายคํานับสําหรับบัณฑติชาย
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2) บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎบีัณฑิตหญงิ
ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ซึ่งมีข้ันตอนดังน้ี ยืนตัวตรงเทาชิดกัน แขนและ

มือปลอยแนบลําตัวตามสบาย ชักเทาซายไปดานหลัง ไขวขาใหเขาซอนกัน ขณะที่ไขวขามา
ดานหลัง ใหทิ้งนํ้าหนักตัวยอตัวลงมาตรง ๆ มือขวาทับมือซาย วางไวหัวเขาขวาและกมศีรษะ
เล็กนอย จากน้ันยดืตัวข้ึนชักเทาขวาที่ไขวไปดานหลังกลับมาชดิเทาซายและยนืตรงตามเดิม

รวมถงึบัณฑติ มหาบัณฑติ ดุษฎีบัณฑติหญิงทีเ่ปนขาราชการและพนักงานของรัฐ

รูปท่ี 9 การถวายความเคารพของบัณฑติหญงิ

3.2 ข้ันตอนที่ตองมีการถวายความเคารพ
ในการรับพระราชทานปริญญ าบัตร บัณ ฑิตจะตองถวายความเคารพตอ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข้ันตอน
ดังน้ี

1) เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เขามายังหองพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรใหบัณฑิตทุกคนยืนข้ึนแลวถวายความ
เคารพ

2) เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยใหบัณฑิตยืนตรง (ไมตองพนมมือ) และเม่ือเสด็จฯ มา
ประทับพระราชอาสนแลว บัณฑติถวายความเคารพกอนแลวจงึน่ังลง

3)  เม่ืออาจารยคุมแถวใหสัญญาณบัณฑิตในแถวทุกคนลุกข้ึนพรอมกัน และเม่ือ
อาจารยคุมแถวใหสัญญาณอีกครั้งหน่ึง ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน จากน้ันทําซาย
หันและเดินออกทางซาย ต้ังแถวเตรยีมข้ึนเวที

4)  เม่ือกาวข้ึนพื้นเวทีถึงจุดที่ 1 ใหยืนเฉียงซาย หันหนาไปทางที่ประทับแลวถวาย
ความเคารพแลวเดินตอไปจนถงึจุดที่ 2 แขนแนบลําตัว ไมแกวงแขน

5)  เม่ือถงึจุดที่ 2 ถวายความเคารพ จากน้ันกาวเทาซาย เทาขวาและชดิเทาในจุดที่ 3
ใชมือขวาหยิบปกปริญญาบัตรโดยไมตองเอางาน แลวเชิญปริญญาบัตรแนบอก จากน้ันใหรีบ
ถอยหลังเฉียงออกทางขวา 5 กาว ถึงจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับหลังหันโดยหมุนตัวไป
ทางขวาและเดินลงจากเวทโีดยไมแกวงแขน

6)  เม่ือกลับมาถึงที่น่ัง ใหบัณฑิตถวายความเคารพ แลวน่ังลงดวยอาการสํารวมจน
เสร็จพิธี

7)  เม่ือพระราชทานพระราโชวาทใหบัณฑิตลุกข้ึนยืนตรงนอมรับใสเกลา ฯ เม่ือจบ
พระราโชวาทใหบัณฑติถวายความเคารพพรอมกัน

8)  ขณะเสด็จพระราชดําเนินกลับ ใหบัณฑิตยืนตรง เม่ือเสด็จ ฯ ผานประตูใหถวาย
ความเคารพพรอมกัน รอจนเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ถวายความเคารพอีกครั้งแลว
จงึน่ังลง

3.3 การเดนิ
เม่ืออาจารยคุมแถวใหสัญญาณใหบัณฑิตลุกข้ึนถวายความเคารพแลวเดินแถวไปรอ

ข้ึนเวทีรับพระราชทานปรญิญาบัตร โดยเดินเรยีงลําดับตามเลขที่น่ังตามที่กําหนดไว เม่ือกาวข้ึน
สูเวที ใหถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แลวเดินไปตามจุดที่กําหนดไว แขนทั้งสองขางปลอยแนบ
ลําตัว ไมแกวงแขนระหวางเดินทัง้บนเวทแีละขณะเดินเขาประจําที่น่ัง
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3.4 ขอปฏบิัติตามจุดสาํคัญบนเวที
ในระหวางที่บัณฑิตเดินเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจุดสําคัญตางๆ บนเวที

ที่บัณฑติควรตองรูและสามารถปฏิบัติใหเหมือนกันทุกคน (ตามรูปที่ 10) ดังน้ี
จุดที่ 1 คอื จุดที่บัณฑติจะตองทําความเคารพบรเิวณจุดแรกสุดดานบนเวที
จุดที่ 2 คือ จุดที่บัณฑติจะตองทําความเคารพบริเวณหนาพระแทนที่ประทับ กอนเดิน

เขารับพระราชทานปรญิญาบัตร
จุดที่ 3 คอื จุดรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไมตองเอางาน บัณฑติตองยนืใหกลาง

ฝาเทาทั้งสองขางอยูบนจุดน้ีเพื่อจะไดไมหางพระหัตถเกินไป รางกายจะตองอยูในลักษณะตรง
โดยไมตองถวายคํานับหรอืถอนสายบัว ณ จุดน้ี

จุดที่ 4 คือ จุดที่บัณฑิต ถอยหลังเฉียงไปทางขวา 5 กาว หลังจากรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรแลว ระหวางถอยหลังใหบัณฑิตเชญิปริญญาบัตรไวแนบอก พรอมถอยเทาขวานํา
เทาซายตาม 5 กาว ตามองที่ประทับ ไมตองเหลียวหลัง มายืนที่จุดที่ 4 แลวถวายความเคารพ
หลังจากน้ันใหกลับหลังหันหมุนตัวไปทางขวาเดินไปทางลงบันได จุดน้ีใหระวังการถอยแลว
เหยยีบผูที่อยูดานหลัง และระวังรองเทาหลุดหรอืสะดุดลมในขณะหมุนตัว

หมายเหตุ บัณฑิตคนแรกของปริญญาแตละคณะใหหยุดรอจุดที่ 2 หางจากบัณฑิต
คนสุดทายของสาขาวชิากอนหนาเพื่อรอขานชื่อปรญิญาและชื่อของตนเอง

รูปท่ี 10 จุดตาง ๆ บนเวทีขณะรับพระราชทานปริญญาบัตร

3.5 การเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรจากพระหัตถ
จังหวะที่ 1 ยกมือขวายื่นออกไป ปลายน้ิวทัง้หมดเรยีงชดิกัน ฝามือเหยยีดตรงยื่นไป

ขางหนาจนถงึระดับที่กลางฝามือขนานกับขอบตรงกึ่งกลางปรญิญาบัตรที่ทรงจับ โดยไมเอางาน
จังหวะที่ 2 รบัพระราชทานปรญิญาบัตรโดยใชน้ิวหัวแมมือกดลงบนกลางปกปรญิญา

บัตรดานบน ชอนน้ิวที่เหลือลงใตปกปรญิญาบัตร จับปกปรญิญาบัตรไวใหแนน
จังหวะที่ 3 ดึงมือกลับ พรอมเชญิปรญิญาบัตรมาแนบไวกับอก โดยใหปกปรญิญาบัตร

ดานที่มีตรามหาวทิยาลัยอยูดานหนาลําตัว ขอศอกขวาแนบลําตัว

รูปท่ี 11 จังหวะในการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ

3.6 การเชิญปรญิญาบัตร
เม่ือรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแลว บัณฑิตทุกคนจะตองเชิญปริญญาบัตร

ใหถูกตอง คือ เชิญปริญญาบัตรไวแนบอก  ขอศอกแนบลําตัวอยูตลอดเวลา จนกวาจะเขาน่ัง
ประจําที่ของตน หลังจากน้ันเม่ือมาถึงที่น่ังแลว ใหถวายความเคารพและน่ังลง และเม่ือยืนข้ึน
เพื่อกลาวคําปฏิญาณ หรือรับพระราชทานพระราโชวาท หรือยืนรอสงเสด็จฯ และถวายความ
เคารพขณะสงเสด็จฯ บัณฑติจะตองเชญิปรญิญาบัตรไวแนบอกเสมอ

จังหวะท่ี 1

จังหวะท่ี 2

จังหวะท่ี 3
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รูปท่ี 12 การเชิญปริญญาบัตรสําหรับบัณฑติชายและหญงิ

4. ข้ันตอนการในการเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร
บัณฑิตทุกทานควรศึกษาข้ันตอนตางๆ ใหเขาใจเพื่อจะปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง

และพรอมเพรยีงกัน ข้ันตอนตางๆในการเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรมีดังน้ี

4.1 การเขานั่งประจําที่
 บัณฑิตตองเขาแถวบริเวณสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัยกําหนด ตามลําดับที่ได

ฝกซอมมาแลวจากการฝกซอมใหญ หามบัณฑิตออกจากแถวโดยมิไดรับอนุญาต ถาไมเขาแถว
ตามเวลาที่เรยีกรายงานตัวจะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปรญิญาบัตร

 กรรมการคุมแถวตรวจสอบรายชื่อบัณฑติ
 เม่ือถึงกําหนดเวลากรรมการคุมแถว นําแถวบัณฑิตเขาหองรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรใหบัณฑิตน่ังประจําที่ตามลําดับที่ไดฝกซอมมา หามสับเปล่ียนที่น่ังโดยเด็ดขาด
ในขณะที่น่ังหากมีปญหาฉุกเฉนิใด ๆ ใหแจงอาจารยฝายจัดที่น่ังบัณฑติ

 เม่ือน่ังประจําที่เรียบรอยแลวใหตรวจสอบวาบัณฑิตน่ังถูกตองตามลําดับ
หรอืไม ถาไมถูกตองใหรบีแจงอาจารยฝายจัดที่น่ังบัณฑติ

หมายเหตุ บัณฑิตชายในขณะเขาแถว ใหถือหมวกวิทยฐานะไวตลอดเวลา
สําหรับบัณฑติหญิงใหสวมหมวกวทิยฐานะไวตลอดเวลา

4.2 การรับเสดจ็พระราชดาํเนนิ
เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เสด็จพระราชดําเนินถงึบรเิวณหองรับพระราชทานปริญญาบัตร ใหบัณฑิตลุกข้ึนยนืถวาย
ความเคารพและยืนตรง แลวรอจนเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง บัณฑิตถวายความเคารพ
และเม่ือประทับพระราชอาสนเรียบรอยแลว ใหบัณฑติทุกคนถวายความเคารพแลวน่ังลงปฏิบัติ
ตัวใหถูกตองตามหมายกําหนดการ

4.3 การลุกจากที่นัง่เพื่อเตรยีมเดนิแถว
เม่ือถงึเวลาจะข้ึนรับพระราชทานปรญิญาบัตร กรรมการคุมแถวจะถวายความเคารพ

และหันขวาเขาหาที่น่ัง บัณฑิตทุกคนในแถวลุกข้ึนยืนพรอมกันและเม่ือกรรมการคุมแถวหันซาย
ถวายความเคารพ ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน ทําซายหันเดินเรียงแถวออกทางซาย
เตรยีมข้ึนรับพระราชทานปรญิญาบัตร

4.4 การเดนิข้ึนและลงเวที
บัณฑิตคนแรก
 เม่ือผูอานรายชื่อบัณฑิตจะเริ่มอานคํากราบบังคมทูลเบิกผูสําเร็จการศึกษา

คนแรกข้ึนบนเวที เฉียงซาย หันหนาเขาหาที่ประทับ ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 (ตามรูปที่ 10)
แลวเดินไปยังจุดที่ 2 หันหนาเขาหาที่ประทบั ถวายความเคารพแลวรออยูกอน

 เม่ือผูอานรายชื่อบัณฑิตเริ่มอานชื่อ ใหบัณฑิตเดินไปจุดที่ 3 รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เชญิปริญญาบัตรไวแนบอก แลวถอยหลังเฉยีงทางขวา 5 กาว หนาตรง ตามองที่
ประทับ

 ถงึจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับหลังหันโดยหมุนตัวไปทางขวา เดินลงจาก
เวท ีมือขวายังเชญิปรญิญาบัตรแนบอก แขนซายแนบลําตัวไมแกวงแขนจนถงึที่น่ัง

 ถวายความเคารพกอนน่ังลง
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บัณฑิตคนตอๆ ไปจนถงึคนสุดทาย
 ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 เชนเดียวกับคนแรก แลวเดินไปตามจุดตอจากคน

ขางหนา (โดยไมเวนจุด) ตามองไปยังที่ประทับ
 ถงึจุดที่ 2 หันหนาเขาหาที่ประทับ ถวายความเคารพ แลวกาวตอไปยังจุดที่ 3

รับพระราชทานปรญิญาบัตร แลวเชิญปริญญาบัตรแนบอก ถอยหลังเฉียงขวา 5 กาว หนาตรง
ตามองที่ประทับ

 ถึงจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับหลังหันโดยหมุนตัวไปทางขวาเดินลงจาก
เวที มือขวายังเชิญปริญญาบัตรแนบอก แขนซายแนบลําตัวไมแกวงแขนจนถึงที่น่ัง ถวายความ
เคารพกอนน่ังลง

 บัณฑิตชายใหใชมือซายถือหมวกวิทยฐานะไวตลอดเวลา โดยศอกซายแนบ
กับลําตัว และเม่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแลว กลับมาน่ังประจําที่ ใหถวายความ
เคารพและน่ังลง

 บัณฑิตหญิง ใหสวมหมวกวิทยฐานะไวตลอดเวลา ใชที่ ติดผมยึดหมวก
วทิยฐานะใหอยูกับศีรษะใหม่ันคง และเม่ือเขารับพระราชทานปรญิญาบัตรเสร็จแลว กลับมาน่ัง
ประจําที่ ถอนสายบัวและน่ังลง

4.5 การกลาวคําปฏญิาณและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท
 เม่ือพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จส้ินลง ผูนําบัณฑิตยืนข้ึน เดินไปที่ไมโครโฟน

ที่เตรียมไวดานหนาหองพิธี บัณฑิตทั้งหมดยืนข้ึนพรอมกัน มือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบอก ถวาย
ความเคารพพรอมกัน

 เม่ือผูนําบัณฑติกลาวนํา ใหบัณฑติกลาวตามทลีะชวงโดยพรอมเพรยีงกัน
 เม่ือถวายสัตยปฎิญาณจบ ยนืตรงรับพระราชทานพระราโชวาท

ผูนําบัณฑติกลาวนําปฏิญาณตน (บัณฑติทุกคนกลาวตาม)
“ขาพระพุทธเจา (กลาวช่ือตนเอง................................)

ขอปฏิญาณตนตอท่ีประชุม อันพรอมดวยพระรัตนตรัย สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย
แหงมหาวทิยาลัยพะเยา วา

1. ขาพระพุทธเจา จักเทิดทูนชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ เหนอืสิ่งอ่ืนใด
2. ขาพระพุทธเจา จักรักษาประโยชนของประเทศชาต ิย่ิงกวาสิ่งอ่ืนใด
3. ขาพระพุทธเจา จักยึดมั่นในปณธิาน ปญญาเพื่อความเขมแข็งของชุมชน
4. ขาพระพุทธเจา จักผดุงเกียรต ิและศักดิ์ศรแีหงมหาวทิยาลัยพะเยา
5. ขาพระพุทธเจา จักประพฤตติน ใหถงึพรอมดวยคุณธรรมแหงบัณฑติทุกประการ”

ดวยเกลาดวยกระหมอม (เฉพาะผูนําบัณฑติ กลาว)

หมายเหตุ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อานวา สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจา กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-
ราด-สุ-ดา สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

4.6 การสงเสดจ็พระราชดําเนนิ
 เม่ือพระราชทานพระราโชวาทเสร็จ ใหบัณฑติรองเพลงสรรเสรญิพระบารมี
 เม่ือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พระราชดําเนินกลับ บัณฑิตยืนตรงถวายความเคารพ และเม่ือสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ผานประตูหองรับพระราชทานปรญิญาบัตรใหบัณฑติถวายความเคารพอกีครัง้

 เม่ือเพลงสรรเสรญิพระบารมีจบลง ใหบัณฑติทุกทานถวายความเคารพ และ
น่ังลงประจําที่
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5. ขอปฏบิัติในวันเขารบัพระราชทานปรญิญาบัตร
บัณฑิตทุกคนควรศึกษาขอปฏิบั ติตอไปน้ีโดยละเอียด เพื่ อที่จะได เตรียมตัว

เตรียมเครื่องแตงกายไดอยางถูกตองกอนวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทําใหการเขารับ
พระราชทานปรญิญาบัตรของทานเปนไปดวยความเรยีบรอย

5.1 การปฏบิัติตนกอนและในวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร
1) บัณฑิตที่ผานการฝกซอมยอยและฝกซอมใหญแลวเทาน้ัน จึงจะไดรับอนุญาตให

เขารับพระราชทานปริญญาบัตร การขาดซอมรับในกรณีจําเปนอยางยิ่ง ตองไดรับอนุญาตจาก
ประธานฝายฝกซอมบัณฑติเปนลายลักษณอักษร

2) บัณฑติตองเตรียมบัตรฝกซอมที่ไดรับการบันทกึรหัสประจําตัว ซึ่งแสดงวาบัณฑิต
ไดผานการฝกซอมยอยและซอมใหญแลว มาแสดงคูกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ขาราชการหรอืบัตรพนักงานของรฐั ในวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร

3) บัณฑิตจะตองมารายงานตัว ณ สถานที่ที่กําหนด และเขาน่ังประจําที่ในหองรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตรงตามเวลาที่กําหนดไวเพื่อเตรียมตัวเขารับพระราชทานปริญญา
บัตร

4) บัณฑิตควรรับประทานอาหารและทําธุระสวนตัวใหเรียบรอยกอนเขาแถว หากมี
ความจําเปน ตองลุกจากที่น่ังใหขออนุญาตอาจารยผูควบคุมกอนทุกครัง้

5) เม่ือบัณฑิตเขาน่ังประจําที่ภายในหอประชุมแลวตองน่ังอยางสํารวม ไมพูดคุยขณะ
รอรับพระราชทานปริญญาบัตร ไมน่ังไขวหาง หามสับเปล่ียนที่น่ังโดยเด็ดขาด และหามลุกออก
จากที่น่ังกอนเสร็จพิธี

6) หามบัณฑิตพกพาหรือนําส่ิงของ เชน กระเปาถือ โทรศัพทมือถือ เครื่องมือส่ือสาร
ทุกชนิด อาวุธ นาฬิกา กุญแจ ยาดม บุหรี่ เหรียญ เงินทุกชนิด ของมีคา กลองถายรูป อาหาร
หรือของขบเคี้ยวทุกชนิดและส่ิงของอื่นๆ ที่ไมจําเปนเขาไปในหอประชุม ขอใหฝากไวกับญาติ
หากนําเขาไป มหาวทิยาลัยจะเก็บส่ิงเหลาน้ีไวโดยไมรับประกันการสูญหายใด ๆ

7) หามบัณฑิตทุกคนติดเครื่องประดับหรือชอดอกไมบนเครื่องแตงกายเส้ือครุย หรือ
สวมพวงมาลัยหรอืพวงดอกไม ที่คอ บนศรีษะ หรอืบนหมวกวทิยฐานะ

8) หามบัณฑติใสตุมหู แหวน กําไล สายรัดขอมือ ดายสายสิญจน สรอยขอมือหรอืขอเทา
แวนตาแฟชั่น

9) หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารที่ทําใหเกดิอาการทองเสียไดงาย
10) ละเวนการด่ืมสุรา ของมึนเมาโดยเด็ดขาด
11) พักผอนใหเพียงพอ
12) หามไวเล็บยาว และหามทําสีเล็บ เล็บตองตัดส้ัน ตะไบเล็บใหเรยีบเกล้ียง

หมายเหตุ - มหาวิทยาลัยไดจัดที่น่ังพักใหแกญาติและผูที่มารวมงานไวหลายจุด
จึงขอใหบัณฑิตชี้แจงใหญาติทราบ และปฏิบัติตามที่เจาหนาที่รองขอ เชน ไมเขาไปในบริเวณที่
เจาหนาที่กัน้ไวใหเปนทางเสด็จพระราชดําเนิน เปนตน

5.2 คําแนะนําเก่ียวกับการแตงกาย
การทําผมของบัณฑิตหญงิ
ควรเปดใบหนาทั้งสองดานชัดเจนโดยรวบผมไว ดานหลังใชตาขายคลุมผมใหเรยีบรอย

หรือปลอยผมลงตรงดานหลังไมปลอยใหปลายผม ชี้ข้ึน หรือเกลา มวนจนเห็นหนังศีรษะ หาก
ตองใชโบติดผมควรใชเฉพาะ สีดําแบบเรยีบ ไมมีลวดลายริ้ว พู เสนสาย หรอืโลหะประดับ ขนาด
พอควรไมใหญเกินไป ไมมีแทงไมโลหะ พลาสติก หรือวัสดุอื่นใดเสียบ ไมควรยอมสีผมดวย
สียอมอื่นนอกเหนือจากสีดํา โดยผมที่ยอมตองมีสีเดียวกันทั้งศีรษะ ยกเวนในกรณีที่ผมหงอก
ตามธรรมชาติ
กรณใีชโบติดผม

- ใชสีดําเทาน้ัน ขนาดเล็ก
- เปนโบแบบเรยีบไมมีลวดลายริ้ว พู เสนสาย โลหะ พลาสติก หรอืวัสดุอื่นใดประดับ

รูปท่ี 13 การทําผมของบัณฑติหญงิ
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การทําผมของบัณฑิตชาย
ทรงผมของบัณฑิตชาย เปนทรงผมส้ัน สุภาพ ไมชี้ต้ังไมเปนระเบยีบหรือปลอยยาว ไมยอมสีผม
ดวยสียอมอื่น  นอกจากสีดําหรอืนํ้าตาลเขม  ไวทรงผมตามเพศ

ขอปฏบิัติ เรื่อง การแตงกายของบัณฑิต

รายการ ขอควรปฏบิัติ
เล็บ ตัดส้ัน ตะไบเล็บใหเรยีบรอย ไมทาสี ไมเคลือบมัน หรอืทาประกายแวววาว

ตางๆ เม่ือลูบสัมผัสแลวตองไมระคายมือ (เพื่อปองกันมิใหเล็บมือไปสัมผัส
พระหัตถพระองคทาน)

หนวด/เครา/
จอน

ตองโกนหนวด / เคราใหเรยีบรอย ไมมีสีเขียวครึ้ม สวนจอนผมตองตัดใหส้ัน
ปลายจอนตองไมเกนิกึ่งกลางใบหู

ทรงผม/สีผม ไมแสกผมเปนลอน จนเห็นหนังศรีษะ หามทําสผีมยกเวนสดีาํ ประกายผม
ไมติดกากเพชร เม่ือสองกับแดดแลวตองไมเกดิประกาย
หญงิ ถาผมยาว ตองไมปลอยใหรุงรัง  หากจะรวบผมตองรัดผมดวยยางวงสี
ดําคลุมตาขายสีดําใหเรยีบรอย  ไมยก  เกลา  หรอืทําชอสูง  ไมทาํผมหางมา
ชาย ตองตัดผมทรงสุภาพ  ไมมีรากไทรหรอืหางเตา ปลายผมตองไมปรก
คอเส้ือ ตัดผมแบบรองทรง  เห็นใบหู  ทําผมตามเพศ

การแตงหนา
การดัดฟน

แตงหนาตามเพศ ไมควรแตงหนาเขมหรอืสีฉูดฉาด  หามทาเปลือกตาเปน
สีๆ และเขม  ไมใสเกร็ดเพชรประกายแวววาว  และไมใสขนตาปลอม
สําหรับผูดดัฟน อนุญาตใหใชสีของยางจัดฟนสีใดก็ไดโดยไมตองเปล่ียนเปน
สีใส (เน่ืองจากการเปล่ียนแตละครัง้จะมีผลตอการักษา) และบณัฑติควร
สํารวมกรยิาในขณะที่อยูตอหนาพระพักตร

เส้ือหญิง ไมมีสาบแขน / สาบหลัง / สาบอก  ไมหอหรอืยกไหล  ปลายแขนไมส้ันเกนิไป
ไมรัดรูป  บณัฑติ  มหาบัณฑติ ดุษฎีบณัฑติ  ที่ตองแตงชุดมหาวทิยาลัย
ชุดชัน้ในตองไมมีสีสันลวดลาย  ใชสีเน้ือ สีขาวและตองใสเส้ือซับใน เพื่อมิให
บางเห็นผวิเน้ือ

ชุดช้ันใน (หญงิ) แบบธรรมดา ไมมีโครงเหล็ก
กระโปรง ไมผา หรอื ถาผาตองผาแบบทับซอน  ความยาวกระโปรงคลุมหัวเขา

รูปท่ี 14 การทําผมของบัณฑิตชาย
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รายการ ขอควรปฏบิัติ
รองเทา หญงิ หนังเรยีบ  หุมสนสีดํา  ไมมีโลหะใดๆ ติดอยู  ไมมีลวดลาย หัวมนหรอื

หัวตัด ไมใชหัวแหลมหรอืสนแหลม สนสูงไมเกนิ 2 น้ิว
ชาย หนังเรยีบ  หุมสนสีดํา  หัวมนหรอืหัวตัด  รองเทาตองไมมีโลหะใดๆ
ติดอยู  หากมีใหใชเทปพันสายไฟสีดําติดทับไว

เนคไท หญงิ (ที่เปนขาราชการ)  ใชเนคไทสีดํา  ไมมีลวดลาย
ชาย (มหาบัณฑติ/ดุษฎีบัณฑติ ทีไ่มเปนขาราชการ)  ใชเนคไทสีมวง  ไมมี
ลวดลาย

เข็มวทิยฐานะ ติดเข็มวทิยฐานะของมหาวทิยาลัยพะเยา
ชุดปกติขาว ใหสวมชุดปกติขาวตามตนสังกัด  ไมสวมหมวก  กระโปรงคลุมหัวเขา

สวมเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวไวดานใน  ทัง้ชายและหญิง
สตรมุีสลิม คลุมศรีษะดวยผาคลุมสีดําเรยีบ  ไมมีลวดลาย

แวนตา
คอนแทคเลนส

สวมแวนตาสีใส  กรอบและขาแวนสีดํา  ทอง  เงนิ  นํ้าตาล ไมมีลวดลาย
แฟชั่น หามใสคอนแทคเลนสที่มีสี / ลวดลายแฟชัน่  หรอื big-eyes

ถุงนอง / ถุงเทา หญงิ สวมถุงนองสีเน้ือแบบเต็มตัว ผูชาย ถุงเทาสีดํา  ไมมีลวดลาย
โลหะ /

เครื่องประดับ
หามเด็ดขาด

หามติดเข็มกลัด หามพกอาวุธของมีคม  วัตถุประกายไฟ  เครื่องประดับตางๆ
wristband สรอยคอ  แหวน  ตุมหู  นาฬิกา  สายสิญจน  กุญแจทุกชนิด
อุปกรณส่ือสารทุกชนิด

** ไมอนุญาตใหนําสัมภาระใดๆ ติดตัวเขาหองพิธพีระราชทานปรญิญาบัตรฯ  อยางเด็ดขาด**

1. มหาวทิยาลัยจะไมรับผดิชอบตอส่ิงของใดๆท่ีบัณฑตินําติดตัวมาท้ังส้ิน ท้ังน้ี  ถาจําเปนตองนําพก
ติดตัวเขาหองพระราชทานปริญญาบัตร  ตองไดรับอนุญาตจากมหาวทิยาลัยเปนกรณีไป
2. ใหบัณฑิตเตรียมเงนิไว 100 บาท เพื่อเปนคาใชจายแกไขปรับปรุงการแตงกาย
กรณีท่ีคณะกรรมการฝายตรวจเครื่องแตงกายส่ังใหแกไข

5.3 ตัวอยางบัตรฝกซอม

บณัฑติตองพกบัตรฝกซอมมาทุกวันรวมถงึวันรบัพระราชทานปรญิญาบัตรดวย
และตองผานการบันทกึรหัสประจําตัวบนบัตรฝกซอมดวยระบบ RFID1

1 ระบบ RFID (Radio-frequency identification) เปนวธิกีารในการเก็บขอมูลหรือระบุขอมูลแบบอัตโนมัติ
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ภาคผนวก
สัญลักษณของมหาวิทยาลัยพะเยา

- สปีระจํามหาวิทยาลัยพะเยา ไดแก สมีวงและสทีอง
- สีมวง น้ันมาจากสีแดง ที่หมายถงึ ชาติ และสีนํ้าเงนิ

ที่หมายถงึ พระมหากษัตรยิ
- สีทอง น้ันหมายถงึ ศาสนา ปญญา และความเจรญิรุงเรอืงของ

มหาวทิยาลัย
“สปีระจํามหาวิทยาลัยจงึหมายถงึปญญาหรอืความรุงเรอืงทีจ่ะอยูคูกับชุมชน
หรอืประเทศที่มีพระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข”

- ตนไมประจาํมหาวิทยาลัยพะเยา คอื ฟามุย
ดอกฟามุยเปนกลวยไม มีชื่อทางวทิยาศาสตรวา Vanda
coerulea Griff. ex Lindle. คอื Orchidaceaeเปน กลวยไม
ประเภทแวนดา : ลักษณะความงดงามโดดเดน ของ
ฟามุย ทําใหถูกยกยองวาเปนกลวยไมปาที่สวยงามที่สุด

ชนิดหน่ึงของโลก ชื่อ ฟามุย ที่แปลวา ฟาหมนหมอง น้ันมีที่มาจากความสวยสดงดงามของกลีบ
ดอกสีฟาอมมวง จนทําใหสีของทองฟาแลดูหมนหมองไปเลยน่ันเอง

"เปรยีบประดุจชือ่เสยีงของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ีจะเปนคนดมีคีุณภาพ
มชีื่อเสยีงขจรขจายไปท่ัวโลก"

 ตราสญัลักษณประจํามหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณประจํามหาวทิยาลัยพะเยา มีลักษณะเปนรูป
สัตภัณฑสีขาว บนพื้นหลังรูปศลิาจารกึยอดกลีบบัวสีมวง เหนือ
อักษรยอ “มพ” สีมวง ซึ่งเปนตัวอักษรฝกขามลานนา ดานลางของ

อักษรยอ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีมวง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว
บนพื้นแถบโคงสีทอง

สปีระจําคณะ วิทยาลัย

สปีระจําคณะและวทิยาลัย มดีังตอไปนี้
(1) คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ สเีขยีวใบไม (Green4)
(2) คณะวทิยาศาสตร สเีหลือง (Yellow)
(3) คณะวทิยาศาสตรการแพทย สเีหลอืงทอง (Goldenrod1)
(4) คณะศลิปศาสตร สสีมอฐิ (Orange Red)
(5) คณะนติศิาสตร สทีองและสขีาว (Gold and White)
(6) คณะแพทยศาสตร สเีขยีว (Lime Green)
(7) คณะเภสัชศาสตร สเีขยีวมะกอก (Dark Olive)
(8) คณะพยาบาลศาสตร สขีาว (White)
(9) คณะสหเวชศาสตร สนี้ําเงนิ (Blue1)
(10) คณะวศิวกรรมศาสตร สแีดงเลอืดหมู (Firebrick)
(11) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทีองเขม (Dark Goldenrod)
(12) คณะวทิยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร สฟีา (Sky Blue)
(13) คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศลิปกรรมศาสตร สเีงนิ (Silver)
(14) คณะทันตแพทยศาสตร สมีวง (Violet)
(15) คณะพลังงานและสิ่งแวดลอม สสีมเขม (Dark Orange1)
(16) วทิยาลัยการจัดการ สฟีาและสขีาว (Blue and White)
(17) วทิยาลัยการศกึษา สชีมพู (Pink)
(18) คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร สมีวง (Maroon)
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บัณฑิตสามารถศกึษาขอมูลรายละเอียดการฝกซอมและรายละเอียดพธีิพระราชทาน
ปรญิญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสแกน QR CODE และ เว็บไซตมหาวิทยาลัยพะเยา

http://graduate.up.ac.th/

คูมือการฝกซอมรับพระราชทานปรญิญาบัตร

ที่ปรกึษา
รองอธกิารบดีฝายคุณภาพนิสิต

คณะกรรมการฝายฝกซอม มหาวทิยาลัยพะเยา

ผูจัดทํา
กองกจิการนิสิต มหาวทิยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
www.up.ac.th


