สารจากอธิการบดี
ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่าน
ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 และ 2563

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยพะเยา

การสาเร็จการศึกษาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการดาเนินชีวิตการทางาน ขอให้บัณฑิตทุกท่าน
ได้นาความรู้ ความสามารถทางวิชาการ และประสบการณ์วิชาชีพที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา ไปใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ชุมชน และประเทศชาติ สมดังปณิธาน
“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” นอกจากนี้ บัณฑิตควรเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงของโลก รู้จักปรับตัว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้สะสม
มาพัฒนางานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในยุคปัจจุบัน
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระพุทธภุชคารักษ์ และบารมี
แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และบูรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลและพระราชทานพรให้ทุกท่าน
มีสุข ภาพพลานามัย แข็ง แรง ประสบแต่ค วามสุข ความเจริญ รุ่ง เรือ ง และนาความรู้ไ ป
พัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ สืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

คานา

สารบัญ

วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณ ฑิตทั้งหลายรอคอยโอกาสอัน เป็นมงคล
สูงสุดที่จะได้เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับพระราชทาน
พระราโชวาทใส่เกล้าใส่กระหม่อมไว้เป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน ตลอดจน
ในการดารงชีวิตสืบต่อไป
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1. คาแนะนาสาหรับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.1 ข้อแนะนาในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง
เพื่ อ ให้ก ารฝึ ก ซ้ อ มการเข้ ารับ พระราชทานปริ ญ ญาบั ตรเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว
เรียบร้อยและถูกต้องสวยงาม ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตควรเตรียมตัว
ล่วงหน้า ดังนี้
1.1.1 อ่านคูม่ ือเล่มนีใ้ ห้เข้าใจและปฏิบัตติ ามไปด้วย
1.1.2 ฝึกซ้ อมด้วยตนเอง หน้ากระจกจนมั่นใจว่าทาได้อ ย่างถู กต้อง สวยงาม และ
คล่องแคล่ว
1.1.3 ฝึ ก ซ้ อ มกั บ กลุ่ ม เพื่ อ นบั ณ ฑิ ตที่ จ ะเข้ า รับ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รด้ ว ยกั น
ผลั ด กั นติ ช มและให้ข้อ แนะนาซึ่ งกั นและกั น อาจฝึ ก ปฏิ บั ติโดยมี ผู้ อื่ นช่ วยสั งเกตให้ ก็ ได้ แ ล้ ว
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นว่าดี
1.1.4 การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์เป็นเรื่องสาคัญมาก ควรฝึกซ้อม
ให้มั่ นใจได้ว่าจะไม่ ประหม่ าจนวางตนไม่ ถูก เชิญ ปริญ ญาบั ตรไม่ ถูก หรือ ท าให้ ป ริญ ญาบั ตร
ร่วงหล่น การฝึกซ้อมควรใช้สมุดปกแข็งแทนปริญญาบัตร
การฝึกซ้อมย่อยเป็นการฝึกปฏิบัติซึ่งจะมีวีดี ทัศน์ให้ชมเป็นตัวอย่างและมี กรรมการ
ฝ่ า ยฝึ ก ซ้ อ มให้ ค าแนะน าเพิ่ ม เติ ม ส่ ว นการฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ เป็ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ
วันพิธรี ับพระราชทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอน
1.2 การเตรียมตัวเพื่อรับการฝึกซ้อม
(1) บัณฑิตที่มีภูมิลาเนาอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัยพะเยา จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าและ
จัดหาที่พักให้พร้อมเพราะบางท่านอาจจะต้องลางาน ประมาณ 4-5 วัน
(2) บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 อันดับ 2 บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุ สามเณร และ
บัณฑิตที่ขึ้นรับ 100 คนแรก จะมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติมซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบเมื่อ
ท่านมารับการฝึกซ้อมย่อยวันแรก
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(3) ผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็น บัณฑิตหญิงมีครรภ์ บัณฑิตที่มีความผิดปกติทางร่างกาย
เช่น ขาหั ก แขนขวาหั ก ตาพิ ก าร ใช้ ไม้ เท้ าหรื อ ต้ อ งใช้ผู้ พ ยุ งหรื อ ใช้มื อ ซ้ า ยรับ พระราชทาน
ปริญ ญาบัตร ขอให้แจ้งชื่อ ลาดับที่แ ละรายละเอียดของความบกพร่อง พร้อมสาเหตุให้ฝ่าย
ฝึกซ้อมทราบล่วงหน้าในวันแรกของการฝึกซ้อมย่อย
1.3 การรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
(1) การรายงานตัว ของบัณ ฑิต ให้ร ายงานตัว ตามประกาศมหาวิท ยาลัย พะเยา
เรื่อ ง กาหนดการฝึก ซ้อ มบัณ ฑิต พิธีพ ระราชทานปริญ ญาบัตร ประจาปีก ารศึก ษา 2562
ทาง www.graduate.up.ac.th หรื อ เฟสบุ๊ ค แฟนเพจ พิ ธี เ ข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร
มหาวิท ยาลั ย พะเยา หากบั ณ ฑิ ต ไม่ ได้ เข้า รายงานตั ว จะถู ก ตั ด สิ ท ธิ ก ารเข้ ารั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร หลักฐานสาหรับการรายงานตัว หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เพื่อที่บัณฑิต
จะต้องเตรียมมาในวันแรก ได้แก่
 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ
หรือบัตรอื่นใดที่ราชการออกให้
 รูปถ่ายหน้าตรงสาหรับติดบัตร ไม่สวมแว่นตาและหมวก ขนาด 1 นิว้ จานวน
2 ใบ
(2) ให้บัณฑิตเข้ารับการตรวจ ATK ณ ห้องซ้อมย่อยตามที่คณะกาหนด
(3) การฝึกซ้อมย่อย ให้บัณฑิตที่รายงานตัวแล้วฝึกซ้อมย่อยสถานที่ที่คณะกาหนด
(4) การฝึ ก ซ้ อ มทุ ก ครั้ ง บั ณ ฑิ ต ต้ อ งแสดงบั ต รฝึ ก ซ้ อ มต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยฝึ ก ซ้ อ ม
(5) ในวันพิธี บัณ ฑิตต้องแสดงบัตรฝึกซ้อมพร้อมบั ตรประจาตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้างต้น ต่อเจ้าหน้าที่ฝา่ ยรับรายงานตัว
(6) ผู้ทีม่ ีปัญหาด้านสุขภาพหรือทุพพลภาพทีจ่ าเป็นต้องมีผดู้ ูแลอย่างใกล้ชิดในระหว่าง
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งต่อกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมของคณะ/วิทยาลัย หรือ
อาจารย์คุมแถวในการฝึกซ้อม
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1.4 การปฏิบัติตนในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่ อ ให้ ก ารฝึ ก ซ้ อ มเป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยขอให้ บั ณ ฑิ ต ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ แนะน า
ดังต่อไปนี้
(1) ตรงต่อเวลาและเข้ารับการฝึกซ้อมตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(2) ไม่ควรนาของมีค่าหรือเงินเป็นจานวนมากติดตัวมาด้วย
(3) ห้ามนาสัมภาระเข้ามาในห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร
(4) ในการฝึ ก ซ้ อ ม นอกจากบั ณ ฑิ ต ที่ ก าหนดให้ เข้ า รั บ การฝึ ก ซ้ อ มในวั น นั้ น แล้ ว
มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อม และบริเวณที่รับ
รายงานตัวอย่างเด็ดขาด ขอให้แจ้งญาติหรือผู้ติดตามพักรออยู่ ณ บริเวณที่คณะจัดไว้ให้เท่านั้น
(5) หลังการฝึกซ้อมย่อยในแต่ละวันและการฝึกซ้อมใหญ่เจ้าหน้าที่คณะ/มหาวิทยาลัย
จะบันทึกรหัสประจาตัวในบัตรฝึกซ้อม ถ้ายังไม่ได้รับการบันทึกในวันใด ๆ ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่
ภายในวันนั้น ๆ
2. การแต่งกาย
2.1 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย
 บั ณ ฑิ ต หญิ ง ให้ แ ต่ งกายด้ ว ยเสื้ อ สุ ภ าพ สวมกระโปรงแบบสุ ภ าพ ยาวคลุ ม เข่ า
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา หัวรองเท้าไม่แหลม ไม่มีโลหะ ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวม
รองเท้าส้นตึกหรือส้นแหลม
 บัณฑิตชาย ให้แต่งกายด้วยเสือ้ สุภาพ สวมกางเกงผ้าทรงกระบอกขายาวสีดา สวม
รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีโลหะ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผูก หัวรองเท้าไม่แหลม พื้นรองเท้าไม่
ตอกเกือกม้าหรือโลหะ
 ให้บัณฑิตทุกคนนาหมวกวิทยฐานะของตนมาฝึกซ้อม และควรใช้รองเท้าคู่ที่จะสวม
ในวันจริงมาซ้อม เพื่อให้เกิดความคุน้ เคย
2.2 การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้ บัณ ฑิตสวมครุยวิทยฐานะและหมวกวิทยฐานะ แต่งกายให้ถู กต้องตามประกาศ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ ส่วนแนวปฏิบัติอื่นๆ ให้ปฏิบัตเิ ช่นเดียวกันกับวันฝึกซ้อมย่อย
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(1) การแต่งกายของบัณฑิต
1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถสวมเครื่องแบบปกติขาว
ตามสังกัดแต่ให้ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกของเครื่องแบบปกติ
2) กรณีบัณฑิตที่ไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกายดังนี้
(ก) บัณฑิตชาย
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป กระดุมสีขาว
สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นสายเข็มขัด กางเกงผ้าทรงกระบอกขายาวสีดา ไม่มีลวดลาย
ไม่รัดรูป ขายาวคลุมหลังเท้า สวมเข็มขัดหนังเรียบสีดา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย ผูกเนคไทสี
ม่วงมหาวิทยาลัย ประดับเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย ถุงเท้าสีดา สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
ไม่มีโลหะ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเชือกผูก หัวรองเท้าไม่แหลม พื้นรองเท้าไม่ตอกเกือกม้าหรือโลหะ
ผมสั้น สุภาพ สีดา เป็นระเบียบ ไม่ชตี้ ั้งหรือปล่อยยาว (ดังรูปที่ 1)
(ข) บัณฑิตหญิง
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว แบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ที่คอและแนว
สาบอกติดกระดุมโลหะตรามหาวิทยาลัย 5 เม็ด ประดับ เครื่อ งหมายตรามหาวิท ยาลัย ที่อ ก
ด้า นขวา และที่ป ลายปกคอเสื้อ ด้า นซ้า ย กระโปรงสีดาทรงสุภ าพ ไม่มีล วดลาย ไม่มีผ่า
หรือ มีผ่า ด้า นหลัง แบบรอยผ่าทับ ซ้อ นกัน ยาวคลุม เข่าไม่ น้อยกว่า 1 นิ้ว เข็ม ขัด หนัง กลับ สี
น้าตาลเข้มหรือหนังเรียบสีดา หัวเข็มขัดตรามหาวิทยาลัย สวมถุงน่องสีเนื้อ เต็มตัว รองเท้าหนัง
หุ้มส้นสีดา หัวรองเท้าไม่แหลม ไม่มีโลหะ ไม่มีลวดลาย ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามสวมรองเท้า
ส้นตึกหรือส้นแหลม (ดังรูปที่ 1)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะตรวจความเรียบร้อยของชุดแต่งกายขณะบัณฑิตเข้าแถวรายงานตั ว
ในวั น ฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ แ ละวั น รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร หากแต่ ง กายไม่ ถู ก ต้ อ งตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนดอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- บัณฑิตต้องไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด
- บัณฑิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และเภสัชศาสตร
บัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม สวมครุยวิทยฐานะมหาบัณฑิต

รูปที่ 1 การแต่งกายของบัณฑิต (ชาย-หญิง)

(2) การแต่งกายของมหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต
1) บัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถสวมเครื่องแบบปกติขาว
ตามสังกัดแต่ให้ใช้หมวกวิทยฐานะแทนหมวกของเครื่องแบบปกติ (ดังรูปที่2)
2) กรณีบัณฑิตไม่ใช่ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ ให้แต่งกาย (ดังรูปที่ 3) ดังนี้
(ก) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย แต่งกายเหมือนบัณฑิตชาย แต่ให้ สวม
สูทสากลนิยมสีดาหรือสีกรมท่า และสวมกางเกงผ้าทรงกระบอกขายาวสีดาหรือกรมท่า ผูกเนคไท
สีม่วงมหาวิทยาลัย ประดับเครื่องหมายตรามหาวิทยาลัย
(ข) มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง แต่งกายเหมือนบัณฑิตหญิง

รูปที่ 2 การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ

รูปที่ 3 การแต่งกายของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไม่เป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
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ให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสาหรับบัณฑิต สวมทับด้วยครุยวิทยฐานะ และติด
เข็มเครื่องหมายปริญญาคูข่ นานบนแถบผ้าคล้องคอกามะหยี่สีม่วง (ดังรูปที่ 4)

หมายเหตุ - บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการและมีสิทธิครองกระบี่
ไม่ต้องนากระบี่และถุงมือมาในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
- กรณีไม่สะดวกให้แต่งกายตามบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

(3) การแต่งกายของบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา

รูปที่ 4 การแต่งกายของบัณฑิตในหลักสูตรระดับปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา

(4) การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุ สามเณร
การแต่ง กายของบัณ ฑิต พระภิก ษุ สามเณร ให้ห่ม คลุม ด้ว ยจีว รสีพ ระราชนิย ม
สวมรองเท้าแตะแบบสุภาพ ไม่ต้องสวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย ปลงผมและโกนหนวด
เคราให้เรียบร้อย
(5) การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี ข้าราชการตารวจ และข้าราชการทหาร
1) สวมเครื่องแต่งกายแบบปกติขาวตามสังกัด ไม่สวมหมวก ประกอบด้วยเครื่องหมาย บ่า
อินธนูแข็งตามชั้นยศ ติดเครื่องหมายแพรแถบด้านซ้าย ติดป้ายชื่ออยู่ด้านขวาแนวเดียวกับแพร
แถบ ติดเครื่องหมายแสดงความสามารถพิ เศษประดับเหนื อป้ายชื่อ (ถ้ามี) ติดกระดุ มโลหะ
เครื่องหมายเหล่า เครื่องหมายนอกราชการตามสังกัด (ดังรูปที่ 5)
2) ทรงผม ผู้ชายสั้นเกรียน(ขาว) 3 ด้าน ด้านบนยาว 3 - 5 เซนติเมตร ผู้หญิงรวบผมไว้
โดยใช้ตาข่ายคลุมผมให้เรียบร้อย
3) สาหรับสุภาพสตรีให้สวมถุงน่องสีเนือ้ รองเท้าหุม้ ส้นสีดา ไม่มีลวดลาย (ดังรูปที่ 5)
4) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 5 การแต่งกายของบัณฑิตว่าที่ร้อยตรี (ชาย-หญิง)

(6) การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์
1) สวมชุดคลุมท้องสีขาว (ผ้าเนือ้ หนาพอสมควร) คอปก ยาวคลุมเข่า แขนยาว
2) สวมถุงน่องสีเนือ้ รองเท้าหนังเรียบ หุม้ ส้นสีดา ส้นเตีย้ ไม่มีลวดลาย
3) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ตามระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 6 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์
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(7) การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิม
ให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสาหรับบัณฑิต คลุมศีรษะด้วยผ้าคลุม(ฮิญาบญ์) สีดา
เรียบ ไม่มีลวดลายและการประดับตกแต่งใด ๆ บนผ้าคลุม และสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุย
วิทยฐานะตามระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา

รูปที่ 7 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงหญิงที่เป็นมุสลิม

(8) การแต่งกายของบัณฑิตที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์
แต่งกายสุ ภาพตามแบบการแต่งกายในศาสนา สวมรองเท้ าหนั งหุ้มส้ นสี ดา ไม่ มี
ลวดลาย สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา
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ได้แก่ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์และการ
เชิญปริญญาบัตร
วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มี 2 ประการ คือ
1. เพื่อให้ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่ า งละเอี ย ดโดยเฉพาะขั้ น ตอนที่ มี ค วามส าคั ญ ได้ แ ก่ การถวายความเคารพ การเดิ น
การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร
2. เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ได้ น าขั้ น ตอนต่ า งๆ ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายไว้ ไ ปทดลองปฏิ บั ติ ซึ่ ง จะช่ ว ย
ให้บัณฑิตมีความแน่ใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงามและรวดเร็ว
รายละเอียดวิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะต้องอ่านและฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเองให้ชานาญก่อนวันฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้
3.1 การถวายความเคารพ
1) บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตชาย
ถวายความเคารพโดยการถวายคานับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและ
มือปล่อยลงแนบลาตัว แล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป (ไม่ใช่ผงกศีรษะ) ก้มหน้า สายตาอยู่
ในระดับกระดุมเสือ้ เม็ดที่สอง จากนั้นค่อยๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม

(9) การแต่งกายของบัณฑิตทีม่ อี ัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถที างเพศไม่ตรงกับเพศ
กาเนิด
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ประสงค์แต่งกายตามอัตลักษณ์ทางเพศหรือ
วิถีทางเพศที่ไม่ตรงกับเพศกาเนิดต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยก่อนเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและแสดงหลักฐานต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาบัณฑิต
และบัณฑิต
3. ขั้นตอนการฝึกซ้อม
การเข้ ารั บ พระราชทานปริญ ญาบั ต ร บั ณ ฑิ ตทุ ก ท่ า นจะต้ อ งท าความเข้ าใจ และ
ฝึกซ้อมวิธีต่างๆ ให้คล่องแคล่ว สวยงาม และรวดเร็ว ขั้นตอนสาคัญที่จะกล่าวโดยละเอียดต่อไป

รูปที่ 8 การถวายคานับสาหรับบัณฑิตชาย
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2) บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตหญิง
ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและ
มือปล่อยแนบลาตัวตามสบาย ชักเท้า ซ้ายไปด้านหลัง ไขว้ขาให้เข่าซ้อนกัน ขณะที่ไขว้ขามา
ด้านหลัง ให้ทิ้งน้าหนักตัวย่อตัวลงมาตรง ๆ มือขวาทับมือซ้าย วางไว้หัวเข่าขวาและก้มศีรษะ
เล็กน้อย จากนั้นยืดตัวขึ้นชักเท้าขวาที่ไขว้ไปด้านหลังกลับมาชิดเท้าซ้ายและยืนตรงตามเดิม
รวมถึงบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตหญิงทีเ่ ป็นข้าราชการและพนักงานของรัฐ

รูปที่ 9 การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง

3.2 ขั้นตอนที่ต้องมีการถวายความเคารพ
ในการรั บ พระราชทานปริ ญ ญ าบั ต ร บั ณ ฑิ ต จะต้ อ งถวายความเคารพต่ อ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามขั้นตอน
ดังนี้
1) เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จฯ เข้ามายังห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นแล้วถวายความ
เคารพ
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2) เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธพงราชบพิธให้บัณฑิตยืนตรง (ไม่ต้องพนมมือ) และเมื่อเสด็จฯ
มาประทับพระราชอาสน์แล้ว บัณฑิตถวายความเคารพก่อนแล้วจึงนั่งลง
3) เมื่ อ อาจารย์คุ ม แถวให้สัญ ญาณบั ณ ฑิ ต ในแถวทุ ก คนลุ กขึ้นพร้อ มกัน และเมื่ อ
อาจารย์คุมแถวให้สัญญาณอีกครั้งหนึ่ง ให้บัณฑิต ถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้นทาซ้าย
หันและเดินออกทางซ้าย ตัง้ แถวเตรียมขึ้นเวที
4) เมื่อก้าวขึ้นพื้นเวทีถึงจุดที่ 1 ให้ยืนเฉียงซ้ าย หั นหน้าไปทางที่ ประทับแล้ว ถวาย
ความเคารพแล้วเดินต่อไปจนถึงจุดที่ 2 แขนแนบลาตัว ไม่แกว่งแขน
5) เมื่อถึงจุดที่ 2 ถวายความเคารพ จากนั้นก้าวเท้าซ้าย เท้าขวาและชิดเท้าในจุดที่ 3
ใช้มือขวาหยิบปกปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางาน แล้วเชิญปริญญาบัตรแนบอก จากนั้น ให้รีบ
ถอยหลังเฉียงออกทางขวา 5 ก้าว ถึงจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับ หลังหันโดยหมุนตัวไป
ทางขวาและเดินลงจากเวทีโดยไม่แกว่งแขน
6) เมื่อกลับมาถึงที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วนั่งลงด้วยอาการสารวมจน
เสร็จพิธี
7) เมื่อพระราชทานพระราโชวาทให้บัณ ฑิตลุกขึ้นยืนตรงน้อมรับใส่เกล้า ฯ เมื่อจบ
พระราโชวาทให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน
8) ขณะเสด็จพระราชดาเนินกลับ ให้บัณฑิตยืนตรง เมื่อเสด็จ ฯ ผ่านประตูให้ถวาย
ความเคารพพร้อมกัน รอจนเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ถวายความเคารพอีกครั้งแล้ว
จึงนั่งลง
3.3 การเดิน
เมื่ออาจารย์คุมแถวให้สัญญาณให้บัณฑิตลุกขึน้ ถวายความเคารพแล้วเดินแถวไปรอ
ขึน้ เวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเดินเรียงลาดับตามเลขที่นั่ง ตามที่กาหนดไว้ เมื่อก้าวขึ้น
สู่เวที ให้ถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วเดินไปตามจุดที่กาหนดไว้ แขนทั้งสองข้างปล่อยแนบ
ลาตัว ไม่แกว่งแขนระหว่างเดินทั้งบนเวทีและขณะเดินเข้าประจาที่นั่ง
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3.4 ข้อปฏิบัติตามจุดสาคัญบนเวที
ในระหว่างที่บัณฑิตเดินเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีจุดสาคัญต่างๆ บนเวที
ที่บัณฑิตควรต้องรู้และสามารถปฏิบัตใิ ห้เหมือนกันทุกคน (ตามรูปที่ 10) ดังนี้
จุดที่ 1 คือ จุดที่บัณฑิตจะต้องทาความเคารพบริเวณจุดแรกสุดด้านบนเวที
จุดที่ 2 คือ จุดที่บัณฑิตจะต้องทาความเคารพบริเวณหน้าพระแท่นที่ประทับ ก่อนเดิน
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จุดที่ 3 คือ จุดรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางาน บัณฑิตต้องยืนให้กลาง
ฝ่าเท้าทั้งสองข้างอยู่บนจุดนี้เพื่อจะได้ไม่ห่างพระหัตถ์เกินไป ร่างกายจะต้องอยู่ในลักษณะตรง
โดยไม่ต้องถวายคานับหรือถอนสายบัว ณ จุดนี้
จุดที่ 4 คือ จุดที่บัณ ฑิ ต ถอยหลังเฉียงไปทางขวา 5 ก้าว หลังจากรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรแล้ว ระหว่างถอยหลังให้บัณฑิตเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอก พร้อมถอยเท้าขวานา
เท้าซ้ายตาม 5 ก้าว ตามองที่ประทับ ไม่ต้องเหลียวหลัง มายืนที่จุดที่ 4 แล้วถวายความเคารพ
หลังจากนั้น ให้ ก ลับ หลังหัน หมุ นตัว ไปทางขวาเดิน ไปทางลงบั นได จุด นี้ให้ระวังการถอยแล้ ว
เหยียบผู้ที่อยู่ด้านหลัง และระวังรองเท้าหลุดหรือสะดุดล้มในขณะหมุนตัว
หมายเหตุ บัณฑิตคนแรกของปริญญาแต่ละคณะให้หยุดรอจุดที่ 2 ห่างจากบัณฑิต
คนสุดท้ายของสาขาวิชาก่อนหน้าเพื่อรอขานชื่อปริญญาและชื่อของตนเอง

3.5 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์
จังหวะที่ 1 ยกมือขวายื่นออกไป ปลายนิว้ ทั้งหมดเรียงชิดกัน ฝ่ามือเหยียดตรงยื่นไป
ข้างหน้าจนถึงระดับที่กลางฝ่ามือขนานกับขอบตรงกึ่งกลางปริญญาบัตรที่ทรงจับ โดยไม่เอางาน
จังหวะที่ 2 รับพระราชทานปริญญาบัตรโดยใช้นวิ้ หัวแม่มอื กดลงบนกลางปกปริญญา
บัตรด้านบน ช้อนนิว้ ที่เหลือลงใต้ปกปริญญาบัตร จับปกปริญญาบัตรไว้ให้แน่น
จังหวะที่ 3 ดึงมือกลับ พร้อมเชิญปริญญาบัตรมาแนบไว้กบั อก โดยให้ปกปริญญาบัตร
ด้านที่มีตรามหาวิทยาลัยอยู่ด้านหน้าลาตัว ข้อศอกขวาแนบลาตัว
จังหวะที่ 1

จังหวะที่ 2

จังหวะที่ 3

รูปที่ 11 จังหวะในการรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์

รูปที่ 10 จุดต่าง ๆ บนเวทีขณะรับพระราชทานปริญญาบัตร

3.6 การเชิญปริญญาบัตร
เมื่ อ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ตรมาแล้ ว บั ณ ฑิ ตทุ ก คนจะต้ อ งเชิ ญ ปริ ญ ญาบั ต ร
ให้ถูกต้อง คือ เชิญปริญญาบัตรไว้แนบอก ข้อศอกแนบลาตัวอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะเข้านั่ง
ประจาที่ของตน หลังจากนั้นเมื่อมาถึงที่ นั่งแล้ว ให้ถวายความเคารพและนั่งลง และเมื่อยืนขึ้น
เพื่อกล่าวคาปฏิญาณ หรือรับ พระราชทานพระราโชวาท หรือยืนรอส่งเสด็จฯ และถวายความ
เคารพขณะส่งเสด็จฯ บัณฑิตจะต้องเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกเสมอ

14

15

4.2 การรับเสด็จพระราชดาเนิน
เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดาเนินถึงบริเวณห้องรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้บัณฑิตลุกขึ้นยืนถวาย
ความเคารพและยืนตรง แล้วรอจนเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง บัณฑิตถวายความเคารพ
และเมื่อประทับพระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว ให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพแล้วนั่งลงปฏิบัติ
ตัวให้ถูกต้องตามหมายกาหนดการ
รูปที่ 12 การเชิญปริญญาบัตรสาหรับบัณฑิตชายและหญิง

4. ขั้นตอนการในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า นควรศึ ก ษาขั้ น ตอนต่ า งๆ ให้ เข้ า ใจเพื่ อ จะปฏิ บั ติ ต นได้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง
และพร้อมเพรียงกัน ขั้นตอนต่างๆในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้
4.1 การเข้านั่งประจาที่
 บัณ ฑิตต้องเข้าแถวบริเวณสถานที่ที่ คณะ/วิทยาลัยกาหนด ตามลาดับที่ได้
ฝึกซ้อมมาแล้วจากการฝึกซ้อมใหญ่ ห้ามบัณฑิตออกจากแถวโดยมิได้รับอนุญาต ถ้าไม่เข้าแถว
ตามเวลาที่เรียกรายงานตัวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 กรรมการคุมแถวตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
 เมื่อถึงกาหนดเวลากรรมการคุมแถว นาแถวบัณฑิตเข้าห้องรับพระราชทาน
ปริญ ญาบัตรให้บัณ ฑิตนั่งประจาที่ตามลาดับที่ได้ฝึกซ้อมมา ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด
ในขณะที่นั่งหากมีปัญหาฉุกเฉินใด ๆ ให้แจ้งอาจารย์ฝา่ ยจัดที่นั่งบัณฑิต
 เมื่อนั่งประจาที่เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบว่าบัณ ฑิ ตนั่งถูกต้องตามลาดับ
หรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งอาจารย์ฝา่ ยจัดที่นั่งบัณฑิต
หมายเหตุ บั ณ ฑิ ต ชายในขณะเข้า แถว ให้ ถือ หมวกวิ ท ยฐานะไว้ต ลอดเวลา
สาหรับบัณฑิตหญิงให้สวมหมวกวิทยฐานะไว้ตลอดเวลา

4.3 การลุกจากที่นงั่ เพื่อเตรียมเดินแถว
เมื่อถึงเวลาจะขึน้ รับพระราชทานปริญญาบัตร กรรมการคุมแถวจะถวายความเคารพ
และหันขวาเข้าหาที่นั่ง บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นยืนพร้อมกันและเมื่อ กรรมการคุมแถวหันซ้าย
ถวายความเคารพ ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน ทาซ้ายหัน เดินเรียงแถวออกทางซ้าย
เตรียมขึน้ รับพระราชทานปริญญาบัตร
4.4 การเดินขึ้นและลงเวที
บัณฑิตคนแรก
 เมื่อผู้อ่านรายชื่อบัณฑิตจะเริ่มอ่านคากราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษา
คนแรกขึ้นบนเวที เฉียงซ้าย หันหน้าเข้าหาที่ประทับ ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 (ตามรูปที่ 10)
แล้วเดินไปยังจุดที่ 2 หันหน้าเข้าหาที่ประทับ ถวายความเคารพแล้วรออยู่ก่อน
 เมื่อผู้อ่านรายชื่อบัณฑิตเริ่มอ่านชื่อ ให้บัณฑิตเดินไปจุดที่ 3 รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เชิญปริญญาบัตรไว้แนบอก แล้วถอยหลังเฉียงทางขวา 5 ก้าว หน้าตรง ตามองที่
ประทับ
 ถึงจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับหลังหันโดยหมุนตัวไปทางขวา เดินลงจาก
เวที มือขวายังเชิญปริญญาบัตรแนบอก แขนซ้ายแนบลาตัวไม่แกว่งแขนจนถึงที่นั่ง
 ถวายความเคารพก่อนนั่งลง
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บัณฑิตคนต่อๆ ไปจนถึงคนสุดท้าย
 ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 เช่นเดียวกับคนแรก แล้วเดินไปตามจุดต่อจากคน
ข้างหน้า (โดยไม่เว้นจุด) ตามองไปยังที่ประทับ
 ถึงจุดที่ 2 หันหน้าเข้าหาที่ประทับ ถวายความเคารพ แล้วก้าวต่อไปยังจุดที่ 3
รับพระราชทานปริญญาบัตร แล้วเชิญปริญญาบัตรแนบอก ถอยหลังเฉียงขวา 5 ก้าว หน้าตรง
ตามองที่ประทับ
 ถึงจุดที่ 4 ถวายความเคารพ กลับหลังหันโดยหมุนตัวไปทางขวาเดินลงจาก
เวที มือขวายังเชิญปริญญาบัตรแนบอก แขนซ้ายแนบลาตัวไม่แกว่งแขนจนถึงที่นั่ง ถวายความ
เคารพก่อนนั่งลง
 บัณฑิตชายให้ใช้มือซ้ายถือหมวกวิทยฐานะไว้ตลอดเวลา โดยศอกซ้ายแนบ
กับลาตัว และเมื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้ว กลับมานั่งประจาที่ ให้ถ วายความ
เคารพและนั่งลง
 บั ณ ฑิ ต หญิ ง ให้ ส วมหมวกวิ ท ยฐานะไว้ ต ลอดเวลา ใช้ ที่ ติ ด ผมยึ ด หมวก
วิทยฐานะให้อยู่กับศีรษะให้มั่นคง และเมื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จแล้ว กลับมานั่ง
ประจาที่ ถอนสายบัวและนั่งลง
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ผูน้ าบัณฑิตกล่าวนาปฏิญาณตน (บัณฑิตทุกคนกล่าวตาม)
“ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อตนเอง................................)
ขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุม อันพร้อมด้วยพระรัตนตรัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า
1. ข้าพระพุทธเจ้า จักเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด
2. ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาประโยชน์ของประเทศชาติ ยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด
3. ข้าพระพุทธเจ้า จักยึดมั่นในปณิธาน ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
4. ข้าพระพุทธเจ้า จักผดุงเกียรติ และศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัยพะเยา
5. ข้าพระพุทธเจ้า จักประพฤติตน ให้ถงึ พร้อมด้วยคุณธรรมแห่งบัณฑิตทุกประการ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (เฉพาะผู้นาบัณฑิต กล่าว)

หมายเหตุ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านว่า สม-เด็ ด-พระ-กะ-นิด -ถา-ทิ-ราด-เจ้ า กรม-สม-เด็ ด-พระ-เทบ-พะ-รัด ราด-สุ-ดา-สหยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

4.5 การกล่าวคาปฏิญาณและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท

4.6 การส่งเสด็จพระราชดาเนิน

 เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้นาบัณฑิตยืนขึ้น เดินไปที่ไมโครโฟน
ที่เตรียมไว้ด้านหน้าห้องพิธี บัณฑิตทั้งหมดยืนขึ้นพร้อมกัน มือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบอก ถวาย
ความเคารพพร้อมกัน
 เมื่อผู้นาบัณฑิตกล่าวนา ให้บัณฑิตกล่าวตามทีละช่วงโดยพร้อมเพรียงกัน
 เมื่อถวายสัตย์ปฎิญาณจบ ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาท

 เมื่อพระราชทานพระราโชวาทเสร็จ ให้บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 เมื่อ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี พระราชด าเนิ น กลั บ บั ณ ฑิ ตยื น ตรงถวายความเคารพ และเมื่ อ สมเด็ จ พระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ผ่านประตูหอ้ งรับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตถวายความเคารพอีกครัง้
 เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ให้บัณฑิตทุกท่านถวายความเคารพ และ
นั่งลงประจาที่
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5. ข้อปฏิบัติในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนควรศึ ก ษาข้ อ ปฏิ บั ติ ต่ อ ไปนี้ โ ดยละเอี ย ด เพื่ อ ที่ จ ะได้ เ ตรี ย มตั ว
เตรียมเครื่องแต่งกายได้อย่างถูกต้องก่อนวันพิ ธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ทาให้การเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.1 การปฏิบัติตนก่อนและในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
1) บัณ ฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การขาดซ้อมรับในกรณีจาเป็นอย่างยิ่ง ต้องได้รับอนุญาตจาก
ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตเป็นลายลักษณ์อักษร
2) บัณฑิตต้องเตรียมบัตรฝึกซ้อมที่ได้รับการบันทึกรหัสประจาตัว ซึ่งแสดงว่าบัณฑิต
ได้ ผ่านการฝึกซ้ อมย่อยและซ้อ มใหญ่ แ ล้ว มาแสดงคู่กับบั ตรประจาตัวประชาชน หรือบัตร
ข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
3) บัณ ฑิตจะต้องมารายงานตัว ณ สถานที่ที่กาหนด และเข้านั่งประจาที่ในห้องรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้เพื่อเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร
4) บัณ ฑิตควรรับประทานอาหารและทาธุระส่วนตัวให้เ รียบร้อยก่อนเข้าแถว หากมี
ความจาเป็น ต้องลุกจากที่นั่งให้ขออนุญาตอาจารย์ผคู้ วบคุมก่อนทุกครัง้
5) เมื่อบัณฑิตเข้านั่งประจาที่ภายในหอประชุมแล้วต้องนั่งอย่างสารวม ไม่พูดคุยขณะ
รอรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่นั่งไขว่ห้าง ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด และห้ามลุ กออก
จากที่นั่งก่อนเสร็จพิธี
6) ห้ามบัณฑิตพกพาหรือนาสิ่งของ เช่น กระเป๋าถือ โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร
ทุกชนิด อาวุธ นาฬิกา กุญแจ ยาดม บุหรี่ เหรียญ เงินทุกชนิด ของมีค่า กล้องถ่ายรูป อาหาร
หรือของขบเคี้ยวทุกชนิดและสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่จาเป็นเข้าไปในหอประชุม ขอให้ฝากไว้กับญาติ
หากนาเข้าไป มหาวิทยาลัยจะเก็บสิ่งเหล่านีไ้ ว้โดยไม่รับประกันการสูญหายใด ๆ
7) ห้ามบัณฑิตทุกคนติดเครื่องประดับหรือช่อดอกไม้บนเครื่องแต่งกายเสื้อครุย หรือ
สวมพวงมาลัยหรือพวงดอกไม้ ที่คอ บนศีรษะ หรือบนหมวกวิทยฐานะ

8) ห้ามบัณฑิตใส่ตุ้มหู แหวน กาไล สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ สร้อยข้อมือหรือข้อเท้า
แว่นตาแฟชั่น
9) หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่ทาให้เกิดอาการท้องเสียได้ง่าย
10) ละเว้นการดื่มสุรา ของมึนเมาโดยเด็ดขาด
11) พักผ่อนให้เพียงพอ
12) ห้ามไว้เล็บยาว และห้ามทาสีเล็บ เล็บต้องตัดสั้น ตะไบเล็บให้เรียบเกลีย้ ง
หมายเหตุ - มหาวิท ยาลั ยได้จั ดที่ นั่งพั ก ให้แก่ญ าติ และผู้ที่ ม าร่วมงานไว้หลายจุ ด
จึงขอให้บัณฑิตชี้แจงให้ญาติทราบ และปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ เช่น ไม่เข้าไปในบริเวณที่
เจ้าหน้าที่กั้นไว้ให้เป็นทางเสด็จพระราชดาเนิน เป็นต้น
ทั้ งนี้ ให้บั ณฑิ ตปฏิ บั ติตนตามประกาศมหาวิทยาลั ยพะเยา เรื่อง ข้ อปฏิ บั ติของบั ณฑิ ต
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavius Disease 2019
(COVID-19)) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2562
5.2 คาแนะนาเกี่ยวกับการแต่งกาย
ทรงผมของบัณฑิตหญิง
ควรเปิดใบหน้าทั้งสองด้านชัดเจนโดยรวบผมไว้ ด้านหลังใช้ตาข่ายคลุมผมให้เรียบร้อย
หรือปล่อยผมลงตรงด้านหลังไม่ปล่อยให้ปลายผม ชี้ขนึ้ หรือเกล้า ม้วนจนเห็ นหนังศีรษะ ไม่ควร
ย้อมสีผมด้วยสีย้อมอื่นนอกเหนือจากสีดาหรือสีน้าตาลเข้ม โดยผมที่ย้อมต้องมีสีเดียวกันทั้ง
ศีรษะ ยกเว้นในกรณีที่ผมหงอกตามธรรมชาติ

รูปที่ 13 ตัวอย่างทรงผมของบัณฑิตหญิง
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ทรงผมของบัณฑิตชาย
ทรงผมของบัณฑิตชาย เป็นทรงผมสั้น สุภาพ เปิดหน้าผาก ไม่ชี้ตั้งไม่เป็นระเบียบหรือ
ปล่อยยาว ไม่ย้อมสีผมด้วยสีย้อมอื่น นอกจากสีดาหรือน้าตาลเข้ม

รูปที่ 14 ตัวอย่างทรงผมของบัณฑิตชาย

ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตหญิง ที่อนุญาตให้ใช้

ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตชาย ที่อนุญาตให้ใช้
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ข้อปฏิบัติ เรื่อง การแต่งกายของบัณฑิต
รายการ
ข้อควรปฏิบัติ
เล็บ
ตัดสั้น ตะไบเล็บให้เรียบร้อย ไม่ทาสี ไม่เคลือบมัน หรือทาประกายแวววาว
ต่างๆ เมือ่ ลูบสัมผัสแล้วต้องไม่ระคายมือ (เพื่อป้องกันมิให้เล็บมือไปสัมผัส
พระหัตถ์พระองค์ท่าน)
หนวด/เครา/จอน ต้องโกนหนวด / เคราให้เรียบร้อย ไม่มีสีเขียวครึ้ม ส่วนจอนผมต้องตัดให้สั้น
ปลายจอนต้องไม่เกินกึ่งกลางใบหู
การแต่งหน้า การแต่งหน้า ไม่ควรแต่งหน้าเข้มหรือสีฉูดฉาด ห้ามทาเปลือกตาเป็นสีๆ
การดัดฟัน
และเข้ม ไม่ใส่เกล็ดเพชรประกายแวววาว และไม่ติดขนตาปลอม
สาหรับผู้ดดั ฟัน อนุญาตให้ใช้สขี องยางจัดฟันสีใดก็ได้โดยไม่ต้อง
เปลี่ยนเป็นสีใส (เนื่องจากการเปลี่ยนแต่ละครัง้ จะมีผลต่อการรักษา) และ
บัณฑิตควรสารวมกริยาในขณะทีอ่ ยู่ตอ่ หน้าพระพักตร์
ชุดชั้นใน (หญิง) แบบธรรมดา ไม่มีโครงเหล็ก ไม่มีสีสันลวดลาย ใช้สีเนื้อ สีขาวและต้องใส่
เสือ้ ซับใน เพื่อมิให้เห็นผิวเนือ้
แว่นตา
สวมแว่นตาแบบสุภาพไม่เน้นแฟชั่น เลนส์ใส ตัวกรอบและขาแว่นสีดา ทอง
คอนแทคเลนส์ เงิน น้าตาล ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสี / ลวดลายแฟชั่น หรือ big-eyes
โลหะ /
ห้ามติดเข็มกลัด ห้ามพกอาวุธของมีคม วัตถุประกายไฟ เครื่องประดับ
เครื่องประดับ ต่างๆ wristband สร้อยคอ แหวน ตุ้มหู นาฬิกา สายสิญจน์ กุญแจทุก
ห้ามเด็ดขาด ชนิด อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
** ไม่อนุญาตให้นาสัมภาระใดๆ ติดตัวเข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ อย่างเด็ดขาด**
1. มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งของใดๆที่บัณฑิตนาติดตัวมาทั้งสิ้น ทั้งนี้ ถ้าจาเป็นต้องนาพกติดตัวเข้า
ห้องพระราชทานปริญญาบัตร ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป โดยผู้ให้ดุลยพินิจของรอง
อธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ หรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ
2. คณะจะเป็นผู้จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์เบือ้ งต้น ที่ต้องใช้ในการตรวจ แก้ไขปรับปรุงเครื่องแต่งกายของบัณฑิต
3. ยาโรคประจาตัว ผ้าอนามัย สามารถพกติดตัวเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้น
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5.3 ตัวอย่างบัตรฝึกซ้อม

บัณฑิตต้องพกบัตรฝึกซ้อมมาทุกวันรวมถึงวันรับพระราชทานปริญญาบัตรด้วย
และต้องผ่านการบันทึกรหัสประจาตัวบนบัตรฝึกซ้อมด้วยระบบ RFID1

1 ระบบ RFID (Radio-frequency identification) เป็นวิธีการในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ
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ภาคผนวก
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
- สีประจามหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ สีม่วงและสีทอง
- สีม่วง นัน้ มาจากสีแดง ที่หมายถึง ชาติ และสีน้าเงิน
ที่หมายถึง พระมหากษัตริย์
- สีทอง นัน้ หมายถึง ศาสนา ปัญญา และความเจริญรุ่งเรืองของ
มหาวิทยาลัย
“สีประจำมหำวิทยำลัยจึงหมำยถึงปัญญำหรือควำมรุ่งเรืองทีจ่ ะอยู่คู่กับชุมชน
หรือประเทศที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข”
- ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยพะเยา คือ ฟ้ามุ่ย
ดอกฟ้ามุ่ยเป็นกล้วยไม้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vanda
coerulea Griff. ex Lindle. คือ Orchidaceaeเป็น กล้วยไม้
ประเภทแวนด้า : ลักษณะความงดงามโดดเด่น ของ
ฟ้ามุ่ย ทาให้ถูกยกย่องว่าเป็นกล้วยไม้ป่าที่สวยงามที่สุด
ชนิดหนึ่งของโลก ชื่อ ฟ้ามุ่ย ที่แปลว่า ฟ้าหม่นหมอง นั้นมีที่มาจากความสวยสดงดงามของกลีบ
ดอกสีฟ้าอมม่วง จนทาให้สีของท้องฟ้าแลดูหม่นหมองไปเลยนั่นเอง
"เปรียบประดุจชือ่ เสียงของบัณฑิตมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่จะเป็นคนดีมคี ุณภำพ
มีชื่อเสียงขจรขจำยไปทั่วโลก"

 ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา
ตราสัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นรูป
สัตภัณฑ์สีขาว บนพื้นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัวสีม่วง เหนือ
อักษรย่อ “มพ” สีม่วง ซึ่งเป็นตัวอักษรฝักขามล้านนา ด้านล่างของ
อักษรย่อ มีชื่อมหาวิทยาลัยพะเยาสีม่วง และชื่อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว
บนพื้นแถบโค้งสีทอง
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สีประจาคณะ วิทยาลัย
สีประจาคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(1) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สีเขียวใบไม้ (Green4)
(2) คณะวิทยาศาสตร์
สีเหลือง (Yellow)
(3) คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
สีเหลืองทอง (Goldenrod1)
(4) คณะศิลปศาสตร์
สีส้มอิฐ (Orange Red)
(5) คณะนิติศาสตร์
สีทองและสีขาว (Gold and White)
(6) คณะแพทยศาสตร์
สีเขียว (Lime Green)
(7) คณะเภสัชศาสตร์
สีเขียวมะกอก (Dark Olive)
(8) คณะพยาบาลศาสตร์
สีขาว (White)
(9) คณะสหเวชศาสตร์
สีน้าเงิน (Blue1)
(10) คณะวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู (Firebrick)
(11) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สีทองเข้ม (Dark Goldenrod)
(12) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สีฟ้า (Sky Blue)
(13) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สีเงิน (Silver)
(14) คณะทันตแพทยศาสตร์
สีม่วง (Violet)
(15) คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
สีม่วง (Maroon)
(16) คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สีส้มเข้ม (Dark Orange1)
(17) วิทยาลัยการจัดการ
สีฟ้าและสีขาว (Blue and White)
(18) วิทยาลัยการศึกษา
สีชมพู (Pink)
(19) คณะสาธารณสุขศาสตร์
สีน้าเงินเข้ม (Mid night Blue)
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บัณฑิตสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการฝึกซ้อมและรายละเอียดพิธพ
ี ระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา โดยสแกน QR CODE และ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา
http://graduate.up.ac.th/

คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝา่ ยคุณภาพนิสิต
ประธานฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้จัดทา
กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา
www.up.ac.th

