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ครุุยวิิทยฐานะของมหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ�ครุุยวิิทยฐานะของมหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ�

 (1) ครุุยดุุษฎีีบััณฑิิต เป็็นเสื้้�อคลุุมแขนยาวทำด้้วยผ้้าโป็ร่่งสีื้ฟ้้าคร่าม ผ้่าอกตลุอด้ ยาวเหน้อข้อเท้าพอ

ป็ร่ะมาณ มีสื้ำร่ด้ร่อบขอบ สื้ำร่ด้ต้นแขน สื้ำร่ด้กลุางแขน แลุะสื้ำร่ด้ป็ลุายแขน ด้ังต่อไป็นี�

  (ก)  สื้ำร่ด้ร่อบขอบ สื้ำร่ด้กลุางแขน แลุะสื้ำร่ด้ป็ลุายแขน ร่ะยะห่างร่ะหว่างสื้ำร่ด้กลุางแขนแลุะ

สื้ำร่ด้ป็ลุายแขน 11 เซนติเมตร่ พ้�นสื้ำร่ด้ทำด้้วยผ้้าแพร่วาสีื้แด้ง กว้าง 11 เซนติเมตร่ เว้นร่ะยะจากขอบสื้ำร่ด้ 0.5 

เซนติเมตร่ ทั�งสื้องข้าง มีแถบสื้ีเหลุ้อง กว้าง 1 เซนติเมตร่ เว้นร่ะยะ 0.5 เซนติเมตร่ ทั�งสื้องข้าง มีแถบสื้ีม่วง กว้าง 

1 เซนติเมตร่ ถัด้มามีแถบสื้ีเหลุ้อง  กว้าง 0.5 เซนติเมตร่  ทาบต่อจากแถบสื้ีม่วงทั�งสื้องข้าง  ตอนกลุางสื้ำร่ด้เป็็นแถบ

สื้ีทอง  กว้าง 4 เซนติเมตร่ ก่�งกลุางมีแถบสื้ีป็ร่ะจำสื้าขาวิชา กว้าง 1 เซนติเมตร่ จำนวนหน่�งแถบ แลุะมีตร่าสื้ัญลุักษณ์

มหาวิทยาลุัยทำด้้วยโลุหะดุ้นนูนสื้ีทอง สืู้ง 4.5 เซนติเมตร่ ติด้บนสื้ำร่ด้ร่อบขอบด้้านหน้าอกทั�งสื้องข้าง

  (ข)  สื้ำร่ด้ต้นแขน   พ้�นสื้ำร่ด้ทำด้้วยผ้้าแพร่วาสีื้แด้ง   กว้าง 13 เซนติเมตร่   มีแถบสื้ีเหลุ้องกว้าง 

1 เซนติเมตร่ ที�ริ่มทั�งสื้องข้าง เว้นร่ะยะ 0.5 เซนติเมตร่ ทั�งสื้องข้าง มีแถบสื้ีม่วง กว้าง 1 เซนติเมตร่ ตอนกลุางสื้ำร่ด้

เป็็นแถบสีื้ทอง กว้าง 8 เซนติเมตร่ ภายในมีแถบสื้ีป็ร่ะจำสื้าขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร่ จำนวนสื้ามแถบ ร่ะยะห่าง

ร่ะหว่างแถบสีื้ป็ร่ะจำสื้าขาวิชา 0.5 เซนติเมตร่

 (2)  ครุุยมหาบััณฑิิต เช่นเด้ียวกับครุ่ยดุ้ษฎีีบัณฑิิต เว้นแต่ตอนกลุางสื้ำร่ด้ต้นแขน ไม่มีแถบสื้ีทอง มีแถบสื้ี

ป็ร่ะจำสื้าขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร่ จำนวนสื้องแถบ ร่ะยะห่างร่ะหว่างแถบสื้ีป็ร่ะจำสื้าขาวิชา 0.5 เซนติเมตร่ แลุะมี

ตร่าสื้ัญลุักษณ์มหาวิทยาลุัยทำด้้วยโลุหะดุ้นนูนสื้ีเงิน

 (3) ครุุยบััณฑิิต เช่นเด้ียวกับครุ่ยมหาบัณฑิิต เว้นแต่ไม่มีสื้ำร่ด้กลุางแขนแลุะตอนกลุาง สื้ำร่ด้ต้นแขน มี

แถบสื้ีป็ร่ะจำสื้าขาวิชา กว้าง 2 เซนติเมตร่ จำนวนหน่�งแถบ
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ปรุะจัำปีการุศึึกษา 2563 - 2564ปรุะจัำปีการุศึึกษา 2563 - 2564

 มหาบััณฑิิตมหาบััณฑิิต

 บััณฑิิตบััณฑิิต

  (1) คณะเทคโนโลัยีการุเกษตรุ

  (2) คณะบัรุิหารุศึาสิตรุ�

  (3) คณะวิิทยาศึาสิตรุ�แลัะเทคโนโลัยีสิุขภาพิ

  (4) คณะวิิศึวิกรุรุมศึาสิตรุ�แลัะเทคโนโลัยีอุตสิาหกรุรุม

  (5) คณะศึิลัปศึาสิตรุ�

  (6) คณะศึึกษาศึาสิตรุ�แลัะนวิัตกรุรุมการุศึึกษา

สิีปรุะจัำสิาขาสิีปรุะจัำสิาขา

  1)  สิาขาวิิชาการุบััญชี     สิีฟ้้าอ่อน

  2)  สิาขาวิิชาการุศึึกษา     สิีฟ้้า

  3)  สิาขาวิิชานิติศึาสิตรุ�     สิีขาวิ

  4)  สิาขาวิิชานิเทศึศึาสิตรุ�     สิีม่วิงเม็ดุมะปรุาง

  5)  สิาขาวิิชาบัรุิหารุธุ์ุรุกิจั     สิีชมพิู

  6)  สิาขาวิิชารุัฐปรุะศึาสินศึาสิตรุ�    สิีแดุง

  7)  สิาขาวิิชารุัฐศึาสิตรุ�     สิีดุำ

  8)  สิาขาวิิชาวิิทยาศึาสิตรุ�     สิีเขียวิ

  9)  สิาขาวิิชาวิิศึวิกรุรุมศึาสิตรุ�    สิีแดุงเลัือดุหมู

                  10)  สิาขาวิิชาศึิลัปศึาสิตรุ�     สิีแสิดุ

                  11)  สิาขาวิิชาสิถาปัตยกรุรุมศึาสิตรุ�    สิีน้ำตาลั

                  12)  สิาขาวิิชาสิาธุ์ารุณสิุขศึาสิตรุ�    สิีชมพิูอมสิ้ม

                  13) สิาขาวิิชาอุตสิาหกรุรุมศึาสิตรุ�    สิีม่วิง
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1คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำาปีการศึกษา 2563-2564

คำแนะนำสิำหรุับัการุฝึึกซ้้อมการุเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุคำแนะนำสิำหรุับัการุฝึึกซ้้อมการุเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ

1.  วิัตถุปรุะสิงค�1.  วิัตถุปรุะสิงค�

 1.1  เพ้�อให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตได้้ร่ับทร่าบขั�นตอนต่าง ๆ  ในการ่เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่โด้ย

ลุะเอียด้ แลุะฝึึกซ้อมป็ฏิิบัติให้เกิด้ความชำนาญ มีความคลุ่องตัว เช่น การ่ทำความเคาร่พ การ่เข้าให้ถ่งจุด้ร่ับ การ่ร่ับ

ป็ร่ิญญาบัตร่ แลุะการ่เชิญป็ร่ิญญาบัตร่ 

 1.2  เพ้�อให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตเกิด้ความมั�นใจ ไม่ป็ร่ะหม่า มีสื้ติ สื้ามาร่ถป็ฏิิบัติได้้อย่างถูกต้อง สื้วยงาม

แลุะร่วด้เร่็ว

2.  คำแนะนำในการุฝึึกซ้้อมการุเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ2.  คำแนะนำในการุฝึึกซ้้อมการุเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ

 2.1  เพ้�อให้การ่ฝึึกซ้อมเป็็นไป็ด้้วยความร่วด้เร่็ว เรี่ยบร่้อย ถูกต้องแลุะสื้วยงาม บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตควร่

ป็ฏิิบัติ ด้ังนี� 

  (1)  ให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตอ่านคู่ม้อนี�ให้เข้าใจ แลุะฝึึกป็ฏิิบัติตามไป็ด้้วย 

  (2)  เม้�อบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทำความเข้าใจในการ่ป็ฏิิบัติตนในแต่ลุะขั�นตอนเร่ียบร่้อยแลุ้ว ควร่

ฝึึกซ้อมด้้วยตนเองต่อหน้ากร่ะจก ดู้ตัวเองฝึึกจนเกิด้ความมั�นใจว่าทำได้้อย่างถูกต้อง สื้วยงาม แลุะคลุ่องแคลุ่ว 

  (3)  ฝึึกซ้อมกับกลุุ่มเพ้�อนบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตที�จะเข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ริ่ญญาบัตร่ด้้วยกัน 

โด้ยผ้ลุัด้กันติชม แลุะให้ข้อแนะนำซ่�งกันแลุะกัน หร่้ออาจฝึึกป็ฏิิบัติโด้ยมีผู้้อ้�นที�คุ้นเคยช่วยสื้ังเกตให้ก็ได้้ แลุ้วป็ร่ับป็รุ่ง

แก้ไขการ่ป็ฏิิบัติตามขั�นตอนต่าง ๆ  จนเป็็นที�ยอมร่ับของผู้้อ้�นว่าใช้ได้้ด้ีแลุ้ว 

  (4)  การ่เข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ เป็็นเร่้�องสื้ำคัญมาก ถ้อเป็็นเกียร่ติของบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต  บัณฑิิต

แลุะมหาบัณฑิิตจ่งควร่ฝึึกซ้อมให้มั�นใจได้้ว่าจะไม่ป็ร่ะหม่าจนวางตนไม่ถูก หยิบจับป็ร่ิญญาบัตร่ไม่ถูกต้อง หร่้อทำให้

ป็ร่ิญญาบัตร่ร่่วงหลุ่นลุงได้้

 2.2  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตต้องเข้าฝึึกซ้อมตร่งต่อเวลุาตามกำหนด้การ่ที�กำหนด้

 2.3  ในการ่ฝึึกซ้อม มหาวิทยาลุัยไม่อนุญาตให้ญาติหร่้อผู้้ติด้ตามที�เป็็นเด้็กเข้าไป็ในบร่ิเวณที�ฝึึกซ้อมอย่างเด้็ด้

ขาด้เพร่าะจะสื้่งเสื้ียงร่บกวน ขอให้ญาติหร่้อผู้้ติด้ตามนำเด้็กพักร่ออยู่ ณ บร่ิเวณที�จัด้ไว้ให้เท่านั�น

3.  ข้อห้ามแลัะข้อปฏิิบััติอื�น ๆ ในพิิธุ์ีรุับัพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ3.  ข้อห้ามแลัะข้อปฏิิบััติอื�น ๆ ในพิิธุ์ีรุับัพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ  

 3.1  แต่งกายให้ถูกต้องตามร่ะเบียบที�กำหนด้ไว้  มิฉะนั�นจะไม่อนุญาตให้เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่

 3.2  ห้ามตกแต่งร่่างกายด้้วยเคร่้�องป็ร่ะด้ับสื้ะท้อนแสื้งต่าง ๆ  เช่น  ต่างหูเพชร่ ทอง ห้ามติด้กิ�บสื้ะท้อนแสื้ง

หร่้อผู้กโบว์สีื้ต่าง ๆ หร่้อผู้กโบว์มีลุวด้ลุาย ฯลุฯ ให้ใช้ยางรั่ด้ผ้มสื้ีด้ำร่ัด้ผ้มให้เร่ียบร่้อย

 3.3  ห้ามบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตใสื้่นาฬิิกา ต่างหู แหวน กำไลุ สื้ายรั่ด้ข้อม้อ ด้้ายสื้ายสิื้ญจน์ สื้ร่้อยข้อม้อหร่้อ

ข้อเท้า 
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 3.4  ห้ามทาเลุ็บแลุะไว้เลุ็บยาว เลุ็บต้องตัด้สื้ั�น ตะไบเลุ็บให้เร่ียบร่้อย

 3.5  ห้ามสื้วมแว่นตาสื้ีด้ำ แว่นตาแฟ้ชั�น อนุญาตให้สื้วมแว่นสื้ายตาได้้

 3.6  เม้�อเข้าที�นั�งเร่ยีบร้่อยแลุ้ว ห้ามออกนอกห้องป็ร่ะชมุ ถ้ามีเหตุจำเป็็นต้องแจ้งอาจาร่ย์กำกบัแถว เพ้�อแจ้ง

ฝ่ึายจัด้ที�นั�งของมหาวทิยาลุยัช่วยแก้ปั็ญหา

 3.7  ไม่นำของมีค่าหร่้อเงินเป็็นจำนวนมากติด้ตัวมาด้้วย

 3.8  ให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทุกคนติด้บัตร่ป็ร่ะจำตัว 

 3.9  บณัฑิติแลุะมหาบณัฑิติควร่ร่บัป็ร่ะทานอาหาร่แลุะทำธุีร่ะส่ื้วนตัวให้เร่ยีบร้่อยก่อนเข้าแถว   หากมีความ

จำเป็็นต้องลุกุจากที�นั�ง ให้ยกมอ้ขออนญุาตอาจาร่ย์กำกบัแถวก่อนทุกครั่�ง

         3.10  เม้�อบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตเข้านั�งป็ร่ะจำที�ภายในหอป็ร่ะชุมแลุ้วต้องนั�งอย่างสื้ำร่วม ไม่พูด้คุยขณะอยู่ใน

พิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ ไม่นั�งไขว่ห้าง ห้ามสื้ับเป็ลุี�ยนที�นั�งโด้ยเด้็ด้ขาด้ แลุะห้ามลุุกออกจากที�นั�งก่อนเสื้ร่็จพิธีี

         3.11  ห้ามบณัฑิติแลุะมหาบณัฑิิตพกพาหร่อ้นำสื้ิ�งของ เช่น กร่ะเป๋็าถอ้ โทร่ศัพัท์มอ้ถอ้ เคร่้�องมอ้สื้้�อสื้าร่ทกุชนดิ้ 

อาวธุี นาฬิิกา กญุแจ ยาด้ม บหุร่ี� ไม้ขีด้ไฟ้ ไฟ้แชก็ ป็ากกา ทชิช ูพวงกญุแจ ยาหอม ยาหม่อง เหร่ยีญหร่อ้เศัษสื้ตางค์ เงนิ

ตร่าทกุชนิด้ ของมีค่า กลุ้องถ่ายรู่ป็ อาหาร่ เคร่้�องด้้�มหร่อ้ของขบเคี�ยวทกุชนดิ้ แลุะสื้ิ�งของอ้�น ๆ ที�ไม่จำเป็็นเข้าไป็ในหอ

ป็ร่ะชมุ ขอให้ฝึากไว้กับญาต ิหากนำเข้าไป็มหาวทิยาลุยัจะไม่ร่บัฝึาก แลุะไม่รั่บป็ร่ะกนัการ่สูื้ญหายใด้ ๆ

        3.12  ห้ามบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทุกคนติด้เคร่้�องป็ร่ะดั้บ หร่้อ ช่อด้อกไม้บนเคร่้�องแต่งกายเสื้้�อครุ่ย หร่้อสื้วม

พวงมาลัุยหร่้อพวงด้อกไม้ที�คอ แลุะบนศัีร่ษะ

         3.13  หลุีกเลุี�ยงการ่ร่ับป็ร่ะทานอาหาร่ที�ทำให้เกิด้อาการ่ท้องเสื้ียได้้ง่าย

         3.14  ลุะเว้นการ่ด้้�มสืุ้ร่า ของม่นเมาโด้ยเด้็ด้ขาด้

         3.15  พักผ้่อนให้เพียงพอ
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ลัำดุับัขั้นตอนพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุลัำดุับัขั้นตอนพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ 

 1.  พลุเอก สืุ้ร่ยุทธี์ จุลุานนท์ ป็ร่ะธีานองคมนตร่ี ผู้้แทนพร่ะองค์ พร่ะบาทสื้มเด้็จพร่ะเจ้าอยู่หัว เด้ินทางถ่งอาคาร่กิจการ่

นักศั่กษา

 2.  ผู้้แทนพร่ะองค์ ลุงจากร่ถยนต์ป็ร่ะเทียบ

 3.  ย้นข้างร่ถยนต์ป็ร่ะเทียบ (ดุ้ร่ิยางค์บร่ร่เลุงเพลุงสื้ร่ร่เสื้ร่ิญพร่ะบาร่มี) บัณฑิิต มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติทุกคนย้นตร่ง

 4.  ผู้้ว่าร่าชการ่จังหวัด้กาฬสิื้นธุี์ ผู้้พิพากษาหัวหน้าศัาลุจังหวัด้กาฬสิื้นธีุ์ ผู้้บัญชาการ่มณฑิลุทหาร่บกที� ๒๓ ผู้้บัญชาการ่

ตำร่วจภูธีร่จังหวัด้กาฬสื้ินธุี์ นายกสื้ภามหาวิทยาลัุย แลุะอธีิการ่บด้ี ร่อร่ับผู้้แทนพร่ะองค์

 5.  นายกเหลุ่ากาชาด้จังหวัด้กาฬสื้ินธีุ์ แลุะผู้้แทนบัณฑิิตมอบพวงมาลุัย

 6.  ผู้้แทนพร่ะองค์เข้าสืู้่ห้องร่ับร่อง แลุะลุงช้�อในสื้มุด้ที�ร่ะลุ่ก

 7.  ผู้้แทนพร่ะองค์ ออกจากห้องร่ับร่อง เข้าสืู้่ภายในห้องพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ เด้ินผ้่านป็ร่ะตูเข้าสูื้่หอป็ร่ะชุม ให้บัณฑิิต 

มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติทำความเคาร่พพร่้อมกัน

 8.  เข้าสืู้่เวที บัณฑิิต มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติอยู่ในท่าย้นตร่งโด้ยตลุอด้

 9.  ผู้้แทนพร่ะองค์ จุด้ธีูป็เทียนเคร่้�องนมัสื้การ่บูชาพร่ะพุทธีนวร่าชบพิตร่  (บัณฑิิต มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติ ย้นตร่ง 

พนมม้อ)

          10.  กร่าบ

          11.  ผู้้แทนพร่ะองค์ถวายป็ร่ิญญาบัตร่แด้่พร่ะสื้งฆ์์ผู้้สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา

          12.  ผู้้แทนพร่ะองค์ย้นหน้าเก้าอี� (ด้นตร่ีบร่ร่เลุงเพลุงสื้ร่ร่เสื้ร่ิญพร่ะบาร่มี) จบเพลุง บัณฑิิต มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติ

ถวายความเคาร่พ

          13.  นั�งเก้าอี� (บัณฑิิต มหาบัณฑิิต แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติ ทำความเคาร่พ แลุ้วนั�งพร่้อมกัน)

          14.  ร่องอธีิการ่บด้ีฝึ่ายวิชาการ่ มอบสืู้จิบัตร่

            15.  นายกสื้ภามหาวทิยาลุยักาฬสื้นิธีุ ์กลุ่าวสื้ำนก่ในพร่ะมหากรุ่ณาธีคิณุ แลุะกลุ่าวร่ายงานผ้ลุการ่ด้ำเนินงานของมหาวทิยาลุยั 

          16.  อธีิการ่บด้ีมหาวิทยาลุัยกาฬสื้ินธีุ์กลุ่าวเบิกผู้้ได้้ร่ับป็ร่ิญญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ� 

          17.  ผู้้แทนพร่ะองค์ มอบป็ร่ิญญาดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ� ตามลุำด้ับ (ขณะนี� พร่ะสื้งฆ์์เจร่ิญชัยมงคลุคาถา)

          18.  ร่องอธีิการ่บด้ี คณบดี้คณะเทคโนโลุยีการ่เกษตร่  คณบด้ีคณะบร่ิหาร่ศัาสื้ตร่์ คณบดี้คณะวิทยาศัาสื้ตร่์แลุะเทคโนโลุยี

สืุ้ขภาพ คณบด้ีคณะวิศัวกร่ร่มศัาสื้ตร่์แลุะเทคโนโลุยีอุตสื้าหกร่ร่ม คณบด้ีคณะศัิลุป็ศัาสื้ตร่์ คณบด้ีคณะศั่กษาศัาสื้ตร่์แลุะนวัตกร่ร่มการ่

ศั่กษา แลุะผู้้แทนคณบด้ีกลุ่าวเบิกผู้้สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา เข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ (จำนวน  ๑,๔๐๓ ร่าย)

          19.  ผู้้แทนพร่ะองค์ มอบป็ร่ิญญาบัตร่แก่ผู้้สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา (ตามลุำด้ับ) (ขณะนี�พร่ะสื้งฆ์์เจร่ิญชัยมงคลุคาถา)

          20.  บัณฑิิตกลุ่าวคำป็ฏิิญาณ

          21.  ผู้้แทนพร่ะองค์ให้โอวาท (จบโอวาท/ด้นตร่ีบร่ร่เลุงเพลุงสื้ร่ร่เสื้ร่ิญพร่ะบาร่มี)

          22.  ผู้้แทนพร่ะองค์ไป็กร่าบที�หน้าเคร่้�องนมัสื้การ่

          23.  ผู้้แทนพร่ะองค์ออกจากห้องพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ 

          24.  เสื้ร่็จพิธีี
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ลัำดุับัขั้นตอนการุรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตก่อนเข้าอาคารุกิจัการุนักศึึกษาลัำดุับัขั้นตอนการุรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตก่อนเข้าอาคารุกิจัการุนักศึึกษา

 มีลัำดุับัขั้นตอนการุปฏิิบััติ ดุังนี้

 1.  การ่เร่ียกร่วมบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต

 2.  การ่คัด้กร่องผู้้ป็่วย แลุะการ่ทำความสื้ะอาด้ม้อด้้วยเจลุลุ้างม้อ

 3.  การ่ตร่วจความเร่ียบร่้อยบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตของอาจาร่ย์กำกับแถว

 4.  การ่ตร่วจค้นบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตในแถวของกองสื้ร่ร่พาวุธี แลุะตำร่วจตร่ะเวนชายแด้น

 5.  การ่ตร่วจนับจำนวนบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต แลุะการ่ตัด้แถว

 6.  การ่ตร่วจโลุหะ โด้ยการ่เด้ินผ้่านเคร่้�องตร่วจโลุหะ

 7.  การ่ติด้สื้ติ�กเกอร่์ผู้้ผ้่านการ่ตร่วจโลุหะ

 8.  การ่ตร่วจสื้อบร่ายช้�อบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตป็ร่ะจำแถวก่อนเด้ินแถวข่�นอาคาร่กิจการ่นักศั่กษา

 แต่ลัะขั้นตอนมีรุายลัะเอียดุ การุปฏิิบััติดุังนี้

 1.  การุเรุียกรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต
  (1)  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตต้องทร่าบกำหนด้เวลุาร่วมบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต

  (2)  ฝึ่ายป็ร่ะชาสัื้มพันธี์หลุักของมหาวิทยาลัุยจะป็ร่ะกาศัด้้วยเคร่้�องเสื้ียง แจ้งกำหนด้เวลุาร่วม

บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตให้ทร่าบทั�วกันลุ่วงหน้าเป็็นร่ะยะ

  (3)  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตตั�งแถวที�สื้ถานที�ตามที�กำหนด้ โด้ยจำนวนแถวแลุะลุำด้ับเป็็นไป็ตามที�

กำหนด้ไว้

 2.  การุคัดุกรุองผูู้้ป่วิย แลัะการุทำควิามสิะอาดุมือดุ้วิยเจัลัลั้างมือ
  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทุกคนก่อนเข้าอาคาร่กิจการ่นักศั่กษา ต้องผ้่านการ่ตร่วจคัด้กร่องผู้้ป็่วย แลุะ

ทำความสื้ะอาด้ม้อด้้วยเจลุลุ้างม้อ ในจุด้ที�กำหนด้ไว้

 3.  การุตรุวิจัควิามเรุียบัรุ้อยบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตของอาจัารุย�กำกับัแถวิ
  (1)  การ่ตั�งแถวจะแยกเป็็นแถว โด้ยบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตคนแร่กของแถว จะถ้อป็้ายกำกับแถวไว้ 

แลุ้วบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตคนอ้�นจะเข้าแถวในลุักษณะแถวตอนลุ่กตามจำนวนคนในแถว

  (2)  อาจาร่ย์กำกับแถวเข้าป็ฏิิบัติหน้าที�ตามแถวที�ร่ับผ้ิด้ชอบ

  (3)  อาจาร่ย์กำกับแถวตร่วจร่ายช้�อบัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตในแต่ลุะแถวแบบตัวต่อตัว

  (4)  ตร่วจการ่แต่งกาย

  (5)  ตร่วจเคร่้�องป็ร่ะด้ับ

  (6)  ตร่วจสื้ีผ้ม ทร่งผ้ม แลุะเลุ็บ

  (7)  ป็ร่ับเป็ลุี�ยนสื้ีผ้มให้เป็็นสื้ีด้ำ

  (8)  กำกับดู้แลุบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตให้อยู่ในแถวให้เร่ียบร่้อย

  (9)  ตร่วจสื้ิ�งที�ต้องห้ามนำเข้าอาคาร่กิจการ่นักศั่กษาทุกชนิด้

          (10)  ตร่วจเสื้ร่็จแลุ้ว ให้บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตย้นในแถวให้เร่ียบร่้อย

มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์์�ไม่รัับฝากสิิ�งของมีค่่าใด ๆ จากบัณฑิิตแลัะมหาบัณฑิิตทั�งสิิ�น
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 4.  การุตรุวิจัค้นบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตรุายบัุคคลั ในแถวิของกองสิรุรุพิาวุิธุ์ แลัะตำรุวิจั

ตรุะเวินชายแดุน สิำนักงานตำรุวิจัแห่งชาติ
 [เป็็นการตรวจค้้นบััณฑิิตหรือมหาบััณฑิิตรายบัุค้ค้ลโดยทีีมตรวจค้้นจากกองสรรพาวุธ และกองกำกับัการ

ตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ]

  (1)  การ่เข้าตร่วจจะตร่วจเป็็นชุด้ ชุด้ลุะป็ร่ะมาณ 2 แถว ให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตพร่้อมตร่วจ

ย้นตร่งร่อร่ับการ่ตร่วจค้น

  (2)  อาจาร่ย์ผู้้กำกับแถวเด้ินตามผู้้ตร่วจค้นเพ้�อป็ร่ะสื้านงาน  แลุะรั่บสื้ิ�งของที�มีค่าของบัณฑิิตแลุะ

มหาบัณฑิิต

  (3)  นักศั่กษาช่วยงานมหาวิทยาลุัยถ้อถุงด้ำ เด้ินตามเพ้�อร่ับขยะ สื้ิ�งของจากการ่ตร่วจค้น

 [บััณฑิิตหรือมหาบััณฑิิตทีี�ผ่่านขั้ั�นตอนการตรวจค้้นแล้ว การเขั้้า-ออกจากแถวรวมบััณฑิิตและมหาบััณฑิิตต้อง

ได้รับัอนุญาตเป็็นราย ๆ จากอาจารย์กำกับัแถวโดยใช้บััตรค้ิวจำนวนไม่เกิน 15 บััตรค้ิว]

 5.  การุตรุวิจันับัจัำนวินบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต แลัะการุตัดุแถวิ
  (1)  เป็็นการ่ตร่วจนับจำนวนบัณฑิิตหร้่อมหาบัณฑิิตของแต่ลุะแถว ให้ตร่งกับจำนวนเก้าอี�นั�งใน

อาคาร่กิจการ่นักศั่กษาเป็็นร่ายแถวทุกแถว

  (2)  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตที�ผ้่านการ่นับแถว ห้ามออกจากแถวโด้ยเด้็ด้ขาด้ ต้องพร่้อมจะเด้ินข่�น

อาคาร่กิจการ่นักศั่กษา

  (3)  อาจาร่ย์กำกับแถวของแต่ลุะแถว เด้ินนำหน้าแถวบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตออกจากที�ตั�งจุด้ร่วม

บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต

 6.  การุตรุวิจัโลัหะ โดุยการุเดุินผู้่านเครุื�องตรุวิจัโลัหะ
  (1)  ผู้้ป็ฏิิบัติหน้าที�ของมหาวิทยาลุัยป็ร่ะจำเคร่้�องตร่วจโลุหะ เคร่้�องลุะ 3 คน ต้องมีชายแลุะหญิง มี 

2 เคร่้�อง ร่วม 6 คน ซ่�งเป็็นการ่ป็ฏิิบัติหน้าที�ของชุด้ตร่วจค้นจากกองสื้ร่ร่พาวุธี เพ้�อตร่วจโลุหะต้องห้ามเป็็นคร่ั�งสืุ้ด้ท้าย

ก่อนเข้าอาคาร่กิจการ่นักศั่กษา

  (2)  บุคลุากร่ของมหาวิทยาลุัย  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทุกคนจะต้องผ้่านเคร่้�องตร่วจโลุหะ  จ่งจะ

อนุญาตให้เข้าอาคาร่กิจการ่นักศั่กษาได้้

 7.  การุติดุสิติ�กเกอรุ�ผูู้้ผู้่านเครุื�องตรุวิจัโลัหะ
  บุคลุากร่แลุะนักศั่กษาช่วยงานของมหาวิทยาลุัยจะทำการ่ติด้สื้ติ�กเกอร่์ให้กับผู้้ผ้่านเคร้่�องตร่วจโลุหะ

แลุ้ว เพ้�ออนุญาตให้เข้าในอาคาร่กิจการ่นักศั่กษาได้้

 8.  การุตรุวิจัสิอบัรุายชื�อบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตครุั้งสิุดุท้ายก่อนขึ้นอาคารุกิจัการุนักศึึกษา
  (1)  บุคลุากร่ของมหาวิทยาลุัยทั�งชายแลุะหญิง เพ้�อป็ฏิิบัติหน้าที�จำนวน 2 จุด้ จุด้ลุะ 3 คน 

  (2)  จุด้ป็ฏิิบัติหน้าที�ป็ร่ะจำแถว ซ้าย แลุะ ขวา ณ บันได้ทางข่�นด้้านทิศัใต้อาคาร่กิจการ่นักศั่กษา

  (3)  ต้องตร่วจสื้อบอย่างเคร่่งคร่ัด้ หากไม่มีร่ายช้�อในบัญชีผู้้เข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ แลุะ

เป็็นที�น่าสื้งสื้ัยให้แจ้งผู้้ป็ร่ะสื้านงานของมหาวิทยาลุัยทันที

 จับัลัำดุับัขั้นตอน การุรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตแลัะการุเดุินแถวิบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตขึ้น

อาคารุกิจัการุนักศึึกษา
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แนวิทางปฏิิบััติเพิื�อป้องกันโรุคติดุเชื้อแลัะการุดุูแลัรุักษาเบัื้องต้นแนวิทางปฏิิบััติเพิื�อป้องกันโรุคติดุเชื้อแลัะการุดุูแลัรุักษาเบัื้องต้น

ในงานพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุมหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ� ในงานพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุมหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ� 

ปรุะจัำปีการุศึึกษา 2563 - 2564ปรุะจัำปีการุศึึกษา 2563 - 2564

วิันพิฤหัสิบัดุีที� 19 มกรุาคม พิ.ศึ. 2566วิันพิฤหัสิบัดุีที� 19 มกรุาคม พิ.ศึ. 2566

ณ อาคารุกิจัการุนักศึึกษา มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ� ณ อาคารุกิจัการุนักศึึกษา มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ� 

อำเภอเมืองกาฬสิินธุ์ุ� จัังหวิัดุกาฬสิินธุ์ุ�อำเภอเมืองกาฬสิินธุ์ุ� จัังหวิัดุกาฬสิินธุ์ุ�

 เพิื�อเป็นการุเฝึ้ารุะวิังแลัะป้องกันการุแพิรุ่รุะบัาดุของเชื้อไวิรุัสิโคโรุนา 2019 หรุือ COVID-19 ในงานพิิธุ์ี

พิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุแก่ผูู้้สิำเรุ็จัการุศึึกษาจัากมหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ� ปรุะจัำปีการุศึึกษา 2563-2564 จัึงมี

มาตรุการุการุเฝึ้ารุะวิัง ป้องกัน แลัะควิบัคุมโรุค ดุังต่อไปนี้

 1. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ ต้องสื้วมหน้ากากอนามัยตลุอด้เวลุา แลุะใน

วันที� 19 มกร่าคม 2566 ต้องสื้วมหน้ากากอนามัยที�มหาวิทยาลุัยกาฬสื้ินธีุ์จัด้หาไว้ให้ เพ้�อเข้าร่่วมในพิธีี

 2. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ ควร่ได้้ร่ับการ่ฉีด้วัคซีนคร่บโด้สื้ตามแนวทาง

การ่ให้วัคซีนป็้องกันโร่คติด้เช้�อไวร่ัสื้โคโร่นา 2019 ของกร่มควบคุมโร่ค กร่ะทร่วงสื้าธีาร่ณสืุ้ข

 3. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ต้องดู้แลุสืุ้ขภาพตนเอง พักผ้่อนให้เพียงพอ 

แลุะสื้ังเกตอาการ่ผ้ิด้ป็กติ หากมีอาการ่ไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการ่ร่ะบบทางเด้ินหายใจ แลุะมีอาการ่จมูกไม่ได้้กลุิ�น ลุิ�นไม่

ได้้ร่ับร่สื้ มีอุณหภูมิร่่างกายเกินกว่า 37.5 องศัาเซลุเซียสื้ ให้ไป็พบแพทย์ พร่้อมแจ้งร่ายลุะเอียด้ต่าง ๆ กับแพทย์ผู้้

ทำการ่ร่ักษา เช่น อาการ่ป็่วย วันที�เร่ิ�มอาการ่ป็่วย การ่เด้ินทางไป็ยังพ้�นที�ต่าง ๆ ก่อนมีอาการ่ สื้ถานที�พัก เพ้�อแพทย์

จะได้้วินิจฉัยได้้ถูกต้องแลุะร่ักษาได้้ทันท่วงที

 4. ก่อนเข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ ขอให้บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ หลุีกเลุี�ยงการ่

เข้าไป็ในพ้�นที�แออัด้หร่้อที�ชุมชนสื้าธีาร่ณะที�มีคนอยู่เป็็นจำนวนมาก เช่น สื้ถานบันเทิง สื้ถานบร่ิการ่ โร่งภาพยนตร่์ 

เป็็นต้น แลุะร่ักษาร่ะยะห่างกับผู้้อ้�นในร่ะยะ 1-2 เมตร่ ตลุอด้จนสื้วมหน้ากากอนามัยตลุอด้เวลุา

 5. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�จะเข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ต้องเข้าร่ับการ่ตร่วจแบบ Antigen Test 

Kit (ATK) ที�มหาวิทยาลุัยกาฬสื้ินธีุ์จัด้หาไว้ให้ หร่้อ Real Time PCR (RT-PCR) แลุะต้องมีผ้ลุการ่ตร่วจเป็็นลุบ 

 ซ่�งกำหนด้การ่ตร่วจเป็็นด้ังนี�

  (5.1)  ก่อนวันที� 15 มกร่าคม 2566 อย่างน้อย 48 ชั�วโมง บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตควร่ตร่วจคัด้กร่อง

โร่ค COVID-19 ด้้วยชุด้ตร่วจ ATK เป็็นเบ้�องต้นก่อน

  (5.2)  วันที� 15 มกร่าคม 2566 บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตสื้่งผ้ลุการ่ตร่วจคัด้กร่องโร่ค COVID-19 (รู่ป็

ถ่าย โด้ยร่ะบุช้�อ-สื้กุลุ วัน เด้้อน ป็ี แลุะเวลุาที�ตร่วจ หร่้อ ใบร่ับร่องการ่ตร่วจคัด้กร่อง COVID-19 ที�จุด้ลุงทะเบียน

 กร่ณีมีผ้ลุการ่ตร่วจเป็็นบวก ให้เข้าร่ับการ่ร่ักษาตามกร่ะบวนการ่ของกร่ะทร่วงสื้าธีาร่ณสืุ้ขต่อไป็
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  (5.3)  วันที� 18 มกร่าคม 2566 เวลุา 09.00 - 15.00 น. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตต้องเข้าร่ับการ่ตร่วจ

คัด้กร่องโร่ค COVID-19 ด้้วยชุด้ตร่วจ ATK ณ ศัูนย์สืุ้ขภาพชุมชนเม้องโร่งพยาบาลุกาฬสื้ินธีุ์ โด้ยกำหนด้ด้ังนี�

  เวลุา 09.00 - 09.30 น.   คณะเทคโนโลุยีการ่เกษตร่

  เวลุา 09.30 - 10.00 น.   คณะวิทยาศัาสื้ตร่์แลุะเทคโนโลุยีสืุ้ขภาพ

  เวลุา 10.00 - 10.30 น.   คณะวิศัวกร่ร่มศัาสื้ตร่์แลุะเทคโนโลุยีอุตสื้าหกร่ร่ม

  เวลุา 10.30 - 11.00 น.   คณะศัิลุป็ศัาสื้ตร่์

  เวลุา 11.00 - 12.00 น.   คณะบร่ิหาร่ศัาสื้ตร่์

  เวลุา 13.00 - 15.00 น.   คณะศั่กษาศัาสื้ตร่์แลุะนวัตกร่ร่มการ่ศั่กษา

 กร่ณีมีผ้ลุการ่ตร่วจเป็็นบวก ให้เข้าร่ับการ่ร่ักษาตามกร่ะบวนการ่ของกร่ะทร่วงสื้าธีาร่ณสืุ้ขต่อไป็

 6. มหาวิทยาลุัยกาฬสื้ินธีุ์จะอนุญาตให้บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิต ที�จะเข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ที�

ตร่วจพบการ่ติด้เช้�อแลุะต้องเข้าร่ับการ่ร่ักษา COVID-19 ให้เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ในป็ีถัด้ไป็

 7. ให้บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตถ้อป็ฏิิบัติตามนี�อย่างเคร่่งคร่ัด้ ผู้้ที�ไม่ป็ฏิิบัติตาม อาจพิจาร่ณาไม่ให้เข้าร่่วมพิธีี

พร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ได้้

 8.  แนวป็ฏิิบัติอ้�น ๆ มหาวิทยาลุัยจะมีการ่ป็ร่ะกาศัเพิ�มเติม หร่้ออาจมีการ่เป็ลุี�ยนแป็ลุงตามสื้ถานการ่ณ์ของ

การ่แพร่่ร่ะบาด้แลุะแนวป็ฏิิบัติของร่ัฐ โด้ยขอให้บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตติด้ตามป็ร่ะกาศัแลุะป็ฏิิบัติตามอย่างเคร่่งคร่ัด้ 

ซ่�งสื้ามาร่ถติด้ตามข่าวสื้าร่ได้้ที� https://www.ksu.ac.th/congratulations/

 9. ผู้้เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ จะต้องป็ฏิิบัติตามคำแนะนำของคณะกร่ร่มการ่ฝึ่ายฝึึกซ้อมบัณฑิิต

แลุะมหาบัณฑิิต เพ้�อเฝึ้าร่ะวัง ป็้องกัน แลุะควบคุมโร่ค COVID-19

ก่อนเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุก่อนเข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ

 1. บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตต้องดู้แลุสืุ้ขภาพทั�วไป็ เพ้�อป็้องกันโร่ค COVID-19 โร่คไข้หวัด้ใหญ่ โร่คไข้หวัด้นก 

โร่คเมอร่์สื้ แลุะโร่คติด้ต่ออ้�น ๆ ซ่�งมีข้อควร่ป็ฏิิบัติด้ังนี�

  (1)  ร่ับป็ร่ะทานอาหาร่ที�สืุ้กใหม่แลุะสื้ะอาด้ 

  (2)  ควร่ลุ้างม้อก่อนร่ับป็ร่ะทานอาหาร่แลุะหลุังจากเข้าห้องน�ำทุกคร่ั�ง

  (3)  หากมีอาการ่ไข้ ไอ มีน�ำมูก เจ็บคอ ควร่หลีุกเลุี�ยงการ่คลุุกคลุีกับบุคคลุอ้�น เพ้�อลุด้การ่แพร่่  

กร่ะจายของเช้�อ 

  (4)  เม้�อมีอาการ่ไอหร่้อจามควร่ใช้กร่ะด้าษชำร่ะป็ิด้ป็ากแลุะจมูกทุกครั่�ง แลุะทิ�งกร่ะด้าษชำร่ะที�ใช้

แลุ้วลุงในถังขยะที�ป็ิด้มิด้ชิด้แลุ้วลุ้างม้อให้สื้ะอาด้ สื้วมหน้ากากอนามัย กร่ณีไม่สื้ามาร่ถป็ฏิิบัติได้้ ควร่ไอหร่้อจามลุงบน

เสื้้�อผ้้าบร่ิเวณต้นแขน ไม่ควร่จามร่ด้ม้อ

 2. การ่ด้ำเนินการ่คัด้กร่องบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตที�มีความเสื้ี�ยง เพ้�อเฝึ้าร่ะวัง แลุะให้คำแนะนำในการ่ดู้แลุ

ร่ักษา ได้้แก่ 

  (1)  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตที�มีโร่คป็ร่ะจำตัว เช่น โร่คหัวใจ โร่คเบาหวาน โร่คความด้ันโลุหิตสืู้ง โร่ค

หอบห้ด้ ร่วมถ่งหญิงที�กำลุังตั�งคร่ร่ภ์แลุะผู้้ที�มีภูมิต้านทานต�ำ เป็็นต้น ให้ดู้แลุร่ักษาสืุ้ขภาพตนเองให้แข็งแร่ง

  (2)  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตที�มีอาการ่เข้าข่ายสื้งสื้ัยโร่ค COVID-19 โร่คไข้หวัด้ใหญ่ โร่คไข้หวัด้นก 
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แลุะโร่คเมอร่์สื้ ได้้แก่ ไข้ร่่วมกับ ไอ เจ็บคอ มีน�ำมูก ป็วด้เม้�อยตัว จะด้ำเนินการ่คัด้แยก สื้่งต่อสื้ถานพยาบาลุเพ้�อการ่

วินิจฉัยแลุะร่ับการ่ร่ักษา

 3. บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตแลุะญาติที�มีอาการ่เจ็บป็่วยหร่้อมีโร่คป็ร่ะจำตัว ให้พกยาร่ักษาโร่คหร่้อยาฉุกเฉิน

ติด้ตัวไว้ แลุะสื้ามาร่ถนำยาชนิด้ด้ังกลุ่าวเข้าไป็ในพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ได้้

วิันที�เข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุวิันที�เข้ารุ่วิมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุ

 1.  หากบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตมีอาการ่เจ็บป็่วยฉุกเฉินในวันที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ หากยัง

ไม่มีการ่เร่ียกร่วมบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตเข้าหอป็ร่ะชุม บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตแลุะญาติสื้ามาร่ถเข้าร่ับการ่ตร่วจร่ักษา

กับบุคลุากร่ทางการ่แพทย์ป็ร่ะจำจุด้ป็ฐมพยาบาลุภายในบร่ิเวณงานพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ 

 2.  กร่ณีบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต มีอาการ่เจ็บป็่วยฉุกเฉิน ขณะอยู่ในหอป็ร่ะชุมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ 

ให้แจ้งอาจาร่ย์กำกับแถว ในการ่สื้่งต่อให้ฝึ่ายการ่แพทย์แลุะพยาบาลุป็ร่ะเมิน ดู้แลุร่ักษาเบ้�องต้น เพ้�อให้บัณฑิิตแลุะ

มหาบัณฑิิตสื้ามาร่ถเข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ได้้  

 3.  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต อาจาร่ย์แลุะบุคลุากร่ที�มาร่่วมในงานพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ ทำความเข้าใจ

ในแนวทางการ่ป็ฏิิบัติเพ้�อป็้องกันโร่คติด้เช้�อ
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ขั้นตอนการุฝึึกซ้้อมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตขั้นตอนการุฝึึกซ้้อมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต 

การุฝึึกซ้้อมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตการุฝึึกซ้้อมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต

 1.  เม้�ออธิีการ่บด้ีเร่ิ�มกลุ่าวร่ายงานพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ของมหาวิทยาลุัย ให้ผู้้กำกับแถว แถวที� 1 

แลุะมหาบัณฑิิตทั�งแถวลุุกข่�นย้น

  (1)  เม้�อมหาบัณฑิิตแถวที� 1 ได้้ยินอธีิการ่บด้ี กลุ่าวว่า “กร่าบเร่ียน”  ให้มหาบัณฑิิตย้นข่�นพร่้อมกัน

  (2)  เม้�อได้้ยนิคำว่า “ป็ร่ะธีานองคมนตรี่” ให้มหาบณัฑิติแลุะบณัฑิติทำความเคาร่พพร้่อมกนั แลุ้วให้

เด้ินไป็ย้นที�เชิงบันได้จุด้ข่�นร่ับด้้านซ้ายม้อ เพ้�อเตร่ียมข่�นร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ มหาบัณฑิิตคนแร่กย้นร่อ ที�บันได้ขั�นบนสืุ้ด้

 2.  เม้�อร่องอธีิการ่บด้ีเร่ิ�มเบิกมหาบัณฑิิตเข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่

  (1)  ให้มหาบัณฑิิตคนแร่กเด้ินข่�นเวที หยุด้ทำความเคาร่พ ณ จุด้ที� 1 แลุะเดิ้นต่อไป็ ณ จุด้ที� 2 

(หน้าที�นั�ง)

  (2)  มหาบัณฑิิตคนที� 2 เด้ินตาม แลุะหยุด้ร่อหลุังจุด้ที� 2

  (3)  เม้�อร่องอธีิการ่บด้ี  ขานช้�อมหาบัณฑิิตคนแร่ก  ให้มหาบัณฑิิตก้าวมาในจุด้ที� 3  ทำความเคาร่พ 

แลุะเด้ินเข้าสืู้่จุด้ที� 4 เท้าชิด้ (ไม่ต้องทำความเคาร่พที�จุด้ 4) ย้�นม้อขวาร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ ตามองที�ป็ร่ิญญาบัตร่เท่านั�น

 3.  เม้�อมหาบัณฑิิตเข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่แลุ้ว

  (1)  ให้ชำเลุ้องขวาก่อนสื้้บเท้าขวา ถอยหลุังเฉียง 45 องศัา 3 ก้าวยาว ๆ พร่้อมกับม้วนข้อม้อที�ถ้อ

ป็ร่ิญญาบัตร่แนบอก

  (2)  ทำความเคาร่พ ณ จุด้ที� 5 แลุะหมุนตัวด้้านขวา เด้ินแขนแนบลุำตัวเพ้�อลุงจากเวที

  (3)  ขณะลุงบันได้ เด้ินชิด้ซ้าย

 4.  เม้�อร่องอธีิการ่บด้ีขานช้�อมหาบัณฑิิตคนแร่กเข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ริ่ญญาบัตร่ มหาบัณฑิิตแลุะบัณฑิิตคน

ต่อไป็ก้าวเข้าจุด้ด้้านหน้าพร่้อมกัน (บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทำความเคาร่พ ณ จุด้ที� 3 แลุะ 5 เท่านั�น)

 5.  เม้�อบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตลุงจากเวที เด้ินถ่งที�นั�งของตน ให้หันหน้าสืู้่เวที ทำความเคาร่พแลุะนั�งลุง 

 6.  การ่ป็ร่บม้อของบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต

  (1)  ป็ร่บม้อให้แก่บัณฑิิตที�ได้้ร่ับเกียร่ตินิยม

  (2)  ป็ร่บม้อให้แก่บัณฑิิตที�ได้้ร่ับเหร่ียญ

 7.  เม้�อบัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตยี�สื้ิบคนสืุ้ด้ท้ายของแต่ลุะแถวเด้ินออกจากแถวเพ้�อเดิ้นข่�นร่ับป็ริ่ญญาบัตร่ให้ผู้้

กำกับแถวแถวต่อไป็ ลุุกข่�นให้สื้ัญญาณ บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทั�งแถวลุุกข่�น แลุะทำความเคาร่พพร่้อมกัน แลุะเด้ิน

ออกจากแถวที�นั�ง เตร่ียมข่�นร่ับป็ร่ิญญาบัตร่

 8.  เม้�อบัณฑิิตคนสืุ้ด้ท้ายจากเวที ถ่งจุด้ที�ได้้ซักซ้อมไว้ 

  (1)  ตัวแทนบัณฑิิต ผู้้ทำหน้าที�กลุ่าวนำคำป็ฏิิญาณย้นข่�น ทำความเคาร่พ แลุ้วเดิ้นไป็หน้าเวที (ที�ตั�ง

ไมโคร่โฟ้น)
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  (2)  เม้�อเด้ินไป็ถ่งแถวแขกผู้้มีเกียร่ติ  ให้หยุด้เลุ็กน้อย  (เพ้�อเป็็นสื้ัญญาณให้ดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ� 

มหาบัณฑิิตแลุะบัณฑิิตย้นข่�น)

  (3)  ผู้้แทนบัณฑิิตถ่งที�ตั�งไมโคร่โฟ้น  ผู้้แทนบัณฑิิตทำความเคาร่พ  กลุ่าวคำป็ฏิิญาณ  เม้�อกลุ่าวคำ

ป็ฏิิญาณสื้ิ�นสืุ้ด้ลุง ดุ้ษฎีีบัณฑิิตกิตติมศัักด้ิ� มหาบัณฑิิตแลุะบัณฑิิตทำความเคาร่พ

  (4)  ผู้้แทนบัณฑิิตถอยหลุัง 2 ก้าว ทำความเคาร่พ แลุะหมุนตัวทางขวากลุับเข้าที�

 9.  บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตทำความเคาร่พ

         10.  อาจาร่ย์ บุคลุากร่ผู้้ป็ฏิิบัติหน้าที�แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติย้นตร่งทำความเคาร่พ  บัณฑิิต  มหาบัณฑิิต  อาจาร่ย์ 

บุคลุากร่ผู้้ป็ฏิิบัติหน้าที� แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติ ย้นตร่ง

        พลุเอก สืุ้ร่ยุทธี์ จุลุานนท์ ป็ร่ะธีานองคมนตร่ี ผู้้แทนพร่ะองค์ พร่ะบาทสื้มเด้็จพร่ะเจ้าอยู่หัว เด้ินออกจาก

ห้องพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต อาจาร่ย์ บุคลุากร่ ผู้้ป็ฏิิบัติหน้าที� แลุะแขกผู้้มีเกียร่ติทำความ

เคาร่พ แลุะนั�งพร่้อมกัน

          11.  เม้�อขบวนร่ถยนต์ป็ร่ะเทียบพ้นสื้ถานที�กำหนด้ในพธิีพีร่ะร่าชทานป็ร่ญิญาบตัร่ บณัฑิติแลุะมหาบณัฑิติออก

จากห้องพธิีไีด้้ 

หมายเหตุ

การ่ให้สื้ัญญาณของผู้้กำกับแถวบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต กร่ะทำด้ังนี�

 1.  อาจาร่ย์กำกบัแถว (ฝัึ�งซ้าย)  ยน้ข่�น ทำความเคาร่พ แลุะย้�นมอ้ไป็ข้างหน้าร่ะดั้บหวัไหลุ่ โด้ยหงายฝึ่าม้อข่�น 

แลุะคว�ำฝึ่าม้อลุง (บัณฑิิตทำความเคาร่พ) แลุ้วหมุนตัวหันไป็ทางด้้านซ้าย อาจาร่ย์กำกับแถวนำบัณฑิิตเด้ินข่�นเวที

อย่างเป็็นร่ะเบียบ อาจาร่ย์กำกับแถวเด้ินนำบัณฑิิต แลุะหยุด้ย้นสื้่งบัณฑิิตบร่ิเวณทางข่�นบันได้ เสื้ร่็จแลุ้วเด้ินกลุับ

มายังที�นั�ง ทำความเคาร่พอีกคร่ั�งก่อนนั�งลุงป็ร่ะจำที�

 2.  อาจาร่ย์กำกับแถว (ฝึั�งขวา) ลุุกข่�นจากที�นั�ง ทำความเคาร่พ แลุ้วผ้ายม้อซ้ายเชิญบัณฑิิตกลุับเข้ายังที�นั�ง 

เม้�อบัณฑิิตนั�งลุงเร่ียบร่้อยทุกคนแลุ้ว จากนั�นอาจาร่ย์กำกับแถว (ฝึั�งขวา) ทำความเคาร่พแลุ้วนั�งลุงตามเด้ิม
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รุายลัะเอียดุปรุะกอบัการุฝึึกซ้้อมรุายลัะเอียดุปรุะกอบัการุฝึึกซ้้อม

การุถวิายควิามเคารุพิ หลัังจับัเพิลังสิรุรุเสิรุิญพิรุะบัารุมีการุถวิายควิามเคารุพิ หลัังจับัเพิลังสิรุรุเสิรุิญพิรุะบัารุมี

1. บัณฑิิตชาย ให้คำนับ โด้ยย้นตร่งขาชิด้ ป็ลุายเท้าแยกพองาม ม้อทั�งสื้องแนบลุำตัว ค้อมลุำตัวพอป็ร่ะมาณ พร่้อม

ก้มศัีร่ษะลุง แลุ้วตั�งศัีร่ษะโด้ยเงยหน้าข่�นช้า ๆ พร่้อมตั�งลุำตัวจนตั�งอยู่ในท่าตร่ง 

2. บัณฑิิตหญิง ให้ถอนสื้ายบัว โด้ยให้ใช้แบบพร่ะร่าชนิยมอย่างเด้ียว โด้ย

 2.1  ย้นตร่ง หันหน้าไป็ทางที�ป็ร่ะทับใช้เท้าขวาเป็็นหลุัก ชักเท้าซ้ายไป็ด้้านหลุังของเท้าขวาที�ย้นอยู่

 2.2  ย่อตัวให้ต�ำลุงช้า ๆ แต่อย่าให้ถ่งพ้�น ขณะที�ชักเท้าซ้าย ให้ยกม้อทั�งสื้องข้างข่�นวางป็ร่ะสื้านกันบน

หน้าขาขวาเหน้อเข่า ใช้ม้อขวาทับม้อซ้าย (ม้อซ้ายหงาย ม้อขวาคว�ำ)

 2.3  ค้อมตัวลุงเลุ็กน้อย ทอด้สื้ายตาลุง เสื้ร่็จแลุ้วย้นตร่ง ม้อแนบข้างลุำตัว 

การุเบัิกตัวิบััณฑิิตการุเบัิกตัวิบััณฑิิต

 1.  บัณฑิิตนั�งป็ร่ะจำที�นั�งด้้วยท่านั�งสืุ้ภาพ หลุังตร่ง ม้อวางบนหน้าตัก เท้าขวาเลุ้�อนมาข้างหน้าเลุ็กน้อย

 2.  เม้�ออาจาร่ย์กำกับแถว (ฝึั�งซ้าย) ย้นข่�น ทำความเคาร่พ แลุะย้�นม้อไป็ข้างหน้าร่ะด้ับหัวไหลุ่โด้ยหงายฝึ่าม้อข่�น ให้

บัณฑิิตย้นข่�นอย่างสื้งบเร่ียบร่้อย จากนั�นเม้�ออาจาร่ย์กำกับแถวคว�ำฝึ่าม้อลุง ให้ทำความเคาร่พพร่้อมกัน แลุ้วหมุนตัวหันไป็

ทางด้้านซ้าย อาจาร่ย์กำกับแถวนำบัณฑิิตเด้ินข่�นเวทีอย่างเป็็นร่ะเบียบ วางแขนข้างลุำตัวตามธีร่ร่มชาติโด้ยไม่แกว่งแขน

ตลุอด้การ่เด้ิน (อาจาร่ย์กำกับแถว เด้ินนำบัณฑิิตแลุะหยุด้ย้นสื้่งบัณฑิิตบร่ิเวณทางข่�นบันได้ เสื้ร่็จแลุ้วเด้ินกลุับมายังที�นั�ง 

ทำความเคาร่พอีกคร่ั�งก่อนนั�งลุงป็ร่ะจำที�)

การุเข้าการุเข้าจัุดุรุับัปรุิญญาบััตรุ จัุดุรุับัปรุิญญาบััตรุ (ดุูแผู้นภาพิปรุะกอบั)  

 1.  ให้ทำความเคาร่พในจุด้ที� 1 (จุด้กากบาท) โด้ยหันหน้าไป็ทางที�ร่ับป็ร่ิญญา แลุ้วเด้ินตร่งตามแนวเคร่้�องหมายแลุะ

ร่อตร่งจุด้ที� 2 (ร่ะหว่างจุด้ที� 1 ถ่งจุด้ที� 2 ให้ป็ร่ะจำจุด้ให้คร่บอย่าให้มีจุด้ว่าง โด้ยในแนวเสื้้นท่บให้ร่ักษาร่ะยะห่างป็ร่ะมาณ

หน่�งช่วงตัว เด้ินเป็็นจังหวะตามธีร่ร่มชาติ) 

 2.  ก้าวเข้าไป็ยังจุด้ที� 3 (จุด้กากบาท) หันหน้าไป็ทางที�ร่ับป็ร่ิญญา พร่้อมทำความเคาร่พ  (บัณฑิิตชายแลุะหญิง ให้

คำนับ)

 3.  ก้าวไป็ยังจุด้ที� 4 (ช่องว่างร่ะหว่างจุด้ที� 3 ไป็ยังจุด้ที� 4 ค้อการ่ก้าวผ้่าน โด้ยก้าวเท้าซ้ายก่อนแลุะเท้าขวาก้าวผ้่าน

ไป็ยังจุด้ที� 4) เท้าชิด้ พร่้อมยกแขนขวาย้�นม้อไป็จับบร่ิเวณก่�งกลุางป็ร่ิญญาบัตร่ (จับให้แน่น โด้ยใช้นิ�วหัวแม่ม้อวางก่�งกลุาง

ด้้านหน้าแลุะนิ�วที�เหลุ้อทั�งสื้ี�นิ�วร่องด้้านหลุังใบป็ร่ิญญาบัตร่) สื้ายตาจ้องมองที�ใบป็ร่ิญญาบัตร่โด้ยไม่สื้บตาป็ร่ะธีานในพิธีี

 4.  ด้่งใบป็ร่ิญญาบัตร่เข้ามาแนบตร่งกลุางลุำตัวในแนวนอน  (ม้ออยู่ร่ะด้ับเหน้อหัวเข็มขัด้)  พร่้อมก้าวเท้าขวาถอย

หลุังทำมุม 45 องศัา 3 ก้าว ไป็ยังบร่ิเวณจุด้ที� 5 (จุด้กากบาท) แลุ้วทำความเคาร่พ จากนั�นหมุนตัวไป็ทางขวาเพ้�อเด้ินลุงเวที 

(บัณฑิิตแนบใบป็ร่ิญญาบัตร่ไว้กลุางลุำตัวตลุอด้พิธีีการ่)

 อาจาร่ย์กำกับแถว (ฝึั�งขวา) ลุุกข่�นจากที�นั�ง ทำความเคาร่พ แลุ้วผ้ายม้อซ้ายเชิญบัณฑิิตกลุับเข้ายังที�นั�ง เม้�อบัณฑิิต

กลุับไป็ยังที�นั�ง ให้ทำความเคาร่พอีกคร่ั�ง ก่อนนั�งลุงอย่างเร่ียบร่้อย โด้ยยังคงแนบใบป็ร่ิญญาบัตร่ไว้กลุางลุำตัวตลุอด้เวลุา จาก

นั�นอาจาร่ย์กำกับแถว (ฝึั�งขวา) ทำความเคาร่พแลุ้วนั�งลุงตามเด้ิม
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ขั้นตอนการุฝึึกซ้้อมพิิธุ์ีรุับัพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุของแต่ลัะคณะขั้นตอนการุฝึึกซ้้อมพิิธุ์ีรุับัพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุของแต่ลัะคณะ

 1. ป็ร่ะธีานการ่ฝึึกซ้อมกลุ่าวต้อนร่ับ (คณบด้ี หร่้อผู้้แทน)

 2. กร่ร่มการ่ฝึ่ายฝึึกซ้อมชี�แจงข้อมูลุ  กำหนด้การ่ แลุะข้อป็ฏิิบัติต่าง ๆ  ในการ่ร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ 

(การ่เตร่ียมพร่้อมด้้านต่าง ๆ การ่แต่งกาย การ่เด้ินเข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ ฯลุฯ)

 3. ด้ำเนินการ่ฝึึกซ้อมตามรู่ป็แบบที�กำหนด้ โด้ยจุด้ทำความเคาร่พหน้าป็ร่ะธีานในพิธี ี(จุด้ที� 2 ถ่ง 5) สื้ามาร่ถ

ใช้การ่ให้จังหวะด้ังนี�

  ขวา - เคาร่พ  ซ้าย - ขวา - ร่ับ  1 - 2 - 3 - เคาร่พ - หมุนขวา

 4. ให้นักศั่กษาต้นแบบ แสื้ด้งให้ดู้ 2-3 ร่อบ จากนั�นแบ่งกลุุ่มซ้อมย่อยไม่เกิน 30 นาที

 5. ให้บัณฑิิตซ้อมบนเวที โด้ยเร่ิ�มตั�งแต่การ่เบิกตัวบัณฑิิตจากที�นั�ง การ่เข้าจุด้บนเวที โด้ยเน้นให้บัณฑิิตคุ้นเคย

กับการ่เข้าจุด้บนเวที (ซ้อมร่่วมกับอาจาร่ย์กำกับแถว)

 6. เม้�อบัณฑิิตคุ้นเคยกับการ่เข้าจุด้ต่าง ๆ แลุ้ว ให้ซ้อมแบบเร่่งจังหวะจาก ช้า แลุะ เร่็วข่�นเร่้�อย ๆ

 7. ซ้อมแบบจับเวลุา (พร่้อมผู้้ขานนาม) โด้ยให้ได้้อย่างน้อย 30 คน/นาที 

 8. บัณฑิิตที�ทำไม่ได้้ ให้คัด้กร่องออกมาให้นักศั่กษาต้นแบบซ้อมแยก

การุฝึึกซ้้อมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุในวิันซ้้อมรุวิมการุฝึึกซ้้อมพิิธุ์ีพิรุะรุาชทานปรุิญญาบััตรุในวิันซ้้อมรุวิม

 ดุำเนินการุซ้้อมแบับัจัับัเวิลัาเช่นเดุียวิกันกับัการุซ้้อมย่อยในแต่ลัะคณะ โดุยซ้้อมในภาพิรุวิมรุ่วิมกับัฝึ่าย

พิิธุ์ีการุ แลัะฝึ่ายต่าง ๆ ที�เกี�ยวิข้อง โดุยมีการุแจักบััตรุซ้่อมตามจัุดุต่าง ๆ เพิื�อแยกบััณฑิิตที�ยังทำไม่ไดุ้มาซ้้อมเพิิ�ม

เติมในจัุดุที�ยังบักพิรุ่อง

เข้ารุับัปรุิญญาบััตรุ มหาวิิทยาลััยกาฬสิินธุ์ุ�

- จุด้ 1, 3, 5 ค้อจุด้ทำาความเคาร่พ (จุดกากบัาที)

- ร่ะยะห่างร่ะหว่าง จุด้ที� 1 ถ่ง 2 ทุกจุด้ จุด้ลุะ 40 ซม.

(แนวตรงยาวให้เดินก้าวชิดด้วยระยะห่างหนึ�งช่วงตัว)

- ร่ะยะห่างร่ะหว่าง จุด้ที� 2 ถ่ง 3 ห่าง 40 ซม.

- ร่ะยะห่างร่ะหว่าง จุด้ที� 3 ถ่ง 4 ห่าง 85 ซม.

- ร่ะยะห่างร่ะหว่าง จุด้ที� 4 ถ่ง 5 ห่าง 150 ซม.

- จุด้ที� 5 ให้ หมุนขวา หลุังจากทำาความเคาร่พ

ผู้ังการุเดุิน
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การุเตือนดุ้วิยบััตรุรุหัสิสิีการุเตือนดุ้วิยบััตรุรุหัสิสิี
 ในร่ะหว่างการ่ซ้อม ทั�งด้้านบนแลุะด้้านลุ่างเวที จะมีคณาจาร่ย์คอยพิจาร่ณาการ่ป็ฏิิบัติตนของบัณฑิิตแลุะ

มหาบัณฑิิต หากบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตยังป็ฏิิบัติไม่ถูกต้อง จะเต้อนโด้ยไม่ต้องบอกกลุ่าวด้้วยวาจา อันเป็็นการ่

ร่บกวนให้บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตต้องมีอาการ่ชะงักขณะฝึึกซ้อม บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตจ่งเพียงแต่ร่ับบัตร่ร่หัสื้สื้ี

จากคณาจาร่ย์ผู้้ฝึึกซ้อม แลุ้วนำไป็ฝึึกซ้อมใหม่ตามจุด้ที�กำหนด้จนคณาจาร่ย์เห็นว่าถูกต้องจ่งค้นบัตร่แลุ้วกลุับเข้า

นั�งป็ร่ะจำที�

จัุดุที� บัตัรุรุหสัิสิี ข้อควิามบันบััตรุ

1 ฟ้้า การุแต่งกายยังไม่ถูกต้อง โปรุดุแต่งกายให้ถูกต้อง

3 เหลัือง ยังทำควิามเคารุพิไม่ถูกต้อง โปรุดุทำควิามเคารุพิให้ถูกต้อง

3 - 4 น้ำตาลั
เป็นจัุดุเฉพิาะหน้าปรุะธุ์านในพิิธุ์ี เมื�อคณบัดุีอ่านชื�อของท่านจัึงก้าวิเข้าสิู่

จัุดุที�  3 ทำควิามเคารุพิเข้าสิู่จัุดุที� 4 ชิดุเท้า รุับัปรุิญญาบััตรุ โปรุดุฝึึก

ซ้้อมให้คลั่องแคลั่วิ แต่ดุูนุ่มนวิลักวิ่านี้

4 ชมพิู
การุเชิญปรุิญญาบััตรุเข้ามาแนบักับัอกยังไม่ถูกต้อง โปรุดุฝึึกซ้้อมใหม่ให้

ดุูสิวิยงาม

5 ขาวิ

การุถอยหลัังออกมายังจัุดุ 5 ยังไม่ถูกต้อง บััณฑิิต มหาบััณฑิิตต้องถอย

หลัังเฉียงไปทางขวิา 3 ก้าวิ หน้าตรุงมองที�ปรุะธุ์านในพิิธุ์ีแลั้วิทำควิาม

เคารุพิพิรุ้อมกับับััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตในจัุดุที� 3 จัากนั้นจัึงหมุนตัวิกลัับั

ทางขวิา ก้าวิเดุินลังจัากเวิทีดุ้วิยอาการุสิำรุวิมโดุยไม่แกวิ่งแขน  โปรุดุฝึึก

ซ้้อมให้คลั่องแคลั่วิกวิ่านี้
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การุฝึึกซ้้อมแลัะการุนัดุหมายเรุียกรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตการุฝึึกซ้้อมแลัะการุนัดุหมายเรุียกรุวิมบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต
   

 1. ฝึึกซ้อมบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตตามลุำดั้บขั�นตอน ให้ถูกต้องแลุะสื้วยงาม เพ้�อให้บัณฑิิตแลุะ

มหาบัณฑิิตสื้ามาร่ถเข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ได้้ โด้ยเฉลุี�ยป็ร่ะมาณนาทีลุะ 30 คน

 2. เม้�อถ่งวันเข้าร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ ให้นัด้หมายบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต ไป็ตั�งแถว ณ จุด้ร่วมบัณฑิิต

แลุะมหาบัณฑิิต ณ อาคาร่กิจกร่ร่มนักศั่กษาแลุะนันทนาการ่ (อาคาร่โด้ม ข้างอาคาร่กิจการ่นักศั่กษา) 

    ตั�งแถว  เวลุา  06.00 น.

    เด้ินแถว เวลุา  07.00 น. 

 3. ตร่วจสื้อบร่ายช้�อ บัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต ที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ เร่ียงลุำด้ับให้

ตร่งกับบัญชีผู้้ขานนามบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตแลุะบัญชีการ่จัด้เร่ียงป็ร่ิญญาบัตร่

 4. แจ้งจำนวนบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต ที�เข้าร่่วมพิธีีพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ให้ฝึ่ายจัด้ที�นั�งทร่าบ

โด้ยเร่็ว เพ้�อป็ร่ะสื้านกับนายทหาร่  ผู้้ขานนามบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิต  แลุะฝึ่ายจัด้เร่ียงป็ร่ิญญาบัตร่

 5. จัด้อาจาร่ย์นั�งกำกับแถวบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตในหอป็ร่ะชุม แถวลุะ 2 คน

 6. บัณฑิิตหร่้อมหาบัณฑิิตที�มีความผ้ิด้ป็กติทางร่่างกาย  เช่น  ขาหัก แขนหัก ตาพิการ่ ใช้ไม้เท้า 

ต้องให้คนพยุงตัวหร่้อใช้ม้อซ้ายร่ับป็ร่ิญญาบัตร่ เป็็นต้น ขอให้แจ้งช้�อ เลุขที� แลุะร่ายลุะเอียด้ความ

บกพร่่อง พร่้อมสื้าเหตุให้ฝึ่ายฝึึกซ้อมทร่าบลุ่วงหน้า เม้�อถ่งวันเข้าร่ับจร่ิงให้ป็ร่ะสื้านงานกับฝึ่ายพิธีีการ่

บนเวที

 7. ให้อาจาร่ย์ ผู้ก้ำกับแถว ตร่วจการ่แต่งกายบัณฑิติแลุะมหาบัณฑิติในความร่บัผิ้ด้ชอบ ให้เป็็นไป็

ตามร่ะเบียบที�กำหนด้ไว้อย่างเคร่่งคร่ัด้     
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ข้อปฏิิบััติการุแต่งกายบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตข้อปฏิิบััติการุแต่งกายบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิต

การุแต่งกายบััณฑิิตการุแต่งกายบััณฑิิต

1.  บััณฑิิตชาย

 1.1  สื้วมเสื้้�อแบบร่าชป็ะแตนสื้ีขาวมีกร่ะดุ้มทำด้้วยโลุหะสีื้เงิน ดุ้นเป็็นรู่ป็ตร่ามหาวิทยาลัุย กร่ะดุ้มมีขนาด้

เสื้้นผ้่านศูันย์กลุาง 2.5 เซนติเมตร่ 5 เม็ด้

 1.2  มีแผ้งคอทำด้้วยผ้้าแพร่วาสื้ีแด้งรู่ป็สื้ี�เหลุี�ยมผ้้นผ้้าป็ลุายตัด้เป็็นรู่ป็ชายธีง มีแถบสื้ีทองกว้าง 0.8 เซนติเมตร่ 

แลุะแถบสื้ีป็ร่ะจำสื้าขาวิชาติด้ขอบแถบสื้ีทองทั�งสื้องด้้านกว้าง 0.2 เซนติเมตร่ พาด้ก่�งกลุางตามความยาวของแผ้งคอมี

ตร่ามหาวิทยาลุัยทำด้้วยโลุหะสื้ีเงินติด้ที�ก่�งกลุางของแผ้งคอแต่ลุะข้าง มีขนาด้เสื้้นผ้่านศัูนย์กลุาง 2.5 เซนติเมตร่

 1.3 สื้วมกางเกงขายาวสื้ีขาว

 1.4 สื้วมถุงเท้าสื้ั�น สื้ีด้ำ ไม่มีลุวด้ลุาย

 1.5 สื้วมร่องเท้าหนังหุ้มสื้้นสื้ีด้ำแบบหัวตัด้ ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มันวาว ไม่มีโลุหะ ไม่ผู้กเช้อก

 1.6 ทร่งผ้มสื้ั�น สืุ้ภาพเร่ียบร่้อย 

 1.7 สื้ีผ้ม ไม่ทำสื้ีผ้ม หร่้อเป็ลุี�ยนสื้ีผ้ม (ไฮไลุท์สื้ีผ้ม) ที�มีสื้ีแตกต่างจากสื้ีผ้มธีร่ร่มชาติ

 1.8 สื้วมครุ่ยวิทยฐานะตามสื้าขาวิชาที�สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา 

2.  บััณฑิิตหญิง

 2.1  แต่งกายตามชุด้นักศั่กษาพิธีีการ่ (กลุัด้กร่ะดุ้มคอ)

  (1)  เสื้้�อเชิ�ตแขนสื้ั�นสื้ีขาวเกลุี�ยงมีป็ก ไม่ร่ัด้รู่ป็ ไม่มีแนวสื้าบหลุัง เก็บชายเสื้้�อไว้ใต้กร่ะโป็ร่ง  ให้เห็น

เข็มขัด้ (ยกเว้นบัณฑิิตตั�งคร่ร่ภ์ให้ป็ลุ่อยชายเสื้้�อ) ที�คอแลุะแนวสื้าบอกติด้กร่ะดุ้มโลุหะเคร่้�องหมาย ขนาด้เสื้้นผ้่าน

ศัูนย์กลุาง 2 เซนติเมตร่ 5 เม็ด้ แลุะเคร่้�องหมายตามร่ะเบียบมหาวิทยาลุัย โด้ยกลุัด้เคร่้�องหมายตร่าสื้ัญลุักษณ์ทำด้้วย

โลุหะสื้ีเงินลุงยาสื้ีฟ้้าคร่าม สืู้ง 2.5 เซนติเมตร่ ที�อกเบ้�องขวา ชายแขนเสื้้�อเหน้อข้อศัอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร่ (ไม่ให้มี

ช่องว่างร่ะหว่างชายเสื้้�อกับแถบครุ่ย) แลุะให้สื้วมเสื้้�อซับในสื้ีขาว

  (2)  กร่ะโป็ร่งทร่งสื้อบ สื้ีกร่มท่า ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มีผ้่า หร่้อ มีผ้่าด้้านหลัุง โด้ยให้จีบซ้อนกัน ขอบ

กร่ะโป็ร่งอยู่ร่ะด้ับเอว ความยาวของกร่ะโป็ร่งอยู่ร่ะหว่างเข่าแลุะข้อเท้า ห้ามใช้ผ้้ายีน ผ้้าสื้ักหลุาด้ ผ้้าลุูกฟู้ก ผ้้าย้ด้ ผ้้า

ลุูกไม้ แลุะผ้้ากำมะหยี�

  (3)  สื้วมเข็มขัด้หนังเร่ียบสื้ีด้ำ กว้าง 3 เซนติเมตร่ หัวเข็มขัด้ทำด้้วยโลุหะสื้ีเงินรู่ป็สื้ี�เหลุี�ยมผ้้นผ้้ากว้าง 

4 เซนติเมตร่ ยาว 5.5 เซนติเมตร่ มีตร่าสื้ัญลุักษณ์อยู่ตร่งกลุาง

 2.2 สื้วมถุงน่องแบบเต็มตัวสื้ีเน้�อ ไม่มีลุวด้ลุาย

 2.3 สื้วมร่องเท้าหนังหุ้มสื้้นสื้ีด้ำแบบหัวตัด้ ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มันวาว ไม่เป็็นสื้้นเข็ม แลุะสืู้งไม่เกิน 2 นิ�ว

 2.4 ทร่งผ้มสืุ้ภาพเร่ียบร่้อย 

 2.5 สื้ีผ้ม ไม่ทำสื้ีผ้ม หร่้อเป็ลุี�ยนสื้ีผ้ม (ไฮไลุท์สื้ีผ้ม) ที�มีสื้ีแตกต่างจากสื้ีผ้มธีร่ร่มชาติ

 2.6 สื้วมครุ่ยวิทยฐานะตามสื้าขาวิชาที�สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา

 2.7 บัณฑิิตที�เป็็นสื้ตร่ีมุสื้ลุิม อนุโลุมให้ใช้เส้ื้�อเชิ�ตสื้ีขาวแขนยาว แลุะมีผ้้าคลุุมศัีร่ษะสื้ีด้ำไม่มีลุวด้ลุาย โด้ยให้

แต่งกายแบบมุสื้ลุิม แลุะสื้วมชุด้ครุ่ยวิทยฐานะทับ
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3.  บััณฑิิตที�เป็นข้ารุาชการุ หรุือเจั้าหน้าที�ของรุัฐ
 การ่แต่งกายสื้ำหรั่บผู้้ที�ด้ำร่งตำแหน่งข้าร่าชการ่พลุเร่้อน ข้าร่าชการ่ตำร่วจ ข้าร่าชการ่ทหาร่ ข้าร่าชการ่

ป็ร่ะเภทอ้�น เจ้าหน้าที�ของร่ัฐ หร่้อบุคคลุที�มียศั ว่าที� ยศัชั�นสื้ัญญาบัตร่ ให้ใช้เคร่้�องแบบป็กติขาวตามกฎีหมายที�

เกี�ยวข้อง แลุ้วแต่กร่ณีได้้ แลุะสื้วมครุ่ยวิทยฐานะโด้ยไม่สื้วมหมวก

 กร่ณีตำร่วจหร่้อทหาร่ที�มียศัต�ำกว่าชั�นสื้ัญญาบัตร่ ให้แต่งกายชุด้ป็กติขาวไม่แนบกร่ะบี�

การุแต่งกายมหาบััณฑิิตการุแต่งกายมหาบััณฑิิต

1.  มหาบััณฑิิตชาย
 1.1  สื้วมชุด้สืู้ทตามมาตร่ฐานสื้ากลุสื้ีกร่มท่า เสื้้�อเชิ�ตแขนยาวสื้ีขาวเกลุี�ยง ไม่มีลุวด้ลุาย

 1.2  ผู้กเนคไทสื้ีฟ้้าคร่ามแลุะติด้เคร่้�องหมายตร่ามหาวิทยาลุัยกาฬสื้ินธีุ์สื้ีเงิน ตำแหน่งลุิ�นป็ี� (ตำแหน่งกร่ะดุ้ม

เม็ด้ที�สื้ามนับจากบน)

 1.3  เข็มขัด้ตามแบบนักศั่กษาชายของมหาวิทยาลุัย หร่้อ เข็มขัด้หนังสื้ีสืุ้ภาพ ไม่มีโลุหะ ไม่มีลุวด้ลุาย 

 1.4  ร่องเท้าหนังหุ้มสื้้นสื้ีด้ำแบบหัวตัด้ ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มีโลุหะ ไม่ผู้กเช้อก 

 1.5  ถุงเท้าสื้ั�นสื้ีด้ำไม่มีลุวด้ลุาย 

 1.6  ทร่งผ้มสื้ั�นสืุ้ภาพแลุะไม่ทำสื้ีผ้ม หร่้อเป็ลุี�ยนสื้ีผ้ม (ไฮไลุท์สื้ีผ้ม) ที�มีสื้ีแตกต่างจากสื้ีธีร่ร่มชาติ

 1.7  สื้วมครุ่ยวิทยฐานะตามสื้าขาวิชาที�สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา

2.  มหาบััณฑิิตหญิง
 2.1  แต่งกายตามชุด้นักศั่กษาพิธีีการ่ (กลุัด้กร่ะดุ้มคอ)

  (1)  เสื้้�อเชิ�ตแขนสื้ั�นสื้ีขาวเกลุี�ยงมีป็ก ไม่ร่ัด้รู่ป็ ไม่มีแนวสื้าบหลุัง เก็บชายเสื้้�อไว้ใต้กร่ะโป็ร่งให้เห็น

เข็มขัด้ (ยกเว้นมหาบัณฑิิตตั�งคร่ร่ภ์ให้ป็ลุ่อยชายเสื้้�อ) ที�คอแลุะแนวสื้าบอกติด้กร่ะดุ้มโลุหะเคร่้�องหมายขนาด้เสื้้นผ้่าน

ศัูนย์กลุาง 2 เซนติเมตร่ 5 เม็ด้ แลุะเคร่้�องหมายตามร่ะเบียบมหาวิทยาลุัย โด้ยกลุัด้เคร่้�องหมายตร่าสื้ัญลุักษณ์ทำด้้วย

โลุหะสื้ีเงินลุงยาสื้ีฟ้้าคร่าม สืู้ง 2.5 เซนติเมตร่ ที�อกเบ้�องขวา ชายแขนเสื้้�อเหน้อข้อศัอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร่ (ไม่ให้มี

ช่องว่างร่ะหว่างชายเสื้้�อกับแถบครุ่ย) แลุะให้สื้วมเสื้้�อซับในสื้ีขาว

  (2)  กร่ะโป็ร่งทร่งสื้อบ สื้ีกร่มท่า ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มีผ้่าหร่้อมีผ้่าด้้านหลุังโด้ยให้จีบซ้อนกัน ขอบ

กร่ะโป็ร่งอยู่ร่ะด้ับเอว ความยาวของกร่ะโป็ร่งอยู่ร่ะหว่างเข่าแลุะข้อเท้า ห้ามใช้ผ้้ายีน ผ้้าสื้ักหลุาด้ ผ้้าลุูกฟู้ก ผ้้าย้ด้ ผ้้า

ลุูกไม้ แลุะผ้้ากำมะหยี�

 2.2  สื้วมเข็มขัด้หนังเร่ียบ สื้ีด้ำ กว้าง 3 เซนติเมตร่ หัวเข็มขัด้ทำด้้วยโลุหะสื้ีเงินรู่ป็สื้ี�เหลุี�ยมผ้้นผ้้า กว้าง 4 

เซนติเมตร่ ยาว 5.5 เซนติเมตร่ มีตร่าสื้ัญลุักษณ์อยู่ตร่งกลุาง

 2.3  สื้วมถุงน่องแบบเต็มตัวสื้ีเน้�อ ไม่มีลุวด้ลุาย

 2.4  สื้วมร่องเท้าหนังหุ้มสื้้นสื้ีด้ำแบบหัวตัด้ ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มันวาว ไม่เป็็นสื้้นเข็ม แลุะสืู้งไม่เกิน ๒ นิ�ว

 2.5  ทร่งผ้มสืุ้ภาพเร่ียบร่้อย

 2.6  สื้ีผ้ม ไม่ทำสื้ีผ้ม หร่้อเป็ลุี�ยนสื้ีผ้ม (ไฮไลุท์สื้ีผ้ม) ที�มีสื้ีแตกต่างจากสื้ีผ้มธีร่ร่มชาติ

 2.7  สื้วมครุ่ยวิทยฐานะตามสื้าขาวิชาที�สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา

 2.8  มหาบัณฑิิตที�เป็็นสื้ตร่ีมุสื้ลุิม อนุโลุมให้ใช้เสื้้�อเชิ�ตสื้ีขาวแขนยาว แลุะมีผ้้าคลุุมศัีร่ษะสื้ีด้ำไม่มีลุวด้ลุาย โด้ย

ให้แต่งกายแบบมุสื้ลุิม แลุะสื้วมชุด้ครุ่ยวิทยฐานะทับ
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3.  มหาบััณฑิิตที�เป็นข้ารุาชการุ หรุือเจั้าหน้าที�ของรุัฐ
 การ่แต่งกายสื้ำหร่ับผู้้ที�ด้ำร่งตำแหน่งข้าร่าชการ่พลุเร่้อน ข้าร่าชการ่ตำร่วจ ข้าร่าชการ่ทหาร่ ข้าร่าชการ่

ป็ร่ะเภทอ้�น เจ้าหน้าที�ของร่ัฐ หร่้อบุคคลุที�มียศั ว่าที� ยศัชั�นสื้ัญญาบัตร่ ให้ใช้เคร่้�องแบบป็กติขาวตามกฎีหมายที�

เกี�ยวข้อง แลุ้วแต่กร่ณีได้้ แลุะสื้วมครุ่ยวิทยฐานะโด้ยไม่สื้วมหมวก

 กร่ณีตำร่วจหร่้อทหาร่ที�มียศัต�ำกว่าชั�นสื้ัญญาบัตร่ ให้แต่งกายชุด้ป็กติขาวไม่แนบกร่ะบี�

การุแต่งกายสิตรุีตั้งครุรุภ�การุแต่งกายสิตรุีตั้งครุรุภ�

 1.  เสื้้�อเชิ�ตแขนสื้ั�น สื้ีขาวเกลุี�ยง มีป็ก ไม่ร่ัด้รู่ป็ ไม่มีแนวสื้าบหลุัง ตัวเสื้้�อยาวคลุุมท้อง เวลุาสื้วมให้ป็ลุ่อยชาย

เสื้้�อไว้นอกกร่ะโป็ร่ง ที�คอแลุะแนวสื้าบอกติด้กร่ะดุ้มโลุหะเคร่้�องหมาย ขนาด้เสื้้นผ้่านศัูนย์กลุาง 2 เซนติเมตร่ 5 เม็ด้ 

แลุะเคร่้�องหมายตามร่ะเบียบมหาวิทยาลุัย โด้ยกลุัด้เคร่้�องหมายตร่าสื้ัญลุักษณ์ทำด้้วยโลุหะสื้ีเงินลุงยาสื้ีฟ้้าคร่าม สืู้ง 

2.5 เซนติเมตร่ ที�อกเบ้�องขวา ชายแขนเสื้้�อเหน้อข้อศัอกไม่เกิน 6 เซนติเมตร่ (ไม่ให้มีช่องว่างร่ะหว่างชายเสื้้�อกับแถบ

ครุ่ย) แลุะให้สื้วมเสื้้�อซับในสื้ีขาวแขนสื้ั�น สื้วมครุ่ยวิทยฐานะทับ

 2.  กร่ะโป็ร่งทร่งสื้อบ สื้ีกร่มท่า ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มีผ้่า หร่้อ มีผ้่าด้้านหลุัง โด้ยให้จีบซ้อนกัน ขอบกร่ะโป็ร่งอยู่

ร่ะด้ับเอว ความยาวของกร่ะโป็ร่งอยู่ร่ะหว่างเข่าแลุะข้อเท้า ห้ามใช้ผ้้ายีน ผ้้าสื้ักหลุาด้ ผ้้าลุูกฟู้ก ผ้้าย้ด้ ผ้้าลุูกไม้ แลุะผ้้า

กำมะหยี�

 3.  สื้วมถุงน่องแบบเต็มตัวสื้ีเน้�อ ไม่มีลุวด้ลุาย

 4.  สื้วมร่องเท้าหนังหุ้มสื้้นสื้ีด้ำแบบหัวตัด้ ไม่มีลุวด้ลุาย ไม่มันวาว ไม่เป็็นสื้้นเข็ม แลุะสืู้งไม่เกิน 2 นิ�ว

 5.  สื้วมครุ่ยวิทยฐานะตามสื้าขาวิชาที�สื้ำเร่็จการ่ศั่กษา

บััณฑิิตที�มีปัญหาเรุื�องสิายตาบััณฑิิตที�มีปัญหาเรุื�องสิายตา

1.  แวิ่นตา กร่อบแว่นตาแบบสืุ้ภาพ สื้ีด้ำหร่้อเงิน ไม่มีลุวด้ลุายหร่้อสื้ีฉูด้ฉาด้ เลุนสื้์ไม่เป็็นสีื้หร่้อป็ร่ับสื้ีอัตโนมัติ ไม่

เป็็นแว่นตาแฟ้ชั�น 

2.  คอนแทคเลันสิ�  ควร่เป็็นแบบใสื้ หร่้อสื้ีด้ำ ไม่เป็็นแบบแฟ้ชั�น

ข้อห้าม
 1.  ห้ามไว้หนวด้เคร่า

 2.  ห้ามติด้ขนตาป็ลุอม ห้ามกร่ีด้อายไลุเนอร่์ เป็ลุ้อกตาไม่ทาสื้ีเข้มหร่้อมีป็ร่ะกายแวววาว

 3.  ห้ามสื้วมเคร่้�องป็ร่ะด้ับทุกชนิด้ เช่น ต่างหู สื้ร่้อยคอ นาฬิิกา กำไลุ แหวน ด้้ายสื้ายสื้ิญจน์ เคร่้�องร่างของขลุัง

 4.  เลุ็บต้องสื้ะอาด้ ห้ามทาเลุ็บ แลุะไว้เลุ็บยาว

 5.  ห้ามนำอาหาร่ เคร่้�องด้้�ม ของขบเคี�ยว บุหร่ี� ไม้ขีด้ไฟ้ ไฟ้แช็ก เศัษสื้ตางค์ ป็ากกา ทิชชู พวงกุญแจ ยาหอม 

ยาด้ม ยาหม่อง โทร่ศััพท์ม้อถ้อ แลุะอุป็กร่ณ์อิเลุ็กทร่อนิคทุกชนิด้เข้าไป็ในหอป็ร่ะชุม

 6.  ร่องเท้าห้ามเป็็นหนังแก้ว

 7.  การ่จัด้ทร่งผ้มบัณฑิิตแลุะมหาบัณฑิิตหญิง ห้ามใสื้่ตาข่ายคลุุมผ้ม
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การุสิวิมครุุยวิิทยฐานะการุสิวิมครุุยวิิทยฐานะ

 ให้สื้วมครุ่ยวิทยฐานะของสื้าขาวิชาตามพร่ะร่าชกฤษฎีีกาว่าด้้วยป็ร่ิญญาในสื้าขาวิชา อักษร่ย่อสื้ำหร่ับสื้าขา

วิชา ครุ่ยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ แลุะครุ่ยป็ร่ะจำตำแหน่ง พ.ศั. ๒๕๖๐ โด้ยติด้ตร่าสื้ัญลุักษณ์บนแถบครุ่ยบร่ิเวณ

หน้าอกทั�งสื้องข้าง 

 ให้บัณฑิิตแต่งกายตามเพศัสื้ภาพโด้ยกำเนิด้ ในกร่ณีของบัณฑิิตข้ามเพศัที�มีความป็ร่ะสื้งค์แต่งกายแตกต่าง

จากเพศัสื้ภาพโด้ยกำเนิด้ ให้ทำหนงัสื้อ้แจ้งขออนญุาตทางมหาวิทยาลัุย ฯ แลุะทางมหาวทิยาลัุย ฯ จะพจิาร่ณาอนญุาต

เป็็นกร่ณไีป็ 

การุแต่งกายในวิันซ้้อมย่อยการุแต่งกายในวิันซ้้อมย่อย

 ผู้้เข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ต้องแต่งกายแลุะทร่งผ้มให้สุื้ภาพเร่ียบร่้อย โด้ยผู้้เข้ารั่บพร่ะร่าชทาน

ป็ริ่ญญาบัตร่ชายห้ามสื้วมกางเกงยีนสื้์ แลุะต้องสื้วมร่องเท้าที�จะใช้ในวันเข้ารั่บพร่ะร่าชทานป็ริ่ญญาบัตร่ สื้่วนผู้้

เข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่หญิงห้ามสื้วมกางเกงเด้็ด้ขาด้ แลุะต้องสื้วมร่องเท้าหนังหุ้มสื้้น ทร่งสืุ้ภาพเท่านั�น

การุแต่งกายในวิันซ้้อมใหญ่การุแต่งกายในวิันซ้้อมใหญ่

 ผู้้เข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ต้องแต่งทร่งผ้มให้สืุ้ภาพเร่ียบร่้อยเช่นเด้ียวกับวันเข้าร่ับพร่ะร่าชทาน

ป็ร่ิญญาบัตร่ทุกป็ร่ะการ่ โด้ยผู้้เข้าร่ับพร่ะร่าชทานป็ร่ิญญาบัตร่ที�ร่ับร่าชการ่ทหาร่ ตำร่วจ แต่งกายป็กติขาวแลุะนำ

กร่ะบี�พร่้อมถุงม้อ มาฝึึกซ้อมด้้วย แลุะสื้วมครุ่ยวิทยฐานะทับเคร่้�องแต่งกาย
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บัณฑิิตชาย/บัณฑิิตชายที่ี�เป็น
ข้้าราชการหัรือพนักงานรัฐ

มหัาบัณฑิิตชาย/มหัาบัณฑิิตชายที่ี�เป็น
ข้้าราชการหัรือพนักงานรัฐ
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บัณฑิิตหัญิง บัณฑิิตหัญิงที่ี�เป็นข้้าราชการหัรือพนักงานรัฐ
มหัาบัณฑิิตหัญิง /

มหัาบัณฑิิตหัญิงข้้าราชการหัรือพนักงานรัฐ
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บัณฑิิต/มหัาบัณฑิิตหัญิงตัง้ครรภ�
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บัณฑิิตชายบัณฑิิตชาย

บณัฑิติหัญิงบณัฑิติหัญิง

รองเท้้ารองเท้้า
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บัณฑิิตชายบัณฑิิตชาย

บณัฑิติหัญิงบณัฑิติหัญิง

ท้รงผมแนะนำาท้รงผมแนะนำา

แบบที่ี� 1 แบบที่ี� 2 แบบที่ี� 3 แบบที่ี� 4
ภาพจาก : http://men.sanook.com/2593 ภาพจาก : http://www.dek-d.com/board/view/3114537 ภาพจาก : http://www.kanokwanuthaithani.com/

product.php?id_type=8

แบบที่ี� 1 แบบที่ี� 2 แบบที่ี� 3 แบบที่ี� 4

แบบที่ี� 5 แบบที่ี� 6 แบบที่ี� 7 แบบที่ี� 8

ภาพจาก : http://women.kapook.com/hairstyle.php ภาพจาก : https://www.pinterest.com/explore/
low-bun-hairstyles/

ภาพจาก : http://www.graduateth.com/jor_makeup/
photos/7

ภาพจาก : http://www.thainarak.net/
beautytips300-100-respectful-degree-hairstyles.html

ภาพจาก : http://www.thainarak.net/
beautytips300-100-respectful-degree-hairstyles.html

ภาพจาก : http://www.pooyingnaka.com/content/
content.php?No=5561

ภาพจาก : http://www.thainarak.net/
beautytips300-100-respectful-degree-hairstyles.html

ภาพจาก : http://newyeargirl.diaryclub.com/
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แว่่นตาแว่่นตา

คอนแท้คเลนส์คอนแท้คเลนส์

ภาพจาก : http://mariaaccessoriesstore.com/, https://www.picbear.org/tag/

ภาพจาก : http://www.onnbaby.com/

คอนแทคเลันสิ� ควิรุเป็นแบับัใสิ หรุือสิีดุำคอนแทคเลันสิ� ควิรุเป็นแบับัใสิ หรุือสิีดุำ

ห้ามใสิ่คอนแทคเลันสิ�สิีห้ามใสิ่คอนแทคเลันสิ�สิี
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ข้้อห้้ามอ่่นๆข้้อห้้ามอ่่นๆ
 1)  ห้ามไวิ้หนวิดุเครุา 1)  ห้ามไวิ้หนวิดุเครุา

 2)  ห้ามติดุขนตาปลัอม  ห้ามกรุีดุอายไลัน�เนอรุ�  เปลัือกตาไม่ทาสิีเข้ม 2)  ห้ามติดุขนตาปลัอม  ห้ามกรุีดุอายไลัน�เนอรุ�  เปลัือกตาไม่ทาสิีเข้ม

หรุือมีปรุะกายแวิวิวิาวิหรุือมีปรุะกายแวิวิวิาวิ

 3)  ห้ามสิวิมเครุื�องปรุะดุับัทุกชนิดุ เช่น ต่างหู สิรุ้อยคอ นาฬิิกา กำไลั  3)  ห้ามสิวิมเครุื�องปรุะดุับัทุกชนิดุ เช่น ต่างหู สิรุ้อยคอ นาฬิิกา กำไลั 

แหวิน ดุ้ายสิายสิิญจัน� เครุื�องรุางของขลัังแหวิน ดุ้ายสิายสิิญจัน� เครุื�องรุางของขลััง

 4)  ห้ามพิกเงิน โทรุศึัพิท�มือถือ อุปกรุณ�อิเลั็กทรุอนิคทุกชนิดุ 4)  ห้ามพิกเงิน โทรุศึัพิท�มือถือ อุปกรุณ�อิเลั็กทรุอนิคทุกชนิดุ

 5)  รุองเท้าห้ามเป็นหนังแก้วิ 5)  รุองเท้าห้ามเป็นหนังแก้วิ

 6)  บััณฑิิตที�มีรุอยสิักตามสิ่วินต่างๆ ของรุ่างกาย ต้องปกปิดุให้มิดุชิดุ  6)  บััณฑิิตที�มีรุอยสิักตามสิ่วินต่างๆ ของรุ่างกาย ต้องปกปิดุให้มิดุชิดุ 

ห้ามเห็นเดุ็ดุขาดุห้ามเห็นเดุ็ดุขาดุ

 7)  การุจััดุแต่งทรุงผู้มบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตหญิง ห้ามใสิ่ตาข่ายคลัุม 7)  การุจััดุแต่งทรุงผู้มบััณฑิิตแลัะมหาบััณฑิิตหญิง ห้ามใสิ่ตาข่ายคลัุม

ผู้มผู้ม

ภาพจาก : https://www.vertexclinic.com/hair-center/beard/, https://th.aliexpress.com/item/32920569231.html




