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สารบัญ 

          หน้า 

 ค าน า         

 สารบัญ 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร         ๑ 

 ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/ก าหนดการต่างๆ   ๒-๔ 

 การเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร       ๕ 

๑. การลงทะเบยีนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร     ๕ 

๒. ข้อก าหนดส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปรญิญาบัตร     ๕ 

๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร       ๕ 

๔. การปฏิบัตตินของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร      ๖ 

  ๔.๑ การแต่งกายของบัณฑติ       ๖ 

  ๔.๒ การฝึกซ้อม       ๑๕ 

  ๔.๓ การถ่ายภาพหมู ่      ๑๕  

  ๔.๔ ข้อปฏิบตัิและข้อห้ามตา่งๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธ ี   ๑๖ 

  ๔.๕ ผู้แทนบัณฑติทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และผู้แทนกล่าวน าค าปฏิญาณ ๑๖ 

  ๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    ๑๗ 

 สถานที่ภายในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     ๑๙ 

 ผังท่ีนั่งของบัณฑิต และผังการเดินเข้าท่ีนั่งของบัณฑิต     ๒๕  

 จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง    ๒๖ 

 แผนผังแสดงเส้นทางจราจร วันพระราชทานปริญญาบัตร     ๒๗ 

ภาคผนวก 

๑. มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานแีละเพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลสมัพันธ ์  ๒๙ 

๒. ค าปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี     ๓๐ 

๓. เพลงสรรเสริญพระบารมี       ๓๒ 

๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่ง ๓๓ 

๕. ครุยวิทยฐานะ         ๓๕ 

๖. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ืองแนวปฏิบัติการแต่งกาย ภายในพิธี  ๓๗ 

 

 



 
 

๑ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ถือก าเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และถือ

ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเป็นประจ าทุกปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ณ อาคาร

เรียนรวม ๑ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับที่ ๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจากการล าดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก 

   

 

 การเสด็จแทนพระองค์นั้น ในพิธีจะประดับด้วยธงพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” จะใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อ ผู้แทนพระองค์เสด็จ

มาถึงพิธี และหน้าที่ประทับจะมีพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในความหมายจึงเสมือนหนึ่งกระท าด้วย

พระองค์เอง (รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์เอง) 

 ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่

บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ  พระชนมพรรษา ในการนี้มหาวิทยาลัย

ก าหนดวันซ้อมรับปริญญาบัตรในวันท่ี ๑๐ และ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 



 
 

๒ 

ก ำหนดกำรฝึกซ้อมเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๐ – ๑๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ 

วันแรก กิจกรรม 
วันที่ ๑๐ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
(ฝึกซ้อมย่อย) 

ช่วงเช้ำ: ฝึกซ้อมที่คณะ 
- ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรำยงำนตัวเพื่อฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและเข้ารับการ
ฝึกซ้อมตามสถานที่ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 
          - บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
          - คณะเกษตรศาสตร์ ชั้น ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร อาคารคณะเกษตรศาสตร์ 
          - คณะวิทยาศาสตร์ห้อง CLB ๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๕  
          - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร EN 6 
          - คณะเภสัชศาสตร์ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
          - คณะศิลปศาสตร์ โรงละคร อาคารคณะศิลปศาสตร์ 
          - คณะนิติศาสตร์ ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ ชั้น ๓ อาคารคณะนิติศาสตร์ 
          - คณะรัฐศาสตร์ห้อง ๓๓๐๖ อาคารคณะรัฐศาสตร์ 
          - คณะศิลปประยุกต์ฯ ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓ อาคารคณะศิลปประยุกต์ฯ 
          - วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง CMP ๑๐๑ ชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
          - คณะบริหารศาสตร์อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมห้องพิธี 
          - คณะพยาบาลศาสตร์ห้อง PB 406 ชั้น ๔ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังเก่า  
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยโดยคณะ  
ช่วงบ่ำย : ฝึกซอ้มที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษำ 
- ๑๓.๐๐ น. รำยงำนตัวตำมจุดนัดหมำย บัณฑิตทุกคนรายงานตัวเพ่ือฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ตามที่นัดหมายของแต่ละคณะ ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ : บริเวณภำยในตัวอำคำรอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ๒. คณะเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภำยนอกอำคำรด้ำนหลังของอำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
๑. คณะวิทยาศาสตร์            ๕. คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร์       ๖. คณะนิติศาสตร์ 
๓. คณะเภสัชศาสตร์            ๗. คณะรัฐศาสตร์ 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ     ๘. คณะศิลปประยุกต์ฯ 
กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถของอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะบริหารศาสตร์ 
กลุ่ม ๔ : บริเวณด้ำนหน้ำของอำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะศิลปศาสตร์ 
- เวลำ ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อม 



 
 

๓ 

วันที่สอง   กิจกรรม 
วันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
(ถ่ำยภำพหมู่และ 
ฝึกซ้อมใหญ่) 

ช่วงเช้ำ : ถ่ำยภำพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่ 
- ๐๖.๐๐ น. บัณฑติทุกคนรำยงำนตัวตำมจุดที่ก ำหนด บัณฑติถ่ายภาพหมู่ที่ด้านข้างอาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เรียงล าดบัตามคณะ 
๑. ถ่ำยภำพหมู่ (เริ่ม ๐๖.๓๐ น.) 

อัฒจันทร์เล็ก (ไม่เกิน ๒๕๐ คน) อัฒจันทร์ใหญ่ (๒๕๐ คนขึ้นไป) 

๑. คณะเภสัชศาสตร์                  (๐๖.๓๐ น.)  
๓. วิทยาเขตมุกดาหาร               (๐๖.๔๕ น.)  
๕. วิทยาลยัแพทย์ฯ                   (๐๗.๐๐ น.)  
๗. คณะพยาบาลศาสตร์            (๐๗.๑๕ น.)  
๙. คณะนติิศาสตร์                     (๐๗.๓๐ น.)  
๑๑. คณะรัฐศาสตร์                   (๐๗.๔๕ น.)  
๑๓. คณะศลิปประยุกตฯ์          (๐๘.๐๐ น.) 

๒. คณะเกษตรศาสตร์             (๐๖.๓๐ น.) 
๔. คณะวิทยาศาสตร์                (๐๖.๔๕ 
น.) 
๖. คณะวิศวกรรมศาสตร์          (๐๗.๐๐ 
น.) 
๘. คณะศิลปศาสตร์                 (๐๗.๑๕ 
น.) 
๑๐. คณะบริหารศาสตร์            (๐๗.๓๐ 
น.) 
๑๒. บัณฑติศกึษา (ป.โท/เอก)  (๐๗.๔๕ น.) 

๒. ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิม 
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐๗.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนที่ถ่ายภาพหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจุดที่ก าหนดเพื่อ 
ตั้งแถวบริเวณหน้าลานหินสดี้านทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯและเดินเข้าสู่อาคาร 
- ๐๙.๔๕ น. ประธานฝา่ยฝึกซอ้มบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อม และฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบตัรที่อาคารพิธ ี
- ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี กล่าวความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต 
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ล าดบัคณะตามก าหนดการจริง) 
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวนั 
ช่วงบ่ำย : ฝึกซ้อมใหญ่ 
เวลำ ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
๑. ฝึกซ้อมใหญ ่
- ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคนเข้าประจ าที่นั่ง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
- ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(ล าดบัคณะตามก าหนดการจริง) 
๑. บัณฑติศึกษา (ป.โท/เอก) 
๒. คณะเกษตรศาสตร ์
๓. คณะวิทยาศาสตร ์
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

๕. คณะเภสัชศาสตร ์
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์
๗. คณะพยาบาลศาสตร ์
๘. คณะศิลปศาสตร ์

๙. คณะบริหารศาสตร ์
๑๐. คณะนติิศาสตร ์
๑๑. คณะรัฐศาสตร ์
๑๒. คณะศลิปประยุกตฯ์ 

๒. งำนเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
* ทั้งนี้ เวลำ ๑๐.๓๐ น. บัณฑติที่เป็นทหำร/ต ำรวจแยกฝึกซอ้ม ณ ห้องฝึกซ้อมบัณฑิตศึกษำ  
(ป.โท/เอก) ชั้น 2 อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 

๔ 

วันที่ ๑๒ ธันวำคม ๒๕๕๙   
(พัก) 

พัก/เตรียมงำน /ซ้อมซ่อมรับปรญิญำเฉพำะบำงคน 

วันที่สี่ กิจกรรม 
วันที ่๑๓ ธันวำคม ๒๕๕๙ 
(วันรับจริง) 

 

รับเช้ำ 
- ๐๓.๐๐ น. เปดิให้รถบณัฑิตและญาติบณัฑิตเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถท่ีมีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ) 
- ๐๕.0๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณหน้าลานหินสีด้านทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา ตามจุดที่ก าหนด 
- ๐๖.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑติเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐๗.๐๐ น. แขกผูม้ีเกียรติ คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี 
- ๐๙.๐๐ น. ฝา่ยจัดการบณัฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน 
- ๐๙.๔๕ น. - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝา้รับเสด็จ 
                - สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปรญิญาบตัร 
                  ตามล าดับคณะที่ก าหนด 
- เสร็จพิธีฯ เวลำประมำณ ๑๒.๐๐ น. 
- ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหาร 
- ๑๒.๔๕ น. บณัฑิตและนักศึกษาตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
- ๑๓.๐๐ น. รถยนต์พระที่น่ังออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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๑. การลงทะเบยีนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัร           

 บัณฑิตที่พึงประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ลงทะเบียนทาง http//reg.ubu.ac.th หรือแจ้งด้วยตนเองที่งานทะเบียนฯ

และจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อย  เช่น  ค่ารักษาสถานภาพการเป็น นักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การ

ส่งคืนหนังสือห้องสมุด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

 มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตั้ งครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์เกิน  ๗  เดือน  (นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร  เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการคลอด   

 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย  และฝึกซ้อมใหญ่ตามวัน  เวลา  และสถานที่  จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถฝึกซ้อมย่อยกับคณะของตนเองในวันที่ก าหนดไว้ได้  

ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา หรือประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อขอฝึกซ้อมย่อยในวันอื่นตามที่

คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตก าหนด 

๒. ข้อก าหนดส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปรญิญาบัตร 

 เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยถูกต้องและสวยงาม ก่อนเข้ารับการ

ฝึกซ้อม ผู้ส าเร็จการศึกษา ควรเตรียมตัวล่วงหน้า  อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ โดยเคร่งครัด   

เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว  ควรฝึกซ้อมด้วยตนเอง โดยมีข้อก าหนดในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้   

 ๒.๑  ผู้ทีไ่ม่เขา้รับการฝึกซ้อมย่อย  จะไมไ่ด้รับอนญุาตใหฝ้ึกซ้อมใหญ่   

 ๒.๒  ผูไ้มเ่ข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ จะถูกตัดรายชื่อและไมไ่ดร้ับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

 ๒.๓  ผูเ้ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัตติามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง การแตง่กายของผู้รับ 

พระราชทานปรญิญาบตัร รวมทั้งต้องท าทรงผม  และสวมรองเท้าและอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย  

  ๒.๔  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิการ  มีโรคประจ าตัว  หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง

ใกล้ชิดระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อย เขียนค าร้อง

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดที่น่ัง และดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป   

 ๒.๕  ส าหรับผู้ที่ยังมีสถานะเป็นภกิษุ  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นเดือนตลุาคม 

๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถแสดงความจ านงขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

 ๓.๑ เหตสุุดวิสยัในการขอเลื่อนเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร     

  ๓.๑.๑ กรณีที่ผูส้ าเร็จการศึกษาตัง้ครรภ์และมคีรรภ์อายุเกิน ๗ เดือนนับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือคลอดบตุร

แล้วไมเ่กิน ๑ เดือน      

  ๓.๑.๒ กรณีที่ผูส้ าเร็จการศึกษาประสบอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน     

การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร 
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  ๓.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาของผูส้ าเรจ็การศึกษาเสียชีวิตในช่วงเวลาก าหนดฝึกซ้อมและการเข้ารับ 

พระราชทานปรญิญาบตัร   

  ๓.๑.๔ กรณีผูส้ าเร็จการศึกษาก าลงัศึกษาหรือท างานในต่างประเทศ     

  ๓.๑.๕ กรณีสดุวิสยัอื่นๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมตัิเป็นรายๆไป 

 ๓.๒ การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด าเนินการดังนี้    

  ๓.๒.๑ ยื่นค าร้องและแสดงหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาทกุครั้งท่ีขอผ่อนผัน 

  ๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยจะผ่อนผันใหไ้ด้ไม่เกิน  ๒ ครั้งติดต่อกัน    

  ๓.๒.๓ การยื่นค าร้องเพือ่ขอผ่อนผันการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรด้วยเหตสุุดวสิัยดังกล่าว  ในการยื่นครั้งแรก

จะต้องเป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดให้เขา้รับพระราชทานปรญิญาบตัร   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มไิด้แจ้งขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรตามที่ก าหนด จะไม่มสีิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัรในปีการศึกษาถัดไป 

๔. การปฏิบัตตินของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๔.๑ การแต่งกายของบัณฑติ    

  ๔.๑.๑ การแต่งกายวันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย                        

    ในการรายงานตัวและการซ้อมย่อย  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรต้องแต่งกายสุภาพ ได้แก่    

 - บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรดัรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ   

 ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร   

 - บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา ห้ามสวมรองเทา้แตะหรือรองเท้าผ้าใบ  ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวัน

 พระราชทานปรญิญาบตัร    

  ๔.๑.๒ การแต่งกายวันซ้อมใหญ่                        

   ในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร  ต้องสวมครุยวิทยฐานะ และรองเท้าที่

ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  ส าหรับข้าราชการทหาร ต ารวจ ควรน ากระบี่มาเพื่อใช้ฝึกซอ้มด้วย ให้ตัดเล็บสั้น  ห้ามทาสีเล็บ  ให้ท าผมทรง

สุภาพเรียบร้อย  ห้ามท าผมสีฉูดฉาด    

  ๔.๑.๓ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร                     

   การแต่งกายประกอบการใช้ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ในพิธีพระราชทานปรญิญาบัตรประกาศของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีดังนี้  (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)   
 

การแต่งกาย รายละเอียด 
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร  ต ารวจ - ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร  

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)  
-   ติดบัตรประจ าตัวบณัฑติไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา 

-   คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี ่
-   น าถุงมือสีขาวไปด้วย  
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-   การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บณัฑิตหญิง) 
- ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นประทวน    
-   สวมเครื่องแบบตามทีส่่วนราชการต้นสังกัดก าหนด (ชุดส าหรับเข้าเฝ้า)  
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)  
-   ติดบัตรประจ าตัวบณัฑติไว้ท่ีหน้าอกด้านขวา  
-   คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี)  
-   น าถุงมือสีขาวไปด้วย  
-   การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บณัฑิตหญิง)  
* เครื่องแบบปกติของทหาร  ต้องมีถุงมือขาวและกระบี่  กรณีการเข้ารับ 
พระราชทานปรญิญาบตัรไม่ต้องมหีมวก 

บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน  รัฐวิสาหกิจ 
หรือพนักงาน/พนักงานของรัฐ 

แต่งเครื่องแบบปกติขาว  ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด 

บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ไม่ใช่ข้าราชการ
พลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกจิ 

๑. ให้สวมเสื้อและกางเกงแบบราชปะแตนสีขาว ตดิกระดุมบณัฑิตสีเงิน ๕ เมด็  ติด
แผงคอและเขม็ติดแผงคอสเีงินตามแบบของมหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง  
๒. ทรงผมและสีผม เป็นทรงและสสีุภาพ  
๓. ส าหรับผู้นับถือศาสนาซิกข์ ใหใ้ช้ผ้าโพกศีรษะ สีขาว หรือสดี า บณัฑิตทีไ่ว้หนวด
เครา ให้ตดัแต่งให้สะอาดเรียบร้อย  
๔. สวมถุงเท้าสีด าและรองเท้าหุ้มส้นสีด า  แบบเรียบปดิปลายเท้า ห้ามมีโลหะ
ประดับรองเท้า 

บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ 
พนักงานของรัฐ 

ระดับปริญญาตรี  
ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  แขนสั้น  ติดกระดุมบณัฑติสีเงิน ๕ เม็ด  กระโปรงทรงตรง 

สีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่าให้พอดี
กับแถบส ารดปลายครุยวิทยฐานะ 

ระดับบัณฑิตศึกษา  
๑. ให้สวมเสื้อสีขาวคอเช้ิต  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงทรงตรง   
สีกรมท่า  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่า ให้พอดี
กับแถบส ารดปลายครุยวิทยฐานะ  แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีเดียวกับกระโปรงให้ติด
กระดุมเสื้อสูททุกเม็ด  
๒. ส าหรับสตรมีุสลิม  ให้ใช้ฮิญาบสีด า 

๓. ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ  ชนิดเตม็ตัว  ไม่มลีวดลาย  
๔. สวมรองเท้าหุ้มส้นทรงสภุาพ  สีด า  ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน  ๓  นิ้ว ไม่มลีวดลาย  
ไม่มสี่วนประกอบท่ีเป็นโลหะบนรองเท้า  
๕. ท าทรงผมทรงสุภาพ  ไม่ท าสีฉดูฉาด   
บัณฑิตหญิงมีครรภ์  สวมชุดคลมุด้านบนเป็นเสื้อสีขาวคอเชิต้  แขนสั้น ติดกระดมุ
บัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด เยบ็ต่อกับกระโปรงสีกรมท่า  ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุม



 
 

๘ 

เข่าให้พอดีกับแถบส ารดปลายครยุวิทยฐานะ   ส าหรับระดับบัณฑติศึกษาให้สวมสูท
สีเดียวกับกระโปรง  และไม่ต้องตดิกระดุมบณัฑิตสีเงิน      

 

หมายเหตุ บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระท าได้  โดยแต่งกายตาม

ระเบียบของศาสนา 

              
  

ข้อควรปฏิบัติส าหรับข้าราชการทหาร/ต ารวจ 

 -  ใหจ้ับกระบีด่้วยมือซ้าย โดยใหน้ิ้วหัวแม่มืออยู่บนหัวช้าง ส่วนนิ้วอื่นเรียงติดกันจบัด้ามกระบีไ่ว ้

 -  ถุงมือวางทาบอยู่ใต้หัวแม่มือ  ปลายถุงมือห้อยลงมาทาบกับโกร่งกระบี่   
 -  กุมกระบี่ให้ตั้งตรงตามแนวขาซา้ย  ปลายฝักกระบี่จรดตั้งบนพื้นใกล้เท้าซ้ายหน้าส้นรองเท้า   
 -  ข้อศอกซ้ายงอไปข้างหลังขนานข้างล าตัว 

 วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่ก าหนดไว้นี้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  และพิธีต่างๆ อาทิ  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ  
ถือเป็นหลักปฏิบัติในแบบเดียวกันทั้งสามเหล่าทพั  เนื่องจากความยาวของกระบี่เหล่า ทร. และ ทอ. สั้นกว่าทหารเหล่า ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม. ทร. 
กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และ ทอ. กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนทีใ่นพิธีนั้นๆ 

  ๔.๑.๔ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งต้ังยศ ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชา
ทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรี (ว่าที่ ร.ต.)  

  ๑. สวมเคร่ืองแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปดิกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ า) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) และมี
เคร่ืองหมายประกอบเคร่ืองแบบและกระบี่ ดังนี ้
   ๑.๑ บ่าอินธนูตามชั้นยศ 

   ๑.๒ เคร่ืองหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา 



 
 

๙ 

   ๑.๓ เคร่ืองหมาย นก ติดคอเสื้อซ้าย 

   ๑.๔ อกซ้ายติดเคร่ืองหมายแพรแถบ(สัญญาบัตร) 
   ๑.๕ กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง 

   ๑.๖ ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา 

   ๑.๗ กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ต ารวจ) 
   ๑.๘ สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพ่ือคล้องกระบี่ได้ 

   ๑.๙ ถุงมือ ใช้สีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบว่าท่ี ร.ต. 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐ 

 
 

 
 



 
 

๑๑ 

 
 
 

 



 
 

๑๒ 

 

 



 
 

๑๓ 

 

 

 

 

 สิ่งย้ าเตือนในการแต่งเคร่ืองแบบ บัณฑิตที่มีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าท่ีร้อยตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้อง

ปฏิบัติ ดังนี ้  

 บัณฑิตชาย      

 ๑. ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงรองทรงสูง (หากไม่ตดั ทางกองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรได้)  



 
 

๑๔ 

 ๒. ใส่ชุดปกติขาว เครื่องแบบต้องสวมให้ถูกต้อง    

 ๓. เครื่องหมายต้องตดิให้ถูกต้อง  

 ๔. รองเท้า ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่าน้ัน (หัวมนแบบผกูเชือกหรือฮาฟแบบมีซบิ ขัดมัน)  

 ๕. กระบี่และเครื่องประกอบกระบี่ต้องหามาให้ครบ  

 บัณฑิตหญิง  

 ๑. เครื่องแบบตามตัวอย่าง  

 ๒. กระบีไ่ม่ใช้  

หมายเหตุ/แนะน า  

 ๑. กระบีไ่มส่มควรน าออกมาชักเลน่ หรือให้ผู้อื่นถือเล่น (ในวันซ้อมและวันจริง)  

 ๒. ขณะสวมเครื่องแบบงดการแสดงกิริยาที่ไม่สมควรเพราะจะท าให้เสื่อมเสียสถาบันฯ  

 ๓. ไม่น าช่อดอกไม้มาติดที่ชุดครุยหรือเครื่องแบบโดยเด็ดขาด  

 ๔. ไมสู่บบุหรี่ขณะสวมเครื่องแบบ 

๔.๒  การฝึกซ้อม   

 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรจากพระหัตถ์เป็นเรื่องที่ส าคัญมากจึงควรฝึกซ้อมให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเชี่ยวชาญ และมั่นใจ

ว่าจะไมม่ีการผิดพลาดเกดิขึ้น 

 ๑. การฝึกซ้อมย่อย      

 มหาวิทยาลยัจะก าหนดการฝึกซ้อมย่อย  ประมาณ ๒ วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบตัร  โดยก าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีให้

เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 

       ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย มีดังนี้ 

 (๑) ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่งตามล าดบัการเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ห้ามสับเปลี่ยนท่ีนั่ง โดยเด็ดขาด  

 (๒) ระหว่างการฝึกซ้อม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ  รวมทั้งข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบหรือเรื่องอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง 

 (๓) ชมวีดีทัศน์การรับปริญญา  การเดินเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร และพิธีการต่างๆ   

 (๔) คณะกรรมการฝ่ายจดัการบณัฑติจดัให้มกีารสาธติการเดนิเขา้จังหวะ การท าความเคารพ การรบัปรญิญาบัตร การเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ     

 (๕) ฝึกซ้อมบณัฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นกลุ่มย่อย  ในเรื่องการลุก-นั่ง การเดิน จังหวะ การเข้ารบัพระราชทานปริญญา

บัตร การถือปรญิญาบัตร การท าความเคารพ   

 (๖) ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ฝึกซ้อมการลุกจากที่น่ังในแต่ละแถวให้พร้อมเพรยีงกัน  การลุกข้ึนถวายความเคารพ 

(จะมีไฟใหส้ัญญาณในการลุกข้ึน กรณีแถวซ้ายจะอยู่ดา้นซ้าย แถวขวาจะอยู่ด้านขวา) การเดินเพื่อขึน้รับพระราชทานปริญญาบัตร  

การถวายความเคารพ  การรับปรญิญาบัตร  การเดินกลับเข้าแถว   

 (๗) ในระหว่างการฝึกซ้อมหากมีผูเ้ข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัรคนใดยังท าไม่ถูกต้อง  ในเรื่องการรบัปริญญาบัตร หรือการท าความ

เคารพ  ให้คณะกรรมการฝ่ายจดัการบัณฑติท าการฝึกซ้อมเป็นรายบคุคล     

 (๘) หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  ประธาน/กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกล่าวสรุป  พิธีกรประกาศก าหนดการ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ   ให้บณัฑิตทราบอีกครั้ง 



 
 

๑๕ 

 ๒. การซ้อมใหญ่      

 ก าหนดการซ้อมใหญ่  คือ  ช่วงเช้าหลังการถ่ายภาพหมู่ก่อนวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร ๑ วัน ณ สถานท่ีจริง บัณฑติจะต้องรักษา

เวลาอย่างเคร่งครัด 

๔.๓  การถ่ายภาพหมู่ 

 ก าหนดการถ่ายภาพหมู่  คือ  ช่วงเช้าของวันฝึกซ้อมใหญ่  ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันพระราชทานปริญญาบตัร  ๑ วัน ส าหรับล าดับของการ

ถ่ายภาพหมู่เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรที่ประสงค์จะถา่ยภาพหมูต่้องปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

 ๑. รายงานตัว  และตั้งแถว (จุดรายงานตัวและจดุตั้งแถว ดูตามเอกสาร) ตามสถานท่ีก าหนด  โดยมี เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะจะเป็น

ผู้ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว   

 ๒. ผู้เข้ารับพระราชทานปรญิญาบตัรทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะ   

 ๓. จะประกาศเรียกแถว  เพื่อรอเข้าถ่ายภาพตามล าดับ  ณ บรเิวณที่จัดเตรียมไว้ก่อนก าหนดการถ่ายภาพ  ๓๐  นาที   

 ๔. ก าหนดเวลาและล าดับการถ่ายภาพหมู่  ให้เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนด   

 ๕. กรณีการการถ่ายภาพหมู่ของคณะผ่านไปแล้ว  จะไม่มีการถ่ายภาพซ้ า/เพิ่มเติมอีก  ดังนั้นผู้มาไม่ทันเวลา ที่ก าหนดจะไม่ได้ถ่ายภาพหมู ่

๔.๔ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี 

 เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย  และความสะดวกในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มีข้ อควรปฏิบัติ และข้อห้ามที่บัณฑิต

ทุกคนพึงปฏิบัติ  ดังนี้ 

 ๑.  ห้ามน าโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในเขตพิธี   

 ๒.  ห้ามน าอาวุธ  ของมีคม กระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าในเขตพิธี   

 ๓.  ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม   

 ๔.  ห้ามติดเครื่องประดับผมทุกชนิด ห้ามประดับดอกไม้และใส่เครื่องประดับใดๆ ที่ทรงผม   

 ๕.  ห้ามสวมนาฬิกาเข้าในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

 ๖.  ห้ามสวมแหวน  และเครื่องประดับทุกชนิด   

 ๗.  ควรตัดเล็บให้สั้น  ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ  

 ๘.  ห้ามนั่งไขว่ห้าง  หรือเหยียดออกไปตามสบาย ไม่ควรเอาแขนพาดพักที่พนักพิงหลังเก้าอี้ให้นั่งอย่างส ารวมระหว่างพิธี  ห้าม

พูดคุยเสียงดังขณะอยู่ในเขตพิธี  

 ๙.  ห้ามลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ าระหว่างพระราชทานปริญญาบัตร  หากเจ็บป่วยไม่สบายให้แจ้งฝ่ายกรรมการ ฝ่ายจัดการบัณฑิต

ประจ าแถว  หรือฝ่ายประสานงานและอ านวยการให้ทราบ   

 ๑๐.  ห้ามสวมวิกผม  บัณฑิตชายควรตัดผมทรงสุภาพเรียบร้อย  หากไว้ผมยาวให้มัดเก็บให้เรียบร้อย   

 ๑๑.  ห้ามใส่น้ าหอม   

 ๑๒.  ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพระราชพิธี   

 ๑๓.  เมื่อมีกิจที่ต้องลุกออกจากที่  ต้องถวายความเคารพก่อน และเมื่อกลับจะเข้าประจ าที่เดิมต้องถวายความเคารพก่อนเข้า

ประจ าที่  และถ้าเสด็จผ่าน ต้องถวายความเคารพทุกครั้ง   

 ๑๔.  อาจมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ครุยขาดขณะลุกขึ้น ส้นรองเท้าหัก ท าใบปริญญาตก ท าสิ่งของตกหล่นบนเวที รองเท้าหลุด  ถุงน่อง



 
 

๑๖ 

ขาด ซิปแตก กระดุมหลุด กระโปรงหรือกางเกงหลวมและหลุด  ระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากอยู่ในแถวและยังไม่ถึง

เวลาเสด็จมาถึง ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถวทันที หากอยู่บนเวที ให้ตั้งสติ แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง และควรด าเนินการต่อไปตาม

ขั้นตอน  ห้ามหยุดชะงัก   

 ๑๕.  ให้บัณฑิตเดินตามจุดที่ก าหนดต่างๆ บนเวทีอย่างเคร่งครัด ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ควรยืนหรือหยุดตามจุดที่ก าหนด การยืนผิด

ที่ผิดต าแหน่งท าให้ไม่เรียบร้อยสวยงาม และท าให้ภาพการเข้ารับปริญญาไม่สวยงาม  

๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ สูจิบัตร  ผู้แทนถวายพวงมาลัย และผู้แทนกล่าวน าค าปฏิญาณ    

 มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเพื่อเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ สูจิบัตร ๑ คน ผู้แทนถวายพวงมาลัย ๒ คน ผู้แทนกล่าวค าปฏิญาณ

ตน ๑ คน โดยผู้แทนทุกคนต้องมาฝึกซ้อมกับฝ่ายประสานงานและอ านวยการในวันฝึกซ้อมในวัน  เวลา และสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับการ

ฝึกซ้อมใหญ่  การแต่งกายส าหรับผู้แทนนักศึกษา ให้แต่งกายสุภาพเหมาะสม สะอาด และรองเท้าควรเป็นรองเท้าสีด า มหาวิทยาลัยจะ

คัดเลือกจากบัณฑิตที่มีบุคลิกดี พูดภาษาไทยชัดเจน ไม่ตื่นเต้นหรือประหม่า ผู้น ากล่าวค าปฏิญาณต้องมาฝึกซ้อมกับกรรมการฝ่ายจัดการ

บัณฑิต ตามที่ก าหนด  

๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร       

 ๔.๖.๑  การเข้านั่งประจ าที่ในเขตพิธี       

 การนั่งในที่เฝ้าฯ  ปฏิบัติ ดังนี้   

  ๑.  ต้องนั่งด้วยอาการส ารวม   

  ๒.  ถ้านั่งบนเก้าอี้  ห้ามไขว่ห้างหรือเหยียดขาออกไปตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนักเก้าอี้   

   ๓.  เมื่อมีกิจจะต้องลุกออกจากที่เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพ  และเมื่อจะกลับเข้าประจ าที่เดิมต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกัน  

ไม่ควรผุดลุกผุดนั่งระหว่างนั่งเฝ้าฯ    

  ๔.  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระราชอาสน์ที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระ

ราชกรณียกิจ ในการพระราชพิธี ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสด็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในช่วงนั้น และเมื่อเสด็จกลับไปประทับ

พระราชอาสน์ ผู้เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้    

  ๕.  เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีเสร็จสิ้น และเสด็จพระราชด าเนินกลับ ผู้เฝ้าฯ ต้องยืนขึ้นถวาย

ความเคารพ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งแล่นออกไปและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพด้วย 

 การยืนในการเข้าเฝ้าฯ  ให้ปฏิบัติดังนี้   

  ๑.  การยืนเฉพาะพระพักตร์ต้องยืนตรงขาชิด  ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบข้างล าตัว   

  ๒.  ห้ามเอามือไพล่หลัง  กอดอก เท้าสะเอว หรือเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ  กระเป๋ากางเกง   

  ๓.  เมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารมีหรือแตรแสดงความเคารพของกองทหารแถวรับเสด็จดังขึ้น  ผู้อยู่ในบริเวณนั้นต้อง

ยืนตรงถวายความเคารพ   

  ๔.  หากมีพระราชด ารัส  ให้กราบบังคมทูลในท่ายืนตรงแล้วถวายค านับ    

 การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   

 เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพื่อถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์  



 
 

๑๗ 

ล าดับช้ัน หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็น ผู้แทนพระองค์ เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น  ผู้อยู่ในบริเวณนั้นต้องยืนตรง

ถวายความเคารพ  ดังนี้ 

 ในกรณีที่อยู่ในที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ  เมื่อจบเพลงถวายความเคารพ  โดยบุรุษ และสตรี  (เฉพาะ

สตรีที่แต่งเครื่องแบบ) ให้ถวายค านับ  ส่วนสตรีที่ไม่สวมเครื่องแบบถวายความเคารพโดยวิธีถอนสายบัว   เมื่อได้ก าหนดเวลาแล้วผู้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรเข้านั่งประจ าที่ในพิธี  ตามล าดับที่ก าหนดไว้ หลังจากรายช่ือและใบปริญญาบัตรออก ทั้งนี้ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดย

เด็ดขาด  และควรนั่งด้วยอาการส ารวม ไม่นั่งไขว่ห้าง เวลานั่งให้รวบครุยเข้าหาตัวไว้ เนื่องจากอาจเหยียบขณะลุกขึ้นจะท าให้ครุยขาด 

 ๔.๖.๒ การเฝ้ารับเสด็จ ฯ   

  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาถึง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เปิด

เพลงสรรเสริญพระบารมี) ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรยืนตรง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จไป

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต้องพนมมือ) และทรงประทับราชอาสน์  ผู้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรถวายความเคารพ และนั่งลงด้วยความเรียบร้อย 

 ๔.๖.๓ การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

 ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องไม่เดินเข้าหรือออกผ่านพระทวาร หรือทางที่เสด็จพระราชด าเนิน และไม่ต้องเดินบนลาดพระบาท หรือเหยียบ

ลาดพระบาทโดยเด็ดขาด กรณีจะข้ามให้เดินข้ามลาดพระบาทได้   

 ๑.  การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ ไม่ต้อง “เอางาน” 

 ๒.  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องเข้าไปยังจุดที่ตรงที่ประทับก่อน   

 ๓.  เมื่อได้ระยะพอสมควร  ก้าวเท้าขวาออกไปพอประมาณยกมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อรับพระราชทานแล้ว

ต้องถือไว้ในลักษณะเชิญอยู่ในระดับเหนือเอว โดยแขนตั้งฉากกับล าตัว  ถวายความเคารพอีกครั้งแล้วเดินถอยหลังเฉียงประมาณ ๓ ก้าว 

แล้วถวายความเคารพ แล้วจึงหันหลังกลับไป  ณ ต าแหน่งเฝ้าฯ ที่เดิม โดยผู้รับพระราชทาน ต้องเชิญสิ่งของที่ได้รับพระราชทานในระดับ

เหนือเอว 

 ๔.๖.๔ การถวายความเคารพ   

  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะถวายความเคารพในขั้นตอนต่อไปนี้  

  ๑.  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาถึงภายในห้องประชุม  เมื่อเสด็จ

ผ่านให้แสดงความเคารพ 

  ๒.  เมื่อองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลับมาประทับพระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว  ผู้เข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพก่อนนั่งลงประจ าที่  

  ๓.  เมื่ออาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณมือ และมีสัญญาณไฟ ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลุกขึ้นถวายความเคารพ

ก่อนเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  

  ๔.  จุด ๑  เมื่อพ้นบันไดขึ้นไปบนเวที  (ตามภาพ)  

  ๕.  จุด ๒  หน้าพระพักตร์ (ตามภาพ)  

  ๖.  เมื่อได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว  ให้ถอยหลัง ๓-๔ ก้าว โดยให้ท ามุมเฉียงประมาณ ๔๕ องศา ณ จุดที่ ๓ ให้



 
 

๑๘ 

ถวายความเคารพ หลังจากนั้นจึงหมุนตัวกลับก่อนเดินลงจากเวที (ตามภาพ)  

  ๗.  เมื่อถึงที่นั่งผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องถวายความเคารพทันที แล้วจึงนั่งลง   

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

๑๙ 

ผังการเดินข้ึนเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจดุถวายความเคารพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ เมตร 

แท่นที่ประทับ 

แต่ละจุดห่าง ๘๕ ซ.ม. 

จุดท าความเคารพ ๑ 

เดินให้พ้นบันไดมา ๒ ก้าว 

ถวายความเคารพ ๒ จุด 

ถอย ขวา ซ้าย ขวา หมุนขวา 

 

จุดท าความเคารพ ๒ 

แต่ละจดุห่าง ๕๕ ซม. 



 
 

๒๐ 

การถวายค านับ          

 การถวายค านับเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของทั้งสุภาพบุรษุและสตรีทีส่วมเครื่องแบบ (กรณไีม่ใส่หมวก) ในโอกาส

ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ หรือเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ หรือน้อมเกล้าฯ ถวายสิง่ของหรือรับพระราชทานสิ่งของ  หรือปฏิบัติกจิอย่างใดอย่างหนึ่ง  

เฉพาะพระพักตร์  หรือหน้าพระทีน่ั่ง  รวมไปถึงการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป 

การถวายค านับ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้   

 ๑. ให้ยืนตรงขาชิด  ปลายเท้าแยกแต่พองาม  มือทั้งสองแนบล าตัว   

 ๒. ค้อมล าตัวพอประมาณ  พร้อมกับก้มศีรษะลง   

 ๓. แล้วตั้งศรีษะโดยเงยหน้าขึ้นช้า ๆ พร้อมตั้งล าตัวจนตั้งอยู่ในตรง   

การถอนสายบัว 

การถอนสายบัวเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของสตรีที่ใช้กันเป็นสากลนิยม  ส าหรับถวายแด่ พระมหากษตัริย์  

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์  และพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์  พระบรมรูปการถวายความเคารพ  

วิธีนี้ใช้เฉพาะสตรีที่แต่งกายชุดสภุาพ   หรือชุดสากลนิยม มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้   

 ๑. ยืนตรง ชักเท้าข้างหนึ่ง (ตามถนัด) ไปข้างหลัง แล้วลากปลายเทา้ไขว้ไปทางด้านหลังของเท้าที่ยืนอยู่   

 ๒. ย่อตัวลงโดยย่อเข่าข้างหนึ่งลงช้าๆ ไม่ต้องถึงพื้น  ล าตัวตั้งตรง หน้าตรง ทอดสายตาลง ปล่อยแขนทั้งสองข้างลงข้างล าตัว 

ก้มศีรษะเล็กน้อยพองาม             

 ๓. เสร็จแล้วยืนข้ึนในท่าตรง            

 ในการเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บัณฑิตชาย บัณฑิตที่แต่งชุดข้าราชการ (ท้ังชายและ

หญิง) หรือแต่งเครื่องแบบปกติขาวของทหาร/ต ารวจ  ให้ถวายความเคารพด้วยการถวายค านับ  บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้แต่งชุดข้าราชการ  

ให้ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ถอนสายบัวไม่ต้องก้มหน้า) 



 
 

๒๑ 

 

การรับพระราชทานปริญญาบัตร (โปรดดูภาพประกอบค าอธิบาย) มีขัน้ตอนปฏิบัติ ดังนี้  

 ๑. ยืนตรง ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้น ให้เฉียงจากล าตัวพอสมควร จะรับพระราชทานสิ่งของโดยปลายมือตรงนิ้ว

มือชิดติดกัน มือซ้ายแนบล าตัว  

 ๒. ยกข้อมือขึ้นให้ท้ังฝ่ามือท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กับแนวระดับแล้วคืนสูร่ะดับเดิม  

 ๓. จับปรญิญาบตัร โดยนิ้วหัวแมม่ืออยู่ด้านบน อีก ๔ นิ้ว อยู่ด้านลา่งและจับปรญิญาบัตรเต็ม ครึ่งล่างด้านขวา  

 ๔. เมื่อรบัปริญญาบัตรแล้วดึงปรญิญาบัตรเข้าแนบอกด้านขวาโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของปกปรญิญาบัตร  

 ๕. การถอืปรญิญาบตัรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่ าลงในขณะเดินกลับท่ีนั่งตัว ปรญิญาบัตรที่แนบอกควรอยู่ใน

ลกัษณะค่อนข้างตั้งตรง 

 

 

การเดินเมื่อถือปริญญาบัตร  

 ๑. ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตราสถาบันฯ บนปกปรญิญาบตัรจะอยู่ด้านหน้า มือท่ีถือปริญญาบตัร มีเฉพาะหัวแม่มือเท่านั้นท่ีอยู่

ด้านหน้าปกปรญิญาบตัร น้ิวท่ีเหลอือยู่ด้านหลังปกปรญิญาบตัร และถือในลักษณะ ท่ีไมเ่กร็ง  

 ๒. เดินอย่างส ารวมจนถึงที่นั่ง โดยห้ามลดปริญญาบัตรต่ าลงกว่าระดับอก เมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพ แล้วนั่งอย่าง

ส ารวมจนสิ้นสุดพิธีฯ    

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๒ 

การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ  

 บัณฑิตต้องส ารวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยูห่น้าท่ีประทับและฝึกการยืน การเดิน การนั่งของตนให้ถูกวิธี ดังนี้  

 การยืนต่อหน้าที่ประทับ  ให้ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและมือท้ังสองข้างแนบล าตวั 

 การเดินต่อหน้าท่ีประทับ ให้เดินอย่างส ารวม หลังตรง แขนแนบล าตัวไมโ่ยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรอื สั้นเกินควร  

 การนั่งต่อหน้าที่ประทับ   ให้น่ังด้วยอาการส ารวมและสงบ ไม่ไขว่หา้ง ไม่ถอดรองเท้า ไม่พัด ไมเ่ปิดปริญญาบัตรหรืออ่านสูจบิัตร   

ข้อควรปฏิบัติส าหรับบัณฑิต  

 ๑. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปรญิญาบตัร  

 ๒. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมด้วยตนเองหรือในหมู่เพื่อนบณัฑิตด้วยกัน  

 ๓. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธกีารเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร ให้เข้าใจชัดเจน  

 ๔. สวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบตัรทุกครั้งท่ีเขา้ฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปัญหารองเท้ากัด และให้กรรมการฝ่าย

ฝึกซ้อมได้ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกตอ้งตามระเบียบหรือไม่  

 ๕. บัณฑติควรจดัการเรื่องที่พัก และการเดินทางให้ผู้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญา

บัตร เนื่องจากบณัฑิตจะไม่ไดร้ับอนุญาตให้ออกจากบรเิวณพิธีฯ  

 ๖. บัณฑติควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปรญิญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่นๆ 

 ๗. ในวันพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรบัประทานอาหารที่มีรสจัด หรือที่เสี่ยงต่อการท าให้ท้องเสยี ท้องผูก 

หรือปัสสาวะบ่อย  

 ๘. ขณะนั่งในห้องพิธีฯ บัณฑติควรนั่งอย่างส ารวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไมไ่ขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า  ควรจัดชายครุยให้เรยีบร้อย

ตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจท าให้ครุยขาดได้  

 ๙. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อท่ีอ่านผดิพลาดหรือไม่ตรงกับล าดับของตน ไม่ตอ้งชะงัก รอให้เดินเข้าไปรับ

พระราชทานปรญิญาบตัรตามล าดบัเป็นปกติ  

 ๑๐. เมื่อเกิดปญัหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าตดิครุยขณะอยู่หนา้พระพักตร์ ให้บณัฑิตตั้งสติใหม้ั่นคงแล้วค่อย ๆ 

แก้ไขปัญหานั้นเอง  

 ๑๑. บณัฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม  

 ๑๒. หากบณัฑติมีความจ าเป็นที่ตอ้งได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพื่ออาจารยผ์ู้ควบคุมแถว จะได้ให้ความช่วยเหลือ 

ข้อห้ามส าหรับบัณฑิต  

 ๑. ห้าม ขาดการฝึกซ้อม ท้ังการซอ้มย่อยท่ีคณะ และการซ้อมใหญท่ี่อาคารเฉลมิพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  บณัฑิตต้อง

เซ็นชื่อรายงานตัวไวเ้ป็นหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมฯ คณะกรรมการ จะพิจารณาตัดสิทธ์ิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๒. ห้าม น าสิ่งของต่างๆ เข้าในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด    

 

 



 
 

๒๓ 

ข้อควรระวังเร่ืองการแต่งกาย เพ่ิมเติม  

 ๑. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้ว และก ามะหยี่ รองเท้าห้ามมีกันสึก หรือ

เกือกม้าที่เป็นโลหะ  

 ๒. ห้ามบณัฑิตท าสผีม และให้ท าผมทรงสภุาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรยีบร้อย อนุญาตให้ติดได้เฉพาะกิ๊บเสยีบผมสดี า

เท่านั้น  

 ๓. บัณฑติหญิงไมส่วมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในห้องพิธีเย็นมาก  

 ๔. เพื่อไม่ใหเ้ข็มขัดของบัณฑิตหญงิเลื่อนจากขอบกระโปรง ให้ท าตัวหนอนท่ีขอบกระโปรง ห้ามใช้คลปิท่ีเป็น โลหะหนีบ เพราะ

เครื่องตรวจวตัถุจะมเีสยีงดังท าให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า  

 ๕. บัณฑติทุกคนให้ตัดเล็บมือสั้น และไม่ท าสเีล็บ  

 ๖. บัณฑติชายตดัผมและโกนหนวดเคราใหเ้รียบร้อย  

 ๗. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๔ 

สถานที่ภายในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๕ 

ผังที่น่ังของบัณฑิต และผังการเดินเข้าท่ีนั่งของบัณฑิต 

 

จุ

จุด

ราย

งาน

ตัว

และ

ตั้ง

แถว

บัณ

ฑิต 

วันที่ 



 
 

๒๖ 

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๕.๐๐ น.  

ณ บริเวณลานหินสี ทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ 

 

 

 

แผนผังแสดงเส้นทางจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี ๒๕๕๘ 

จุดรายงานตัวบริเวณหน้าลานหินส ี



 
 

๒๗ 

 

 



 
 

๒๘ 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 
 



 
 

๒๙ 

มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

นามมหาวทิยาลัย....อุบลราชธาน ี
สมเกียรตศิักดิ์ศรี....เป็นที่เทิดทูนศรัทธา 

ธงสีเหลอืงสด งดงามเป็นสง่า สถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล 
(ชาย) รม่กันเกราของเราดูเด่น สมแล้วที่เป็นรม่รั้วแดนใจ 

(หญิง) สร้างความก้าวหน้าหลักวิชาที่ให้ ภาคภมูิหทัยได้เรียนรว่มสถาบัน 
(ชาย) ใต้ร่มกันเกราพวกเราทุกคนชาว ม.อุบลฯ รักกันไว้มั่น 

(หญิง) เราจะรว่มกันสรา้งสรรค์สิ่งด ี
เชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ ด้วยความรักสามัคคมีิตรไมตรีแห่ง ม.อุบลฯ 

 

เพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลสัมพันธ์ 

มือกระชับจับไว้ให้คงมัน่  มองตากันเรารู้ทันใด 

ภูมิใจนักเพราะรักเรายิ่งใหญ่  จับมือไว้ร่วมใจสัมพันธ์ 

* มีเพยีงเราที่เขา้ใจกันด ี  พร้อมจะมสีิ่งดีให้กัน 

** ให้เลือ่งลอืระบอืทั่วเขตขันธ์ ว่าเรานั้นคือ ม.อุบลฯ 

มือกระชับจับไว้ให้คงแน่น  โอบดินแดนสุดซึ้งกมล 

ยามจากไปดวงใจไม่วายหม่น กลิ่น อุบลฯ ซ้ึงจนชีวัน 

(ซ้ า *,** ) 

  



 
 

๓๐ 

ค าปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้แทนบัณฑิต :  (กล่าวคนเดียว) “ขอพระราชทานกราบบังคมทลูทราบ 

  ฝ่าละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ....... (กล่าวชื่อนามสกุลตนเอง) ผู้แทนบัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี

ขอพระราชทานพระวโรกาส น าบัณฑิตทีไ่ด้รับ 

พระราชทานปรญิญาบัตรในวันนี้ 

กล่าวค าปฏญิาณว่า” 

บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบณัฑิต) “ข้าพระพุทธเจา้ .. (บัณฑิต กล่าวชื่อ  

นามสกุลตนเอง) จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

จะบ าเพ็ญตนเป็นพลเมอืงดี ประกอบสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  

และใช้วิชาความรูท้ี่ได้รบัจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปในทางที่ชอบ 

โดยค านึงถึง ประโยชนส์่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 

ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครอูาจารย ์

และจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานสีืบไป”  

ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม” 

 

 

 



 
 

๓๑ 

เพลงสรรเสริญพระบารม ี

ค าร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ท านอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร) 

    ข้าวรพุทธเจ้า 
 

เอามโนและศิระกราน 

นบพระภูมิบาล 
 

บุญดิเรก 

เอกบรมจักริน 
 

พระสยามินทร์ 

พระยศยิ่งยง 
 

เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

ผลพระคุณ ธ รักษา 
 

ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 

ขอบันดาล 
 

ธ ประสงค์ใด 

จงสฤษดิ์ดัง 
 

หวังวรหฤทัย 

ดุจถวายชัย 
 

ชโย 
 

  

 

ฝ่ายจัดการบัณฑิตพิธพีระราชทานปริญญาบัตร 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
  



 

คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที่ปรึกษา อาจารย์ทรงพล  อินทเศยีร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 

  ดร. จุฑามาศ   หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและสารสนเทศ  

  ดร. รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้รวบรวมข้อมูล : ส านกังานพัฒนานักศึกษา 

  คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  นายครรคิด   เครือวัลย์   กรรมการและเลขานุการ 

  นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  นางสายพณิ   พลสินธุ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  นางปทัดตา   มุขขันธ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

ภาพประกอบ  ฝ่ายประสานงานพธิีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ปีที่จัดท า  ๒๕๕๙ 

สถานที่จัดท า  ส านักงานพฒันานักศึกษา 

อ้างอิง :    คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ 

   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๖ 

   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 

  

 



 

 


