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ค าน า 

 

 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรเป็นวันท่ีบณัฑิตมีโอกาสอันเป็นมงคลสูงสุดที่จะได้เขา้เฝา้ทูลละอองธุลีพระบาท 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค ์ 
 ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีและช่ืนชมกับบัณฑิตทุกท่านในวันแห่งความส าเร็จครั้งหนึ่ง
ในชีวิต ในการส าเร็จการศึกษา จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านตั้งใจฝึกซ้อมและท าความเข้าใจกับขั้นตอนและแนวปฏิบัติในคู่มือนี้อย่าง
ละเอียด เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมีความสมบูรณ์ สมศักดิ์ศรีแห่งปริญญาที่บัณฑิตได้รับถือเป็นการถวายพระเกียรติ
สูงสุด แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ หรือผู้แทนพระองค์ ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้ 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ขอเป็นก าลังใจให้กับบัณฑติทุกท่านในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน
ครั้งนี้   

 
 

ฝ่ายจัดการบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 
 

 

            หน้า 

• ค าน า     ก 

• สารบัญ         ข 

• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร     ๑ 

• ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/ก าหนดการต่าง ๆ        ๒ 

• การเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร     ๗ 
๑ การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร     ๗ 
๒ ข้อก าหนดส าหรับการฝึกซ้อมรบัพระราชทานปรญิญาบตัร     ๗ 
๓ การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     ๗ 
๔ การปฏิบตัิตนของผูเ้ข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร     ๘ 

๔.๑ การแต่งกายของบัณฑติ     ๘ 
๔.๒ การฝึกซ้อม     ๑๔ 
๔.๓ การถ่ายภาพหมู ่     ๑๕ 
๔.๔ ข้อปฏิบตัิและข้อห้ามตา่งๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธ ี     ๑๕ 
๔.๕ ผู้แทนบัณฑติทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และผู้แทนกล่าวน าค าปฏิญาณ   ๑๖ 
๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     ๑๖ 

• สถานที่ภายในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     ๒๒ 

• ผังท่ีนั่งของบัณฑิต และผังการเดินเข้าท่ีนั่งของบัณฑิต     ๒๓ 

• จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันซ้อมย่อย     ๒๔ 

• จุดรายงานตัวและต้ังแถวของบัณฑิตวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง     ๒๕ 

• แผนผังแสดงเส้นทางจราจร วันพระราชทานปริญญาบัตร     ๒๖ 

• ภาคผนวก      ๒๗ 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ และครยุประจ าต าแหน่ง   ๒๘ 
๒. ครุยวิทยฐานะ     ๓๐ 
๓. มาร์ชมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี     ๓๓ 
๔. เพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลสัมพันธ์     ๓๓ 
๕. จุดบริการตา่งๆ     ๓๔ 
๖. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศกึษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)  ๓๕ 
 

 
ก 

 
ข 
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ถือก าเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระ
เมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งเป็นประจ าทุกปี  และทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ณ อาคารเรียนรวม ๑ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ
ล าดับที่ ๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจากการล าดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก 

 

 
 
การเสด็จแทนพระองค์นั้น ในพิธีจะประดับด้วยธงพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” จะใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเมื่อ

ผู้แทนพระองค์เสด็จมาถึงพิธี และหน้าที่ประทับจะมีพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ใน
ความหมายจึงเสมือนหนึ่งกระท าด้วยพระองค์เอง (รับพระราชทานจาก พระหัตถ์ของพระองค์เอง) 

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ รอบ  
พระชนมพรรษา ในการนี้มหาวิทยาลัยก าหนดวันซ้อมรับปริญญาบัตรในวันที่ ๑๘ และ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้ 
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ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
วันที่  ๑ - ๔ ของก าหนดการฝึกซ้อม 

 

วันแรก กิจกรรม  
วันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๕๙ ช่วงเช้า : ฝึกซ้อมที่คณะ 

(ฝึกซ้อมย่อย) -  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเพ่ือฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและ
เข้ารับการฝึกซ้อมตามสถานที่ก าหนด  รายละเอียดดังนี ้

 

- บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
 

- คณะเกษตรศาสตร์  ชั้น ๑ หน้าห้องประชุมสุริยภัทร  อาคารคณะเกษตรศาสตร์  
- คณะวิทยาศาสตร ์ห้อง CLB ๕๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารเรียนรวม ๕ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร EN๖ 
- คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชัน้ ๑ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์  โรงละคร  อาคารคณะศิลปศาสตร ์
- คณะนิติศาสตร์ ห้อง๒๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารคณะนติิศาสตร์      
- คณะรัฐศาสตร ์ห้อง ๓๓๐๓ และ ห้อง ๓๐๖ อาคารคณะรัฐศาสตร ์
- คณะศิลปประยุกต์ฯ ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓  อาคารคณะศิลปประยุกต์ฯ 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง CMP ๑๐๑ชั้น ๑ อาคารวทิยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 
- คณะบริหารศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมห้องพิธี 
- คณะพยาบาลศาสตร ์ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น ๓ ตึกอธิการบดี  (หลังใหม่) 
 

-  ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยโดยคณะ  
  

 ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ พระชนมพรรษา 

 - ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รายงานตัวตามจุดนัดหมาย  บัณฑิตทุกคนรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ตามที่นัดหมายของ 
แต่ละคณะ ดังนี้ 
กลุ่ม ๑ : บริเวณภายในตัวอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. บัณฑติศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก)         ๒. คณะเกษตรศาสตร ์   
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภายนอกอาคารด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
๑. คณะวิทยาศาสตร ์                  ๕. คณะพยาบาลศาสตร ์
๒. คณะวิศวกรรมศาสตร ์             ๖. คณะนิติศาสตร ์
๓. คณะเภสัชศาสตร์                   ๗. คณะรัฐศาสตร ์
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ            ๘. คณะศลิปประยุกต์ฯ 
กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะบริหารศาสตร ์   
กลุ่ม ๔ : บริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
๑. คณะศิลปศาสตร ์
- เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อม 
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วันที่สอง กิจกรรม  
วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๙ ช่วงเช้า : ถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่ 
(ถ่ายภาพหมู่และ
ฝึกซ้อมใหญ)่ 

-  ๐๖.๐๐ น.  บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดท่ีก าหนด  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ที่ดา้นข้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา เรียงล าดับตามคณะ 
๑. ถ่ายภาพหมู่ (เร่ิม ๐๖.๓๐ น.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  * ทั้งนี้บัณฑิตต้องมาถึงบริเวณถ่ายภาพก่อนก าหนดเวลาอย่างน้อย ๓๐ นาที 
๒.  ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑติทุกคนฝกึซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ท่ีอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- ๐๗.๓๐ น.  บัณฑิตทุกคนท่ีถ่ายภาพหมู่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานตัวตามจดุที่ก าหนดเพื่อ
ตั้งแถวหน้าส านักงานอธิการบดี และเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกยีรติ ๗ รอบฯ  
- ๐๙.๔๕ น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมและฝึกซอ้มการเข้ารบัพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่อาคารพิธ ี
- ๑๐.๐๐ น. อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบณัฑิต 
- ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร  (ล าดับคณะตามก าหนดการจริง)  
- ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมใหญ่  
 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 

๑. ฝึกซ้อมใหญ่   
-  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  บัณฑิตทุกคนเข้าประจ าที่น่ัง ท่ีอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ 
-  ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.  บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญเ่พื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
(ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
 
 
 
 
     

 ๒. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต 
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบณัฑิต 
* ทั้งนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. บัณฑิตที่เป็นทหาร/ต ารวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อมบัณฑิตศึกษา  
(ป.โท/เอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๕๙ (พัก) พัก/เตรียมงาน /ซ้อมซ่อมรับปริญญาเฉพาะบางคน 
  หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

๑. บัณฑติศึกษา (ป.โท/เอก)                    
๒. คณะเกษตรศาสตร ์            
๓. คณะวิทยาศาสตร์              
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์         
 

๕. คณะเภสัชศาสตร ์             
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์         
๗. คณะพยาบาลศาสตร์
๘. คณะศิลปศาสตร์               
 

๙. คณะบริหารศาสตร์             
๑๐. คณะนติิศาสตร์   
๑๑. คณะรัฐศาสตร์    
๑๒. คณะศลิปประยุกตฯ์ 
 

๑. คณะเกษตรศาสตร ์         (๐๖.๓๐ น.) 
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ    (๐๖.๔๐ น.) 
๕. คณะพยาบาลศาสตร ์       (๐๗.๑๐ น.) 
๗. คณะศิลปประยุกต์ฯ        (๐๗.๔๐ น.) 
๙. วิทยาเขตมุกดาหาร         (๐๗.๕๕ น.) 
๑๑.บณัฑติศึกษา (ป.โท/เอก) (๐๘.๒๕ น.) 
๑๓. คณะเภสัชศาสตร ์        (๐๘.๕๕ น.) 
 

อัฒจันทร์เล็ก (ไม่เกนิ ๒๕๐ คน) อัฒจันทร์ใหญ่ (๒๕๐ คนขึ้นไป) 

๒. คณะวิทยาศาสตร ์       (๐๖.๓๕ น.) 
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์    (๐๖.๕๕ น.) 
๖. คณะศิลปศาสตร์          (๐๗.๒๕ น.) 
๘. คณะบริหารศาสตร์       (๐๘.๕๕ น.) 
๑๐. คณะนติิศาสตร์          (๐๘.๑๐ น.)      
๑๒. คณะรัฐศาสตร์           (๐๘.๔๐ น.)     
 
 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๔ 
 

วันที่สี่ กิจกรรม 
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๕๙ กรณีรับเช้า 
(วันรับจริง) -  ๐๔.๐๐ น. เปิดใหร้ถบัณฑิตและญาติบณัฑติเข้ามหาวิทยาลยั (เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ) 

-  ๐๕.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบรเิวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 
-  ๐๖.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๐๘.๐๐ น. แขกผู้มเีกียรติ  คณาจารย์ ผูบ้ริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี  
-  ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๐.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
                 - นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝา้รับเสด็จ 
                 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปรญิญาบตัร    
                   ตามล าดับคณะทีก่ าหนด 
-  เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. 
-  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสวยพระกระยาหาร     
                  (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดถวาย) 
-  ๑๒.๔๕ น.  บัณฑติและนักศึกษาตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๓.๐๐ น.  รถยนต์พระที่น่ังออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 กรณีรับ  ๑๓.๐๐ น. 
 -  ๐๘.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบรเิวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 

-  ๐๙.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๑๑.๐๐ น. แขกผู้มเีกียรติ  คณาจารย์ ผูบ้ริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี  
-  ๑๒.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๓.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
                  - นายกสภามหาวทิยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสดจ็ 
                  - สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานปรญิญาบตัร   
                    ตามล าดับคณะทีก่ าหนด  
-   เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. 
-  ๑๔.๓๐ น.  บัณฑติ นักศึกษา ประชาชน ตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๕.๐๐ น.  รถยนต์พระที่น่ังออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 กรณีรับ  ๑๕.๐๐ น. 
 -  ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบรเิวณส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 

-  ๑๑.๐๐ น. อาจารย์น าแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
-  ๑๓.๐๐ น. แขกผู้มเีกียรติ  คณาจารย์ ผูบ้ริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี  
-  ๑๔.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ช้ีแจงก าหนดการขั้นตอนในงาน  
-  ๑๕.๐๐ น.  - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
                  - นายกสภามหาวทิยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสดจ็ 
                  - สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพระราชทานปรญิญาบตัร   
                    ตามล าดับคณะทีก่ าหนด  
-   เสร็จพิธีฯ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. 
-  ๑๖.๓๐ น.  บัณฑติ นักศึกษา ประชาชน ตั้งแถวรอส่งเสด็จ 
-  ๑๗.๐๐ น.  รถยนต์พระที่น่ังออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังแจ้งหมายก าหนดการ 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๕ 
 

รายละเอียดการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
วันที่ ๑๘ – ๒๑ ตามก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรมการฝึกซ้อม ภารกิจฝ่ายจัดการบัณฑิต 

วันที ่๑๘ มี.ค.๒๕๕๙ 
(ซ้อมย่อย) 
เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
-บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมที่คณะ
ที่บัณฑิตสังกัด 
-บัณฑิตศึกษาทุกคน และ 
คณะบริหารศาสตร์ ฝึกซ้อมที่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบฯ 
 

บัณฑิต - แต่งกายสุภาพและรองเท้าคู่จริง 
 
กิจกรรมการฝึกซ้อม : 
๑. ลงช่ือ ตรวจสอบการสะกดชื่อ-นามสกลุ 
๒. ฝึกตั้งแถว 
๓. ฝึกท่าเฉพาะบุคคล 
   - การยืน การเดิน 
   - การถวายความเคารพ 
   - การรับปริญญาบัตร 
   - การถือปริญญาบัตร 
   - การเดินเข้าที่น่ัง 
   - ฝึกตามล าดับขั้นตอนในพิธีฯ   
จุดที่ ๑- ๑๕ (หน้า ๑๕-๒๑) 

๑. ตั้งแถวตอน ตามล าดับเลขท่ี 
๒. เช็คจ านวนและช่ือบัณฑติที่เข้าฝึกซ้อม 
๓. ให้ตรวจสอบผูม้ีคุณลักษณะพิเศษ 
๔. ตรวจคัดกรองผูส้งสัยจะตดิเช้ือไข้หวัด 
๒๐๐๙ 
๕. บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมท่าเฉพาะบุคคล 
๖. อาจารย์ผูฝ้ึกซ้อมควรสาธิตและฝึกบณัฑิต  
จนทุกคนท าได้เป็นท่ีพอใจ จึงยุติ 
๗. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชื่อบัณฑิตอย่างน้อย 
๓ รอบ ให้ไดไ้ม่น้อยกว่านาทีละ ๓๔ คน 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมย่อย ท่ี
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 

๑. ฝึกท่าเฉพาะบุคคลให้ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว สวยงาม 
๒. ฝึกตามล าดับขั้นตอนในพิธีจุดที่ ๑-๑๕ 
(หน้า ๑๕-๒๑) 
๓. ฝึกกล่าวค าปฏญิาณ 

๑. ตั้งแถวตอนตามล าดับเลขท่ี 
๒. เช็คจ านวนและช่ือบัณฑติที่เข้าฝึกซ้อม 
๓. ให้ตรวจสอบผูม้ีคุณลักษณะพิเศษ 
๕. บัณฑิตทุกคณะฝึกซ้อมท่าเฉพาะบุคคล 
๖. ฝึกซ้อมขั้นตอนการลุก-นั่งจากท่ีนั่งเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร 
๗. คัดเลือกตัวแทนบณัฑิตน ากล่าวค าฏิญาณ
ตน 
๘. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชื่อบัณฑิตให้ไดไ้ม่น้อย
กว่านาทีละ ๓๔ คน 
๙. ฝึกซ้อมโดยอ่านรายชื่อบัณฑิต อย่างน้อย 
๒ รอบ ให้ไดไ้ม่น้อยกว่านาทีละ ๓๔ คน 

วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๙ 
(ถ่ายภาพหมู/่ ซ้อมใหญ่) 
เวลา ๐๖.๓๐ น.  
– ถ่ายภาพหมู ่
 

 
 
 
-  ถ่ายภาพหมู่ (รายละเอียดในหน้า ๑๕) 
บัณฑิตแต่งกายเหมือนวนัรับ สวมครุย 
และรองเท้าคู่จริง 

 

เวลา ๐๗.๓๐ น. 
- ฝึกซ้อมใหญ่ 
- ๐๗.๓๐ น. 
 
 

ฝึกซ้อมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
- ต้ังแถว บัณฑิตแต่ละคณะตั้งแถวบริเวณ
ส านักงานอธิการบดี ตามจุดที่ก าหนด 
- เดินแถว เข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ 
รอบ พระชนมพรรษา 

 
๑. ตั้งแถวๆ ละ ๓๐ คน ตามล าดบัเลขท่ี 
๒. แจ้งจ านวนบัณฑิตที่เข้าฝึกซ้อมและชื่อ-
นามสกลุของบัณฑิตที่ขาดฝึกซ้อม   
(ส่งแบบฟอร์มที่โตะ๊ประสานงาน) 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๖ 
 

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรมการฝึกซ้อม ภารกิจฝ่ายจัดการบัณฑิต 

 
 
 
- ๐๙.๕๐ น. 
 
 
 
- ๑๐.๐๐ น. 
 
- ๑๐.๓๐ -๑๗.๐๐ น. 

 
 

- ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. 

 
 
 
- ฝึกซ้อมใหญ่  
- ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑติชี้แจงการ
ฝึกซ้อมและฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่อาคารพิธ ี
- อธิการบดี  กล่าวแสดงความยินดีและให้
โอวาทบัณฑิต 
- ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร  
(ล าดับคณะตามก าหนดการจริง) 
 

งานเชิดชูเกียรติบณัฑิต 

๓. ฝึกซ้อมการเดินแถวเข้าสูเ่ขตพธิี และ 
การขานช่ือบัณฑิต ณ เครื่องสแกน 
๔. ฝึกซ้อมการเดินเข้าสู่ที่น่ังของบัณฑิต 
 

๑. ฝึกซ้อมทุกข้ันตอน 
๒. คัดเลือกตัวแทนบณัฑิตผู้ถวายมาลัย 
พระกร 
๓. ฝึกซ้อมการส่งเสดจ็ 
คณบดีและผู้เบิกตัวอ่านรายชื่อบัณฑิต 
๑ ฝึกซ้อมรอบหน้าเวที ให้ได้ไม่นอ้ยกว่านาที
ละ ๓๔ คน 
๒. ฝึกซ้อมบัณฑติเพิ่มเติมจนเป็นที่พอใจก่อน
ปล่อยกลับ 
 

 
รายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม 

วันที ่๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙   
(วันพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร) 
- ๐๕.๐๐ น.  
 

- ๐๖.๐๐ น. 
- ๐๘.๐๐ น. 
 
- ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
- เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. 
- ๑๒.๔๕ น. 
- ๑๓.๐๐ น 
 
 

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 

- บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ 
- ตั้งแถว บัณฑิตและบัณฑติศึกษาทุกคนตั้งแถวหน้าส านักงานอธิการบดี (ตามจุดที่ก าหนด) 
- อาจารย์น าแถวบัณฑติเข้าในเขตพิธี 
- เคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพิธีฯ โดยเดินไปตามเส้นทางที่ก าหนด ขึ้นด้านหน้าอาคารเฉลมิ  
  พระเกียรติฯ เพื่อเข้าสู่ห้องพิธี ผ่านประต ู๑ (ฝั่ง A)  และประตู ๒ (ฝั่ง B) 
- แขกผู้มีเกียรติ  คณาจารย์ ผู้บรหิาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี    
- ฝ่ายจัดการบัณฑิตช้ีแจงก าหนดขั้นตอนในงาน 
- เริ่มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
- เสร็จพิธีงานพระราชทานปริญญาบัตร  
- บัณฑิตตั้งแถวส่งเสด็จ ตามทางออกรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 
- บัณฑิตทยอยเดินแถวออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา  

 

อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 
    ๑. ตรวจคัดกรองผู้สงสยัจะติดเชื้อไข้หวัด ๒๐๐๙ 
    ๒. ตรวจสอบความเรยีบร้อยในการแต่งกายของบัณฑติ 
    ๓. ตรวจสอบจ านวนบณัฑติ และช่ือ - นามสกุลของผูไ้มม่า (ระหว่างการตั้งแถว) 
    ๔. แจ้งจ านวนบัณฑิต และช่ือ - นามสกุลของผูไ้ม่มา ตามแบบฟอร์ม (ทันทีท่ีบัณฑิตของคณะตนเองเดินผ่านประตูเข้าสู่
ห้องพิธีฯ) 
    ๕. อาจารย์ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑตินั่งประจ าที่ตามที่ก าหนดไว้ 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองพระราชพิธี ส านักพระราชวังแจ้งหมายก าหนดการ 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๗ 
 

 

การเข้าเฝ้าเพ่ือรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
๑. การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
         บัณฑิตที่พึงประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ลงทะเบียนทาง http//reg.ubu.ac.th หรือแจ้งด้วย
ตนเองที่งานทะเบียนฯและจะต้องด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อย   เช่น  ค่ารักษาสถานภาพการเป็น
นักศึกษา เงินกู้เพื่อการศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 มหาวิทยาลยัจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตัง้ครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์เกิน  ๗  เดือน  (นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัร  เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการคลอด 
 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะตอ้งเข้ารับการฝึกซ้อมยอ่ย  และฝึกซ้อมใหญ่ตามวัน  เวลา  และสถานท่ี  จึงจะมี
สิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่สามารถฝึกซ้อมย่อยกับคณะของ
ตนเองในวันที่ก าหนดไว้ได้  ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษา  หรือประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
บัณฑิต  เพื่อขอฝึกซ้อมย่อยในวันอ่ืนตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตก าหนด   
 

๒. ข้อก าหนดส าหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยถูกต้องและสวยงามก่อนเข้า
รับการฝึกซ้อมผู้ส าเร็จการศึกษา ควรเตรียมตัวล่วงหน้า  อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ 
โดยเคร่งครัด  เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว  ควรฝึกซ้อมด้วยตนเองโดยเฉพาะ  และมีข้อก าหนดในการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้ 
 ๒.๑  ผู้ที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย  จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมใหญ่ 
 ๒.๒  ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ จะถูกตัดรายชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๒.๓  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง การแต่งกายของผู้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งต้องท าทรงผม  และสวมรองเท้าและอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 ๒.๔  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิการ  มีโรคประจ าตัว  หรือมีปัญหาด้านสุขภาพท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต ในวันฝึกซ้อม
ย่อย เขียนค าร้องเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดที่น่ัง และดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป 
 ๒.๕  ส าหรับผู้ที่ยังมีสถานะเป็นภิกษุ  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นเดือนตุลาคม  
 

๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถสามารถแสดงความจ านงขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
๓.๑ เหตุสุดวิสัยในการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

   ๓.๑.๑ กรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งครรภ์และมีครรภ์อายุเกิน ๗ เดือนนับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
หรือคลอดบุตรแล้วไม่เกิน ๑ เดือน  
   ๓.๑.๒ กรณีที่ผู้ส าเร็จการศึกษาประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน 
   ๓.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาของผู้ส าเร็จการศึกษาเสียชีวิตในช่วงเวลาก าหนดฝึกซ้อมและการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

 ๓.๑.๔ กรณีผูส้ าเร็จการศึกษาก าลงัศึกษาหรือท างานในต่างประเทศ 
   ๓.๑.๕ กรณีสุดวิสัยอื่นๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ 

๓.๒ การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาด าเนินการดังนี้ 
  ๓.๒.๑ ยื่นค าร้องและแสดงหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาทุกครั้งท่ีขอผ่อนผัน 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๘ 
 

  ๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยจะผ่อนผันให้ได้ไม่เกิน  ๒ ครั้งติดต่อกัน 
  ๓.๒.๓ การยื่นค าร้องเพื่อขอผ่อนผันการเข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตรด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว  ในการ
ยื่นครั้งแรกจะต้องเป็นปีที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มิได้แจ้งขอเลื่อน
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่ก าหนด จะไม่มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป 
 

๔. การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๔.๑ การแต่งกายของบัณฑิต 

  ๔.๑.๑ การแต่งกายวันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย 
                      ในการรายงานตัวและการซ้อมย่อย  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องแต่งกายสุภาพ ได้แก่   

 - บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือ  
             รองเท้าผ้าใบ  ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 

 - บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ  ควรสวม 
             รองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
  ๔.๑.๒ การแต่งกายวันซ้อมใหญ่  
                      ในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปรญิญาบัตร  ต้องสวมครุยวิทยฐานะ
และรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  ข้าราชการทหาร ต ารวจ ควรน ากระบีม่าเพื่อใช้ฝึกซอ้มด้วย ให้ตัดเล็บสั้น  
ห้ามทาสีเล็บ  ให้ท าผมทรงสุภาพเรียบร้อย  ห้ามท าผมสีฉูดฉาด 
  ๔.๑.๓ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
                   การแต่งกายประกอบการใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้  (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 

 

การแต่งกาย รายละเอียด 
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร  ต ารวจ - ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 

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

บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน  
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน/พนักงานของรัฐ 

แต่งเครื่องแบบปกติขาว  ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๙ 
 

การแต่งกาย รายละเอียด 
บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี 
ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือน 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๑. ให้สวมเสื้อและกางเกงแบบราชปะแตนสีขาว ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด  
ติดแผงคอและเข็มติดแผงคอสีเงินตามแบบของมหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง 
๒. ทรงผมและสีผม เป็นทรงและสีสุภาพ 
๓. ส าหรับผู้นับถือศาสนาซิกส์ ใหใ้ช้ผ้าโพกศีรษะ สีขาว หรือสดี า บณัฑิตทีไ่ว้
หนวดเครา  ให้ตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อย 
๔. สวมถุงเท้าสีด าและรองเท้าหุ้มส้นสีด า  แบบเรียบปิดปลายเท้า  ห้ามมี
โลหะประดับรองเท้า 

บัณฑิตชายระดับบัณฑิตศึกษา ๑. ให้สวมเสื้อสีขาวคอเช้ิต  แขนยาว  เวลาสวม ใหส้อดชายเสื้อไว้ในกางเกง  
แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีกรมท่าท่ีเป็นสีเดียวกันกับกางเกง  ติดกระดุมเสื้อสูท
ทุกเม็ด 
๒. ใช้เนคไทสีด าหรือสีน้ าเงินและไม่มีลาย 
๓. ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดพระราชทาน  และสูทสากลที่มีกระดุมโลหะที่แขน 
๔. ทรงผมและสีผมเป็นทรงและสีสุภาพ 
๕. ส าหรับผู้นับถือศาสนาซิกส์ ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะสีขาว หรือสีด า  
๖. สวมถุงเท้าสีด าและรองเท้าหุ้มส้นสีด า  แบบเรียบปิดปลายเท้า  ห้ามมี
โลหะประดับรองเท้า 

บัณฑิตหญิงที่ไม่ ได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ 

ระดับปริญญาตรี 
ให้สวมเสื้อสีขาวคอเช้ิต  แขนสั้น  ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด  กระโปรง    
ทรงตรงสีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ความยาวของกระโปรงให้ยาว            
คลุมเข่าให้พอดีกับแถบส ารดปลายครุยวิทยฐานะ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
๑. ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  เวลาสวม ใหส้อดชายเสื้อไว้ในกระโปรง ทรงตรง    
สีกรมท่า  ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่า
ให้พอดีกับแถบส ารดปลายครุยวิทยฐานะ  แล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีเดียวกับ
กระโปรง  ให้ติดกระดุมเสื้อสูททุกเม็ด 
๒. ส าหรับสตรีมุสลิม  ให้ใช้ฮิญาบสีด า 
๓. ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ  ชนิดเต็มตัว  ไม่มีลวดลาย 
๔. สวมรองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพ  สีด า  ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน  ๓  นิ้ว ไม่มี
ลวดลาย  ไม่มีส่วนประกอบท่ีเป็นโลหะบนรองเท้า 
๕. ท าทรงผมทรงสุภาพ  ไมท าสีฉูดฉาด 
 

บัณฑิตหญิงมีครรภ์  สวมชุดคลุมด้านบนเป็นเสื้อสีขาวคอเชิต้  แขนสั้น ติด
กระดุมบัณฑติสเีงิน ๕ เมด็ เย็บตอ่กับกระโปรงสีกรมท่า  ความยาวของ
กระโปรงให้ยาวคลมุเข่าให้พอดีกบัแถบส ารดปลายครุยวิทยฐานะ   ส าหรับ
ระดับบณัฑติศึกษาให้สวมสูทสเีดยีวกับกระโปรง  และไม่ต้องตดิกระดุม
บัณฑิตสีเงิน    

 

หมายเหตุ บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระท าได้  
โดยแต่งกายตามระเบยีบของศาสนา 
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ข้อควรปฏิบัติส าหรับข้าราชการทหาร/ต ารวจ 
 

 -  ให้จับกระบี่ด้วยมือซ้าย โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนหัวช้าง ส่วนนิ้วอื่นเรียงติดกันจับด้ามกระบี่ไว้ 
 -  ถุงมือวางทาบอยู่ใต้หัวแม่มือ  ปลายถุงมือห้อยลงมาทาบกับโกร่งกระบี่ 
 -  กุมกระบี่ให้ตั้งตรงตามแนวขาซ้าย  ปลายฝักกระบี่จรดตั้งบนพ้ืนใกล้เท้าซ้ายหน้าส้นรองเท้า 
 -  ข้อศอกซ้ายงอไปข้างหลังขนานข้างล าตัว 

 วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือท่ีก าหนดไว้นี้  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  ละพิธีต่างๆ อาทิ  งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ  ถือเป็นหลักปฏิบัติในแบบเดียวกันทั้งสามเหล่าทับ  เนื่องจาก
ความยาวของกระบี่เหล่า ทร. และ ทอ. สั้นกว่าทหารเหล่า ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม. ทร. กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และ 
ทอ. กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่พิธีนั้นๆ 

๔.๑.๔ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตรส าหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งต้ังยศ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรี (ว่าที่ ร.ต.)  

๑. สวมเครื่องแบบปกติขาว(ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ า) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) 
และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ ดังนี ้

๑.๑ บ่าอินธนูตามชั้นยศ 
๑.๒ เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา 
๑.๓ เครื่องหมาย นก ติดคอเสื้อซา้ย 
๑.๔ อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ(สัญญาบตัร) 
๑.๕ กระดมุเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง 
๑.๖ ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา 
๑.๗ กระบี ่(ตามเหลา่ที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ต ารวจ) 
๑.๘ สายโยงกระบี ่(สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบีไ่ด ้
๑.๙ ถุงมือ ใช้สีขาว 

ปริญญาตรี ปริญญาเอก ปริญญาโท การสวมผ้าคลุมศีรษะ 
ของบัณฑิตหญิงมุสลิม 

* การแต่งกายของสตรีมุสลิม * * การแต่งกายของบัณฑิตทั่วไป * 
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เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบว่าที่ ร.ต. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 

๓. เครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร)  
ติดที่อกเสื้อด้านซ้าย ห่างจากกระเป๋า 
๒.๕ เซนติเมตร 

๔. กระดุมเสื้อใช้กระดมุโลหะสีทองขนาดใหญ่ตรากองทัพบก 

 
๑. บ่าอินธนูแข็งตามช้ันยศ  

(ดาวติดขอบลา่งโดยห่างจาก 

อินธน ู๐.๕ เซนติเมตร) 

 

๒. เครื่องหมายเหล่าติดคอเสื้อข้างขวามือ 
ส่วนด้านซ้ายมือให้ติดเครื่องหมาย นก. 
ติดห่างจากขอบล่าง โดยห่างจากขอบล่าง
และคอเสื้อด้านละ ๒.๕ เซนติเมตร 
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การถือกระบี ่กระบี่ถือมือซ้าย ใช้นิ้วท้ังสี่สอด
เข้าในโกร่งกระบี ่โดยให้ข้อท่ี ๒ ของนิ้วช้ีอยู่
ตรงโกร่งกระบี่   

๕. เครื่องหมายความสามารถพิเศษ เช่น ผู้ที่ผ่านหลักสูตร 
พาราเซลหรือกระโดดหอ ฯลฯ  ให้ประดับเครื่องหมายบริเวณ
หน้าอกด้านขวาแนวเดียวกับเครื่องหมายแพรแถบ  ติดห่างจาก
ปกกระเป๋า๒.๕ เซนติเมตร   

** ยกเว้นเครื่องหมายพิเศษอ่ืนๆ ที่มีระเบยีบในการประดับ เช่น 
เครื่องหมายกติติมศักดิ์ต่างๆ ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้น ๆ 
 

๑. การใส่สายโยงกระบี ่(สามชาย)   
ให้ร้อยเข้าระหว่างหูกางเกงหูท่ี ๑-๒ (ตามรูป) 
 

๒. โดยสายโยงกระบี่ห้อยลง (ตามรูป) 

๓. ห่วงโลหะต้องสามารถคล้องเขา้กับตัวกระบีไ่ด้ 

ห่วงโลหะทีส่ายโยงกระบี่คล้องเข้าที่ฝักกระบี ่
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   เมื่อใช้คู่กับถุงมือ ให้หน้าถุงมือมาพาด 
ตามโกร่งกระบี ่โดยให้ปลายนิ้ว ห้อยลง 
    ๑. ให้เก็บปลายถุงมือท่ีสวมไว้ในอุ้งมือ 
    ๒. ให้น้ิวโป้งของถุงมืออยู่ทางขวา 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ท่อนแขนแนบข้างล าตัวตลอด 
เพื่อไม่ให้ปลายกระบี่แกว่งและเมือ่
หยุดให้ลดกระบีไ่ว้ในท่าตรงเสมอ 
 
 

การเดินในแถวเพื่อเข้ารับ 
พระราชทานปรญิญาบตัร ให้ยก 
กระบี่ขึ้นโดยปลายกระบีสู่งจากพ้ืน 
ประมาณ  ๑  ฝ่ามือ 
 

การเดินนอกแถว หรือเดินกลับบา้นให้ถือกระบี ่
โดยมือก าทีฝ่ักกระบี่ที่ใตโ้กร่งกระบี่ และหันโกร่ง 
กระบี่ออกนอกล าตัว ถุงมือและนิว้โป้งพาดตามฝักกระบี ่
 

ท่านั่ง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   นั่งในท่าตรง
หลังชิดพนักพิง ส่วนกระบี่อยู่ในลักษณะเดียวกันกับท่าตรง 
มือซ้าย  จับกระบี่เช่นเดียวกับท่ายืน มือขวาวางไว้บนหน้าตัก
ขวาคือปลายกระบี่ชิดนิ้วก้อยเท้าซ้าย 
 

จากนั้นก ามือโดยให้นิ้วโป้งพาดตามโกร่งกระบี ่
 

การยืนในท่าตรง ให้ปลายกระบี่ชิด
นิ้วก้อยของเท้าซ้าย 
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สิ่งย้ าเตือนในการแต่งเคร่ืองแบบ บัณฑิตที่มีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าท่ีร้อยตรี เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร จะต้องปฏิบตั ิดังนี ้
บัณฑิตชาย 
    ๑. ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงรองทรงสูง (หากไมต่ัดทาง กองอ านวยการร่วมถวายความปลอดภัยอาจพิจารณา

ไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได ้
๒. ใส่ชุดปกติขาว เครื่องแบบต้องสวมให้ถูกต้อง   
๓. เครื่องหมายต้องตดิให้ถูกต้อง 
๔. รองเท้า ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น (หัวมนแบบผกูเชือกหรือฮาบแบบมซีิบ ขัดมัน 
๕. กระบี่และเครื่องประกอบกระบี่ต้องหามาให้ครบ 
บัณฑิตหญิง 
๑. เครื่องแบบตามตัวอย่าง 
๒. กระบี่ไม่ใช้ 

หมายเหตุ/แนะน า 
๑. กระบี่ไมส่มควรน าออกมาชักเลน่ หรือให้ผู้อื่นถือเล่น (ในวันซ้อมและวันจริง) 
๒. ขณะสวมเครื่องแบบงดการแสดงกิริยาที่ไม่สมควรเพราะจะท าให้เสื่อมเสียสถาบันฯ 
๓. ไม่น าช่อดอกไม้มาติดที่ชุดครุยหรือเครื่องแบบโดยเด็ดขาด 
๔. ไม่สูบบุหรี่ขณะสวมเครื่องแบบ 

 

๔.๒  การฝึกซ้อม 
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์เป็นเรื่องที่ส าคัญมากจึงควรฝึกซ้อมให้ ถูกต้อง คล่องแคล่ว และ
เชี่ยวชาญ และมั่นใจว่าจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น 
  ๑. การฝึกซ้อมย่อย 

    มหาวิทยาลัยจะก าหนดการฝึกซ้อมย่อย  ประมาณ ๒ วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  โดยก าหนดวัน  
เวลา  และสถานท่ีให้เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย 
     ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย มีดังนี้ 

 (๑) ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่งตามล าดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามสับเปลี่ยนที่นั่ง
โดยเด็ดขาด 

 (๒) ระหว่างการฝึกซ้อม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการ  รวมทั้งข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบหรือเรื่องอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

การแต่งเคร่ืองแบบว่าที่ร้อยตรีหญิง บัณฑิตหญิง  
๑. ใส่ชุดปกติขาว 

๒. เคร่ืองแบบตามชั้นยศ 

๓. กระบี่ไม่ใช ้ 
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 (๓) ชมวีดีทัศน์การรับปริญญา  การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  และ พิธีการต่างๆ 
 (๔) คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตจัดให้มีการสาธิตการเดินเข้าจังหวะ  การท าความเคารพ  การ รับ

ปริญญาบัตร    การเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ 
   (๕) ฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกลุ่มย่อย  ในเรื่องการลุก-นั่ง การเดิน จังหวะ 
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  การถือปริญญาบัตร การท าความเคารพ 

 (๖) ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ฝึกซ้อมการลุกจากที่นั่งในแต่ละแถวให้พร้อมเพรียงกัน  
การลุกขึ้นถวายความเคารพ (จะมีอาจารย์ให้สัญญาณในการลุกขึ้น  กรณีแถวซ้ายจะอยู่ด้านซ้าย  แถวขวาจะ  
อยู่ด้านขวา)  การเดินเพื่อขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร  การถวายความเคารพ  การเอางาน  การเดินกลับเข้าแถว 

 (๗) ในระหว่างการฝึกซ้อมหากมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรคนใดยังท าไม่ถูกต้อง  ในเรื่องการเอางาน
หรือการท าความเคารพ  ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตท าการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคล 
   (๘) หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จแล้ว  ประธาน/กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกล่าวสรุป  พิธีกรประกาศ  ก าหนดการ  
รวมทั้งข้อมูลต่างๆ  ให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง 
 ๒. การซ้อมใหญ่ 
    ก าหนดการซ้อมใหญ่  คือ  ช่วงเช้าหลังการถ่ายภาพหมู่ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ๑ วัน ณ 
สถานท่ีจริง บัณฑิตจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 
 
๔.๓  การถ่ายภาพหมู่ 
  ก าหนดการถ่ายภาพหมู่  คือ  ช่วงเช้าของวันฝึกซ้อมใหญ่  ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  
๑ วัน ส าหรับล าดับของการถ่ายภาพหมู่เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่
ประสงค์จะถ่ายภาพหมู่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายงานตัว  และตั้งแถว (จุดรายงานตัวและจุดตั้งแถว ดูตามเอกสาร) ตามสถานที่ก าหนด  โดยมี
เจ้าหน้าท่ีของแต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว 
 ๒. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะ 
 ๓. จะประกาศเรียกแถว  เพื่อรอเข้าถ่ายภาพตามล าดับ  ณ บริเวณที่จัดเตรียมไว้ก่อนก าหนดการถ่ายภาพ  
๓๐  นาที 
 ๔. ก าหนดเวลาและล าดับการถ่ายภาพหมู่  ให้เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนด 
 ๕. กรณีการการถ่ายภาพหมู่ของคณะผา่นไปแล้ว  จะไม่มีการถ่ายภาพซ้ า/เพิ่มเตมิอีก  ดังนั้นผู้มาไม่ทันเวลา
ที่ก าหนดจะไม่ได้ถ่ายภาพหมู่ 
 
๔.๔ ข้อปฏิบัตแิละข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี 
  เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย  และความสะดวกในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มีข้อควรปฏิบัติ
และข้อห้ามที่บัณฑิตทุกคนพึงปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑.  ห้ามน าโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในเขตพิธี 
 ๒.  ห้ามน าอาวุธ  ของมีคม กระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าในเขตพิธี 
 ๓.  ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม 
 ๔.  ห้ามติดเครื่องประดับผมทุกชนิด ห้ามประดับดอกไม้และใส่เครื่องประดับใดๆ ท่ีทรงผม 
 ๕.  ห้ามสวมนาฬิกาเข้าในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 ๖.  ห้ามสวมแหวน  และเครื่องประดับทุกชนิด 
 ๗.  ควรตัดเล็บให้สั้น  ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ 
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 ๘.  ห้ามนั่งไขว่ห้าง  หรือเหยียดออกไปตามสบาย ไม่ควรเอาแขนพาดพักที่พนักพิงหลังเก้าอี้ให้นั่งอย่าง
ส ารวมระหว่างพิธี  ห้ามพูดคุยเสียงดังขณะอยู่ในเขตพิธี 

๙.  ห้ามลุกข้ึนเดินเข้าห้องน้ าระหว่างพระราชทานปริญญาบัตร  หากเจ็บป่วยไม่สบายให้แจ้งฝ่ายกรรมการ
ฝ่ายจัดการบัณฑิตประจ าแถว  หรือฝ่ายประสานงานและอ านวยการให้ทราบ 
 ๑๐.  ห้ามสวมวิกผม  บัณฑิตชายควรตัดผมทรงสุภาพเรียบร้อย  หากไว้ผมยาวให้มัดเก็บให้เรียบร้อย 
 ๑๑.  ห้ามใส่น้ าหอม 
 ๑๒.  ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพระราชพิธี 
 ๑๓.  เมื่อมีกิจที่ต้องลุกออกจากที่  ต้องถวายความเคารพก่อน และเมื่อกลับจะเข้าประจ าที่เดิมต้องถวาย
ความเคารพก่อนเข้าประจ าที่  และถ้าเสด็จผ่าน ต้องถวายความเคารพทุกครั้ง 
 ๑๔.  อาจมีเหตุฉุกเฉิน  เช่น  ครุยขาดขณะลุกข้ึน  ส้นรองเท้าหัก  ท าใบปริญญาตก  ท าสิ่งของตกหล่นบน    
เวที  รองเท้าหลุด  ถุงน่องขาด  ซิปแตก  กระดุมหลุด กระโปรงหรือกางเกงหลวมและหลุด  ระหว่างการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร หากอยู่ในแถวและยังไม่ถึงเวลาเสด็จมาถึง  ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถวทันที  หากอยู่บนเวที
ให้ตั้งสติ  แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง  และควรด าเนินการต่อไปตามขั้นตอน  ห้ามหยุดชะงัก 
 ๑๕.  ให้บัณฑิตเดินตามจุดที่ก าหนดต่างๆ บนเวทีอย่างเคร่งครัด ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ควรยืนหรือหยุดตาม 
จุดที่ก าหนด  การยืนผิดที่ผิดต าแหน่งท าให้ไม่เรียบร้อยสวยงาม  และท าให้ภาพการเข้ารับปริญญาไม่สวยงาม  ติดภาพ
คนอ่ืนไปด้วย 

 
๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ สูจิบัตร  ผู้แทนถวายพวงมาลัย และผู้แทนกล่าวน าค าปฏิญาณ 
  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเพื่อเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ สูจิบัตร ๑ คน ผู้แทนถวายพวงมาลัย ๒ คน 
ผู้แทนกล่าวค าปฏิญาณตน ๑ คน โดยผู้แทนทุกคนต้องมาฝึกซ้อมกับฝา่ยประสานงานและอ านวยการในวันฝึกซ้อมในวัน  
เวลา และสถานที่ที่จัดไว้ส าหรับการฝึกซ้อมใหญ่  การแต่งกายส าหรับผู้แทนนักศึกษา  ให้แต่งกายสุภาพเหมาะสม  
สะอาด  และรองเท้าควรเป็นรองเท้าสีด า 
  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจากบัณฑิตที่มีบุคลกิดี  พูดภาษาไทยชัดเจน  ไม่ตื่นเต้นหรือประหม่า  ผู้น ากล่าวค า
ปฏิญาณต้องมาฝึกซ้อมกับกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต  ตามที่ก าหนด 
 
๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     ๔.๖.๑  การเข้านั่งประจ าท่ีในเขตพิธี 
     การนั่งในที่เฝ้าฯ  ปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.  ต้องนั่งด้วยอาการส ารวม 
 ๒.  ถ้านั่งบนเก้าอ้ี  ห้ามไขว่ห้างหรือเหยียดขาออกไปตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนักเก้าอี้ 

  ๓.  เมื่อมีกิจจะต้องลุกออกจากที่เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพ  และเมื่อจะกลับเข้าประจ าที่เดิมต้องปฏิบัติ 
เช่นเดียวกัน  ไม่ควรผุดลุกผุดนั่งระหว่างนั่งเฝ้าฯ 
  ๔.  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระราชอาสน์ที่ประทับเพื่อทรง
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพระราชพิธี ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสด็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือในช่วง
นั้น และเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์ ผู้เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้ 

  ๕.  เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีเสร็จสิ้น  และเสด็จพระราชด าเนินกลับผู้เฝ้าฯ ต้อง
ยืนขึ้นถวายความเคารพเมื่อรถยนต์พระที่น่ังแล่นออกไปและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องถวายความ
เคารพด้วย 
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 การยืนในการเข้าเฝ้าฯ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑.  การยืนเฉพาะพระพักตร์ต้องยืนตรงขาชิด  ปลายเท้าแยกพองาม มือท้ังสองแนบข้างล าตัว 
 ๒.  ห้ามเอามือไพล่หลัง  กอดอก เท้าสะเอว หรือเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ  กระเป๋ากางเกง 
 ๓.  เมื่อมีเพลงสรรเสรญิพระบารมีหรือแตรแสดงความเคารพของกองทหารแถวรับเสด็จดังขึ้น  ผู้อยู่ใน
บริเวณนั้นต้องยืนตรงถวายความเคารพ 
 ๔.  หากมีพระราชด ารัส  ให้กราบบังคมทูลในท่ายืนตรงแล้วถวายค านับ 
 
 การยืนเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพื่อถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศ์  ล าดับช้ัน หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็น ผู้แทนพระองค์ เมื่อมีเสียงเพลง
สรรเสริญพระบารมีดังขึ้น  ผู้อยู่ในบริเวณนั้นต้องยืนตรงถวายความเคารพ  ดังนี้ 
  ในกรณีที่อยู่ในท่ีเฝ้าฯ รับเสด็จ ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ  เมื่อจบเพลงถวายความเคารพ  โดยบุรุษ
และสตรี  (เฉพาะสตรีที่แต่งเครื่องแบบ) ให้ถวายค านับ  ส่วนสตรีที่ไม่สวมเครื่องแบบถวายความเคารพโดยวิธีถอน
สายบัว 
  เมื่อได้ก าหนดเวลาแล้วผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเข้านั่งประจ าที่ในพิธี  ตามล าดับที่ก าหนดไว้ 
หลังจากรายช่ือและใบปริญญาบัตรออก ทั้งนี้ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด  และควรนั่งด้วยอาการส ารวม ไม่นั่งไขว่
ห้าง เวลานั่งให้รวบครุยเข้าหาตัวไว้ เนื่องจากอาจเหยียบขณะลุกข้ึนจะท าให้ครุยขาด 

  
๔.๖.๒ การเฝ้ารับเสด็จ ฯ 
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาถึง ณ อาคารเฉลิม

พระเกียรติฯ (เปิดเพลงสรรเสรญิพระบารมี) ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรยืนตรง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  จะเสด็จไปทรงจุด ธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (ผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต้องพนมมือ) 
และทรงประทับราชอาสน์  ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพ และนั่งลงด้วยความเรียบร้อย 

 
๔.๖.๓ การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องไม่เดินเข้าหรือออกผ่านพระทวาร หรือทางที่เสด็จพระราชด าเนิน และไม่ต้องเดินบนลาด

พระบาท หรือเหยียบลาดพระบาทโดยเด็ดขาด กรณีจะข้ามให้เดินข้ามลาดพระบาทได้ 
 ๑.  การรับพระราชทานสิ่งของจากจากพระหัตถ์ต้อง “เอางาน” ทุกครั้ง 
 ๒.  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องเข้าไปยังจุดที่ตรงท่ีประทับก่อน 
 ๓.  เมื่อได้ระยะพอสมควร  ก้าวเท้าขวาออกไปพอประมาณยกมือขวาขึ้นเอางานก่อนจึงรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร  เมื่อรับพระราชทานแล้วต้องถือไว้ในลักษณะเชิญอยู่ในระดับเหนือเอว โดยแขนตั้งฉากกับล าตัว  
ถวายความเคารพอีกครั้งแล้วเดินถอยหลังเฉียงประมาณ ๓ ก้าว แล้วถวายความเคารพ แล้วจึงหันหลังกลับไป  
ณ ต าแหน่งเฝ้าฯ ที่เดิม โดยผู้รับพระราชทาน ต้องเชิญสิ่งของที่ได้รับพระราชทานในระดับเหนือเอว 

 
๔.๖.๔ การถวายความเคารพ 
 ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะถวายความเคารพในข้ันตอนต่อไปนี้ 

๑.  เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาถึงภายในห้องประชุม  
เมื่อเสด็จผ่านให้แสดงความเคารพ 
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๒.  เมื่อองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลับมาประทับ พระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว  ผู้เข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพก่อน่ังลงประจ าที ่

๓.  เมื่ออาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณมือให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลุกขึ้นถวายความเคารพก่อน
เดินข้ึนรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๔.  จุด ๑  เมื่อพ้นบันไดขึ้นไปบนเวที  (ตามภาพ) 
๕.  จุด ๒  หน้าพระพักตร์ (ตามภาพ) 
๖.  เมื่อได้รับพระราชทานปรญิญาบัตรแล้ว  ให้ถอยหลัง ๓-๔ ก้าว โดยให้ท ามุมเฉียงประมาณ ๔๕ องศา ณ 

จุดที ่๓ ให้ถวายความเคารพ หลังจากนั้นจึงหมุนตัวกลับก่อนเดินลงจากเวที (ตามภาพ) 
๗.  เมื่อถึงที่น่ังผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องถวายความเคารพ ทันทีแล้วจึงนั่งลง 

 

ผังการเดินขึ้นเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และ 
จุดถวายความเคารพ 
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การถวายค านับ 
        การถวายค านับเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของทั้งสุภาพบุรุษและสตรีที่สวมเครื่องแบบ (กรณีไม่ใส

หมวก) ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ หรือเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ หรือน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของหรือรับพระราชทานสิ่งของ  
หรือปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เฉพาะพระพักตร์  หรือหน้าพระที่นั่ง  รวมไปถึงการถวายความเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป การถวายค านับ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑. ให้ยืนตรงขาชิด  ปลายเท้าแยกแต่พองาม  มือทั้งสองแนบล าตัว 
 ๒. ค้อมล าตัวพอประมาณ  พร้อมกับก้มศีรษะลง 
 ๓. แล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้า ๆ พร้อมตั้งล าตัวจนตั้งอยู่ในตรง 
 

การถอนสายบัว 
         การถอนสายบัวเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของสตรีที่ ใช้กันเป็นสากลนิยม  ส าหรับถวายแด่

พระมหากษัตริย์  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ  พระบรมวงศานุวงศ์  และพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์  
พระบรมรูปการถวายความเคารพ  วิธีนี้ใช้เฉพาะสตรีที่แต่งกายชุดสุภาพ   หรือชุดสากลนิยม มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑. ยืนตรง ชักเท้าข้างหนึ่ง (ตามถนัด) ไปข้างหลัง แล้วลากปลายเท้าไขว้ไปทางด้านหลังของเท้าที่ยืนอยู่ 
 ๒. ย่อตัวลงโดยย่อเข่าข้างหนึ่งลงช้าๆ ไม่ต้องถึงพื้น  ล าตัวตั้งตรง หน้าตรง ทอดสายตาลง ปล่อยแขนทั้งสอง

ข้างลงข้างล าตัว  ก้มศีรษะเล็กน้อยพองาม 
           ๓. เสร็จแล้วยืนขึ้นในท่าตรง 

          ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บัณฑิตชาย บัณฑิตที่แต่งชุดข้าราชการ 
(ทั้งชายและหญิง) หรือแต่งเครื่องแบบปกติขาวของทหาร/ต ารวจ  ให้ถวายความเคารพด้วยการถวายค านับ  บัณฑิต
หญิงท่ีไม่ได้แต่งชุดข้าราชการ  ให้ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว 

  

         
                     บัณฑิตชาย                  บัณฑิตที่แต่งชุด                 บัณฑติหญิง 

                      ข้าราชการปกตขิาว 
 

การรับพระราชทานปริญญาบัตร (โปรดดูภาพประกอบค าอธิบาย) มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
๑. ยืนตรง ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้น ให้เฉียงจากล าตัวพอสมควร จะรับพระราชทาน

สิ่งของโดยปลายมือตรงนิ้วมือชิดติดกัน มือซ้ายแนบล าตัว 
๒. ยกข้อมือขึ้นให้ท้ังฝ่ามือท ามุมประมาณ ๔๕ องศา กับแนวระดับแล้วคืนสูร่ะดับเดิม 
๓. จับปรญิญาบตัร โดยนิ้วหัวแมม่ืออยู่ด้านบน อีก ๔ นิ้ว อยู่ด้านลา่งและจับปรญิญาบัตรเต็ม ครึ่งล่าง

ด้านขวา 
๔. เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วดึงปริญญาบัตรเข้าแนบอกด้านขวาโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบน ของปกปริญญาบัตร 
๕. การถือปริญญาบตัรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่ าลงในขณะเดินกลับท่ีนั่งตัว

ปริญญาบัตรที่แนบอกควรอยู่ในลกัษณะค่อนข้างตั้งตรง 
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แบบมาตรฐานการรับพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่เอางาน) 
 

     
 

 
การเดินเมื่อถือปริญญาบัตร 

๑. ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตราสถาบันฯ บนปกปริญญาบตัรจะอยู่ด้านหน้า มือท่ีถือปริญญาบตัร 
มีเฉพาะหัวแมม่ือเท่านั้นที่อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร นิ้วท่ีเหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร และถือในลักษณะ 
ที่ไม่เกร็ง 

๒. เดินอย่างส ารวมจนถึงที่น่ัง โดยห้ามลดปรญิญาบตัรต่ าลงกว่าระดับอก เมื่อถึงที่น่ังให้ถวายความเคารพแล้ว
นั่งอย่างส ารวมจนสิ้นสดุพิธีฯ 

 

 
 

การยืน การเดิน การนั่ง หน้าท่ีประทับ 
บัณฑิตต้องส ารวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยูห่น้าท่ีประทับและฝึกการยืน การเดิน 

การนั่งของตนให้ถูกวิธ ีดังนี ้
การยืนต่อหน้าที่ประทับ  ให้ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและมือท้ังสองข้างแนบล าตวั 
การเดินต่อหน้าที่ประทับ ให้เดินอย่างส ารวม หลังตรง แขนแนบล าตัวไมโ่ยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรอื 

สั้นเกินควร 
การนั่งต่อหน้าที่ประทับ   ให้น่ังด้วยอาการส ารวมและสงบ ไม่ไขว่หา้ง ไม่ถอดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิดปริญญา

บัตรหรืออ่านสูจิบัตร 
 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับบัณฑิต 
๑. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๒. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมด้วยตนเองหรือในหมู่เพื่อนบัณฑิต

ด้วยกัน 
๓. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจชัดเจน 
๔. สวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เข้าฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปัญหารองเท้ากัด 

และให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมได้ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
๕. บัณฑิตควรจัดการเรื่องที่พัก และการเดินทางให้ผู้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่และวัน

รับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณพิธีฯ 
๖. บัณฑิตควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่นๆ 
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๗. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือที่เสี่ยงต่อ
การท าให้ท้องเสีย ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย 

๘. ขณะนั่งในห้องพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอย่างส ารวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า  
ควรจัดชายครุยให้เรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจท าให้ครุยขาดได้ 

๙. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายช่ือท่ีอ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกับล าดับของตน ไม่ต้องชะงัก
รอให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับเป็นปกติ 

๑๐. เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บัณฑิตตั้ง
สติให้มั่นคงแล้วค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั้นเอง 

๑๑. บัณฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม 
๑๒. หากบัณฑิตมีความจ าเป็นท่ีต้องได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพื่ออาจารย์ผู้ควบคุมแถว

จะได้ให้ความช่วยเหลือ 
 

ข้อห้ามส าหรับบัณฑิต 
๑. ห้าม ขาดการฝึกซ้อม ทั้งการซ้อมย่อยที่คณะ และการซ้อมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระ

ชนมพรรษา  บัณฑิตต้องเซ็นช่ือรายงานตัวไว้เป็นหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมฯ คณะกรรมการ จะพิจารณาตัด
สิทธ์ิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๒. ห้าม น าสิ่งของต่างๆ เข้าในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดย
เด็ดขาด  
 

ข้อควรระวังเร่ืองการแต่งกาย เพ่ิมเติม 
๑. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้ว และก ามะหยี่

รองเท้าห้ามมีกันสึก หรือเกือกม้าที่เป็นโลหะ 
๒. ห้ามบัณฑิตท าสีผม และให้ท าผมทรงสุภาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรียบร้อย อนุญาตให้ติดได้

เฉพาะกิ๊บเสียบผมสีด าเท่าน้ัน 
๓. บัณฑิตหญิงไม่สวมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในห้องพิธีเย็นมาก 
๔. เพื่อไม่ให้เข็มขัดของบัณฑิตหญิงเลื่อนจากขอบกระโปรง ให้ท าตัวหนอนที่ขอบกระโปรง ห้ามใช้คลิปที่เป็น

โลหะหนีบ เพราะเครื่องตรวจวัตถุจะมีเสียงดังท าให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า 
๕. บัณฑิตทุกคนให้ตัดเล็บมือสั้น และไม่ท าสีเล็บ 
๖. บัณฑิตชายตัดผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย 
๗. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด 
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สถานที่ภายในบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา  โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๑๓๑  ฝ่ายประสานงานและอ านวยการ  
        พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (http://www.ubu.ac.th/web/ubugrad) 
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ผังท่ีนั่งของบัณฑิต และผังการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต 
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จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย) เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 
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จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันที่ ๑๙ มีนาคม และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  
(ซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร) ณ บริเวณอาคารส านักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 
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แผนผังแสดงเส้นทางจราจร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี ๒๕๕๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวสัดภิาพบุคลากร โทร ๐๔๕-๓๕๓๐๖๕ โทรภายใน (๓๐๖๕)   
        ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย พิธีพระราชทานปรญิญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
        (http://www.ubu.ac.th/web/security) 
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ภาคผนวก 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

.................................. 
 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครยุประจ าต าแหน่ง  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๕๓  เมื่อวันท่ี ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  จึง
ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี ้
  ข้อ ๑.  ขอ้บังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะเข็มวิทย
ฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓” 

  ข้อ ๒.  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓.  ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ” หมายความว่า  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลยัอุบลราชธานี   
 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “ครุยวิทยฐานะ” หมายความว่า  ครุยส าหรับบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา  ระดับปรญิญาตรี  ปรญิญาโท หรือ
ปริญญาเอก  ตามพระราชกฤษฎกีา  ว่าด้วยปริญญา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครยุวิทยฐานะและเข็ม
วิทยฐานะ  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “ครุยประจ าต าแหน่ง” หมายความว่าครุยแสดงต าแหน่งต่างๆ ในมหาวิทยาลัย  ได้แก่ นายกสภา
มหาวิทยาลยั กรรมการสภามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  อธิการบดี  และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๔.  ผู้มีสิทธ์ิสวมครยุวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะต้องเป็นผู้ไดร้บัปริญญาจากมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๕. ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  และเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาดในกรณีที่เกดิปัญญาหาจากการใช้
ข้อบังคับนี ้

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

  ข้อ ๖.  ลักษณะครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีการว่า
ด้วยปริญญา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  และเขม็วทิยฐานะ  ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 
๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  ข้อ ๗.  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าครยุวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  ครุยประจ าต าแหน่ง  ให้แก่ผู้มีสิทธิสวมใส่หรือ
ประดับโดยเสียค่าใช้จ่ายตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวด ๒ 

การใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง 

  ข้อ ๘.  การใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง  ของมหาวิทยาลัย  ให้ใช้แต่งได้
เฉพาะผูม้ีฐานะเป็นบณัฑติ  นายกสภามหาวิทยาลยั  อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั  และคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั เพื่อใช้ในโอกาสตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
  ข้อ ๙.  ผู้ไดร้ับปรญิญาจากมหาวทิยาลัย  มีสิทธ์ิใช้ครุยวิทยฐานะ  และประดับเข็มวิทยฐานะ 

  ข้อ ๑๐.  ผู้มสีิทธิใช้ครุยให้ใช้ได้ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  งานพิธีท่ีมหาวิทยาลัย  หรือหน่วยงาน
อื่นใดท่ีก าหนดให้สวมครุยวิทยฐานะ 

  ข้อ ๑๑.  การใช้ครุยวิทยฐานะส าหรับบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในงานพิธี  พระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ส าหรับการใช้ครุยวิทยฐานะ หรือครุยประจ าต าแหน่งในโอกาสอื่นๆ  ให้สามารถสวมทับเครื่องแต่งกายที่สุภาพ  
เครื่องแบบของข้าราชการฝ่ายต่างๆ  หรือเครื่องแบบพนักงานของรฐัซึ่งทางราชการรับรองตามที่ตนมสีิทธิแต่ง 

  ข้อ ๑๒. การประดับเข็มวิทยฐานะในโอกาสต่างๆ ให้ประดับดังนี้ 
  (ก) งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  งานพิธีการ หรืองานท่ีมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานก าหนด 

   (๑) บัณฑิตซึ่งแต่งเครื่องแบบนักศกึษา  ให้ประดับเข็มวิทยฐานะที่กระเป๋าอกเสื้อ  หรือกึ่งกลาง
อกเสื้อด้านซ้าย 

   (๒) ผู้ซึ่งมีสอทธิสวมเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายต่างๆ หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ 

   (๓) บุคคลอื่นซึ่งมไิด้แต่งกายตามแบบ (๑) หรือ (๒) และแต่งกายสภุาพ ให้ประดับเข็มวิทยฐานะ  
ที่กระเป๋าอกเสื้อ  หรือกึ่งกลางอกเสื้อ ด้านซ้าย  หรือท่ีปกเสื้อสากลด้านซ้าย 

  (ข) งานอ่ืน ผู้ที่จะประดับเขม็วิทยฐานะต้องแต่งกายสภุาพ ให้ประดบัเข็มวิทยฐานะที่ก่ึงกลางอกเสื้อ
ด้านซ้าย  หรือท่ีปกเสื้อสากลด้านซ้าย 

  ข้อ ๑๓.  ห้ามสวมครยุวิทยฐานะและครยุประจ าต าแหน่งในเวลาและสถานท่ีอันไมส่มควร 
  ข้อ ๑๔.  ผู้ที่ประดับเขม็วิทยฐานะ  สวมครุยวิทยฐานะ  หรือสวมครยุประจ าต าแหน่ง ต้องประพฤตติน
สุภาพเรียบร้อย  มีเกียรติ  และอยู่ในลักษณะทีเ่หมาะสม ไม่ให้เกดิความเสยีหายแกส่ถาบัน ตนเอง และผู้อื่น 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ครุยวิทยฐานะ 

 
 

 ครุยวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการ ถือธรรมเนียมปฏิบัติมาจากพิธีส าเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากประเทศตะวันตก 
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในประเทศไทยรับธรรมเนียมนี้มาประยุกต์ใช้ โดยได้ก าหนดชุดครุยขึ้นเพื่อใช้ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรและจะใช้ครุยชนิดนี้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะทางการศึกษาตามที่
ส าเร็จการศึกษา  การที่มหาวิทยาลัยใดจะก าหนดชุดครุยเป็นเครื่องแสดงวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยได้นั้น  
มหาวิทยาลัยจะต้องตราเป็นกฎหมาย  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ครุยวิทยฐานะบัณฑิตขึ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ผู้ใดไม่ได้ส าเร็จการศึกษาในปริญญานั้น หากมีการน าชุดครุยประเภทนี้มาใช้โดยไม่ได้รับการอนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยถือเป็นโทษทางอาญามีโทษสูงสุดถึงจ าคุก ชุดครุยที่ใช้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในยุคปัจจุบันมี
หลากหลายแบบตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะก าหนดขึ้น จ าแนกได้เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
  ๑. ครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย ลักษณะแบบครุยจะเป็นชุดครุยคล้ายชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุน
นางสมัยโบราณหรือที่เรียกว่าครุยเทวดา แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดเนื้อผ้าและสี เช่น ครุย
เนื้อผ้าโปร่ง ครุยเนื้อผ้าทึบ ครุยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะครุยโบราณพระราชพิธีไทย 
  ๒. ครุยรูปแบบตามแบบตะวันตก จะมีลักษณะเป็นครุยคลุม เช่น ครุยตุลาการ หรือทนายความ มีแบบที่มี
หมวก กับแบบท่ีไม่มีหมวก ประดับฮูด ครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และครุยประจ าต าแหน่งอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะแบบตะวันตก 
  ๓. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
ปริญญาและ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ านวน ๓ ฉบับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ฉบับ
ที ่๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มีครุยวิทยฐานะบัณฑิต ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก แต่ละระดับมี
ครุยลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ไม่มีแยกสี หรือแยกคณะภายใต้ความคิด “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่ง
เดียว” 
 

ครุยระดับปริญญาตรี เป็นผ้าโปร่งสีน้ าเงินพื้นส ารดเป็นสีขาว มีแถบสีในแถบส ารด ติดเข็มวิทยฐานะสีเงิน 
ครุยระดับปริญญาโท เป็นผ้าโปร่งสีน้ าเงินพื้นส ารดเป็นสีด า มีแถบสีในแถบส ารด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง 
ครุยระดับปริญญาเอก เป็นผ้าต่วนสีแดง มีแถบสีในแถบส ารด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง 

 

ครุยของมหาวิทยาลัยมีสีและแถบส ารดแตกต่างกัน ซ่ึงความหมาย ดังนี้ 
สีทอง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว ขจรขจายด้านวิชาการ 
สีขาว หมายถึงความบริสุทธ์ิ ยุติธรรม ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 
สีชมพ ูหมายถึงสีของดอกบัวเป็นสีประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 
สีน้ าเงิน หมายถึงสีของความมั่นคง หนักแน่นเป็นปึกแผ่นด้านวิชาการ 
สีเหลืองสด หมายถึงสีประจ ามหาวิทยาลัย 
สีด า หมายถึงสีแห่งความเป็นสัจธรรม จริงแท้ แน่นอน 
สีแดง หมายถึงสีแห่งความมานะ บากบั่น ท าคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 

 

ครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีครุยประจ าต าแหน่งส าหรับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในชุดฉลองพระองค์ครุยปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ครุยประจ ำต ำแหน่งอธิกำรบดี 
 

ครุยประจ ำต ำแหน่งกรรมกำร 
สภำมหำวิทยำลัย 

ครุยประจ ำต ำแหน่งอำจำรย ์
(แถบส ำรดที่แขนสีเหลือง) 
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                       ครุยระดับปริญญาตรี  ครุยระดับปริญญาโท         ครุยระดับปริญญาเอก 

 
 

ความแตกต่างระหว่างระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
 

ลักษณะ ครุยปริญญาตร ี ครุยปริญญาโท ครุยปริญญาเอก 
เนื้อผ้า  ผ้าโปร่งสีน้ าเงิน ผ้าโปร่งสีน้ าเงิน  ผ้าสีแดง  

แถบส ารด  พื้นแถบส ารดสีขาว มีแถบส ารด
รอบชุด รอบปลายแขน และมี
แถบส ารด บริเวณกลางต้นแขน 
๑แถบ  

พื้นแถบส ารดสีด า มีแถบส ารดรอบ
ชุด รอบปลายแขน และมีแถบส ารด 
บริเวณกลางต้นแขน ๑แถบ และ
บริเวณข้อศอก ๑ แถบ  

พื้นแถบส ารดสีขาว มีแถบส ารดรอบ
ชุด รอบปลายแขน และมีแถบส ารด 
บริเวณกลางต้นแขน ๑แถบ และ
บริเวณข้อศอก ๑ แถบ  

เข็มวิทยฐานะ  สีเงิน  สีทอง  สีทอง  

 
ความแตกต่างระหว่างครุยประจ าต าแหน่ง  

 

ลักษณะ ครุยนายกสภา ครุยอธิการบด ี ครุยกรรมการสภาฯ ครุยอาจารย ์
เนื้อผ้า  เส้ือคลุม ผ้าสีด า  

มีผ้าคล้องคอ  
เส้ือคลุม ผ้าสีด า  
มีผ้าคล้องคอ 

เส้ือคลุม ผ้าสีด า  
มีผ้าคล้องคอ  

เส้ือคลุม ผ้าสีด า  
มีผ้าคล้องคอ  

แถบส ารด  แถบส ารดกลางเสื้อ  
สีเหลือง  มีผ้าคล้องคอ 
มีแถบสีเหลือง และสีน้ า
เงินซ่ึงเป็นสีประจ า
มหาวิทยาลัย มีแถบสี
แดงกลางแขนเส้ือ ๓ 
แถบ แสดงฐานะ
กรรมการสภา  

แถบส ารดกลางเสื ้
 สีเหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
แถบสีเหลือง และสีน้ าเงิน
ซ่ึงเป็นสีประจ า
มหาวิทยาลัย มีแถบสีแดง
กลางแขนเส้ือ ๓แถบ 
แสดงฐานะกรรมการสภา  

แถบส ารดกลางเสื้อ    
สีเหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
แถบสีเหลือง และสีน้ าเงิน
ซ่ึงเป็นสีประจ า
มหาวิทยาลัย มีแถบสีแดง
กลางแขนเส้ือ ๓แถบ 
แสดงฐานะกรรมการสภา  

แถบส ารดกลางเสื้อ    
สีเหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
แถบสีเหลือง และสีน้ าเงิน
ซ่ึงเป็นสีประจ า
มหาวิทยาลัย มีแถบสี
เหลืองกลางแขนเส้ือ ๓
แถบ แสดงฐานะอาจารย ์

สัญลักษณ์
ต าแหน่ง 

มีสังวาลย์สีทอง แสดง
ต าแหน่งนายก สภา
มหาวิทยาลัย 

มีสังวาลย์สีเงินแสดง
ต าแหน่งอธกิารบด ี

แถบสีแดงกลางแขนเส้ือ ๓
แถบ 

แถบสีเหลืองกลางแขนเส้ือ 
๓แถบ 

เข็มวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
สีทอง  

เข็มวิทยฐานะสีทอง  เข็มวิทยฐานะสีทอง  เข็มวิทยฐานะสีทอง  
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มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

นามมหาวิทยาลัย....อุบลราชธานี  
สมเกียรติศักดิ์ศรี....เป็นที่เทิดทูนศรัทธา 

ธงสีเหลืองสด งดงามเป็นสง่า สถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล  
(ชาย) ร่มกันเกราของเราดูเด่น สมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจ 

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

(หญิง) เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดี 
เชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ ด้วยความรักสามัคคีมิตรไมตรีแห่ง ม.อุบลฯ 

 
เพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลสัมพันธ์  

 
 นามมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี สมเกียรติศักดิ์ศรี เป็นที่เถิดทูลศรัทธา ธงสีเหลืองสดงดงามเป็นสง่า 
สถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล ร่มกันเกราของเรา ดูเด่น สมแล้วที่เป็นร่มรั้วแดนใจ 
สร้างความก้าวหน้าหลักวิชา ที่ให้ภาคภูมิหทัยได้เรียนร่วมสถาบัน ใต้ร่มกันเกรา พวกเราทุกคนชาวม.
อุบล รักกันไว้มั่น เราจะรวมกันสร้างสรรค์สิ่งดี เชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ ด้วยความรักสามัคคี มิตร
ไมตรีแห่ง ม.อุบล (ซ้ า) 
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จุดให้บริการต่างๆ 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 

ที่มา : ส านักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา  โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๕-๓๕๓๑๓๑  ฝ่ายประสานงานและอ านวยการ  
        พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (http://www.ubu.ac.th/web/ubugrad) 
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กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเพ่ือการศึกษา(กรอ.) 

 

หลักเกณฑ์การช าระหนี ้ 
 การช าระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๑ และระเบยีบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยการช าระเงินกู้ยืมคืนกองทนุ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑.  ผู้กู้ยืมเงินที่มีหน้าท่ีช าระเงินกู้ยืมคืนกองทุน 
           -  ผู้กู้ยืมเงินท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้วเป็นเวลา ๒ ปี นับจากปีท่ีส าเรจ็การศึกษาหรือเลิกศึกษา 
(ครบระยะเวลาปลอดหนี้) 
          -  กรณผีู้กู้ยมืเงินท่ีไม่กูต้่อเนื่องติดต่อกัน ๒ ปี และไม่แจ้งสถานภาพให้ผู้บริหารและจดัการเงินให้กู้ยืมทราบ จะ
ถือว่าเป็นผู้ครบก าหนดช าระหนี้และมีหนา้ที่ต้องช าระหนี้คืนกองทุน 
๒.  หลักเกณฑก์ารช าระหนี ้
           ๒.๑   ผู้กู้ยืมเงินต้องช าระเงินกู้ยืม พร้อมท้ังดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ  
๑ ต่อป ีโดยต้องคืนให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ ปี นับแต่วันท่ีต้องเริ่มช าระหนี ้
          ๒.๒   ให้ผู้กู้ยืมเงินช าระหนี้งวดแรก ภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้ โดยให้ช าระ
หนี้คืนเฉพาะเงินต้นในอัตราร้อยละ ๑.๕ ของวงเงินท่ีได้กู้ยืม 
          ๒.๓   การช าระหนี้งวดตอ่ๆ ไปให้ผู้กู้ยมืเงินช าระเงินต้นคืน  ตามอัตราผ่อนช าระที่กองทุนก าหนด พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ ๑ ต่อปีของเงินต้นท่ีคงค้าง ภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคมของทุกปี 
          ๒.๔   หากผู้กู้ยืมเงินผิดนดัช าระหนี ้ผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณผีิดนัดช าระ
หนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนด 
          ๒.๕   ผู้กู้ยืมเงินท่ีมีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือก่อนครบ
ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี สามารถช าระคืนได้โดยไมเ่สยีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด 
          หมายเหตุ   ๑. ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอช าระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนช าระเป็นรายปี หรือรายเดือน
กับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนท่ีจะครบระยะ เวลาปลอดหนี้ ๒ ปี 
                       ๒. กรณีผู้กูย้ืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แตไ่ม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพ
การศึกษาต่อผูบ้ริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้น าใบ รับรองจากสถานศึกษาไปแสดงทุกปีจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 

๓.  วิธีการนับระยะเวลาการครบก าหนดช าระหนีข้องผู้ที่ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวอย่าง 
          ผู้กู้ยืมเงินท่ีส าเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗  มีระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี   ผู้กู้ยืมเงินจะครบก าหนดช าระ
หนี้คืนภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดังนี ้
 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ป ี

ครบก าหนดช าระ ๕ ก.ค. ๒๕๖๐ 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๓๖ 
 

๔.  วิธีการและหลักฐานในการช าระหนี้ 
 

ผู้บริหารและจดัการเงินให้กู้ยืม 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (BANK) 

๑. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก 
   - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้ายหรือ
บั ญ ชี อ อ ม ท รั พ ย์ อื่ น ที่ ผู้ กู้ ยื ม เ งิ น ป ร ะ ส ง ค์ ใ ห้ หั ก บั ญ ชี 
เพื่อช าระหนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของผู้
กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

๑. ช าระโดยหักผ่านบัญชีเงินฝาก 
   - บัญชีเดียวกับบัญชีที่ได้รับโอนเงินค่าครองชีพครั้งสุดท้าย
หรือบัญชีออมทรัพย์อื่นที่ผู้กู้ ยืมเงินประสงค์ให้หักบัญชี 
เพื่อช าระหนี้โดยให้ถือว่าการบันทึกรายการในสมุดเงินฝากของ
ผู้กู้ยืมเงินเป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

๒. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
  - โดยให้ถือว่า ใบรับเ งินการช าระหนี้กองทุนเ งินให้กู้ ยืม 
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้  โดยระบุกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ -สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
จ านวนเงินที่ช าระ และลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ซ่ึง
ให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อช าระหนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

๒. ช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคาร 
  - โดยให้ถือว่าใบรับเงินการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืม 
เพื่อการศึกษาเป็นหลักฐานการช าระหนี้  โดยระบุกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  
จ านวนเงินที่ช าระ และลงลายมือชื่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
ซ่ึงให้ถือว่าใบรับเงินเพื่อช าระหนี้เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

๓. ช าระหน้ีทางตู้ ATM 
  - ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นรหัสท ารายการ  โดยใหถ้ือ
ว่าสลิป ATM เป็นหลักฐานการช าระหนี ้

๓. ช าระหน้ีทางตู้ ATM 
  - ใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชนเป็นรหัสท ารายการ  โดยให้
ถือว่าสลิป ATM เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

๔. ช าระหน้ีทาง Internet  ผ่าน KTB ONLINE 
  - ผู้กู้ยืมสามารถสอบถามรายละเอียด  วิธีการช าระหนี้ได้ที่ 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย  โดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้ง
ความประสงค์ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 

 
- 

๕. ช าระหน้ีผ่านโทรศัพท์มือถือ 
  - ผู้กู้ยืมเงินต้องสมัครใช้บริการผ่านตู้ ATM KTB และสาขาของ
ธนาคารโดยให้ถือว่า Statement ของบัญชีที่แจ้งความประสงค์
ช าระหนี้ เป็นหลักฐานการช าระหนี้ 

 
 

- 

๖. ช าระหน้ีผ่านระบบกรุงไทย Tele Bank (๑๕๕๑) 
  - เป็นช่องทางที่ผู้กู้สามารถโทรศัพท์เข้ามาท ารายการหักบัญชี
เงินฝากช าระหนี้ได้  โดยสามารถช าระหนี้มากกว่าหรือเท่ากับหรอื
น้อยกว่าจ านวนเงินที่ต้องช าระก็ได้  ทั้งนี้ผู้กู้ต้องสมัครใช้บริการที่
สาขาของธนาคารกรุงไทยที่ผู้กู้เปิดบัญช ี

 
 
- 

 
 

๕.  ค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้    ผู้กู้ยืมต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลดยอดหนี้รายการละ ๑๐ บาท ให้กับผู้บริหารและ 
จัดการเงินให้กู้ยมื  
 

๖.  อัตราการผ่อนช าระ    ผู้กู้ยืมเงินสามารถเลือกผ่อนช าระหนี้เป็นรายปีหรือรายเดือน โดยจ านวนเงนิต้นที่ช าระเป็น
รายปีหรือรายเดือนรวมตลอดปีหรือต้องไม่ต่ ากว่า อัตราดังนี ้
ปีที่ช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยมื ปีที่ช าระ จ านวนร้อยละของยอดหนี้ที่กู้ยมื 

๑ ๑.๕ ๙ ๗.๐ 

๒ ๒.๕ ๑๐ ๘.๐ 

๓ ๓.๐ ๑๑ ๙.๐ 

๔ ๓.๕ ๑๒ ๑๐.๐ 

๕ ๔.๐ ๑๓ ๑๑.๐ 

๖ ๔.๕ ๑๔ ๑๒.๐ 

๗ ๕.๐ ๑๕ ๑๓.๐ 

๘ ๖.๐ รวม ๑๐๐.๐ 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๓๗ 
 

๗. ตัวอย่างแสดงการผ่อนช าระหนี้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบระยะเวลาผ่อน ๕ ปี  ๑๐ ปี  และ ๑๕ ปี 
 

 
 

๘.  ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ 
 ๘.๑  ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด 
          การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันท่ีครบก าหนดช าระหนี้ของเงินต้นท่ีเหลือหลังจากช าระงวด
แรก แล้ว  โดยสามารถค านวณดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด ได้ดังนี้ 
 

 
 

๘.๒  ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจดัการกรณีผดินัดช าระหนี้     
หากผู้กู้ยืมเงินผิดนดัช าระหนี้ ผู้กู้ยมืเงินต้องช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจดัการกรณผีิดนดัช าระหนีต้ามที่กองทุน
ก าหนด ดังนี ้
          (๑)  กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นรายเดือน   หากค้างช าระตั้งแต่ ๑ เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน ช าระค่าปรับ
หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ หากค้างช าระเกิน  
๑๒ เดือน  ช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ ร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด 
 

          (๒)  กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นรายปี หากค้างช าระไม่เกิน ๑ งวดช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณผีิดนัด
ช าระหนี้ร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระ กรณีผ่อนช าระหนี้เป็นรายปี หากค้างช าระตั้งแต่ ๑ งวดขึ้นไป
ช าระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ร้อยละ ๑.๕ ต่อเดือนของเงินต้นงวดที่ค้างช าระทั้งหมด    
โดยสามารถค านวณค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดช าระหนี้ ได้ดังนี้ 
 
 
 

๙.  หลักเกณฑก์ารขอผ่อนผันช าระหนี้  
  

หลักเกณฑ์ เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา การผ่อนผัน 
๑. เป็นผู้ไม่มีรายได ้ ๑.๑ หนังสือรับรองจากผู้ใหญบ่้าน หรือ

ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๑.๒ ส าเนาภาพถา่ยบัตรประจ าตัวข้อราชการ
ของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน ๖ เดือน รวม
ระยะเวลาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับ  
หรือค่าธรรมเนียมจัดการ 

๒. เป็นผู้มีรายได้น้อยต่ ากวา่เดือนละ 
๔,๗๐๐ บาท 

๒.๑ หนังสือรับรองจากผู้ใหญบ่้านหรือ
ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
๒.๒ หลักฐานแสดงรายได้หรือเงินเดือนหรือมี
หนังสือรับรองจากนายจ้าง 
๒.๓ ส าเนาภาพถา่ยบัตรประจ าตัวข้าราชการ
ของผู้รับรอง 

ผ่อนได้ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ บาทต่อเดือน หรือ 
๒,๔๐๐ บาทต่อปี แต่ต้องไม่น้อยกวา่ดอกเบี้ย
หรือประโยชนอ์ื่นใดที่เกิดในงวดนั้นๆ และหาก
จ านวนที่ครบก าหนดช าระต่ ากว่า ๒,๔๐๐ 
บาท ให้ช าระเต็มตามจ านวน 

๓. เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากอัคคีภยั 
อุทกภยั วาตภยั หรือจากภยั
ธรรมชาติ อื่นๆ รวมถึงภยัจาก
สงครามหรือจลาจล ซ่ึงทรัพย์สินได้รับ
ความเสียหายอย่างรุนแรง 

๓.๑ หนังสือรับรองจากผู้ใหญบ่้านหรือ
ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ
ต ารวจยศ ร.ต.ต.ขึ้นไป 
๓.๒ ส าเนาภาพถา่ยบัตรประจ าตัวข้าราชการ
ของผู้รับรอง 

ผ่อนผันได้คราวละไม่เกิน ๖ เดือน รวม
ระยะเวลาแล้วไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่เสียค่าปรับ 
หรือค่าธรรมเนียมจัดการ 

 

       หมายเหตุ :  ผู้กู้ยืมเงินท่ีมีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระหนี้ ให้ติดต่อ ขอผ่อนผันจากผู้บรหิารและจัดการ 
เงินให้กู้ยืมโดยยื่นแบบ กยศ.๒๐๒ และ กยศ. ๒๐๓ และต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ครบก าหนดช าระหนี้ แตล่ะ

เงินต้นท่ีต้องช าระในแต่ละงวด = ยอดเงินกู้ทั้งหมด x อัตราร้อยละของเงินต้นท่ีกู้ยืม (% การช าระหนีค้ือ) 
ยอดหนี้ที่ต้องช าระในแตล่ะงวด = เงินต้นท่ีต้องช าระในแต่ละงวด + ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ ๑ ต่อป ี

ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด = เงินต้นคงค้างทั้งหมด x อัตราดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด x ระยะเวลา 

ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการ = เงินต้นงวดที่ค้างช าระ x อัตราคา่ปรับ หรือค่าธรรมเนียมจดัการ x  
ระยะเวลาที่ค้างช าระของงวดนั้น 

http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140109080529_5104AF68-067A-4317-9236-4EFEE0CB2A74.pdf
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140109080454_946E1DE9-DEA0-40B8-A5A6-5AE51D49E9BD.pdf
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งวด หากผู้กู้ยืมเงินยังไม่ช าระและพ้นวันท่ีครบก าหนดช าระไปแล้ว  (๕ กรกฎาคมของทุกปี)   ถือว่าผู้กู้ยืมเงินค้างช าระ
หนี้จะต้องเสยีค่าปรับ   หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผดินัดช าระหนี้ตามอัตราที่กองทุนก าหนดและจะถูก  ติดตามหนี้
จนกว่าจะได้รับอนุมตัิผ่อนผันช าระหนี้จึงระงับการติดตามและถือ เป็นหนี้ปกติต่อไป 
 

๑๐.  การช าระหนี้คืนก่อนก าหนด 

           ผู้กู้ยืมเงินท่ีมีความประสงค์จะขอช าระหนี้คืนก่อนครบก าหนดระยะเวลาช าระหนี้ หรือ ก่อนครบก าหนดระยะเวลา
ปลอดหนี ้๒ ปี สามารถช าระคืนได้ โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อ่ืนใด 

  

๑๑.  การบอกเลิกสัญญา   สิทธิในการบอกเลิกสัญญามี ๒ กรณี คอื 

          ๑๑.๑ กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจบอกเลิกสัญญา 
                 ๑๑.๑.๑ เมื่อผู้กู้ยมืเงินมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงช่ือ 
หรือนามสกลุ หรือสถานท่ีอยู ่หรือย้ายสถานศึกษา หรือส าเร็จการศึกษา หรือเลิกศึกษา 
                 ๑๑.๑.๒ เมื่อผู้กู้ยมืเงินมิได้แจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผูกู้้ยืมเงินเริ่มท างาน 
และในกรณีที่ผู้กู้ยมืเงินย้ายที่อยู่ หรือเปลีย่นงาน หรือสถานท่ีท างาน หรือเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดอืนค่าจ้างทุก ๆ  ครั้ง 
                 ๑๑.๑.๓ เมื่อปรากฏภายหลังว่าผู้กู้ยมืเงินไม่มสีิทธิกู้ยืมเงิน หรือได้มีการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จใน
สาระส าคญั 
                 ๑๑.๑.๔ เมื่อผู้กู้ยมืเงินไม่ปฏิบัตติามสัญญา หรือข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดท่ีให้ไว้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 
          การ บอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐.๑.๑ - ๑๐.๑.๔ นั้น กองทุนมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้กู้ยืมเงนิได้รับไปแล้วท้ังหมด
ตามสัญญาคืนใน ทันท ี             
                    ๑๑.๑.๕ เมื่อผู้กูย้ืมเงินลาออกไม่ศึกษาต่อ หรือถูกสถานศึกษาให้ออก หรือไล่ออกในระหว่างปี
การศึกษา 
          การบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๐.๑.๕ นั้น กองทุนมีสิทธิเรียกเงินที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับไปแล้วท้ังหมดตามสัญญา
คืนในทนัที หรือภายในระยะเวลาที่กองทุนก าหนดไว ้
           ๑๑.๒  กรณีผู้กู้ยมืเงินบอกเลิกสญัญา 

          ผู้กู้ยืมเงินมสีิทธิบอกเลิกสญัญาเมื่อใดก็ได ้ โดยผู้กู้ยืมเงินจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผูบ้รหิารและจัด
การเงินให้กู ้ยืมและสถานศึกษาทราบ  และผู้กู้ยืมเงินจะต้องช าระหนี้เงินกู้ท่ีได้รับไปแล้วและยังมไิด้ช าระคืน  รวมทั้ง   
ดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้กู้ยืมภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้รับแจ้ง
การบอกเลิกสัญญาดัง กล่าว 

 ๑๒. ภาระความรับผิดชอบของผู้ค้ าประกัน 

          ๑๒.๑  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินผิดสญัญา ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดช าระหนี้เงินกู้ยืมคืนกองทุนในฐานะลูกหนีร้่วมกับ
ผู้กู้ยืมเงิน 
          ๑๒.๒  ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับการผ่อนผันระยะเวลา หรอืผ่อนผันจ านวนเงินในการช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
โดยจะแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้ผู้ค้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่าผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมด้วยในการผ่อนผนัระยะเวลาหรือ
ผ่อนผันจ านวน เงินในการช าระหนี้ทุกครั้ง 

  

๑๓. การระงับแห่งหนี้ 
          ๑๓.๑  ช าระหนี้ครบตามสัญญา 
          ๑๓.๒  ผู้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตาย 
                  กรณีทีผู่้กู้ยืมเงินถึงแก่ความตายให้หนีต้ามสัญญากู้ยมืเงินเป็นอันระงับไป (เฉพาะหนี้ก่อนตาย)  โดยต้องส่ง
ส าเนาใบมรณบตัร  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ยืมเงิน และส าเนาบตัรประชาชนของบุคคลที่น ามาแจง้  พร้อมท้ังเซ็น
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รับรองส าเนาถูกต้องทุก ฉบับ และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถตดิต่อญาติของผู้กู้ยืมเงิน ให้ผู้บริหารและ จัดการเงินให้กู้ยมื
ทราบ (ส าเนาใบมรณบัตร หมายถงึ ใบมรณบัตรที่รับรองโดยเขต/อ าเภอท่ีออกใบมรณบตัรนั้น) 
                   กรณีที่มีการโอนเงนิค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายที่เกีย่วเนื่องกับการศึกษาของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชีสถาน 
ศึกษาหลังจากผู้กูย้ืมเงินถึงแก่ความตาย  ให้สถานศึกษาน าเงิน เฉพาะจ านวนเงินท่ีโอนหลังตายคืนกองทุน 
                   กรณมีีการโอนเงินค่าครองชีพของผู้กู้ยืมเงินเข้าบัญชผีู้กู้ยืมเงินหลังจากผู้กูย้ืมเงินถึงแก่ความตาย  ให้
ทายาทน าเงินคืนกองทุน 
  

๑๔. การระงับการเรียกให้ช าระหนี้ 
          กรณ ีที่ผู้กู้ยืมเงินเงินพิการ หรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบการงานได้ ให้ส่งส าเนาสมดุประจ าตัวคนพิการที่
ออกโดยกรมประชาสงเคราะห์ใหผู้้บริหาร  และจดัการเงินให้กู้ยืม   เพื่อเสนอกองทุนพิจารณาอนุมตัริะงับการเรียกให้
ช าระหนี้ต่อไป 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักเกณฑข์องกองทุน กยศ. และ กรอ. 
รายการ กองทุน กยศ. กองทุน กรอ. 

การกู้ยืม 
- กลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
- ระดับการศึกษา 
 
 
 
 
- ประเภทของการ
กู้ยืม 
 
 
การช าระหนี้ 
 
 
- การช าระหนี ้
 
 
- อัตราดอกเบี้ย 

 
- ขาดแคลนทุนทรัพย ์
- อายุของผู้กู้ขณะกู้ เมื่อนับรวมกับจ านวนปีของ
หลักสูตรที่เรียน  รวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ ปี 
และระยะเวลาผ่อนช าระอีก ๑๕ ปี รวมกันแล้วต้อง
ไม่เกิน ๖๐ ป ี
 
- ม.ปลาย ปวช. ปวส. อนุปริญญาและปริญญาตรี 
- ระดับ ปวส. อนปุริญญา  และปริญญาตรี กู้ยืมได้
ทุกสาขาวิชา 
 
 
- ค่าเล่าเรียน 
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
- ค่าครองชีพ 
 
 
 
 
- เมื่อส าเร็จหรือเลิกการศึกษา ๒ ปี และต้องช าระให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ป ี
 
- ร้อยละ ๑ ตอ่ป ี

 
- ไม่จ ากัดรายได้ครอบครัว 
- อายุไม่เกิน ๓๐ ป ี
 
 
 
 
- ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี 
- ระดับปวส. กูย้ืมได้ทุกสาขาวิชา 
- ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี กูย้ืมได้เฉพาะ
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ 
 
- ค่าเล่าเรียน 
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา 
- ค่าครองชีพ (เฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์) 
 
 
ผู้กู้ปี ๒๕๔๙/๒๕๕๑/๒๕๕๒ ใช้หลักเกณฑ์
เดียวกบั กยศ. 
- เมื่อส าเร็จหรือเลิกการศึกษา ๒ ปี และต้องช าระ
ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๑๕ ป ี 
 
- ร้อยละ ๑ ตอ่ปี  
ผู้กู้ตั้งแตป่ี ๒๕๕๕ 
- เมื่อมีรายได้ ๑๖,๐๐๐ บาทต่อเดือน หรือ 
๑๙๒,๐๐๐ บาทตอ่ปี และต้องช าระให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลา ๑๕ ปี นับแต่วันที่เริ่มต้นช าระ 
- ร้อยละ ๑ ตอ่ป ี

 

 

 ทั้งนี้หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่  
http://www.studentloan.or.th/detail.php?cid=๑๔๕๒ 
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เอกสารอ้างอิง 
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คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๔๑ 
 

 
ที่ปรึกษา ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง      ประธานฝ่ายจัดการบัณฑิต 
ผู้รวบรวมข้อมูล : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
 นางสาวสิริพัฒถ์  ลาภจิตร  รองประธานฯ 
 นายไมตรี โสภากันต ์ กรรมการ 
 นางล าดวน จารุกมล  เลขานุการ 
 นางภัทรวด ี บุญไพโรจน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสุภาพร เชื้อชัย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาววสิุตา พลภักดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการและผู้ประสานงานกลางคณะ 
คณะเกษตรศาสตร์  
 ดร.นรินทร  บุญพราหมณ์      
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 นางสาววชัราภรณ์  จันทรกาญจน์     
คณะศิลปศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานนท์  แสงศรีจันทร์     
 นางสาวโสภิดา  พิมประภา     
คณะวิทยาศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพย ์กัณฑโชต ิ
คณะรัฐศาสตร์  
 นางสาวดวงนภา  นิธิยานนัท์ 
  นายฐิติกรณ์รศัมิ์  ศรีโชค     
คณะบริหารศาสตร์  
 นายดสุิต  ศรีสร้อย      
 นายสนัติ  เจริญบุญมา   
 นางสาวกันยารัตน์  จันทร์ตร ี   
 นางสาววิริญญา  ชูราษ ี   
คณะเภสัชศาสตร์  
 นางวิรัตน์  จันทร์ตรี   
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
 นางอรวรรณ  ประยงค์หอม 
คณะนิติศาสตร์  
 นายรักขิต  รัตจุมพฏ 
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ธารินี  ไชยวงศ ์



คู่มือฝึกซ้อม การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗   ๔๒ 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
 นายไวพจน์  อุ่นใจ 
ภาพประกอบ 
 นางภูษณิศา นวลสกุล    รองประธานฝ่ายประสานและบริหารจัดการ 
 นายเพลนิ  วิชัยวงศ์       กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสมัพันธ ์


