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สารบัญ
หน้า
สารบัญ
 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/กาหนดการต่างๆ
 การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒. ข้อกาหนดสาหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. การปฏิบัตติ นของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๑ การแต่งกายของบัณฑิต
๔.๒ การฝึกซ้อม
๔.๓ การถ่ายภาพหมู่
๔.๔ ข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี
๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย และผู้แทนกล่าวนาคาปฏิญาณ
๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
 ผังที่นั่งของบัณฑิต และผังการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต
 จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง
 แผนผังแสดงเส้นทางจราจร วันพระราชทานปริญญาบัตร
 แผนผังแสดงตาแหน่งจอดรถ วันพระราชทานปริญญาบัตร
ภาคผนวก
๑. มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสัมพันธ์
๒. คาปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๓. เพลงสรรเสริญพระบารมี
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
๕. ครุยวิทยฐานะ
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-๑-

พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ถือกาเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
นับตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุด
มิได้ต่อบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ ณ อาคารเรียนรวม ๑ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลาดับที่ ๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจาก
การลาดับปีพุทธศักราชการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

จวบจนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิ รเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์นั้น ในพิธีจะประดับด้วยธงพระ
ปรมาภิไธยย่ อ “วปร” ใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จ ฯ มาถึงพิธี และหน้าที่ประทับจะมีพระครุฑพ่าห์ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในความหมายจึงเสมือนหนึ่งกระทาด้วยพระองค์เอง (รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของ
พระองค์เอง)
ซึ่งในปีการศึกษา 2561 นี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๒ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกาหนดวันซ้อมรับปริญญาบัตรในวันที่ ๘ และ ๙
ธันวาคม ๒๕๖๒ รายละเอียดดังนี้

-๒-

กาหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่ ๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕6๒
วันแรก
วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕6๒
(ฝึกซ้อมย่อย)

กิจกรรม
ช่วงเช้า: ฝึกซ้อมที่คณะ
- ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและเข้ารับการ
ฝึกซ้อมตามสถานที่กาหนด รายละเอียดดังนี้
- บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- คณะเกษตรศาสตร์ ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 2
- คณะวิทยาศาสตร์ ลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร EN ๖
- คณะเภสัชศาสตร์ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ห้อง SY203 อาคารสมจิตต์ ยอดเศรณี (อาคารกายวิภาคศาสตร์)
- คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องดอกมันปลา ชั้น ๓ คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะนิติศาสตร์ ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์
- คณะรัฐศาสตร์ ห้อง POL ๓o๑ คณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ ชั้น ๓
อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์
- คณะศิลปประยุกต์ฯ ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓ คณะศิลปประยุกต์ฯ
- คณะบริหารศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซ้อมห้องพิธี
- คณะศิลปศาสตร์ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์
- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ฝึกซ้อมย่อยโดยคณะ
ช่วงบ่าย : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
- ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รายงานตัวตามจุดนัดหมาย บัณฑิตทุกคนรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อยเพื่อเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามที่นัดหมายของแต่ละคณะ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ : บริเวณภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา
๑. บัณฑิตศึกษาทุกคณะ (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ๒. คณะเกษตรศาสตร์
กลุ่มที่ ๒ : บริเวณภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
๑. คณะวิทยาศาสตร์
๕. คณะเภสัชศาสตร์
๒. คณะพยาบาลศาสตร์
๖. คณะรัฐศาสตร์
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
๔. คณะนิติศาสตร์
๘. คณะศิลปประยุกต์ฯ
กลุ่ม ๓ : บริเวณที่จอดรถอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
๑. คณะบริหารศาสตร์

-๓-

วันที่สอง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
(ถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่)

กลุ่ม ๔ : บริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
๑. คณะศิลปศาสตร์
- เวลา ๑๓.3๐ น. – ๑3.4๐ น. การชาระหนี้คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- เวลา ๑๓.4๐ น. – ๑๗.๐๐ น. ฝึกซ้อม
กิจกรรม
ช่วงเช้า : ถ่ายภาพหมู่และฝึกซ้อมใหญ่
- ๐๖.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดที่กาหนด บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ที่ด้านข้างอาคารเฉลิมพระ
เกียรติฯ (ลานหินสี) เรียงลาดับตามคณะ
๑. ถ่ายภาพหมู่ (เริ่ม ๐๖.๓๐ น.)
อัฒจันทร์ใหญ่

อัฒจันทร์เล็ก

1. คณะเกษตรศาสตร์(225)
(๐๖.๓0 น.)
2. คณะวิทยาศาสตร์(399)
(07.00 น.)
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์(382) (๐๗.30 น.)
4. คณะศิลปศาสตร์(425)
(๐7.50 น.)
5. คณะรัฐศาสตร์(314)
(08.10 น.)
6. คณะบริหารศาสตร์กลุ่มที่ 1(425)(08.40 น.)
7. คณะบริหารศาสตร์กลุ่มที่ 2(425)(09.00 น.)

๑. คณะเภสัชศาสตร์(97)
(๐๖.45 น.)
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ(151) (๐7.15 น.)
3. คณะพยาบาลศาสตร์(84) (๐๗.45 น.)
4. คณะนิติศาสตร์(273)
(08.00น.)
5. คณะศิลปประยุกต์ฯ(49)
(๐8.30 น.)
6. บัณฑิตศึกษา(ป.โท/เอก)(134) (08.50 น.)

๒. ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- 08.00 น. บัณฑิตรายงานตัวตามจุดที่กาหนดเพื่อตั้งแถวบริเวณหน้าลานหินสี และเดินเข้าสูอ่ าคาร
กลุ่มที่ 1 เวลา 08.00 น. เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ว.แพทยฯ
กลุ่มที่ 2 เวลา 08.30 น. เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มที่ 3 เวลา 09.15 น. บริหารศาสตร์ บัณฑิตศึกษา
- 09.30 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- 10.00 น. บัณฑิตที่เป็นทหาร/ตารวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
- 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมใหญ่
๑. การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- 13.00-17.00 น. บัณฑิตทุกคนเข้าประจาทีน่ ั่ง อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทบัณฑิต
ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(ลาดับคณะตามกาหนดการจริง)
๑. บัณฑิตศึกษา
2. คณะเกษตรศาสตร์
3. คณะวิทยาศาสตร์
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

๖. คณะเภสัชศาสตร์
๗. คณะพยาบาลศาสตร์
๘. คณะศิลปศาสตร์
๙. คณะรัฐศาสตร์
๑o. คณะนิติศาสตร์
๑๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ

๑๒. คณะบริหารศาสตร์

-๔๒. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. งานเชิดชูเกียรติบัณฑิต

วันที่สาม
วันที่ ๑0 ธันวาคม ๒๕๖๒

กิจกรรม
พัก/เตรียมงาน /ทาการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคล

วันที่สี่

กิจกรรม

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
(วันรับจริง)
- ๐๓.๐๐ น. อนุญาตให้รถบัณฑิตและญาติบณ
ั ฑิตเข้ามหาวิทยาลัย (เฉพาะรถที่มีบัตรอนุญาตติดหน้ารถ) และจอด
ตามพื้นที่ที่กาหนด
- ๐๔.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณลานหินสีด้านทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ตามจุดนัดหมายที่กาหนด (ห้ามบัณฑิตพกสิ่งของตามที่ฝ่ายจัดการบัณฑิตแจ้ง)
- ๐๕.0๐ น. อาจารย์นาแถวบัณฑิตเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ผ่านเครือ่ งสแกน
- ๐7.๐๐ น. แขกผูม้ ีเกียรติ คณาจารย์ ผู้บริหาร กรรมการสภามหาวิทยาลัยเข้าในเขตพิธี
- ๐๘.๐๐ น. ฝ่ายจัดการบัณฑิต ชีแ้ จงกาหนดการขั้นตอนในงาน
- ๐๘.๔๕ น. - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา คณะผู้บริหาร เฝ้ารับเสด็จ
- พระราชทานปริญญาบัตรแก่บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ๑๑.๔๕ น. บัณฑิตและนักศึกษาตั้งแถวรอส่งเสด็จ
- ๑๒.๑๕ น. รถยนต์พระที่นั่งออกจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-๕การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ลงทะเบียนทาง http//reg.ubu.ac.th หรือแจ้งด้วยตนเองที่งาน
ทะเบียนฯและจะต้องดาเนินการชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อย เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา เงินกู้เพื่อ
การศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่ตั้ง ครรภ์ซึ่งมีอายุครรภ์เกิน ๗ เดือน (นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการคลอด และอาจเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ตามวัน เวลา และสถานที่ จึงจะมี สิทธิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ผู้สาเร็จการศึกษาไม่สามารถฝึกซ้อมย่อยกับคณะของตนเองในวันที่
กาหนดไว้ได้ ให้ยื่นคาร้องต่อคณบดีคณะที่นักศึกษาสาเร็จการศึกษา หรือประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อขอฝึกซ้อม
ย่อยในวันอื่นตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตกาหนด
๒. ข้อกาหนดสาหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็วเรียบร้อยถูกต้องและสวยงาม ก่อนเข้ารับการ
ฝึกซ้อม ผู้สาเร็จการศึกษา ควรเตรียมตัวล่วงหน้า อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ โดย
เคร่งครัด เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว ควรฝึกซ้ อมด้วยตนเอง โดยมีข้อกาหนดในการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ดังนี้
๒.๑ ผู้ทไี่ ม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมใหญ่
๒.๒ ผูไ้ ม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ จะถูกตัดรายชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๓ ผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัตติ ามประกาศของมหาวิทยาลัยเรื่อง การแต่งกายของผู้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งต้องทาทรงผม และสวมรองเท้าและอื่น ๆ ให้ถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลัย
๒.๔ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่พิการ มีโรคประจาตัว หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่จาเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อย เขียนคา
ร้องเพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดที่นั่ง และดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป
๒.๕ สาหรับผู้ที่ยังมีสถานะเป็นภิกษุ ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในสิ้นเดือนตุลาคม
๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถแสดงความจานงขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ เหตุสุดวิสยั ในการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๓.๑.๑ กรณีที่ผสู้ าเร็จการศึกษาตัง้ ครรภ์และมีครรภ์อายุเกิน ๗ เดือนนับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือคลอด
บุตรแล้วไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๑.๒ กรณีที่ผสู้ าเร็จการศึกษาประสบอุบตั ิเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน
๓.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาของผูส้ าเร็จการศึกษาเสียชีวิตในช่วงเวลากาหนดฝึกซ้อมและการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๓.๑.๔ กรณีผสู้ าเร็จการศึกษากาลังศึกษาหรือทางานในต่างประเทศ
๓.๑.๕ กรณีสดุ วิสยั อื่นๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมตั ิเป็นรายๆไป
๓.๒ การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้สาเร็จการศึกษาดาเนินการดังนี้
๓.๒.๑ ยื่นคาร้องและแสดงหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาทุกครั้งที่ขอผ่อนผัน

-๖๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยจะผ่อนผันให้ได้ไม่เกิน ๒ ครั้งติดต่อกัน
๓.๒.๓ การยื่นคาร้องเพือ่ ขอผ่อนผันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุสุดวิสัยดังกล่าว ในการยื่นครั้ง
แรกจะต้องเป็นปีที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผูส้ าเร็จการศึกษาที่มิได้แจ้งขอเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรตามที่กาหนด จะไม่มสี ิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป
๔. การปฏิบัตติ นของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๑ การแต่งกายของบัณฑิต
๔.๑.๑ การแต่งกายวันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย
ในการรายงานตัวและการซ้อมย่อย ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องแต่งกายสุภาพ ได้แก่
- บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ ควรสวม
รองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร
- บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา กางเกงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร
๔.๑.๒ การแต่งกายวันซ้อมใหญ่
ในวันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปริญ ญาบัตร ต้องสวมครุยวิทยฐานะ และ
รองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร สาหรับข้าราชการทหาร ตารวจ ควรนากระบี่มาเพื่อใช้ฝึกซ้อมด้วย ให้ตัดเล็บสั้น ห้ามทาสีเล็บ
ให้ทาผมทรงสุภาพเรียบร้อย ห้ามทาผมสีฉูดฉาด
๔.๑.๓ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร
การแต่งกายประกอบการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประกาศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้ (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)

การแต่งกาย
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร ตารวจ

รายละเอียด
- ข้าราชการตารวจและทหาร ชัน้ สัญญาบัตร
- สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
- คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่
- นาถุงมือสีขาวไปด้วย
- การทาผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
- ข้าราชการตารวจและทหาร ชัน้ ประทวน
- สวมเครื่องแบบตามทีส่ ่วนราชการต้นสังกัดกาหนด (ชุดสาหรับเข้าเฝ้า)
- สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)
- ติดบัตรประจาตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา
- คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี)
- นาถุงมือสีขาวไปด้วย
- การทาผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)
* เครื่องแบบปกติของทหาร ต้องมีถุงมือขาวและกระบี่ กรณีการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรไม่ต้องมีหมวก

-๗บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงาน/พนักงานของรัฐ
บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ไม่ใช่ข้าราชการ
พลเรือน หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ

แต่งเครื่องแบบปกติขาว ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด
๑. ให้สวมเสื้อและกางเกงแบบราชปะแตนสีขาว ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด ติด
แผงคอและเข็มติดแผงคอสีเงินตามแบบของมหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง
๒. ทรงผมและสีผม เป็นทรงและสีสุภาพ
๓. สาหรับผู้นับถือศาสนาซิกข์ ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะ สีขาว หรือสีดา บัณฑิตทีไ่ ว้หนวด
เครา ให้ตดั แต่งให้สะอาดเรียบร้อย
๔. สวมถุงเท้าสีดาและรองเท้าหุ้มส้นสีดา แบบเรียบปิดปลายเท้า ห้ามมีโลหะ
ประดับรองเท้า
ระดับปริญญาตรี
ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต แขนสั้น ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด กระโปรงทรงตรง
สีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่าให้พอดี
กับแถบสารดปลายครุยวิทยฐานะ
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑. ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงทรงตรง สีกรมท่า
ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่า ให้พอดีกับแถบ
สารดปลายครุยวิทยฐานะแล้วสวมทับด้วยเสื้อสูทสีเดียวกับกระโปรงให้ติดกระดุม
เสื้อสูททุกเม็ด
๒. สาหรับสตรีมุสลิม ให้ใช้ฮิญาบสีดา
๓. ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ ชนิดเต็มตัว ไม่มลี วดลาย
๔. สวมรองเท้าหุ้มส้นทรงสุภาพ สีดา ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ไม่มลี วดลาย
ไม่มสี ่วนประกอบทีเ่ ป็นโลหะบนรองเท้า
๕. ทาทรงผมทรงสุภาพ ไม่ทาสีฉดู ฉาด
บัณฑิตหญิงมีครรภ์ สวมชุดคลุมด้านบนเป็นเสื้อสีขาวคอเชิต้ แขนสั้น ติดกระดุม
บัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด เย็บต่อกับกระโปรงสีกรมท่า ความยาวของกระโปรงให้ยาว
คลุมเข่าให้พอดีกับแถบสารดปลายครุยวิทยฐานะ สาหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้
สวมสูทสีเดียวกับกระโปรง และไม่ต้องติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน

หมายเหตุ บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถกระทาได้ โดยแต่งกายตาม
ระเบียบของศาสนา

-๘การแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท
การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิม

การสวมผ้าคลุมศีรษะของบัณฑิตหญิงมุสลิม

ระดับปริญญาตรี

-๙ข้อควรปฏิบัติสาหรับข้าราชการทหาร/ตารวจ
ให้จับกระบีด่ ้วยมือซ้าย โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนหัวช้าง ส่วนนิ้วอื่นเรียงติดกันจับด้ามกระบีไ่ ว้
- ถุงมือวางทาบอยู่ใต้หัวแม่มือ ปลายถุงมือห้อยลงมาทาบกับโกร่งกระบี่
- กุมกระบี่ให้ตั้งตรงตามแนวขาซ้าย ปลายฝักกระบี่จรดตั้งบนพื้นใกล้เท้าซ้ายหน้าส้นรองเท้า
- ข้อศอกซ้ายงอไปข้างหลังขนานข้างลาตัว
วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กาหนดไว้นี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ อาทิ งานพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญา
บัตร ฯลฯ ถือเป็นหลักปฏิบัติในแบบเดียวกันทั้งสามเหล่าทัพ เนื่องจากความยาวของกระบี่เหล่า ทร. และ ทอ. สั้นกว่าทหารเหล่า ทบ. (ทบ.กระบี่
ยาว ๙๐ ซม. ทร. กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และ ทอ. กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) และเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนทีใ่ นพิธีนั้นๆ
-

๔.๑.๔ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตรสาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ผู้สาเร็จการศึกษาวิชา
ทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรี (ว่าที่ ร.ต.)
๑. สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่า) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) และมีเครื่องหมาย
ประกอบเครื่องแบบและกระบี่ ดังนี้
๑.๑ บ่าอินธนูตามชั้นยศ
๑.๒ เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา
๑.๓ เครื่องหมาย นก ติดคอเสื้อซ้าย
๑.๔ อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร)
๑.๕ กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง
๑.๖ ปีกผู้โดดร่มพาราเซลติดหน้าอกขวา ส่วนปีกกระโดดหอให้ติดหน้าอกซ้าย (เท่านั้น)
๑.๗ กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ตารวจ)
๑.๘ สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบีไ่ ด้
๑.๙ ถุงมือ ใช้สีขาวล้วน
๑.๑๐ ป้ายชื่อแบบโลหะ แบบ ๑ แถว (ชื่อภาษาไทย) ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๗.๕ ซม. หนา ๐.๑ ซม.
๑.๑1 รองเท้าหนังแบบทหาร แบบผูกเชือก หรือแบบฮาฟ

ตัวอย่างป้ายชื่อ

- ๑๐ -

การแต่งกายชุดว่าที่ร้อยตรี

ที่มา : ภาพจากเพจ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสรรค์
ข้อปฏิบัติในการแต่งกายสาหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต
ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สาเร็จการศึกษาวิชาทหาร
1. สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิค์ ว่า) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) เละมีเครื่องหมาย
ประกอบเครื่องแบบและกระบี่ ดังนี้
1.1 บ่าอินธนูตามชั้นยศ
1.2 เครื่องหมายเหล่าคอที่คอเสื้อขวา
1.3 เครื่องหมาย นก ติดคอเสื้อซ้าย
1.4 อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร)
1.5 กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง
1.6 ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา
1.7 กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ตารวจ)
1.8 สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพื่อคล้องกระบีไ่ ด้
1.9 ถุงมือ ใช้สีขาว

- ๑๑ เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบ ว่าทีร่ ้อยตรี บัณฑิตชาย

- ๑๒ -

- ๑๓ -

- ๑๔ -

- ๑๕ -

- ๑๖ -

- ๑๗ การแต่งเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี บัณฑิตหญิง

สิ่งย้าเตือนในการแต่งเครื่องแบบ
บัณฑิตที่มคี วามประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
บัณฑิตชาย
๑. ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงผมสั้น เกรียน ด้านข้างขาว ด้านบนยาว ๒-๓ ซม. (หากไม่ตัดตามระเบียบ ทางกองอานวยการ
ร่วมถวายความปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)
๒. ใส่ชุดปกติขาว เครื่องแบบต้องสวมให้ถูกต้องตามระเบียบกาหนด
๓. เครื่องหมายต้องติดให้ถูกต้อง
๔. ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น (หัวมนแบบผูกเชือกหรือฮาฟแบบมีซิบ ขัดมัน)
๕. ต้องนากระบี่และเครื่องประกอบกระบี่หามาให้ครบถ้วน
บัณฑิตหญิง
๑. เครื่องแบบตามตัวอย่าง
๒. ไม่ประดับกระบี่
หมายเหตุ/แนะนา
๑. กระบี่ไม่สมควรนาออกมาชักเล่น หรือให้ผู้อื่นถือเล่น (ในวันซ้อมและวันจริง)
๒. ขณะสวมเครื่องแบบงดการแสดงกิริยาที่ไม่สมควรเพราะจะทาให้เสื่อมเสียสถาบันฯ
๓. ไม่นาช่อดอกไม้มาติดที่ชุดครุยหรือเครื่องแบบโดยเด็ดขาด
๔. ไม่สูบบุหรี่ขณะสวมเครื่องแบบ

ที่มา : http://www.academic.cmru.ac.th/congrat/pdf56/detail_glow1.pdf

- ๑๘ ๔.๒ การฝึกซ้อม
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์เป็นเรื่องที่สาคัญมากจึงควรฝึกซ้อมให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเชี่ยวชาญ
และมั่นใจว่าจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น
๑. การฝึกซ้อมย่อย
มหาวิทยาลัยจะกาหนดการฝึกซ้อมย่อย ประมาณ ๒ วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร โดยกาหนดวัน เวลา และสถานที่ให้
เป็นไปตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย
ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย มีดังนี้
(๑) ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่งตามลาดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่ง โดยเด็ดขาด
(๒) ระหว่างการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยจะแจ้งกาหนดการ รวมทั้งข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
(๓) ชมวีดีทัศน์การรับปริญญา การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีการต่างๆ
(๔) คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตจัดให้มกี ารสาธิตการเดินเข้าจังหวะ การทาความเคารพ การรับปริญญาบัตร การเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ
(๕) ฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกลุ่มย่อย ในเรื่องการลุก-นั่ง การเดิน จังหวะ การเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การถือปริญญาบัตร การทาความเคารพ
(๖) ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฝึกซ้อมการลุกจากที่นั่งในแต่ละแถวให้พร้อมเพรียงกัน การลุกขึ้นถวายความ
เคารพ (จะมีไฟให้สญ
ั ญาณในการลุกขึ้น กรณีแถวซ้ายจะอยูด่ ้านซ้าย แถวขวาจะอยู่ด้านขวา) การเดินเพื่อขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
การถวายความเคารพ การรับปริญญาบัตร การเดินกลับเข้าแถว
(๗) ในระหว่างการฝึกซ้อมหากมีผเู้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคนใดยังทาไม่ถูกต้อง ในเรื่องการรับปริญญาบัตร หรือการทา
ความเคารพ ให้คณะกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิตทาการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคล
(๘) หลังจากการฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ประธาน/กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกล่าวสรุป พิธีกรประกาศกาหนดการ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ให้บณ
ั ฑิตทราบ
อีกครั้ง
๒. การซ้อมใหญ่
กาหนดการซ้อมใหญ่ คือ ช่วงเช้าหลังการถ่ายภาพหมู่ก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ๒ วัน ณ สถานที่จริง บัณฑิตจะต้อง
รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด
๔.๓ การถ่ายภาพหมู่
กาหนดการถ่ายภาพหมู่ คือ ช่วงเช้าของวันฝึกซ้อมใหญ่ ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ๒ วัน สาหรับลาดับ
ของการถ่ายภาพหมู่เป็นไปตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย ผูเ้ ข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ประสงค์จะถ่ายภาพหมูต่ ้องปฏิบัตดิ ังต่อไปนี้
๑. รายงานตัว และตั้งแถว (จุดรายงานตัวและจุดตั้งแถว ดูตามเอกสาร) ตามสถานที่กาหนด โดยมี เจ้าหน้าที่ของแต่ละคณะจะ
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว
๒. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะ
๓. จะประกาศเรียกแถว เพื่อรอเข้าถ่ายภาพตามลาดับ ณ บริเวณที่จัดเตรียมไว้ก่อนกาหนดการถ่ายภาพ ๓๐ นาที
๔. กาหนดเวลาและลาดับการถ่ายภาพหมู่ ให้เป็นไปตามกาหนดการที่กาหนด
๕. กรณีการการถ่ายภาพหมู่ของคณะผ่านไปแล้ว จะไม่มีการถ่ายภาพซ้า/เพิ่มเติมอีก ดังนั้นผู้มาไม่ทันเวลา ที่กาหนดจะไม่ได้ถ่ายภาพหมู่

- ๑๙ ๔.๔ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี
เพื่อเป็นการถวายความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามที่
บัณฑิตทุกคนพึงปฏิบัติ ดังนี้
๑. ห้ามนาโทรศัพท์ อุปกรณ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าในเขตพิธี
๒. ห้ามนาอาวุธ ของมีคม กระเป๋า ถุงทุกชนิดเข้าในเขตพิธี
๓. ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม
๔. ห้ามติดเครื่องประดับผมทุกชนิด ห้ามประดับดอกไม้และใส่เครื่องประดับใดๆ ที่ทรงผม
๕. ห้ามสวมนาฬิกาเข้าในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๖. ห้ามสวมแหวน และเครื่องประดับทุกชนิด
๗. ควรตัดเล็บให้สั้น ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ
๘. ห้ามนั่งไขว่ห้าง หรือเหยียดออกไปตามสบาย ไม่ควรเอาแขนพาดพักที่พนั กพิงหลังเก้าอี้ให้นั่งอย่างสารวมระหว่างพิธี
ห้ามพูดคุยเสียงดังขณะอยู่ ในเขตพิธี
๙. ห้ามลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้าระหว่างพระราชทานปริญญาบั ตร หากเจ็บป่วยไม่สบายให้แจ้งกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต
ประจาแถว หรือฝ่ายประสานงานและอานวยการให้ทราบ
๑๐. ห้ามสวมวิกผม บัณฑิตชายควรตัดผมทรงสุภาพเรียบร้อย หากไว้ผมยาวให้มัดเก็บให้เรียบร้อย
๑๑. ห้ามใส่นาหอม
้
๑๒. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพระราชพิธี
๑๓. เมื่อมีกิจที่ต้องลุกออกจากที่ ต้องถวายความเคารพก่อน และเมื่อกลับจะเข้าประจาที่เดิมต้องถวายความเคารพก่อน
เข้าประจาที่ และถ้าเสด็จผ่าน ต้องถวายความเคารพทุกครั้ง
๑๔. อาจมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ครุยขาดขณะลุกขึ้น ส้นรองเท้าหัก ทาใบปริญญาตก ทาสิ่งของตกหล่นบนเวที รองเท้าหลุด
ถุงน่องขาด ซิปแตก กระดุมหลุด กระโปรงหรือกางเกงหลวมและหลุด ระหว่างการเข้ารับ พระราชทานปริญญาบัตร หากอยู่ใ นแถว
และยังไม่ถึงเวลาเสด็จมาถึง ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุมแถวทั นที หากอยู่บนเวที ให้ตั้งสติ แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง และควร
ดาเนินการต่อไปตามขั้นตอน ห้ามหยุดชะงัก
๑๕. ให้บัณฑิตเดินตามจุดที่กาหนดต่างๆ บนเวทีอย่างเคร่งครัด ไม่ช้าหรือเร็วเกิ นไป ควรยืนหรือหยุดตามจุดที่กาหนด การ
ยืนผิดที่ผิดตาแหน่งทาให้ไม่เรียบร้อยสวยงาม และทาให้ภาพการเข้ารับปริญญาไม่สวยงาม
๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ถวายมาลัยพระกร และกล่าวคาปฏิญาณตน
มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้ แทนบัณฑิตเพื่อเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ๑ คน ถวายมาลัยพระกร ๒ คน และกล่าวคา
ปฏิญาณตน ๑ คน โดยทุกคนต้องมาฝึกซ้อมกับฝ่ายประสานงานและบริหารจัดการในวันฝึกซ้อม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกจาก
บัณฑิตที่มีบุคลิกดี พูดภาษาไทยชัดเจน ไม่ต่ืนเต้นหรือประหม่า ผู้นากล่าวคาปฏิญาณต้องมาฝึกซ้อมกับกรรมการฝ่ายจัดการบัณฑิต
ตามที่กาหนด
๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๖.๑ การเข้านั่งประจาที่ในเขตพิธี
การนั่งในที่เฝ้าฯ ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ต้องนั่งด้วยอาการสารวม
๒. ถ้านั่งบนเก้าอี้ ห้ามไขว่ห้างหรือเหยียดขาออกไปตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนักเก้าอี้
๓. เมื่อมีกิจจะต้องลุกออกจากที่นั่ง ต้องถวายความเคารพ และเมื่อจะกลับเข้าประจาที่เดิมต้องปฏิบัติ
เช่นเดียวกัน ไม่ควรผุดลุกผุดนั่งระหว่างนั่งเฝ้าฯ

- ๒๐ ๔. เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกจากพระราช
อาสน์ที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพระราชพิธี ผู้เข้าเฝ้ าฯ จะต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสด็จพระราชกรณียกิจนั้นหรือ
ในช่วงนั้น และเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์ ผู้เฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้
๕. เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีเสร็จสิ้น และเสด็จพระราชดาเนินกลับ ผู้เฝ้าฯ ต้องยืนขึ้น
ถวายความเคารพ เมื่อรถยนต์พระที่นั่งแล่นออกไปและเพลงสรรเสริญพระบารมี จบลง ผู้เข้าเฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพ
การยืนในการเข้าเฝ้าฯ ให้ปฏิบัติดังนี้
๑. การยืนเฉพาะพระพักตร์ต้องยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบข้างลาตัว
๒. ห้ามเอามือไพล่หลัง กอดอก เท้าสะเอว หรือเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง
๓. เมื่อมีเพลงสรรเสริญ พระบารมีหรือแตรแสดงความเคารพของกองทหารแถวรับเสด็จดังขึ้น ผู้อยู่ในบริเวณนั้น
ต้องยืนตรงถวายความเคารพ
๔. หากมีพระราชดารัส ให้กราบบังคมทูลในท่ายืนตรงแล้วถวายคานับ
การยืนถวายความเคารพในพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น ผู้อยู่ในบริเวณนั้นต้องยืนตรงถวายความเคารพ ในกรณีที่อยู่ในที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ให้
ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ เมื่อจบเพลงถวายความเคารพ โดยบุรุษ ให้ถวายคานับและสตรีให้ถวายความเคารพโดยการถอย
สายบัวแบบพระราชนิยม
๔.๖.๒ การเฝ้ารับเสด็จ ฯ
เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาถึง ณ
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (เปิดเพลงสรรเสริญ พระบารมี) ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรยืนตรง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (ผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต้อง
พนมมือ) และทรงประทับราชอาสน์ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพ และนั่งลงด้วยความเรียบร้อย
๔.๖.๓ การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้เข้าเฝ้าฯ จะต้องไม่เดินเข้าหรือออกผ่านพระทวาร หรือทางที่เสด็จพระราชดาเนิน และไม่ เดินบนลาดพระบาท หรือเหยียบ
ลาดพระบาทโดยเด็ดขาด กรณีจะข้ามให้เดินข้ามลาดพระบาทได้
๑. การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ ไม่ต้อง “เอางาน”
๒. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องเข้าไปถึง จุดที่กาหนดตรงที่ประทับก่อน
๓. เมื่อได้ระยะพอสมควร ให้บัณฑิตก้าวเท้าซ้ายไปยังจุดที่กาหนดตรงหน้าที่ประทับ จากนั้นก้าวเท้าขวาพร้อมกับยกมือขวา
ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
4. เมื่อรับพระราชทานแล้ วต้องถือไว้ในลักษณะเชิญอยู่ในระดับเหนือเอว โดยแขนตั้งฉากกับลาตัว ถวายความเคารพอีกครั้ง
แล้วเดินถอยหลังเฉียงประมาณ ๓ ก้าว แล้วถวายความเคารพ แล้วจึงหันหลังกลับไป ณ ตาแหน่งเฝ้าฯ ที่เดิม โดยผู้รับพระราชทาน
ต้องเชิญสิ่งของที่ได้รับพระราชทานในระดับเหนือเอว
๔.๖.๔ การถวายความเคารพ
ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะถวายความเคารพในขั้นตอนต่อไปนี้
๑. เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาถึง
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อเสด็จผ่านให้ถวายความเคารพ
๒. เมื่อองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลับมาประทับ พระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้า รับ

- ๒๑ พระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพก่อนนั่งลงประจาที่
๓. เมื่อมีสัญญาณไฟสีเขียว ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริ ญญาบัตรลุกขึ้นถวายความเคารพพร้อมกัน ก่อนเดินขึ้นรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๔. เมื่อพ้นบันไดขึ้นไปบนเวที ให้ถวายความเคารพ จุดที่ 1 และจุดที่ 2 (ตามภาพ)
๕. เมื่อได้รับพระราชทานปริญ ญาบัตรแล้ว ให้ถอยหลัง ๓ ก้าว โดยให้ทามุมเฉียงประมาณ ๔๕ องศา และให้
ถวายความเคารพ จุดที่ 3 (ตามภาพ) หลังจากนั้นจึงหมุนตั วกลับก่อนเดินลงจากเวที
๖. เมื่อถึงที่นั่งผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องรอสัญญาณไฟสีแดง และให้ถวายความเคารพพร้อมกัน
แล้วจึงนั่งลงอย่างสารวม

ผังการเดินขึ้นเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจุดถวายความเคารพ

- ๒๒ การถวายคานับ
การถวายคานับเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของสุภาพบุรุษ ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ หรือเข้าเฝ้าเพื่อ
ทูลเกล้าฯ หรือน้อมเกล้าฯ ถวายสิง่ ของหรือรับพระราชทานสิ่งของ หรือปฏิบัติกจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะพระพักตร์ หรือ
หน้าพระที่นั่ง รวมไปถึงการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป การถวายคานับ มี
ขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
๑. ให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกแต่พองาม มือทั้งสองแนบลาตัว
๒. ค้อมลาตัวพอประมาณ พร้อมกับก้มศีรษะลง
๓. แล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้า ๆ พร้อมตั้งลาตัวจนตั้งอยู่ในตรง
การถอนสายบัว
การถอนสายบัวแบบพระราชนิยม นับเป็นการแสดงความเคารพอย่างหนึ่งของสุภาพสตรี ในโอกาสได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ
หรือเข้าเฝ้าเพื่อทูลเกล้าฯ หรือน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของหรือรับพระราชทานสิ่งของ หรือปฏิบัติกจิ อย่างใดอย่างหนึ่ง เฉพาะพระพักตร์
หรือหน้าพระที่นั่ง สาหรับถวายแด่ พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และพระบรมฉายาลักษณ์
พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปการถวายความเคารพ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ยืนตรง ชักเท้าซ้าย ไปข้างหลัง แล้วลากปลายเท้าไขว้ไปทางด้านหลังของเท้าที่ยืนอยู่
๒. ย่อตัวให้ต่าลงช้าๆ แต่อย่าให้ถงึ พื้น ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือทัง้ สองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า
โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย
๓. ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง
๔. เสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลาตัว
ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บัณฑิตชาย ให้ถวายความเคารพด้วยการถวายคานับ
บัณฑิตหญิง ให้ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัวแบบพระราชนิยม

บัณฑิตชาย

บัณฑิตหญิง

- ๒๓ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (โปรดดูภาพประกอบคาอธิบาย) มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้
๑. ยืนตรง ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้น ให้เฉียงจากลาตัวพอสมควร รับพระราชทานสิ่งของโดยปลายมือตรงนิ้ว
มือชิดติดกัน มือซ้ายแนบลาตัว
๒. รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยนิ้วหัวแม่มอื อยูด่ ้านบน อีก ๔ นิ้ว อยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็ม ครึ่งล่างด้านขวา
๓. เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วดึงปริญญาบัตรเข้าแนบอกด้านขวาโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของปกปริญญาบัตร
๔. การถือปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่าลงในขณะเดินกลับที่นั่งตัว ปริญญาบัตรที่แนบอกควรอยู่
ในลักษณะค่อนข้างตั้งตรง

การเดินเมื่อถือปริญญาบัตร
๑. ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตราสถาบันฯ บนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า มือที่ถือปริญญาบัตร มีเฉพาะหัวแม่มือเท่านั้นที่
อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร นิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร และถือในลักษณะ ที่ไม่เกร็ง
๒. เดินอย่างสารวมจนถึ งที่นั่ง โดยห้ามลดปริญญาบัตรต่าลงกว่ าระดับอก เมื่อถึงที่นั่ งให้ ถวายความเคารพ แล้วนั่งอย่า ง
สารวมจนสิ้นสุด พิธีฯ

- ๒๔ การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ
บัณฑิตต้องสารวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยูห่ น้าที่ประทับและฝึกการยืน การเดิน การนั่ง ให้ถูกวิธี ดังนี้
การยืนต่อหน้าที่ประทับ ให้ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและมือทั้งสองข้างแนบลาตัว
การเดินต่อหน้าที่ประทับ ให้เดินอย่างสารวม หลังตรง แขนแนบลาตัวไม่โยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรือ สั้นเกินควร
การนั่งต่อหน้าที่ประทับ ให้นั่งด้วยอาการสารวมและสงบ ไม่ไขว่หา้ ง ไม่ถอดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิดปริญญาบัตรหรืออ่านสูจบิ ัตร
ข้อควรปฏิบัติสาหรับบัณฑิต
๑. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๒. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมด้วยตนเองหรือในหมู่เพื่อนบัณฑิตด้วยกัน
๓. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธกี ารเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจชัดเจน
๔. สวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เข้าฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปัญหารองเท้ากัด และให้กรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมได้ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
๕. บัณฑิตควรจัดการเรื่องที่พัก และการเดินทางให้ผู้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณพิธีฯ
๖. บัณฑิตควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่นๆ
๗. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือที่เสี่ยงต่อการทาให้ท้องเสีย
ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย
๘. ขณะนัง่ ในห้องพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอย่างสารวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า ควรจัดชายครุยให้
เรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทาให้ครุยขาดได้
๙. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อที่อ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกับลาดับของตน ไม่ตอ้ งชะงัก รอให้เดินเข้าไปรับ
พระราชทานปริญญาบัตรตามลาดับเป็นปกติ
๑๐. เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บณ
ั ฑิตตั้งสติให้มั่นคงแล้ว
ค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั้นเอง
๑๑. บัณฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม
๑๒. หากบัณฑิตมีความจาเป็นที่ตอ้ งได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพื่ออาจารย์ผู้ควบคุมแถว จะได้ให้ความ
ช่วยเหลือ
ข้อห้ามสาหรับบัณฑิต
๑. ห้าม ขาดการฝึกซ้อม ทั้งการซ้อมย่อยที่คณะ และการซ้อมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ บัณฑิตต้องเซ็นชื่อรายงานตัว
ไว้เป็นหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมฯ คณะกรรมการ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒. ห้าม นาสิ่งของต่างๆ เข้าในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
ข้อควรระวังเรื่องการแต่งกาย
๑. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้ว และกามะหยี่ รองเท้าห้ามมีกันสึก
หรือเกือกม้าที่เป็นโลหะ
๒. ห้ามบัณฑิตทาสีผม และให้ทาผมทรงสุภาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรียบร้อย อนุญาตให้ติดได้เฉพาะกิ๊บเสียบผมสี
ดาเท่านั้น
๓. บัณฑิตหญิงไม่สวมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในห้องพิธีเย็นมาก
๔. เพื่อไม่ให้เข็มขัดของบัณฑิตหญิงเลื่อนจากขอบกระโปรง ให้ทาตัวหนอนที่ขอบกระโปรง ห้ามใช้คลิปที่เป็น โลหะหนีบ เพราะ

- ๒๕ เครื่องตรวจวัตถุจะมีเสียงดังทาให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า
๕. บัณฑิตทุกคนให้ตัดเล็บมือสั้น และไม่ทาสีเล็บ
๖. บัณฑิตชายตัดผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย
๗. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด

ผังที่นั่งและการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

- ๒๖ จุดรายงานตัวและตั้งแถวบัณฑิต วันที่ 11 ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐4.๐๐ น.
ณ บริเวณลานหินสี ทางทิศตะวันออกอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

จุดรายงานตัวบริเวณหน้าลานหินสี

- ๒๗ แผนผังแสดงตาแหน่งที่จอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ๒๘ แผนผังแสดงตาแหน่งที่จอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

- ๒๙ -

ภาคผนวก

- ๓๐ -

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

ม.อุบลฯ สัมพันธ์
มือกระชับจับไว้ให้คงมัน่

มองตากันเรารู้ทันใด

ภูมิใจนักเพราะรักเรายิ่งใหญ่

จับมือไว้ร่วมใจสัมพันธ์

* มีเพียงเราที่เข้าใจกันดี

พร้อมจะมีสิ่งดีให้กัน

** ให้เลือ่ งลือระบือทั่วเขตขันธ์

ว่าเรานั้นคือ ม.อุบลฯ

มือกระชับจับไว้ให้คงแน่น

โอบดินแดนสุดซึ้งกมล

ยามจากไปดวงใจไม่วายหม่น

กลิ่น อุบลฯ ซึ้งจนชีวัน

(ซ้า *,** )

- ๓๑ -

คาปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบ
ฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า .......................... (กล่าวชื่อนามสกุลตนเอง)
ผู้แทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอพระราชทานพระวโรกาส นาบัณฑิตทีไ่ ด้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้
กล่าวคาปฏิญาณว่า”
บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต) “ข้าพระพุทธเจ้า .. (บัณฑิต กล่าวชื่อ
นามสกุลตนเอง) จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
จะบาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี ประกอบสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
และใช้วิชาความรูท้ ี่ได้รบั จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปในทางที่ชอบ
โดยคานึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน
ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครูอาจารย์
และจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสืบไป”
ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

- ๓๒ -

เพลงสรรเสริญพระบารมี
คาร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ทานอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร)
ข้าวรพุทธเจ้า

เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาล

บุญดิเรก

เอกบรมจักริน

พระสยามินทร์

พระยศยิ่งยง

เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา

ปวงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล

ธ ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ดัง

หวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย

ชโย

ฝ่ายจัดการบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1

ครุยวิทยฐานะ
ครุยวิทยฐานะ เป็นชุดพิธีการ ถือธรรมเนียมปฏิบัติมาจากพิธีสาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากประเทศตะวันตก
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรับธรรมเนียมนี้มาประยุกต์ใช้ โดยได้กาหนดชุดครุยขึ้น เพื่อใช้ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร และจะใช้ ชุดครุ ยชนิดนี้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึง ปริญญาวิทยฐานะทางการศึกษาตามที่สาเร็จ
การศึกษา การที่มหาวิทยาลัยใดจะกาหนดชุดครุย เป็นเครื่องแสดงวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยได้นั้น มหาวิทยาลัยจะต้องตรา
เป็นกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนั้นๆ ผู้ใดไม่ได้สาเร็จ
การศึกษาในปริ ญญานั้น หากมีการนาชุดครุยประเภทนี้มาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากมหาวิทยาลัยถือเป็นโทษทางอาญา
มีโทษสูงสุดถึงจาคุก ชุดครุยที่ใช้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในยุคปัจจุบันมีหลากหลายแบบ ตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะ
กาหนดขึ้น จาแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่
๑. ครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย มีลักษณะแบบครุย จะเป็นครุยคล้ายชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุ นนางสมัย
โบราณ หรือที่เรียกว่าครุยเทวดา แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดเนื้อผ้าและสี เช่น ครุย เนื้อผ้าโปร่ง ครุย
เนื้อผ้าทึบ ครุยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะครุยโบราณพระราชพิธีไทย
๒. ครุยแบบตามแบบตะวันตก จะมีลักษณะเป็นครุย คลุม เช่น ครุยตุลาการ หรือทนายความ มีแบบที่มีหมวก กับ
แบบที่ ไ ม่ มี ห มวก ประดั บ ฮู ด ครุ ย ประจ าต าแหน่ ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง อาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัยมีลักษณะแบบตะวันตก
๓. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา
และครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ านวน ๓ ฉบั บ ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ ฉ บั บ ปี ที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครุยวิทยฐานะบัณฑิต ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโทและปริญญาเอก แต่ละระดับมีครุย ลักษณะ
เดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยไม่มีแยกสี หรือแยกคณะ ภายใต้ความคิด “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งเดียว”
ครุยระดับปริญญาตรี เป็นผ้าโปร่งสีน้าเงินพื้นสารดเป็นสีขาว มีแถบสีในแถบสีสารด ติดเข็มวิทยฐานะสีน้าเงิน
ครุยระดับปริญญาโท เป็นผ้าโปร่งสีน้าเงินพื้นสารดสีดา มีแถบสีในแถบสีสารด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง
ครุยระดับปริญญาเอก เป็นผ้าต่วนสีแดง มีแถบสีในแถบสีสารด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง

ครุยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสีและแถบสารด แตกต่างกัน ซึ่งมีความหมาย ดังนี้
สีทอง
หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสวขจรขจายด้านวิชาการ
สีขาว
หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรมทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
สีชมพู
หมายถึง สีของดอกบัวเป็นสีประจาจังหวัดอุบลราชธานี
สีน้าเงิน หมายถึง สีของความมั่นคงหนักแน่นเป็นปึกแผ่นด้านวิชาการ
สีเหลืองสด หมายถึง สีประจามหาวิทยาลัย
สีดา
หมายถึง สีแห่งความเป็นสัจธรรมจริงแท้ แน่นอน
สีแดง
หมายถึง สีแห่งความมานะบากบั่นทาคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง
ครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้
ครุยประจาตาแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย
ครุยประจาตาแหน่งอธิการบดี
ครุยประจาตาแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครุยประจาตาแหน่งคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ความแตกต่างระหว่างครุยระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก
ลักษณะ
เนื้อผ้า
แถบสารด

ครุยปริญญาตรี
ผ้าโปร่งสีน้าเงิน
พื้นแถบสารดสีขาว มีแถบสารด
รอบชุด รอบปลายแขน และมี
แถบสารด บริเวณกลางต้นแขน
๑ แถบ

ครุยปริญญาโท
ผ้าโปร่งสีน้าเงิน
พื้นแถบสารดสีดา มีแถบสารด
รอบชุด รอบปลายแขน และมี
แถบสารดบริเวณกลางต้นแขน ๑
แถบ และบริเวณข้อศอก ๑ แถบ

เข็มวิทยฐานะ

สีเงิน

สีทอง

ครุยปริญญาเอก
ผ้าต่วนสีแดง
พื้นแถบสารดสีขาว มีแถบสารดรอบ
ชุด รอบปลายแขน และมีแถบสารด
บริเวณกลางต้นแขน ๑ แถบ และ
บริเวณข้อศอก ๑ แถบ
สีทอง

ความแตกต่างระหว่างครุยประจาตาแหน่ง
ลักษณะ

ครุยนายกสภา

ครุยอธิการบดี

ครุยกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
เนื้อผ้า
เสื้อคลุม ผ้าสีดา มีผ้า เสื้อคลุม ผ้าสีดา
เสื้อคลุม ผ้าสีดา
คล้องคอ
มีผ้าคล้องคอ
มีผ้าคล้องคอ
แถบสารด
แถบสารดกลางเสื้อสี
แถบสารดกลางเสื้อสีเหลือง แถบสารดกลางเสื้อสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
มีผ้าคล้องคอ มีแถบสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
แถบสีเหลือง และสีน้าเงิน เหลือง และสีน้าเงิน ซึ่งเป็น แถบสีเหลือง และสีน้า
ซึ่งเป็นสีประจา
สีประจามหาวิทยาลัย มี
เงิน ซึ่งเป็นสีประจา
มหาวิทยาลัย มีแถบสีแดง แถบสีแดงกลางแขนเสื้อ ๓ มหาวิทยาลัย มีแถบสี
กลางแขนเสื้อ ๓ แถบ
แถบ แสดงฐานะกรรมการ แดงกลางแขนเสื้อ ๓
แสดงฐานะกรรมการสภา สภา
แถบ แสดงฐานะ
กรรมการสภา
ลักษณะตาแหน่ง มีสังวาลสีทอง แสดง
มีสังวาลสีเงิน แสดง
แถบสีแดงกลางแขน
ตาแหน่งนายกสภา
ตาแหน่งอธิการบดี
เสื้อ ๓ แถบ
มหาวิทยาลัย
เข็มวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะสีทอง
เข็มวิทยฐานะสีทอง
เข็มวิทยฐานะสีทอง

ครุยคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย
เสื้อคลุม ผ้าสีดา
มีผ้าคล้องคอ
แถบสารดกลางเสื้อสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ มี
แถบสีเหลือง และสีน้า
เงิน ซึ่งเป็นสีประจา
มหาวิทยาลัย มีแถบสี
แดงกลางแขนเสื้อ ๓
แถบ แสดงฐานะ
อาจารย์
แถบสีเหลืองกลางแขน
เสื้อ ๓ แถบ
เข็มวิทยฐานะสีทอง

คู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
ที่ปรึกษา

อาจารย์จรวยพร แสนทวีสุข
อาจารย์ปิยณัฐ สร้อยคา

ประธาน
รองประธาน
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นายฐิติกรณ์รัศม์
นายครรคิด
นางธัญญพัทธ์
นางสายพิณ
นางปทัดตา

ภัททสิริภูวดล
เครือวัลย์
ในเกษตรธนพัฒน์
พลสินธุ์
มุขขันธ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ภาพประกอบ
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ปีที่จัดทา

๒๕๖2

สถานที่จัดทา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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