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สารบัญ 

          หน้า 

• สารบัญ           ก 
• พิธีพระราชทานปริญญาบัตร        ๑ 
• ตารางการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร/กำหนดการต่าง ๆ   ๒ 
• การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร      ๕ 

๑. การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร    ๕ 
๒. ข้อกำหนดสำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร    ๕ 
๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร      ๖ 
๔. การปฏิบัติตนของบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     ๖ 

 ๔.๑ การแต่งกายของบัณฑิต        ๖ 
 ๔.๒ การฝึกซ้อม        ๒๑ 
 ๔.๓ การถ่ายภาพหมู่       ๒๒  
 ๔.๔ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่าง ๆ ในการเข้าเฝ้าในเขตพิธี   ๒๒ 
 ๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ผู้แทนบัณฑิตเฝ้ารับเสด็จ  

 และผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน       ๒๓ 
 ๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     ๒๓ 

• ข้อปฏิบัติของบัณฑิต และกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๓๐  
• ผังท่ีนั่งของบัณฑิต และผังการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต    ๓๑ 
• จุดรายงานตัวและตั้งแถวของบัณฑิตวันซ้อมใหญ่และวันรับจริง   ๓๕ 
• แผนผังแสดงตำแหน่งจอดรถ วันพระราชทานปริญญาบัตร    ๓๖ 
• แผนผังแสดงเส้นทางจราจร วันพระราชทานปริญญาบัตร    ๓๗ 

 
ภาคผนวก          3๘ 

๑. มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพลงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสัมพันธ์   
๒. คำปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
๓. เพลงสรรเสริญพระบารมี                  
๔. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การใช้ครุยวิทยฐานะ  

และครุยประจำตำแหน่ง  
๕. ครุยวิทยฐานะ          
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

  พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย ถือกำเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู ้สำ เร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            
ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๓ และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นจนถึงปัจจุบัน   

   นับตั ้งแต่ร ัชสมัย  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              
ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบัณฑิตที ่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยทรงพระกรุณา        
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหา
วชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์มาในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน 
๒๕๓๖ ณ อาคารเรียนรวม ๑ นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐลำดับที่ ๑๖ จาก ๒๔ สถาบันจากการลำดับปีพุทธศักราชการ
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก  

 

จวบจนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิเกล้าเจ้ าอยู่หัว         
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราช
ดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การเสด็จพระราชดำเนินแทน
พระองค์นั้น ในพิธีจะประดับด้วยธงพระปรมาภิไธยย่อ “วปร” ใช้เพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จ      
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พระราชดำเนินมาถึงพิธี และหน้าที่ประทับจะมีพระครุฑพ่าห์ซึ ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
ในความหมายจึงเสมือนหนึ่งกระทำด้วยพระองค์เอง  (รับพระราชทานจากพระหัตถ์ของพระองค์เอง) 

   ปีการศึกษา 256๓ นี้ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันพุธที่ ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ  พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดวันซ้อม    
รับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้  

กำหนดการฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

วันที่ 1๒-๑๓ และ1๕ ธันวาคม ๒๕6๔ 
วันแรก กิจกรรม 

วันที่ 1๒ ธันวาคม  ๒๕6๔ 
(วันซ้อมย่อย) 

ช่วงเช้า: ฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด 
- ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. บัณฑิตรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมย่อย บัณฑิตทุกคนลงทะเบียนและเข้ารับ    
การฝึกซ้อมตามสถานที่กำหนด รายละเอียด ดังนี้ 

- บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  
- คณะเกษตรศาสตร์  ห้อง 5201 อาคารเรียนรวม 5  
- คณะวิทยาศาสตร์  ลานกิจกรรมอาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์  ลานกิจกรรม ชั้น ๑ อาคาร EN ๖ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
- คณะเภสัชศาสตร์  ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ชั้น ๒ คณะเภสัชศาสตร์ 
- คณะศิลปศาสตร์  โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ 
- คณะนิติศาสตร์  ห้อง ๒๓๐๕ อาคารเรียนรวม ๒ ชั้น ๓ คณะนิติศาสตร์ 
- คณะรัฐศาสตร์  ห้อง POL ๓o๑ คณะรัฐศาสตร์หลังใหม่ ชั้น ๓  

อาคารปฏิบัติการรวมด้านสังคมศาสตร์ 
 -    คณะศิลปประยุกต์ฯ  ห้องประชุมมันปลา ชั้น ๓ คณะศิลปประยุกต์ฯ 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ห้อง CMP ๑๐3 ชั้น ๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
- คณะบริหารศาสตร์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๒ 
- คณะพยาบาลศาสตร์  ห้องเรียน NU 201 ชั้น 2  คณะพยาบาลศาสตร์ 

- ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. บัณฑิตฝึกซ้อมตามคณะที่ต้นสังกัด  
ช่วงบ่าย : อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
- ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ น. รายงานตัวตามจุดนัดหมาย บัณฑิตทุกคนรายงานตัวและฝึกซ้อมย่อย  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตามท่ีคณะนัดหมาย ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1 บริเวณภายในตัวอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑. บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก)      ๒. คณะเกษตรศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 2 บริเวณชั้น 2 ของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

๑. คณะพยาบาลศาสตร์                       ๒. คณะบริหารศาสตร์ 
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กลุ่มท่ี 3 บริเวณภายนอกอาคารด้านหลังของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 
    1. คณะวิทยาศาสตร์                ๔. คณะนิติศาสตร์ 
    ๒. คณะเภสัชศาสตร์                ๕. คณะรัฐศาสตร์ 
    ๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ               ๖. คณะศิลปประยุกต์ฯ 
กลุ่มท่ี 4 บริเวณท่ีจอดรถของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
     ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กลุ่มท่ี 5 บริเวณด้านหน้าของอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
     1. คณะศิลปศาสตร์ 
- เวลา ๑๓.3๐ น. – ๑3.4๐ น. ชี้แจงกำหนดการการฝึกซ้อมและข้อปฏิบัติ 
- เวลา ๑๓.4๐ น. – ๑7.3๐ น. ฝึกซ้อม 

วันที่สอง   กิจกรรม 
วันที่ 1๓ ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

(ถ่ายภาพหมู่และ 
วันซ้อมใหญ่) 

ช่วงเช้า : ถ่ายภาพหมู่และวันซ้อมใหญ่ 
- ๐๖.๐๐ น. บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามจุดที่กำหนด บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ บริเวณลานหินสี         
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เรียงลำดับตามคณะ 
๑. ถ่ายภาพหมู่ (เริ่ม ๐๖.๓๐ น.) 

อัฒจันทร์ใหญ่  อัฒจันทร์เล็ก  

1. คณะเกษตรศาสตร์                (๐๖.๓0 น.) 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์            (06.50 น.) 
3. คณะวิทยาศาสตร์                 (๐๗.10 น.) 
4. คณะศิลปศาสตร์                   (๐7.30 น.) 
5. คณะรัฐศาสตร ์                    (07.50 น.) 
6. คณะบริหารศาสตร์                (08.10 น.) 

๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ           (๐๖.40 น.)  
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ        (๐7.00 น.)  
3. คณะเภสัชศาสตร์               (๐๗.20 น.)  
4. คณะนิติศาสตร์                  (07.40น.)  
5. คณะพยาบาลศาสตร์           (๐8.00 น.) 
6. บัณฑติศึกษา(ป.โท/เอก)       (08.20 น.)  
 

๒. ฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนฝึกซ้อมใหญ่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  
- หลังบัณฑิตถ่ายถ่ายภาพหมู่เสร็จ ให้รายงานตัวทันที ณ บริเวณอาคารสำนักงานอธิการบดี(1) 
และอาคารสำนักงานอธิการบดี(2) เพ่ือเดินเข้าสู่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
- เวลา 09.45 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการฝึกซ้อมและลำดับพิธีการฯ 
- เวลา 09.45 – 10.00 น. ประธานฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตชี้แจงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- เวลา 10.00 – 10.30 น. อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท 
- เวลา 10.30 – 12.00 น. บัณฑิตซ้อมตามกำหนดการ 
- เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ช่วงบ่าย : ฝึกซ้อมใหญ่ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.3๐ น. 
๑. การซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- เวลา 13.00 – 13.30 น. บัณฑิตประจำที่นั่ง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
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- เวลา 13.30 - 17.00 น. บัณฑิตซ้อมใหญ่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
(ลำดับคณะตามกำหนดการจริง) 
๑. บัณฑิตศึกษา 
2. คณะเกษตรศาสตร์ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. คณะบริหารศาสตร์ 
๕. คณะเภสัชศาสตร์ 
๖. คณะนิติศาสตร์ 
๗. คณะรัฐศาสตร์ 

๘. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
๙. คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐. คณะศิลปศาสตร์ 
๑๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. คณะศิลปประยุกต์ฯ 
 

๒. พิธีมอบรางวัล 
- เวลา ๑๗.๐๐ -๑๗.๓๐ น. พิธีมอบรางวัล 
 *ทั้งนี้ เวลา 10.30 น. บัณฑิตท่ีเป็นทหาร/ตำรวจแยกฝึกซ้อม ณ ห้องฝึกซ้อมบัณฑิตศึกษา            
(ปริญญาโท-เอก) ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

วันทีส่าม กิจกรรม 
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

(วันรับจริง) 
 

รับจริง (ช่วงบ่าย)  
- ๐9.3๐ น. บัณฑิตรายงานตัว และตั้งแถวบริเวณ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี (1) และ      
อาคารสำนักงานอธิการบดี (2) ตามจุดนัดหมายที่กำหนด (ห้ามบัณฑิตพกสิ่งของตามที่              
ฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิตแจ้ง) 
- 10.0๐ น. อาจารย์นำแถวบัณฑิตเดินแถวเข้าเขตพิธี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ           
พระชนมพรรษา ผ่านจุดเปลี่ยนหน้ากากอนามัย  จุดวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดสแกนรายชื่อบัณฑิต 
และจุดสแกนโลหะที่กำหนด 
- 12.40 น. - รถยนต์พระที่นั่งมาถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                - รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภา           
คณะผู้บริหาร ผู้แทน คณาจารย์ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนบัณฑิต เฝ้ารับเสด็จ 
                - พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- เสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
- อาจารย์นำแถวนำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ส่งเสด็จ 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง 
แจ้งหมายกำหนดการ 
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การเข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร 

๑. การลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร           
 บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ลงทะเบียนทาง http://graduation.ubu.ac.th/        
(พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ) และจะต้องดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เรียบร้อย 
เช่น ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา การส่งคืนหนังสือห้องสมุด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไม่อนุญาตให้บัณฑิตหญิงที่ต ั ้งครรภ์ และมีอายุครรภ์เกิน  ๗  เดือน                
(นับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงในการคลอดระหว่างพิธี 
และอาจเป็นอันตรายต่อมารดาและทารกในครรภ์   

 บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK จากโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถึงจะเข้าฝึกซ้อมได้ฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด       
จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

 
๒. ข้อกำหนดสำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง  และสวยงาม      
ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม บัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหน้า  ศึกษาคู่มือให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่าง ๆ     
โดยเคร่งครัด  เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว  ควรฝึกซ้อมด้วยตนเอง โดยมีข้อกำหนดในการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้   

 ๒.๑  บัณฑิตที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมใหญ่   
 ๒.๒  บัณฑิตไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่ จะถูกตัดชื่อและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

 ๒.๓  บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ต้องปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง การแต่งกายของผู้รับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งต้องทำทรงผม  และสวมรองเท้าและอื่น ๆ ให้ถูกต้องตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย  
 ๒.๔  บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีความพิการ  มีโรคประจำตัว  หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่
จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด  ระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้แจ้งคณะต้นสังกัดในวันฝึกซ้อมย่อย 
เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้จัดที่นั่ง และดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป   
 ๒.๕  บัณฑิตที่มีสถานะเป็นพระภิกษุ  ให้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายในวันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
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๓. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 บัณฑิตสามารถแสดงความจำนงขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
 ๓.๑ เหตุสุดวิสัยในการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร     
  ๓.๑.๑ กรณีท่ีบัณฑิตหญิงตั้งครรภ์และมีครรภ์อายุเกิน ๗ เดือนนับถึงวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
หรือคลอดบุตรแล้วไม่เกิน ๑ เดือน      
  ๓.๑.๒ กรณีท่ีบัณฑิตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน     
  ๓.๑.๓ กรณีบิดาหรือมารดาของบัณฑิตเสียชีวิตในช่วงเวลากำหนดฝึกซ้อมและการเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร   

  ๓.๑.๔ กรณบีัณฑิตกำลังศึกษาหรือทำงานในต่างประเทศ   
  ๓.๑.๕ กรณีบัณฑิตเข้าสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงาน
เอกสาร อ่ิน ๆ ในวันที่ซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ 

  ๓.๑.๖ กรณีสุดวิสัยอื่นๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 
 ๓.๒ การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการ ดังนี้    
  ๓.๒.๑ บัณฑิตยื่นคำร้องผ่านระบบยืนยันสิทธิ์  

  ๓.๒.๒ มหาวิทยาลัยจะผ่อนผันให้ได้ไม่เกิน ๑ ครั้งติดต่อกัน    
  ๓.๒.๓ การยื่นคำร้องเพ่ือเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยเหตุสุดวิสัย การยื่นครั้งแรก
จะต้องเป็นปีที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมิได้แจ้งขอเลื่อนการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษาถัดไป 
 

๔. การปฏิบัติตนของบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
 ๔.๑ การแต่งกายของบัณฑิต    
  ๔.๑.๑ การแต่งกายวันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย   
  วันรายงานตัวและวันซ้อมย่อย บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องแต่งกายสุภาพ ได้แก่    

- บัณฑิตหญิง ไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาวหรือสั้นจนเกินไป ไม่ควรสวมกางเกง ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้า
ผ้าใบ ควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร   

- บัณฑิตชาย ไม่ควรสวมกางเกงวอร์ม กางเกงกีฬา กางเกงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบ  ควรสวม
รองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร    

  ๔.๑.๒ การแต่งกายวันซ้อมใหญ่                        
  วันซ้อมใหญ่ บัณฑิตต้องแต่งกายให้เหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร  ต้องสวมครุยวิทยฐานะ และ
รองเท้าที ่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร  สำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ ควรนำกระบี่มาเพื ่อใช้ฝึกซ้อมด้วย              
ให้ตัดเล็บสั้น  ห้ามทาสีเล็บ  ให้ทำผมทรงสุภาพเรียบร้อย  ห้ามทำผมสีฉูดฉาด    
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  ๔.๑.๓ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร                     
   การแต่งกายประกอบการใช้ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีดังนี้  (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)   
 

การแต่งกาย รายละเอียด 
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการทหาร  ตำรวจ - ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร  

-   สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว  
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา  
    (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)  
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา 
-   คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบี่ 
-   นำถุงมือสีขาวไปด้วย  
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
* เครื่องแบบปกติของทหาร  ต้องมีถุงมือขาวและกระบี่ กรณีการเข้ารับ 
พระราชทานปริญญาบัตร ในงดเว้นการสวมหมวก  
- ข้าราชการตำรวจและทหาร ชั้นประทวน    
-   สวมเครื่องแบบปกติขาว   
-   สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา  
    (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง)  
-   ติดบัตรประจำตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา  
-   การทำผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)  
 

บัณฑิตที่เป็นข้าราชการพลเรือน  
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของ
รัฐ 

แต่งเครื่องแบบปกติขาว  ติดเครื่องหมายตามต้นสังกัด 
- บัณฑิตชาย  ตัดผมให้ดูเรียบร้อย 
- บัณฑิตหญิง ให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย  
 

บัณฑิตชายระดับปริญญาตรี ไม่ใช่
ข้าราชการพลเรือน หรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

๑. ให้สวมเสื้อและกางเกงแบบราชปะแตนสีขาว ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน 
๕ เม็ด  ติดแผงคอและเข็มติดแผงคอสีเงินตามแบบของมหาวิทยาลัย     
ทั้งสองข้าง  
๒. ทรงผมและสีผม เป็นทรงและสีสุภาพ  
๓. สำหรับผู้นับถือศาสนาซิกข์ ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะ สีขาว หรือสีดำ บัณฑิต
ที่ไว้หนวดเครา ให้ตัดแต่งให้สะอาดเรียบร้อย  
๔. สวมถุงเท้าสีดำและรองเท้าหุ้มส้นสีดำ  แบบเรียบปิดปลายเท้า        
ห้ามมโีลหะประดับรองเท้า 
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บัณฑิตหญิงท่ีไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ 
พนักงานของรัฐ 

ระดับปริญญาตรี  
ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  แขนสั้น  ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด  
กระโปรงทรงตรง 
สีกรมท่าด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ  ความยาวของกระโปรงให้ยาวคลุม
เข่าให้พอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ 
ระดับบัณฑิตศึกษา  
๑. ให้สวมเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรง     
ทรงตรง สีกรมท่า ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพความยาวของกระโปรงให้
ยาวคลุมเข่า ให้พอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะแล้วสวมทับด้วย
เสื้อสูทสีเดียวกับกระโปรงให้ติดกระดุมเสื้อสูททุกเม็ด  
๒. สำหรับสตรีมุสลิม  ให้ใช้ฮิญาบสีดำ 
๓. ให้สวมถุงน่องสีเนื้อ  ชนิดเต็มตัว  ไม่มีลวดลาย  
๔. สวมรองเทา้หุ้มส้นทรงสุภาพ  สีดำ  ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว  
ไม่มีลวดลาย  ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะบนรองเท้า  
๕. ทำทรงผมทรงสุภาพ  ไม่ทำสีฉูดฉาด  
บัณฑิตหญิงมีครรภ์  สวมชุดคลุมด้านบนเป็นเสื้อสีขาวคอเชิ้ต  แขนสั้น 
ติดกระดุมบัณฑิตสีเงิน ๕ เม็ด เย็บต่อกับกระโปรงสีกรมท่า  ความยาว
ของกระโปรงให้ยาวคลุมเข่าให้พอดีกับแถบสำรดปลายครุยวิทยฐานะ   
สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาให้สวมสูทสีเดียวกับกระโปรง  และไม่ต้องติด
กระดุมบัณฑิตสีเงิน     
  

 
หมายเหตุ ๑ บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตามระเบียบของศาสนาสามารถ 
กระทำได้  โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
 
หมายเหตุ ๒ บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสหกิจ หรือพนักงานของรัฐ ที่มีสิทธิสวมชุดเครื่องแบบปกติขาว 
ควรติดเข็มที่ระลึกเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ ปี และเข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒ ตามข้อสั่งการของ
สำนักนายกรัฐมนตรี 
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                                     *การแต่งกายของบัณฑิตทั่วไป* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ระดับปริญญาเอก                             ระดับปริญญาโท                                 ระดับปริญญาตรี 

                                                                      

*การแต่งกายของสตรีมุสลิม* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสวมผ้าคลุมศีรษะของบัณฑิตหญิงมุสลิม 
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ข้อควรปฏิบัติสำหรับข้าราชการทหาร ตำรวจ 

 -  ให้จับกระบี่ด้วยมือซ้าย โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนหัวช้าง ส่วนนิ้วอ่ืนเรียงติดกันจับด้ามกระบี่ไว้ 
 -  ถุงมือวางทาบอยู่ใต้หัวแม่มือ  ปลายถุงมือห้อยลงมาทาบกับโกร่งกระบี่   
 -  กุมกระบี่ให้ตั้งตรงตามแนวขาซ้าย  ปลายฝักกระบี่จรดตั้งบนพื้นใกล้เท้าซ้ายหน้าส้นรองเท้า   
 -  ข้อศอกซ้ายงอไปข้างหลังขนานข้างลำตัว 
วิธีปฏิบัติในการถือกระบี่และถุงมือที่กำหนดไว้นี ้  เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมงานพระราชพิธี  รัฐพิธี  และพิธีต่าง ๆ อาทิ  งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร  วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  การเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และพิธี
ประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ  ถือเป็นหลักปฏิบัติในแบบเดียวกันทั้งสามเหล่าทัพ  เนื่องจากความยาวของ
กระบี่เหล่า ทร. และ ทอ. สั้นกว่าทหารเหล่า ทบ. (ทบ.กระบี่ยาว ๙๐ ซม. ทร. กระบี่ยาว ๘๕ ซม. และ ทอ. กระบี่ยาว ๘๕ ซม.) 
และเพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนที่ในพิธีนั้น ๆ 
   

   ๔.๑.๔ การแตง่กายวันพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศ 
ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็นว่าที่ร้อยตรี (ว่าที่ ร.ต.)  
   

๑. สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ำ) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) และ         
มีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ 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 ตำรวจ) 
   ๑.๘ สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพ่ือคล้องกระบี่ได้ 
   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 
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การแต่งกายชุดว่าที่ร้อยตรี 
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ข้อปฏิบัติในการแต่งกายสำหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร 
1. สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบกปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธิ์คว่ำ) (ทหารเรือเหมือนข้าราชการพลเรือน) 

และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ 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 ตำรวจ) 
 1.8 สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพ่ือคล้องกระบี่ได้ 
 1.9 ถุงมือ ใช้สีขาว 
 

เครื่องหมายและอุปกรณ์ประกอบเครื่องแบบว่าที่ ร.ต. บัณฑิตชาย 
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การแต่งเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรีหญิง 

                              

                             สิ่งย้ำเตือนการแต่งกายเครื่องแบบ 

บัณฑิตที่มีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 บัณฑิตชาย      
  ๑. ครุยวิทยฐานะ  
  ๒. เครื่องแบบปกติขาว นายทหารสัญญาบัตร 
  ๓. กระดานบ่าว่าที่ร้อยตรี 
  ๔. เครื่องหมายสังกัด (นก.) นอกประจำการ  
  ๕. เครื่องหมายเหล่า (ตามคำสั่งแต่งตั้งยศ) 

๖. แพรแถบย่อ (แบบใหม่) 
๗. กระดุมเสื้อ สีทอง ทบ. 
๘. ป้ายชื่อแบบโลหะ 
๙. ปีกกระโดดหอหรือความสามารถอ่ืน (ถ้ามี) 
๑๐. กระบี่ สายโยงกระบี่ และสามชาย 
๑๑. ถุงมือสีขาว 
๑๒. รองเท้าหนังขัด (แบบฮาฟล์) 
๑๓. ทรงผม ข้างขาว 3 ด้าน ด้านบนยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร 
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 บัณฑิตหญิง  
 ๑. ครุยวิทยฐานะ  
 ๒. เครื่องแบบปกติขาว (แบบข้าราชการหญิง) 
 ๓. กระดานบ่าว่าที่ร้อยตรี 
 ๔. เครื่องหมายสังกัด (ทบ.) ทหารบก  
 ๕. เครื่องหมายเหล่าสารบรรณ (สบ.) 

๖. แพรแถบย่อ (แบบใหม่) 
๗. กระดุมเสื้อ สีทอง ทบ. 
๘. เนคไทสีดำ 
๙. ป้ายชื่อแบบโลหะ 
๑๐. ปีกกระโดดหอหรือความสามารถอ่ืน (ถ้ามี) 
๑๑. รองเท้าคัทชู (ห้ามใช้แบบปลายแหลม) 
๑๒. รวบผมให้เรียบร้อย หรือติดเน็ตผมให้เรียบร้อย 

ข้อควรพึงระวัง  
          ๑. กระบี่ไม่สมควรนำออกมาชักเล่น หรือให้ผู้อื่นถือเล่น (ในวันซ้อมและวันจริง)  
 ๒. ขณะสวมเครื่องแบบงดการแสดงกิริยาที่ไม่สมควรเพราะจะทำให้เสื่อมเสียสถาบันฯ  
 ๓. ไม่นำช่อดอกไม้มาติดที่ชุดครุยหรือเครื่องแบบโดยเด็ดขาด  
 ๔. ไม่สูบบุหรี่ขณะสวมเครื่องแบบ 

 
๔.๒  การฝึกซ้อม   
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์  เป็นเรื่องที่สำคัญมากจึงควรฝึกซ้อมให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว 
เชี่ยวชาญ  และมั่นใจว่าจะไม่มีการผิดพลาดเกิดขึ้น 
 ๑. การฝึกซ้อมย่อย      
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะกำหนดการฝึกซ้อมย่อย  ประมาณ ๒ วันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร          
โดยกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่ให้เป็นไปตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย 
ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย มีดังนี้ 
 (๑) บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนั่งตามลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่ง 
โดยเด็ดขาด  
 (๒) ระหว่างการฝึกซ้อม  มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการ  รวมทั้งข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบหรือเรื่องอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 (๓) ชมวีดีทัศน์การรับปริญญาบัตร  การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และพิธีการต่าง ๆ   
 (๔) คณะกรรมการฝ่ายบรหิารจดัการบัณฑิต  จดัให้มีการสาธิตการเดินเข้าจังหวะ การทำความเคารพ การรับปริญญา
บัตร การเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ     
 (๕) ฝึกซ้อมบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกลุ่มย่อย  ในเรื่องการลุก-นั่ง การเดิน จังหวะ การเข้า
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รับพระราชทานปริญญาบัตร การถือปริญญาบัตร การทำความเคารพ   
 (๖) ให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ฝึกซ้อมการลุกจากที่นั่งในแต่ละแถวให้พร้อมเพรียงกัน  การลุก
ขึ้นถวายความเคารพ (อาจารย์นำแถวใช้สัญญาณมือในการลุกขึ้น และถวายความเคารพ) การเดินเพ่ือขึ้นรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การถวายความเคารพ  การรับปริญญาบัตร  การเดินกลับเข้าแถว   
 (๗) ระหว่างการฝึกซ้อมหากมีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคนใดยังทำไม่ถูกต้อง  ในเรื่องการรับ
ปริญญาบัตร หรือการถวายความเคารพ  ให้คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต ทำการฝึกซ้อมเป็นรายบุคคล     
 (๘) หลังจากการฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว  ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิตกล่าวสรุป  พิธีกรประกาศกำหนดการ 
รวมทั้งข้อมูลต่าง  ๆ ให้บัณฑิตทราบอีกครั้ง 
 ๒. การซ้อมใหญ่      
 กำหนดการซ้อมใหญ่  เป็นช่วงเช้าหลังการถ่ายภาพหมู่เรียบร้อยแล้วก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ๒ วัน 
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา บัณฑิตจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัด 

๔.๓  การถ่ายภาพหมู่ 
 กำหนดการถ่ายภาพหมู่  เป็นช่วงเช้าของวันฝึกซ้อมใหญ่  ซึ่งจะเป็นวันก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร  ๒ วัน 
สำหรับลำดับของการถ่ายภาพหมู่เป็นไปตามกำหนดการของมหาวิทยาลัย บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่
ประสงค์จะถ่ายภาพหมู่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. รายงานตัวและตั้งแถวตามสถานที่กำหนด โดยมีกรรมการของแต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและ
ควบคุมการจัดแถว   
 ๒. บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะ   
 ๓. กรรมการฝ่ายบันทึกภาพจะประกาศเรียกแถว  เพื่อรอเข้าถ่ายภาพตามลำดับ  ณ บริเวณท่ีจัดเตรียม         
ก่อนกำหนดการถ่ายภาพ  ๓๐ นาที   
 ๔. กำหนดเวลาและลำดับการถ่ายภาพหมู่  ให้เป็นไปตามกำหนดการทีม่หาวิทยาลัยกำหนด   
 ๕. กรณีการถ่ายภาพหมู่ของคณะผ่านไปแล้ว  จะไม่มีการถ่ายภาพซ้ำเพ่ิมเติมอีก  ดังนั้น บัณฑิตมาไม่ทันเวลา ที่กำหนดจะ
ไม่ได้ถ่ายภาพหมู่ 

๔.๔ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆ การเข้าเฝ้าในเขตพิธี 
 เพ่ือเป็นการถวายความปลอดภัยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  มีข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามที่บัณฑิต
ทุกคนพึงปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑.  ห้ามนำโทรศัพท์ อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทุกชนิด เข้าในเขตพิธี   
 ๒.  ห้ามนำอาวุธ ของมีคม กระเป๋า ถุง ทุกชนิด เข้าในเขตพิธี   
 ๓.  ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม   
 ๔.  ห้ามติดเครื่องประดับผม ทุกชนิด ห้ามประดับดอกไม้และใส่เครื่องประดับใดๆ ที่ทรงผม   
 ๕.  ห้ามสวมใส่นาฬิกาเข้าในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
 ๖.  ห้ามสวมแหวนและเครื่องประดับทุกชนิด   
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 ๗.  ควรตัดเล็บให้สั้น ห้ามไว้เล็บยาว และทาสีเล็บ  
 ๘.  ห้ามนั่งไขว่ห้าง หรือเหยียดออกไปตามสบาย ไม่ควรเอาแขนพาดพักที่พนักพิงหลังเก้าอ้ี ให้นั่งอย่าง
สำรวมระหว่างพิธี ห้ามพูดคุยขณะอยู่ในเขตพิธี  
 ๙.  ห้ามลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ำระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  หากเจ็บป่วยฉุกเฉินให้แจ้งอาจารย์นำ
แถวบัณฑิตที่นั่งประจำแถวทราบ   
 ๑๐.  ห้ามสวมวิกผม บัณฑิตชายควรตัดผมทรงสุภาพเรียบร้อย หากไว้ผมยาวให้มัดเก็บให้เรียบร้อย   
 ๑๑.  ห้ามใส่น้ำหอม   
 ๑๒.  ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพิธี   
 ๑๓.  เมื่อมีกิจที่ต้องลุกออกจากที่นั่ง  ต้องถวายความเคารพก่อน และเมื่อกลับเข้าประจำที่นั่งเดิมต้อง    
ถวายความเคารพก่อนนั่งประจำที่  และถ้าเสด็จพระราชดำเนินผ่าน ต้องถวายความเคารพทุกครั้ง   
 ๑๔.  หากมีเหตุฉุกเฉิน เช่น ครุยขาดขณะลุกขึ้น ส้นรองเท้าหัก ทำใบปริญญาตก ทำสิ่งของตกหล่นบนเวที 
รองเท้าหลุด ถุงน่องขาด ซิปแตก กระดุมหลุด กระโปรงหรือกางเกงหลวมและหลุด  ระหว่างการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร หากอยู่ในแถวและยังไม่ถึงเวลาเสด็จมาถึง ให้แจ้งอาจารย์นำแถวทันที หากอยู่บนเวที ให้ตั้งสติ 
แก้ปัญหาด้วยความระมัดระวัง และควรดำเนินการต่อไปตามขั้นตอน  ห้ามหยุดชะงัก   
 ๑๕.  ให้บัณฑิตเดินตามจุดที่กำหนดต่าง ๆ บนเวทีอย่างเคร่งครัด ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป ควรยืนหรือหยุด     
ตามจุดที่กำหนด การยืนผิดที่ผิดตำแหน่งทำให้ไม่เรียบร้อยสวยงาม และทำให้ภาพการเข้ารับพระราชทานปริญญาไม่
สวยงาม  

๔.๕ ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร ผู้แทนบัณฑิตเฝ้ารับเสด็จ และผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน    
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตเพื่อเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร จำนวน ๑ คน ผู้แทน
บัณฑิตเฝ้ารับเสด็จ จำนวน  ๒ คน และผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน จำนวน ๑ คน โดยผู้แทนบัณฑิตทุกคน  
ต้องมาฝึกซ้อมกับฝ่ายประสานงานและอำนวยการ ในวันฝึกซ้อมย่อย ตาม วัน เวลา และสถานที่  ที่กำหนด สำหรับ
การฝึกซ้อมใหญ่  มหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน จากบัณฑิตที่มีบุคลิกดี พูดภาษาไทย
ชัดเจน ไม่ตื่นเต้นหรือประหม่า ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตนต้องมาฝึกซ้อมกับกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต 
ตามที่กำหนด การแต่งกายสำหรับผู้แทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน ให้แต่งกายสุภาพเหมาะสม สะอาด และรองเท้า
ควรเป็นรองเท้าสีดำ 

๔.๖ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร       
 ๔.๖.๑  การเข้านั่งประจำที่ในเขตพิธี การนั่งในเขตพิธี ควรปฏิบัติ ดังนี้   
  ๑.  ต้องนั่งด้วยอาการสำรวม   
  ๒.  ห้ามไขว่ห้างหรือเหยียดขาออกไปตามสบายหรือยกแขนขึ้นพาดพนักเก้าอ้ี   
   ๓.  ไม่ควรผุดลุกผุดนั่งระหว่างนั่งในเขตพิธี    



- ๒๔ - 
 

  ๔.  เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จออกจากพระราชอาสน์         
ที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการพิธี ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท จะต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสด็จ       
พระราชกรณียกิจนั้น และเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์ ผู้ เข้าเฝ้าฯ ต้องถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้    
  ๕.  เมื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพิธีเสร็จสิ้น และเสด็จพระราชดำเนินกลับผู้เข้าเฝ้าฯ     
ต้องยืนขึ ้นถวายความเคารพ เมื ่อรถยนต์พระที ่นั ่งแล่นออกไป และเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ผู ้ เข้าเฝ้าฯ          
ต้องถวายความเคารพ 

 การยืนการเข้าเฝ้าฯ  ให้ปฏิบัติดังนี้   
  ๑.  การยืนเฉพาะพระพักตร์ต้องยืนตรงขาชิด  ปลายเท้าแยกพองาม มือทั้งสองแนบข้างลำตัว   
  ๒.  ห้ามเอามือไพล่หลัง กอดอก เท้าสะเอว หรือเอามือล้วงกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง   
  ๓.  เมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารมี หรือแตรแสดง ความเคารพของกองทหารแถวรับเสด็จดังขึ้น       
ผู้เข้าเฝ้าที่อยู่ในบริเวณนั้นต้องยืนตรงถวายความเคารพ   
  ๔.  หากมีพระราชดำรัส  ให้กราบบังคมทูลในท่ายืนตรงแล้วถวายคำนับ   

การยืนถวายความเคารพในเขตพิธีที่มีการบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี   
 เพลงสรรเสริญพระบารมีบรรเลงเพ่ือถวายความเคารพ  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว
ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระบรมวงศ์  ลำดับชั้น หรือผู้ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เป็นผู้แทนพระองค์ 
เมื่อมีเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้น  ผู้เข้าเฝ้าอยู่ในเขตพิธี  ต้องยืนตรงถวายความเคารพ  ดังนี้ 
 กรณีที่อยู่ในที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ให้ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ  เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมีถวายความ
เคารพ  โดยบุรุษ และสตรี  (เฉพาะสตรีที่แต่งเครื่องแบบ) ให้ถวายคำนับ  ส่วนสตรีที่ไม่สวมเครื่องแบบถวายความ
เคารพโดยวิธีถอนสายบัวแบบพระราชนิยม    

 ๔.๖.๒ การเฝ้ารับเสด็จ ฯ   
  เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถึง            
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี) ให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรยืนตรงและเอียงลำตัวไปตามองค์ประธานในพิธี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม
บรมราชกุมารี จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต้องพนมมือ) และ
ทรงประทับราชอาสน์  บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพ และนั่งลงด้วยอาการสำรวม 
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 ๔.๖.๓ การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
 บัณฑิตต้องไมเ่ดินบนลาดพระบาท หรือเหยียบลาดพระบาทโดยเด็ดขาด 
 ๑.  การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ ์ไม่ต้อง “เอางาน” 
 ๒.  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องเข้าไปให้ถึงจุดกล่องสี่เหลี่ยม ตรงหน้าที่ประทับก่อน   
 ๓.  บัณฑิตก้าวเท้าซ้ายและเท้าขวาชิดเข้ากล่องสี่เหลี่ยม พร้อมยกมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร        
เมื่อรับพระราชทานแล้วต้องถือไว้ในลักษณะเชิญอยู่ในระดับเหนือเอว โดยแขนตั้งฉากกับลำตัว  เดินถอยหลังเฉียง 
ประมาณ 45 องศา ประมาณ ๓ ก้าว  และถวายความเคารพ หมุนขวาเดินลงเวทีอย่างสำรวม  ตรงไปยังตำแหน่งที่นั่ง    
เข้าเฝ้าฯ ดังเดิม โดยบัณฑิตท่ีรับพระราชทาน ต้องเชิญสิ่งของที่ได้รับพระราชทานในระดับเหนือเอว 
 ๔.๖.๔ การถวายความเคารพ   
  บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องถวายความเคารพตามลำดับขั้นตอน ต่อไปนี้  
  ๑.  เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา
ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาถึงภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา  เมื่อเสด็จผ่านให้ถวายความเคารพและเอียงลำตัวไปตามองค์
ประธาน 
  ๒.  เมื่อองค์ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเสด็จประทับพระราชอาสน์เรียบร้อยแล้ว      
บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายความเคารพก่อนนั่งลงประจำที่  
  ๓.  เมื่อมีสัญญาณมือจากอาจารย์นำแถว ให้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลุกขึ้น       
ถวายความเคารพก่อนเดินขึ้นบนเวที  
  ๔.  เมื่อพ้นบันไดขึ้นไปบนเวที บัณฑิตถวายความเคารพ จุดที่ ๑  (ตามภาพ)  

  ๕.  จากจุดถวายความเคารพที่ ๑ ให้บัณฑิตเดิน ซ้าย-ขวา-ชิด ไปถึงจุดถวายความเคารพ จุดที่ ๒  
(ตามภาพ) แล้วถวายความเคารพ 

  ๖.  จากจุดถวายความเคารพที่ ๒ ให้บัณฑิตเดิน ซ้าย-ขวา-ซ้าย-ชิด-รับ-แนบอก  

๗.  เมื่อได้รับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว  ให้ถอยหลัง ๓-๔ ก้าว โดยให้ทำมุมเฉียงประมาณ ๔๕ 
องศา ณ จุดถวายความเคารพที่ 3  ให้ถวายความเคารพ หลังจากนั้นจึงหมุนขวาเดินลงเวทีอย่างสำรวม  (ตามภาพ)  
  ๘.  เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแถวเดินถึงที่นั่ง บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องรอ
สัญญาณมือจากอาจารย์นำแถว และถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลง   
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ผังการเดินขึ้นเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจุดถวายความเคารพ 

 

 
การถวายคำนับ          

 การถวายคำนับ  เป็นการแสดงความเคารพของสุภาพบุรุษท่ีสวมเครื่องแบบ (กรณีไม่ใส่หมวก) ในโอกาส
ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จ หรือเข้าเฝ้าเพ่ือทูลเกล้าฯ หรือน้อมเกล้าฯ ถวายสิ่งของหรือรับพระราชทานสิ่งของ  หรือ
ปฏิบัติกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เฉพาะพระพักตร์หรือหน้าพระที่นั่ง  รวมไปถึงการถวายความเคารพพระบรมฉายา
ลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมรูป การถวายคำนับ มีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้   
 ๑. ให้ยืนตรงขาชิด ปลายเท้าแยกแต่พองาม  มือทั้งสองแนบลำตัว   
 ๒. ค้อมลำตัวพอประมาณ พร้อมกับก้มศีรษะลง   
 ๓. แล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้าๆ พร้อมตั้งลำตัวจนตั้งอยู่ในตรง   
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การถอนสายบัว 
การถอนสายบัวแบบพระราชนิยม สำหรับถวายแด่ พระมหากษัตริย์  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ         

พระบรมวงศานุวงศ์  และพระบรมฉายาลักษณ์  พระบรมสาทิสลักษณ์  พระบรมรูปการถวายความเคารพ         
วิธีนี้ใช้เฉพาะสตรี มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้   
 ๑. ยืนตรง ชักเท้าซ้าย ไปข้างหลัง แล้วลากปลายเท้าไขว้ไปทางด้านหลังของเท้าท่ียืนอยู่   
   ๒. ย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆ แต่อย่าให้ถึงพ้ืน ขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้ยกมือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้า
ขาเหนือเข่า โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย  
 ๓. ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาลง  
 ๔. เสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัว 
 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  บัณฑิตชายให้ถวายความเคารพด้วย
การถวายคำนับ (ท่าโค้งคำนับ)   บัณฑิตหญิงให้ถวายความเคารพด้วยการถอนสายบัว (แบบพระราชนิยม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

            บัณฑิตชาย                                              บัณฑิตหญิง 

 

 

 

 



- ๒๘ - 
 

การรับพระราชทานปริญญาบัตร (โปรดดูภาพประกอบคำอธิบาย) มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้  
 ๑. ยืนตรง ยื่นแขนขวาออกไปข้างหน้าพร้อมกับยกมือขึ้น ให้เฉียงจากลำตัวพอสมควร จะรับพระราชทานสิ่งของ
โดยปลายมือตรงนิ้วมือชิดติดกัน มือซ้ายแนบลำตัว  
 ๒. รบัพระราชทานปริญญาบัตร โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน อีก ๔ นิ้ว อยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็ม 
ครึ่งล่างด้านขวา  
 ๓. เมื่อรับปริญญาบัตรแล้วดึงปริญญาบัตรเข้าแนบอกด้านขวาโดยให้หัวแม่มืออยู่ด้านบนของปกปริญญาบัตร  
 ๔. การถอืปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่ำลงในขณะเดินกลับที่นั่งตัว ปริญญาบัตรที่
แนบอกควรอยู่ในลักษณะค่อนข้างตั้งตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินเมื่อถือปริญญาบัตร  
 ๑. ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตราสถาบันฯ บนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า มือที่ถือปริญญาบัตร มีเฉพาะ
หัวแมมื่อเท่านั้นที่อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร นิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร และถือในลักษณะ ที่ไม่เกร็ง  
 ๒. เดินอย่างสำรวมจนถึงที่นั่ง โดยห้ามลดปริญญาบัตรต่ำลงกว่าระดับอก เมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพ 
แล้วนั่งอย่างสำรวมจนสิ้นสุดพิธีฯ    

การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ  
 บัณฑิตต้องสำรวมและระมัดระวัง อากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยู่หน้าที่ประทับและฝึกการยืน การเดิน การนั่งของตน
ให้ถูกวิธี ดังนี้  
 การยืนต่อหน้าที่ประทับ  ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและมือทั้งสองข้างแนบลำตัว 
 การเดินต่อหน้าที่ประทับ เดินอย่างสำรวม หลังตรง แขนแนบลำตัวไม่โยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นเกินควร  
 การนั่งต่อหน้าที่ประทับ ให้นั่งด้วยอาการสำรวมและสงบ ไม่ไขว่ห้าง ไมถ่อดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิดปริญญาบัตร  
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ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต  
 ๑. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  
 ๒. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมด้วยตนเอง 
 ๓. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจชัดเจน  
 ๔. สวมรองเท้าท่ีจะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เข้าฝึกซ้อม และให้กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมได้
ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่  
 ๕. บัณฑิตควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอ่ืนๆ 
 ๖. วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือท่ีเสี่ยงต่อการทำ
ให้ท้องเสีย ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย  
 ๗. ขณะนั่งในห้องพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอย่างสำรวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า       
ควรจัดชายครุยให้เรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทำให้ครุยขาดได้  
 ๘. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อที่อ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกับลำดับของตน ไม่ต้องชะงัก     
รอให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับเป็นปกติ  
 ๙. เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บัณฑิตตั้งสติให้
มั่นคงแล้วค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั้นเอง  
 ๑๐. บัณฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม  
 ๑๑. บัณฑิตมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพ่ืออาจารย์นำแถวจะได้ให้ความ
ช่วยเหลือ 

ข้อห้ามสำหรับบัณฑิต  
 ๑. ห้าม ขาดการฝึกซ้อม ทั้งการซ้อมย่อยที่คณะ และการซ้อมใหญ่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ บัณฑิตต้อง
สแกนรายชื่อรายงานตัวไว้เป็นหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝึกซ้อมฯ คณะกรรมการ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
 ๒. ห้าม นำสิ่งของต่าง ๆ เข้าในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด    

ข้อควรระวังเรื่องการแต่งกาย เพิ่มเติม  
 ๑. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้ว และกำมะหยี่ 
รองเท้าห้ามมีกันสึก หรือเกือกม้าท่ีเป็นโลหะ  
 ๒. ห้ามบัณฑิตทำสีผม และให้ทำผมทรงสุภาพ หากผมยาวให้เกล้าหรือเก็บผมให้เรียบร้อย อนุญาตให้ติดได้
เฉพาะกิ๊บเสียบผมสีดำเท่านั้น  
 ๓. บัณฑิตหญิงไม่สวมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในห้องพิธีเย็นมาก  
 ๔. เพื่อไม่ให้เข็มขัดของบัณฑิตหญิงเลื่อนจากขอบกระโปรง ให้ทำตัวหนอนที่ขอบกระโปรง ห้ามใช้คลิปที่เป็น 
โลหะหนีบ เพราะเครื่องตรวจวัตถุจะมีเสียงดังทำให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า  
 ๕. บัณฑิตทุกคนให้ตัดเล็บมือสั้น และไม่ทำสีเล็บ  
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 ๖. บัณฑิตชายตัดผมและโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย  
 ๗. ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด    

ข้อปฏิบัติของบัณฑิต และกรรมการดำเนินงาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 256๓ 

1. ข้อปฏิบัติก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
1.1. บัณฑิตต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกคน ก่อนวันฝึกซ้อมและวันพระราชทานปริญญาบัตร  
1.2. กรรมการทุกคนต้องได้รับการตรวจ ATK หรือ RT-PCR ก่อนปฏิบัติหน้าที่ 
1.3. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรืออยู่รวมกับผู้อ่ืน 
1.4. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ชุมชนแออัด 
1.5. ล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์บ่อย ๆ  
1.6. ให้เว้นระยะห่าง เมื่ออยู่ในที่ชุมชนแออัด 
1.7. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ๆ ใช้ช้อน ส้อม จาน ส่วนตัวในการรับประทานอาหาร 
1.8. พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 - 8 ชัว่โมง ก่อนซ้อมหรือเข้าร่วมซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร 
1.9. ควรงดของมึนเมาทุกชนิด และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีโอกาสทำให้เกิดอาการท้องร่วงได้ เช่น ส้มตำ 

ยำ หมูกระทะ อาหารรสจัด หรืออาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็นต้น 
1.10. ควรรับประทานอาหารหรือของว่างเป็นอย่างน้อย เพ่ือให้มีพลังงานในวันซ้อมใหญ่และวันรับ 

   พระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะช่วยลดอาการภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและลดอาการอ่อนเพลียได้ 
1.11. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด โรคหัด หัดเยอรมัน 
1.12. ฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิตแจ้งข้อมูลบัณฑิตที่มีโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องใช้ยาต่อเนื่อง ต้องการการดูแลเป็น 

   พิเศษ หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ให้แจ้งฝ่ายการแพทย์และปฐมพยาบาล ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 256๔ 
2. ข้อปฏิบัติก่อนวันซ้อมย่อย 

2.1. ทุกคนต้องได้รับการคัดกรองประวัติเสี่ยง ต่อโรคโควิด-19 (ตามแบบคัดกรองความเสี่ยง COVID-19 เบื้องต้น) 
และวัดอุณหภูมิร่างกาย 

2.2. ปฏิบัติตามข้อ 1.๓ – 1.11 เป็นประจำ 
3. ข้อปฏิบัติก่อนวันซ้อมใหญ่  

3.1. ทุกคนที่เข้าร่วมซ้อมใหญ่ ต้องได้รับการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo 
scan)     เครื่องตรวจจับคลื่นความร้อนของร่างกายเพ่ือคัดกรองอุณหภูมิของบัณฑิตโดยใช้การเดินผ่าน หาก
พบว่าอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคโควิด-19 และ
โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่น 

3.2. ปฏิบัติตามข้อ 1.๓ – 1.11 เป็นประจำ 
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4. ข้อปฏิบัติก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
4.1. ทุกคนต้องได้รับการคัดกรอง โดยการวัดอุณหภูมิร่างกาย ผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน (Thermo scan) เครื่อง

ตรวจจับคลื่นความร้อนของร่างกายเพื่อคัดกรองอุณหภูมิของบัณฑิตโดยใช้การเดินผ่าน หากพบว่าอุณหภูมิสูง
กว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะดำเนินการตามแนวปฏิบัติการคัดกรองโรคโควิด-19 และโรคติดต่อระบบทางเดิน
หายใจอื่น 

4.2. ทุกคนต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนเข้าห้องพิธีฯ 
4.3. ทุกคนต้องเปลี่ยนหน้ากากอนามัยชิ้นใหม่ก่อนเข้าห้องพิธีฯ 
4.4. ดื่มน้ำในปริมาณท่ีพอดี ไม่อ่ิมมากจนเกินไป และห้ามงดอาหาร เพราะอาจทำให้เป็นลมได้ 
4.5. ขณะอยู่ในห้องพิธีฯ หากไม่มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ควรงดออกจากห้องพิธีฯ จนกว่าจะเสร็จสิ้นพิธีฯ  

ผังท่ีนั่งและการเดินเข้าที่นั่งของบัณฑิต 
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 ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม 256๔ 
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จุดรายงานตัวและตั้งแถวบัณฑิต  

ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี(๑) และสำนักงานอธิการบดี(๒) 
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แผนผังแสดงตำแหน่งที่จอดรถ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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แผนผังแสดงเส้นทางจราจร วันพระราชทานปริญญาบัตร 
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ภาคผนวก 
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มาร์ชมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

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

ธงสีเหลอืงสด งดงามเป็นสง่า สถานศึกษาพัฒนาความรู้กว้างไกล 
(ชาย) รม่กันเกราของเราดูเด่น สมแล้วที่เป็นรม่รั้วแดนใจ 

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

(หญิง) เราจะรว่มกันสรา้งสรรค์สิ่งด ี
เชิดชูบูชาสถาบันเราแห่งนี้ ด้วยความรักสามัคคมีิตรไมตรีแห่ง ม.อุบลฯ 

 

ม.อุบลฯสัมพันธ์ 

มือกระชับจับไว้ให้คงมัน่  มองตากันเรารู้ทันใด 

ภูมิใจนักเพราะรักเรายิ่งใหญ่   จับมือไว้ร่วมใจสัมพันธ ์

* มีเพยีงเราที่เขา้ใจกันดี  พร้อมจะมสีิ่งดีให้กัน 

** ให้เลือ่งลอืระบอืทั่วเขตขันธ์ ว่าเรานั้นคือ ม.อุบลฯ 

มือกระชับจับไว้ให้คงแน่น   โอบดินแดนสุดซึ้งกมล 

ยามจากไปดวงใจไม่วายหม่น กลิ่น อุบลฯ ซ้ึงจนชีวัน 

(ซ้ำ *,** ) 
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คำปฏิญาณของบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้แทนบัณฑิต :  (กล่าวคนเดียว) “ขอพระราชทานกราบบังคมทลูทราบ 
  ฝ่าละอองพระบาท 

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

ผู้แทนบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ขอพระราชทานพระวโรกาส นำบัณฑิตทีไ่ด้รับ 

พระราชทานปรญิญาบัตรในวันนี้ 

กล่าวคำปฏญิาณว่า” 

บัณฑิตทุกคน : (กล่าวตามผู้แทนบณัฑิต) “ขา้พระพุทธเจา้ .. (บัณฑิต กล่าวชื่อ  
นามสกุลตนเอง) จะเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
จะบำเพ็ญตนเป็นพลเมอืงดี ประกอบสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  
และใช้วิชาความรูท้ี่ได้รบัจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปในทางที่ชอบ 
โดยคำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน 
ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพนับถือครอูาจารย ์
และจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานสีืบไป”  

ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม” 
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เพลงสรรเสริญพระบารม ี
คำร้อง : สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ 

ทำนอง : พระเจนดุริยางวงค์ (ปิติ วาทยะกร) 

ข้าวรพุทธเจ้า  เอามโนและศิระกราน 

นบพระภูมิบาล  บุญดิเรก 

เอกบรมจักริน  พระสยามินทร์ 

พระยศยิ่งยง  เย็นศิระเพราะพระบริบาล 

ผลพระคุณ ธ รักษา  ปวงประชาเป็นสุขศานต์ 

ขอบันดาล  ธ ประสงค์ใด 

จงสฤษดิ์ดัง  หวังวรหฤทัย 

ดุจถวายชัย  ชโย 

 

  

ฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

ครุยวิทยฐานะ 

  ครุยวิทยฐานะ เป็นชุดพิธีการ ถือธรรมเนียมปฏิบัติมาจากพิธีสำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากประเทศ
ตะวันตก ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยรับธรรมเนียมนี้มาประยุกต์ใช้ โดยได้กำหนดชุดครุยขึ้น เพื่อใช้ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร และจะใช้ชุดครุยชนิดนี้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะทาง
การศึกษาตามท่ีสำเร็จการศึกษา การที่มหาวิทยาลัยใดจะกำหนดชุดครุย เป็นเครื่องแสดงวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยได้นั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องตราเป็นกฎหมาย พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตขึ ้นตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ ผู้ใดไม่ได้สำเร็จการศึกษาในปริญญานั้น หากมีการนำชุดครุยประเภทนี้มาใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก
มหาวิทยาลัยถือเป็นโทษทางอาญา มีโทษสูงสุดถึงจำคุก ชุดครุยที่ใช้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในยุคปัจจุบันมี
หลากหลายแบบ ตามแต่ละมหาวิทยาลัยจะกำหนดขึ้น จำแนกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 

๑.  ครุยแบบโบราณพระราชพิธีไทย มีลักษณะแบบครยุ จะเป็นครุยคล้ายชุดครุยพระยาแรกนา หรือขุนนางสมัย
โบราณ หรือที่เรียกว่าครุยเทวดา แต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกันไปตามชนิดเนื้อผ้าและสี เช่น ครุย เนื้อผ้าโปร่ง 
ครุยเนื้อผ้าทึบ ครุยบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีลักษณะครุยโบราณพระราชพิธีไทย 

๒. ครุยแบบตามแบบตะวันตก จะมีลักษณะเป็นครุยคลุม เช่น ครุยตุลาการ หรือทนายความ มีแบบที่มีหมวก กับ
แบบที่ไม่มีหมวก ประดับฮูด ครุยประจำตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัย และครุยประจำตำแหน่งอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยมีลักษณะแบบตะวันตก 

๓. ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา 
และครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน ๓ ฉบับ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยใช้ฉบับปีที่ ๓          
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีครุยวิทยฐานะบัณฑิต ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก แต่ละระดับมีครุย
ลักษณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยไม่มีแยกสี หรือแยกคณะ ภายใต้ความคิด “บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งเดียว”   

ครุยระดับปริญญาตรี เป็นผ้าโปร่งสีน้ำเงินพื้นสำรดเป็นสีขาว มีแถบสีในแถบสีสำรด ติดเข็มวิทยฐานะสีน้ำเงิน 

  ครุยระดับปริญญาโท  เป็นผ้าโปร่งสีน้ำเงินพ้ืนสำรดสีดำ  มีแถบสีในแถบสีสำรด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง 

  ครุยระดับปริญญาเอก เป็นผ้าต่วนสีแดง มีแถบสีในแถบสีสำรด ติดเข็มวิทยฐานะสีทอง 

 

 

 



 

ครุยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสีและแถบสำรด แตกต่างกัน ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสวขจรขจายด้านวิชาการ 

  สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรมทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 

  สีชมพู หมายถึง สีของดอกบัวเป็นสีประจำจังหวัดอุบลราชธานี 

สีน้ำเงิน  หมายถึง สีของความมั่นคงหนักแน่นเป็นปึกแผ่นด้านวิชาการ 

สีเหลืองสด หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัย 

สีดำ หมายถึง สีแห่งความเป็นสัจธรรมจริงแท้ แน่นอน 

  สีแดง หมายถึง สีแห่งความมานะบากบั่นทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง 

 ครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีครุยประจำตำแหน่ง สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

ความแตกต่างระหว่างระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ลักษณะ ครุยปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

เนื้อผ้า ผ้าโปร่งสีน้ำเงิน ผ้าโปร่งสีน้ำเงิน ผ้าต่วนสีแดง 

แถบสำรด พื ้นแถบสำรดสีขาว มีแถบ
สำรดรอบชุด รอบปลายแขน 
และมีแถบสำรด บริเวณกลาง
ต้นแขน ๑ แถบ 

พื ้นแถบสำรดสีดำ มีแถบ
สำรดรอบชุด รอบปลาย
แขน  และม ี แ ถ บ ส ำ ร ด
บร ิ เวณกลางต ้นแขน ๑ 
แถบ และบริเวณข้อศอก ๑ 
แถบ 

พื้นแถบสำรดสีขาว มีแถบสำรดรอบ
ชุด รอบปลายแขน และมีแถบสำรด
บริเวณกลางต้นแขน ๑ แถบ และ
บริเวณข้อศอก ๑ แถบ 

เข็มวิทยฐานะ สีเงิน สีทอง สีทอง 

  

ความแตกต่างระหว่างครุยประจำตำแหน่ง 

ลักษณะ ครุยนายกสภา ครุยอธิการบดี ครุยกรรมการสภาฯ ครุยอาจารย์ 
 

เนื้อผ้า 
 

เสื้อคลุม ผ้าสีดำ       
มีผ้าคล้องคอ 
 

 

เสื้อคลุม ผ้าสีดำ            
มีผ้าคล้องคอ 

 

เสื้อคลุม ผ้าสีดำ           
มีผ้าคล้องคอ 

 

เสื้อคลุม ผ้าสีดำ          
มีผ้าคล้องคอ 

 

แถบสำรด 

 

แถบสำรดกลางเสื้อ  
สีเหลือง มีผ้าคล้อง
คอ มีแถบสีเหลือง
และสีน้ำเงิน ซึ่งเป็น    
สีประจำ 
มหาวิทยาลัยมีแถบสี
แดงกลางแขนเสื้อ ๓ 
แถบ แสดงฐานะ
กรรมการสภา 

 

แถบสำรดกลางเสื้อสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ 
มีแถบสีเหลือง และ
สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสี
ประจำมหาวิทยาลัย 
มีแถบสีแดงกลาง
แขนเสื้อ ๓ แถบ 
แสดงฐานะกรรมการ
สภา 

 

แถบสำรดกลางเสื้อสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ 
มีแถบสีเหลือง และ
สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสี
ประจำมหาวิทยาลัย 
มีแถบสีแดงกลาง
แขนเสื้อ ๓ แถบ 
แสดงฐานะกรรมการ
สภา 
 

 

แถบสำรดกลางเสื้อสี
เหลือง มีผ้าคล้องคอ 
มีแถบสีเหลือง และ
สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสี
ประจำมหาวิทยาลัย 
มีแถบสีแดงกลาง
แขนเสื้อ ๓ แถบ 
แสดงฐานะอาจารย์ 

 

ลักษณะ
ตำแหน่ง 

 

มีสังวาลสีทอง แสดง
ตำแหน่งนายกสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 

มีสังวาลสีเงิน แสดง
ตำแหน่งอธิการบดี 

 

แถบสีแดงกลางแขน
เสื้อ ๓ แถบ 

 

แถบสีเหลืองกลาง
แขนเสื้อ ๓ แถบ 

 

เข็มวิทยฐานะ 

 

เข็มวิทยฐานะสีทอง 

 

เข็มวิทยฐานะสีทอง 

 

เข็มวิทยฐานะสีทอง 

 

เข็มวิทยฐานะสีทอง 



 

คู่มือการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที่ปรึกษา รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์        ประธาน 

  ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข    รองประธาน 
  ดร.นรินทร บุญพราหมณ์    รองประธาน 
  ผศ.ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ    รองประธาน 

ผู้รวบรวมข้อมูล : สำนักงานพัฒนานักศึกษา 
  คณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  นางธัญญพัทธ์   ในเกษตรธนพัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
ภาพประกอบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีท่ีจัดทำ  ๒๕๖๔ 

สถานที่จัดทำ  สำนักงานพัฒนานักศึกษา 

อ้างอิง :    คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 


