ข้อปฏิบัติ - พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร ม.อ.- ปีการศึกษา 2559- หน้า 1

ข้อปฏิบัติสำหรับกำรฝึกซ้อมและกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑิต
พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2559
--------------------------------------------------- กำหนดเวลำและลำดับกำรฝึกซ้อม 
1. กำรฝึกซ้อมรวม : วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยำยน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ฯ ซึง่
เป็นการฝึกซ้อมด้วยกระบวนการเช่นเดียวกับวันพระราชทานปริญญาบัตร โดยบัณฑิตต้องแต่งกำยสุภำพตำม
ข้อ 1.3
2. กำรฝึกซ้อมใหญ่ : วันศุกร์ที่ 29 กันยำยน 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ฯ ซึง่
เป็นการฝึกซ้อมเช่นเดียวกับการฝึกซ้อมรวม แต่วันนี้บัณฑิตต้องแต่งชุดครุยเหมือนวันพระรำชทำนปริญญำ
บัตร
3. ลำดับกำรฝึกซ้อม : การฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่จะแบ่งบัณฑิตเป็น 3 ชุด ตามลาดับวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ขอความกรุณาบัณฑิตตรวจสอบกาหนดเวลาในการฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่จาก ตำรำงที่ 1
ในเอกสารแนบท้าย
 ข้อปฏิบัติและข้อแนะนำเกี่ยวกับกำรฝึกซ้อมและกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
1. ข้อปฏิบัติ
1.1 บัณฑิตต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการในการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร การ
แต่งกาย และข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 บัณฑิตที่ขำดกำรฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่ รวมทั้งบัณฑิตที่มำช้ำกว่ำเวลำนัดหมำยจะถูกตัด
สิทธิ์กำรเข้ำรั บพระรำชทำนปริ ญญำบัตร สาหรับบัณฑิตที่ จาเป็นต้องขาดการฝึกซ้อมข้างต้น ให้แจ้งขอ
อนุ ญาตเป็น ลายลั กษณ์อักษรต่อรองอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา (ยื่นเอกสารที่กองทะเบียนและประมวลผล
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง (ตึก LRC)) และจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะขาดการฝึกซ้อมได้
1.3 วันฝึกซ้อมรวม ให้บัณฑิตระดับปริญญาตรีแต่งชุดนักศึกษาแบบปกติ (บัณฑิตหญิงสวมกระโปรงดา
และเสื้อนักศึกษา บัณฑิตชายสวมกางเกงขายาวสีดาและสวมเสื้อเชิ้ต สีขาว) ส่วนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาให้
แต่งกายสุภาพ โดยบัณฑิตหญิงต้องสวมกระโปรงยำวคลุมเข่ำ บัณฑิตชายต้องสวมกางเกงขายาว ให้บัณฑิต
ทุกท่ำนใช้รองเท้ำคัทชูคู่ที่จัดไว้สำหรับวันพิธี ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ และให้บัณฑิตชายนาหมวกของชุดครุย
มาด้วย สำหรับในวันฝึกซ้อมรวมนี้ ไม่อนุญำตให้พกพำกระเป๋ำถือกระเป๋ำสะพำย หรือถุงใส่สัมภำระต่ำง ๆ
เข้ำไปในกำรฝึกซ้อม พกได้เฉพาะสิ่งของที่จาเป็น คือ กุญแจห้อง กุญแจรถ โทรศัพท์มือถือ (ที่ปิดเครื่อง) และ
กระเป๋าสตางค์ที่มีขนาดเล็กพอเหมาะ โดยต้องเก็บสิ่งของที่พกไว้ในกระเป๋ำกำงเกงหรือกระโปรงเท่ำนั้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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เนื่องจากจะเป็นอุปสรรคต่อการฝึกซ้อมหำกถือไว้ หรืออาจสูญหายหำกวำงทิ้งไว้ อนึ่ง คณะอนุกรรมกำรฝ่ำย
พิธีกำรส่วนกลำงจะไม่รับฝำกของใด ๆ ของบัณฑิตเนื่องจำกไม่มีเจ้ำหน้ำที่และสถำนที่ที่เหมำะสม
1.4 วันฝึกซ้อมใหญ่ให้แต่งกายชุดครุยเหมือนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.5 วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ไม่อนุญำตให้พกพำสิ่งของใด ๆ เข้ำไป
ในบริเวณพิธีโดยเด็ดขำด (*ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อกำรแต่งกำยของบัณฑิต)
1.6 บัณฑิตที่ตั้งครรภ์หรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกหรือต้องใช้รถเข็นหรือเครื่องช่วยพยุง อื่น ๆ หรือมี
อำกำรหรือโรคประจำตัวที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องแจ้งให้อนุกรรมการ
ประจาคณะหรือวิทยาลัยทราบล่วงหน้าก่อนวันฝึกซ้อมรวม
1.7 หากบัณฑิตมาถึงช้าและอนุกรรมการได้ตรวจสอบรายชื่อและกาลังเดินแถวเข้าห้องประชุม ห้ำม
บัณฑิตแทรกแถวโดยเด็ดขำด แนะนาให้บณ
ั ฑิตรีบติดต่ออนุกรรมการประจาคณะหรือวิทยาลัยที่สังกัดโดยเร็ว
เพื่อแก้ไขปัญหา หากตรวจพบการแทรกแถวโดยพลการ จะตัดสิทธิ์กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของ
บัณฑิตท่ำนนั้นทันที
2. คำแนะนำ
2.1 ตรวจสอบกำหนดเวลำต่าง ๆ ให้แม่นยา และควรประเมินสถานการณ์การจราจร ภูมิอากาศเพื่อ
การวางแผนการเดินทางล่วงหน้าในทุกวัน รวมทั้งควรเผื่อเวลาไว้สาหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าด้วย
2.2 ควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหาร และกำรเข้ำห้องน้ำ เนื่อง
จากในวันพิธี จะอนุญำตให้เข้ำห้องน้ำได้เป็นบำงช่วง ในระยะเวลำสั้น ๆ เท่ำนั้น
2.3 บัณฑิตควรนัดหมายให้ผู้ปกครอง หรือญาติ มารับในวันพิธี เนื่องจากจะไม่สำมำรถนำรถทุกชนิด
เข้ำไปจอดในบริเวณพิธี และไม่สำมำรถนำกุญแจรถ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสำรใด ๆ ติด
ตัวเข้ำไปในพิธีได้
2.4 กรณีที่บัณฑิตมีปัญหาสุขภาพระหว่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในวันซ้อมและวันพิธี
สามารถขอความช่วยเหลือเบื้องต้นได้จากหน่วยพยาบาลที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้
3. ขั้นตอนของกำรฝึกซ้อม ฯ และกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (วันซ้อมและวันพิธีจะมีขั้นตอน
เหมือนกัน ต่างกันที่กาหนดเวลา)
ขั้นตอน
1. เข้ำแถวตำมลำดับชื่อและตรวจสอบรำยชื่อ
1.1 ดูกำหนดเวลำในตำรำงที่ 1 และ 2 รวมทั้งแผนผัง
สถำนที่ในเอกสำรแนบท้ำย
1.2 บัณฑิตต้องเดินทางไปหอประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นควร
ศึกษาเส้นทางการจราจรก่อน โดยมหาวิทยาลัยจะจัดเก้าอี้นั่งจานวน
หนึ่งไว้บริการที่เต็นท์ตรวจสอบรายชื่อสาหรับบัณฑิตที่ไปถึงก่อนเวลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้รับผิดชอบ/ประสำนงำน
อนุกรรมการจากคณะ/วิทยาลัย
ประสานงานกับอนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการที่ทาหน้าที่จัดแถว
บัณฑิตและที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
รายชื่อและการแต่งกายของ
บัณฑิต
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2. เดินแถวเข้ำหอประชุม ตรวจสอบรายชื่อซ้า ให้บัณฑิตขานชื่อ
นามสกุลของตนเองให้ชัดเจน เดินผ่านจุดตรวจอาวุธ สิ่งของต้องห้าม
และตรวจอุณหภูมิร่างกาย (การตรวจอาวุธ สิ่งของต้องห้ามและ
อุณหภูมิจะปฏิบัติเฉพาะวันพระราชทานปริญญาบัตร เท่านั้น) กรณี
เครื่องตรวจอาวุธส่งเสียงดัง เจ้าหน้าที่จะแยกบัณฑิตออกจากแถวเพื่อ
ตรวจค้นร่างกาย ให้บัณฑิตที่เข้าแถวลาดับถัดไปถือป้ายเว้น 1 ที่นั่ง
หมำยเหตุ ในการตรวจสอบรายชื่อ เจ้าหน้าที่อาจจาเป็นต้องจับต้อง
หรือค้นร่างกายบัณฑิต (ทั้งนี้จะใช้เจ้าหน้าที่หญิงสาหรับบัณฑิตหญิง)
3. เข้ำที่นั่งที่กำหนดไว้ใน convention hall

อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ที่ทาหน้าที่จัดแถวบัณฑิตและที่
ทาหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อและ
การแต่งกายของบัณฑิต

อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ที่ทาหน้าที่จัดที่นั่งบัณฑิต
4. นั่งคอยเพื่อฝึกซ้อม / รอกำรเสด็จพระรำชดำเนิน ฯ
อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
(เข้าห้องน้าเฉพาะกรณีที่จาเป็น โดยในวันพิธีจะมีกาหนดเวลาเป็นระยะ ที่ทาหน้ าที่ฝึ กซ้ อมและควบคุ ม
หรือหากเจ็บป่วยกะทันหันให้แจ้งอนุกรรมการ ฯ)
บัณฑิต และตัวแทนอาจารย์ของ
คณะ
5. เดินแถวเพื่อเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรตำมลำดับ
อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ที่ทาหน้ าที่ฝึ กซ้ อมและควบคุ ม
บัณฑิต
6. สิ้นสุดพิธี เฉพาะบัณฑิตที่กาหนดไว้ให้รีบไปเข้าแถวส่งเสด็จพระ อนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
ราชดาเนิน ฯ (เฉพาะในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร)
ที่ทาหน้ าที่ฝึ กซ้ อมและควบคุ ม
บั ณ ฑิ ต และที่ ท าหน้ า ที่ จั ด ที่ นั่ ง
บัณฑิต
4. ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (ชมวีดีทัศน์ประกอบ)
4.1 กำรเดิน
4.1.1 หำกไม่มีจุดเครื่องหมำยกำหนด ให้บัณฑิตเดินแถวตามปกติ เว้นระยะจากคนข้างหน้า
ประมาณ 1 ก้าวสั้ น ไม่แกว่งแขน ไม่ต้องเดินเข้าจังหวะ บัณฑิตชาย ให้ถือหมวกด้วยการหงายอุ้งมือซ้าย
ประคองหมวก และให้นิ้วชี้นิ้วกลาง และนิ้วนางอยู่ด้านนอก งอข้อศอกให้มุมปีกหมวกด้านหลังเข้าไปอยู่ใน
ซอกแขน
4.1.2 เมื่อขึ้นบนเวที หำกเห็นจุดเครื่องหมำยแสดงตำแหน่ง ให้บัณฑิตเหยียบทุกจุด โดยเดิน
ตามจังหวะ ซ้าย ขวา ชิด กล่าวคือ ก้าวเท้าซ้ายนาไปครึ่งระยะ ก้าวเท้าขวาตามไปเหยียบจุดด้านหน้า และดึง
เท้าซ้ายมาชิด โดยเดินให้เป็นธรรมชาติ
4.1.3 เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้กอดปริญญาบัตรแนบไว้กับอก และเดินกลับที่นั่ง
อย่างสารวมกิริยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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4.2 กำรลุกนั่งและเดินแถว
4.2.1 การลุกขึ้นจากที่นั่ง เมื่อจะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ดูสัญญาณจากผู้ควบคุมใน
ห้องพิธี โดยให้ลุกขึ้นยืนพร้อมกันทั้งแถวด้วยควำมนุ่มนวล ให้เกิดเสียงน้อยที่สุด ถวายความเคารพพร้อม
กันทั้งแถว (คนท้ายแถวให้สัญญาณ) แล้วทาซ้ายหัน เดินออกจากที่นั่ง
4.2.2 เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรและลงมาจากเวทีแล้ว ให้เดินเข้าที่นั่งแถวเดิมของตน
เมือ่ ถึงที่นั่งให้ยืนรอจนครบทั้งแถวแล้ว จึงถวายความเคารพและนั่งลงพร้อม ๆ กัน (คนท้ายแถวให้สัญญาณ)
4.3 กำรถวำยควำมเคำรพ
4.3.1 บัณฑิตชำย ยืนตรง เท้าชิด มือที่ว่างอยู่ข้างลาตัว ค้อมศีรษะลงเล็กน้อย
4.3.2 บัณฑิตหญิง ให้ดึงเท้าซ้ายไปด้านหลังเบี่ยงไปทางขวาเล็กน้อย ย่อเข่าลงพองาม ตัวตรง
ค้อมศีรษะเล็กน้อย (เพื่อควำมรวดเร็ว เมื่อดึงเท้ำซ้ำยและย่อตัวแล้ว ให้ก้ำวเท้ำซ้ำยออกนำและตำมด้วย
เท้ำขวำ ไปยังจุดด้ำนหน้ำและดึงเท้ำซ้ำยมำชิด – ตำมจังหวะ ซ้ำย ขวำ ชิด) ส่วนบัณฑิตหญิงที่แต่งชุด
ข้าราชการให้คานับ
4.3.3 การถวายความเคารพบนเวทีจะทา 2 จุด คือ จุด 4 และ 8 ตามที่กาหนดไว้ในแผนผัง
4.4 กำรเอำงำนและกำรจับปริญญำบัตร
ให้บัณฑิตยกมือขวาแบตั้งฉากขึ้นเสมอปริญญาบัตร (นิ้วชิดและไม่เกร็งฝ่ามือ) กระดกข้อมือขึ้น
เล็ก น้อย ก่อนสอดฝ่ามือลงไปจับปริญญาบัตร ใช้นิ้วโป้งจับไว้ด้านบน ดึงปริญญาบัตรออกมาอย่างนุ่มนวลและ
ม้วนมือที่จับปริญญาบัตรให้สามารถกอดปริญญาบัตรไว้กับอกได้ขณะที่ถอยออกมา
4.5 กำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
4.5.1 กาหนดอัตราการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอยู่ในช่วงประมาณ 30-33 คนต่อนำที
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ผังเวทีและตำแหน่งในกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ปีกำรศึกษำ 2559
วันที่ 30 กันยำยน, 1 และ 2 ตุลำคม 2560
(ดูภาพประกอบในเอกสารแนบท้าย)

แนวฉากเวที
ตรามหาวิทยาลัย

ที่ประทับ
(แท่นด้านหน้าสูง 1.20 m)
ช่างภาพ

จุด 7
จุด 6
จุด 5

ขึ้น

จุด 1 จุด 2 จุด 3

ระยะห่าง
30 cm
90 cm

ก้ำวถอย 4-5 ก้ำว
จุด 8 : ถวายความเคารพ 2 / หมุน
จุด 4 : ถวายความเคารพ 1

90 cm
ลง

ระยะห่างระหว่างจุด 90 cm

4.5.2 ดูแผนผังบนเวทีประกอบ : บัณฑิตเดินขึ้นเวทีตามปกติ เมื่อเห็นจุดบนเวที ให้เหยียบและ
เดินตามจังหวะ ซ้าย ขวา (ซ้าย) ชิด ไม่แกว่งแขน เมื่อจะก้าวจากจุด 3 ไปยังจุด 4 ให้หมุนตัวเพื่อหันหน้ำเข้ำ
ที่ประทับ และถวายความเคารพ (จุด 4) ก้าวต่อเนื่องอย่างเข้าจังหวะไปยังจุด 5 และ 6 กำรก้ำวจำกจุด 6
ไปยังจุด 7 ให้ยกมือขึ้นเอำงำนเพื่อรับพระรำชทำนปริญญำบัตรไปพร้อมกัน (จุด 7 เป็นจุดสำคัญ เป็นจุด
ที่จะรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บัณฑิตก้ำวไปให้ถึงจนเกือบชิดแท่นที่ประทับ) เมื่อบัณฑิตจับใบ
ปริญญาได้มั่นคงแล้วให้ดึงเบา ๆ มากอดแนบอกพร้อมกับถอยเฉียงไปด้านหลัง 4-5 ก้าว (จุด 8) และถวาย
ความเคารพอีกครั้ง ก่อนหมุนตัวทางด้านขวา และเดินลงจากเวทีโดยยังกอดปริญญาแนบอกไว้จนถึงที่นั่ง
5. กำรแต่งกำยของบัณฑิต
5.1 ชุดแต่งกำยและชุดครุย
5.1.1 บัณฑิตชำย สวมกางเกงขายาว สีดา ทรงสุภาพ สวมเสื้อคอราชปะแตน ติดแผงคอที่มีแถบ
สีประจาคณะ วิทยาลัย หรือหลักสูตรที่ปกเสื้อ
5.1.2 บัณฑิตหญิง สวมเครื่องแบบนักศึกษา ประกอบด้วย กระโปรงสีดำที่ยำวคลุมเข่ำแต่ต้อง
ไม่ยำวเกินข้อเท้ำ และสวมเสื้อแขนสั้นสีขาว ติดกระดุมตรามหาวิทยาลัยและติดกระดุมที่คอให้เรียบร้อย หาก
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เป็นเสื้อแขนยาวสาหรับเครื่องแบบนักศึกษามุสลิมหญิง ให้เปลี่ยนกระดุมปลายแขนจากกระดุมโลหะเป็น
กระดุมผ้าหรือพลาสติกสีขาว และคลุมฮิญาบสีดาก่อนสวมหมวก
5.1.3 บัณฑิตที่เป็นข้ำรำชกำร
5.1.3.1 ข้ำรำชกำรพลเรือน ให้สวมเครื่องแบบปกติขาว สวมปลอกแขนไว้ทุกข์สีดำ โดย
บัณฑิตหญิงให้สวมหมวกของชุดครุย และให้ตรึงหมวกให้แน่นหนา เนื่องจากต้องคานับ ส่วนบัณฑิตชายให้ถือ
หมวกของชุดครุยด้วยมือซ้ายเหมือนบัณฑิตชายทั่วไป
5.1.3.2 ข้ำรำชกำรตำรวจ ทหำร ให้แต่งเครื่องแบบตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดและ
ให้นาถุงมือ กระบี่และสายโยงมาด้วย (ถ้ามีกาหนดไว้) โดยลาดับการถือ คือ มือซ้ายถือกระบี่ วางทับด้วยถุงมือ
ให้ปลายถุงมือห้อยลงด้านหน้าเล็กน้อย จากนั้นนาหมวกของชุดครุย ครอบลงไป ใช้นิ้วหัวแม่มือจับตัวหมวก
แนบไว้กับกระบี่ เมื่อจะเคลื่อนที่ให้ยกกระบี่ขึ้นโดยให้แขนขนานกับพื้น
5.1.4 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบในข้อ 5.1.1 – 5.1.3 โดย
5.1.4.1 คล้อง hood ที่มีแถบสีประจาคณะ/สาขาวิชา
5.1.4.2 ติดเข็มวิทยฐานะที่กลางแถบผ้าบนครุย ด้านขวามือ
5.1.4.3 บัณฑิตชาย ให้ถือประคองหมวกด้วยมือซ้ายตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีโดยให้ปีก
หมวกขนานกับพื้นและมุมของปีกหมวกวางอยู่ในซอกแขนที่ตั้งฉากกับลาตัว และให้สวมหมวกเมื่อกลับเข้าที่นั่ง
หลังจากขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว โดยให้พู่หมวกอยู่ด้ำนซ้ำยมือเช่นเดิม
5.1.4.4 บัณฑิตหญิง ให้สวมหมวกตลอดเวลาที่อยู่ในพิธี ให้พู่หมวกอยู่ด้ำนขวำก่อน เมื่อ
กลับเข้าที่นั่งหลังจากขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ให้ย้ายพู่หมวกไปอยู่ด้านซ้าย
อนึ่ง เมื่อบัณฑิตกล่ำวคำปฏิญญำจบแล้ว ให้ย้ำยพู่หมวกมำทำงด้ำนขวำโดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อแสดงถึงควำมเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์
5.2 กำรสวมถุงน่อง ถุงเท้ำ และรองเท้ำ
5.2.1 บัณฑิต ชำย สวมถุงเท้าสีดา สวมรองเท้าหนังหุ้มส้ นสีดา แบบเรียบ (ไม่อนุญาตให้ใช้
รองเท้าชนิดมีเชือกผูก) ไม่มีส่วนของโลหะและการประดับตกแต่ง
5.2.2 บัณฑิตหญิง สวมถุงน่องสีเนื้อแบบเรียบ สวมรองเท้าคัทชูหุ้มส้นสีดาปิดมิดชิดทุกส่วน
แบบสุภาพไม่มีการประดับตกแต่ง หรือลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว ห้ำมใช้รองเท้ำสำนหรือรองเท้ำที่มี
เฉพำะสำยรัดข้อเท้ำ และห้ำมใช้รองเท้ำที่มีส้นแหลม (พื้นพรมในห้องพิธีและบนเวทีไม่เหมาะกับรองเท้าส้น
แหลม อาจทาให้บัณฑิตสะดุดล้มได้ เพราะต้องเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วตลอดเวลา)
5.3 ทรงผม
5.3.1 บัณฑิตชำย ตัดผมทรงสุภาพ ยาวไม่เกินต้นคอ ไม่ทาสีผมให้ผิดธรรมชาติ
5.3.2 บัณฑิตหญิง ไว้ผมทรงสุภาพ ไม่ควรตัง้ ช่อผมด้านหน้าให้สูงจนกระทั่งสวมหมวกให้ปีก
หมวกขนานกับพื้นไม่ได้ หากผมยาวควรรวบหรือเกล้ามวย งดการติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ทา
สีผมให้ผิดธรรมชาติ
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5.4 กำรใช้เครื่องประดับ
งดกำรประดับตกแต่งร่ำงกำยด้วยเครื่องประดับทุกชนิด กล่าวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน นาฬิกา
สายรัดข้อมือ ด้ายสายสิญจน์ หรือสิ่งอื่นใดบนข้อมือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลัด ไม่ติดช่อดอกไม้บนเสื้อครุย ไม่
สวมมาลั ย ดอกไม้บนศี ร ษะ ไม่ส วมแว่นกัน แดดหรือแว่นดา(สวมแว่นสายตาได้ )และขอควำมกรุ ณำงดใช้
น้ำหอม
5.5 กำรไว้เล็บ ให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสีเล็บ และไม่ตกแต่งเล็บ
5.6 กำรพกพำสิ่งของเข้ำไปในบริเวณพิธี
วันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ไม่อนุญำตให้พกสิ่งของใด ๆ เข้ำไปใน
ห้องพิธี โดยเฉพาะเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด แทบเลต คอมพิวเตอร์แบบพกพา เหรียญ บัตรเครดิต บัตร ATM
กระเป๋าทุกชนิด กระดาษเช็ดหน้า ขนม ลูกกวาด อนุญำตเฉพำะกำรพกธนบัตรจำนวนไม่เกิน 100 บำทและ
ให้ใส่ไว้ในกระเป๋ำกำงเกง กระโปรง หรือเสื้อ อนึ่ง วันฝึกซ้อมรวม ไม่อนุญำตให้พกพำกระเป๋ำถือ/กระเป๋ำ
สะพำย/ถุ ง ใส่ สัม ภำระต่ ำ ง ๆ เข้ ำ ไปในกำรฝึก ซ้อ ม ยกเว้น สิ่ งของที่จ าเป็น คื อ กุญ แจห้ อ ง กุญ แจรถ
โทรศัพท์มือถือ (ปิดเครื่อง) และกระเป๋าสตางค์ โดยต้องเก็บสิ่งของที่พกพาไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง
เท่านั้น
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(เวลำที่กำหนดตำมตำรำงที่ 1 และ 2 กำหนดโดยคณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรส่วนกลำง)
ตำรำงที่ 1 กำหนดกำรฝึกซ้อมรวม (วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยำยน 2560) และฝึกซ้อมใหญ่ (วันศุกร์ที่ 29 กันยำยน 2560)
หมายเหตุ : คณะจะเป็นผู้กาหนดเวลานัดหมายกับบัณฑิตในการตั้งแถวที่ศูนย์ประชุม ฯ

ชุดที่ 1 (รับจริง วันที่ 30 ก.ย. 60)
06.20 น.
07.30 น.
10.00 น.

เดินแถวเข้าที่นั่ง
เริ่มการฝึกซ้อม ฯ
ยุติการฝึกซ้อม ฯ

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
 การบริการและการท่องเที่ยว
 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ







วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การแพทย์แผนไทย
แพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์

ระดับปริญญำตรี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม












การแพทย์แผนไทย
ทันตแพทยศาสตร์
ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การบริการและการท่องเที่ยว
วิเทศศึกษา
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
เภสัชศาสตร์
แพทยศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชุดที่ 2 (รับจริง วันที่ 1 ต.ค. 60)
09.50 น.
11.00 น.
13.30 น.

เดินแถวเข้าที่นั่ง
เริ่มการฝึกซ้อม ฯ
ยุติการฝึกซ้อม ฯ

ชุดที่ 3 (รับจริง วันที่ 2 ต.ค.60)
13.20 น.
14.30 น.
17.00 น.

เดินแถวเข้าที่นั่ง
เริ่มการฝึกซ้อม ฯ
ยุติการฝึกซ้อม ฯ

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 อิสลามศึกษา
 วิทยาการจัดการ
 พยาบาลศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 เศรษฐศาสตร์

ระดับบัณฑิตศึกษำ
 วิศวกรรมศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 ศิลปศาสตร์
 อุตสาหกรรมเกษตร
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 สถาบันสันติศึกษา
 สถาบั น การจั ด การระบบสุ ข ภาพ
ภาคใต้

ระดับปริญญำตรี
 อิสลามศึกษา
 ศิลปกรรมศาสตร์
 วิทยาการจัดการ
 ทรัพยากรธรรมชาติ
 เศรษฐศาสตร์
 วิทยาศาสตร์
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 พยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
 พยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตปัตตานี)
 รัฐศาสตร์
 เทคนิคการแพทย์

ระดับปริญญำตรี
 วิศวกรรมศาสตร์
 นิติศาสตร์
 ศิลปศาสตร์
 วิ ท ย า ลั ย น า น า ช า ติ ( วิ ท ย า เ ข ต
หาดใหญ่)
 ศึกษาศาสตร์
 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 วิทยาการสื่อสาร
 อุตสาหกรรมเกษตร
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ตำรำงที่ 2 กำหนดเวลำกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
สำหรับวันที่ 30 กันยำยน, 1 และ 2 ตุลำคม พ.ศ. 2560 (วันพิธี/วันรับจริง)
เวลำ
กำหนดกำร
สถำนที่
11.30 น.
อำจำรย์ประจำคณะรับรายชื่อบัณฑิต
โต๊ะด้านข้างหอประชุม ฯ
12.00 น.
อำจำรย์ประจำคณะส่งรายชื่อบัณฑิต , บัณฑิตเดินแถวเข้าที่นั่ง โต๊ะด้านข้างหอประชุม ฯ
14.00 น.
หมำยกำหนดกำรในกำรเสด็จพระรำชดำเนิน ฯ
Convention Hall
17.00 น.
สิ้นสุดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (กาหนดโดยประมาณ)
ลำดับคณะ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำรเข้ำแถวและเข้ำที่นั่งเช่นเดียวกับวันฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่

แผนผังบริเวณศูนย์ประชุมนำนำชำติฉลองสิริรำชสมบัติครบ 60 ปี
เส้นทางเดินรถรับส่งบัณฑิต (เฉพาะที่บริการโดยมหาวิทยาลัย)

บริเวณ
เข้ำ
แถว
ของ
บัณฑิต
มาจาก ม.อ. 
ถนนปุณณกัณฑ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงเรียน
ม.อ.วิทยำ
นุสรณ์
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เอกสำรแนบท้ำย

ตำแหน่ง 8
ตำแหน่ง 7

ภำพประกอบ
เวทีพระรำชทำนปริญญำบัตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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