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บทที่ ๑ ล ำดับขั้นตอนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

๑.๑ ล าดับขั้นตอนกรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

๑) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณพิธี ด้านหน้าหอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงหันหน้าสู่เส้นทางเสด็จฯ 

๒) ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกร (หน้าประตูห้องพิธี) 
๓) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องพิธี บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิต             

แต่ละแถว ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วหมุนตัวตามทิศทางเสด็จฯ 
๔) เสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับ บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขก

ผู้มีเกียรติอยู่ในท่าตรง หันหน้าสู่เวที 
๕) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับ สู่ที่ประทับในห้องพิธี บัณฑิตอยู่ในท่าตรงโดยตลอด 
๖) ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติยืนตรงพนมมือ (บัณฑิตที่นับถือศาสนาอื่น ยืนในท่าตรง)     
๗) ประทับพระราชอาสน์ บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ 

ถวายความเคารพและนั่งพร้อมกัน 
๘) นายกสภามหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลถวายรายงานผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  
๙) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต และปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 
๑๐) อธิการบดีและคณะ กราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๑๑) พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 
๑๒) ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน าค าปฏิญาณ บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณตามผู้แทนบัณฑิต และ            

ถวายความเคารพเมื่อจบค าปฏิญาณ  
๑๓) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ 

เตรียมส่งเสด็จฯ 
๑๔) เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ 
๑๕) เสด็จฯ สู่ห้องรับรองที่ประทับ ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 
๑๖) เสด็จกลับ เสด็จออกจากห้องรับรองที่ประทับ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ขณะเสด็จผ่านแถวบัณฑิต บัณฑิตถวายความเคารพ
และหมุนตัวทางทิศทางเสด็จฯ  

๑๗) จัดเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและ
มหาบัณฑิต 

๑๘) นายกสภามหาวิทยาลัยถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
แล้วอัญเชิญปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมายังพานเบ้ืองหน้าพระฉายาลักษณ์ 

๑๙) อธิการบดีประกาศพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



23มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจ�าปี พ.ศ.๒๕๖๐
คู่มือฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

๒๐) อธิการบดีและคณะขานนามบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและ
ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

๒๑) ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพานเบื้องหน้า
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามล าดับ (พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา) 

๒๒) ผู้แทนบัณฑิตขึ้นถวายเคร่ืองไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 
๒๓) เสร็จพิธี 

๑.๒ ล าดับขั้นตอนการน าบัณฑิตเข้าสู่หอประชุมฯ 

ขั้นตอนท่ี ๑ 
เรียกแถวบัณฑิต เช็คชื่อบัณฑิต พร้อมตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต 

อาทิ การแต่งกาย ทรงผม เล็บมือ รองเท้า กระบี่ ฯลฯ 
รอบแรก เวลา ๑๓.๓๐ น.  เรียกแถวบัณฑิต เข้าอาคารโหลดบัณฑิต 
รอบสอง เวลา ๑๗.๐๐ น. เรียกแถวบัณฑิต เข้าอาคารโหลดบัณฑิต 

ขั้นตอนท่ี ๒ 
บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าหอประชุมโดยผ่านเครื่องตรวจโลหะของฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

รอบแรก   เวลา  ๑๔.๓๐  น.   /   รอบสอง   เวลา  ๑๘.๐๐  น. 

ขั้นตอนท่ี ๓ 
ฝ่ายรักษาความปลอดภัยติดสติ๊กเกอร์ที่บัตรประจ าตัวบัณฑิต 

ขั้นตอนท่ี ๔ 
แต่ละสถาบันเช็คชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม ทั้ง ๒ ประตู 

ขั้นตอนท่ี ๕   
เช็คจ านวนบัณฑิตแต่ละแถว และเข้านั่งประจ าที่ภายในหอประชุม 

เพ่ือฝึกซ้อมและรอรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ขั้นตอนท่ี ๖   
รอบแรก  เวลา ๑๔.๓๐ น.  บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุม ใช้เวลาโหลดบัณฑิต ไม่เกิน ๔๐ นาที 
รอบสอง  เวลา ๑๘.๐๐ น.  บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุม ใช้เวลาโหลดบัณฑิต ไม่เกิน ๔๐ นาที 
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๑.๓ แผนผังการจัดท่ีนั่งบัณฑิต   ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
ณ หอประชุมทีปังกรณ์รัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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๑.๔ แผนผังสถานท่ีเรียกแถวบัณฑิต 

 บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ด้านข้างหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
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๑.๕ การจัดที่น่ังบัณฑิตและการน าบัณฑิตเข้าหอประชุม 

๑) การจัดที่นั่งบัณฑิต ให้บัณฑิตนั่งฝั่งด้านซ้ายห้องพิธี แถวที่ ๑ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต นั่งฝั่งขวาห้องพิธี แถวที่ ๑ ดังภาพ 

ที่นั่ง แขกผู้มีเกียรติ แขกผู้มีเกียรติ 
 อาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิต 

แถวที่ ๑ บัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต และ มหาบัณฑิต 
แถวที่ ๒ บัณฑิต บัณฑิต 

๒) เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
๒.๑) ให้ผู้ก ากับแถวบัณฑิตแถวที่ ๑ และ บัณฑิตแถวที่ ๑ ลุกขึ้น ถวายความเคารพพร้อมกัน 
๒.๒) บัณฑิตเดินไปยืนที่บันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายห้องพิธี 
๒.๓) ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต เดินตามบัณฑิตมาหยุดที่เก้าอี้ตัวแรกของฝั่งด้านซ้ายของ   

ห้องพิธี 
๓) บัณฑิตคนแรกยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑิตที่ฝั่งด้านขวาห้องพิธี ให้ก้าวข้าม

ลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้นบณัฑิตที่นั่งดา้นขวาห้องพิธี แถวที่ ๑-๓ 
ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท) 

๔) อธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

๕) เมื่ออธิการบดีและคณะเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๕.๑)  ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ แล้วเดินต่อไปยืนตรง   

จุดที่ ๑๔ (หน้าที่ประทับ) บัณฑิตคนที่ ๒-๑๔ เดินตามไปหยุดที่ จุดที่ ๑๓, ๑๒, ... ตามล าดับ 
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บทที่ ๒  กำรแต่งกำยและข้อปฏิบัติ 

๒.๑ การแต่งกายของอาจารย์และบุคลากร 

๑) อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า 
๒) อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ก ากับแถวบัณฑิต สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า 

หรือชุดสูทสีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ 
๓) อาจารย์ที่นั่งเป็นแขกผู้มีเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า และสวมครุยวิทยฐานะ 
๔) อาจารย์และบุคลากรหญิงที่ผมยาวต้องรวบผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด าล้วน 

ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ และสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 
๕) ติดบัตรอนุญาต 

๒.๒ การแต่งกายของแขกผู้มีเกียรติ 

๑) ชาย 
 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดสากลนิยม
 ปิดโทรศัพท์มือถือ
 ไม่น ากระเป๋าเข้าภายในอาคาร และห้องพิธี
 สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 ติดบัตรอนุญาต

๒) หญิง 
 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
 สวมรองเท้าคัทชหูนังหุ้มส้นสีด าล้วนไม่มลีวดลายและไมเ่ปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ พร้อม

สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว
 ไม่น ากระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพิธี
 ไม่น ากระเป๋าถือเข้าห้องพิธี
 ปิดโทรศัพท์มือถือ
 สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
 ติดบัตรอนุญาต
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๒.๓ การแต่งกายของบัณฑิต  
 

๑) บัณฑิตที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บัณฑิตชาย 

 ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมม่ีลวดลาย 
 สวมกางเกงขายาวและเสื้อสทูทรงสภุาพสีเดียวกัน (สีกรมท่า) 
 ผูกเนคไทสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 ใส่เข็มขัดสัญลกัษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 สวมถุงเท้าสีด าไม่มีลวดลาย 
 สวมรองเท้าคัทชหูนังหุ้มส้นสีด าล้วนไม่มลีวดลายและไมเ่ปิดหัว หรือเครื่องตกแต่งโลหะ 
 สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 
 ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 

 
บัณฑิตหญิง 

 การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย 

 สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่รดัรูป กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พิบูลสงครามทุกเม็ดของกระดุมเสื้อและคอเสื้อ และ ติดเขม็มหาวิทยาลัย 

 สวมกระโปรงทรงเอสกีรมท่ายาวคลุมเข่า 
 ใส่เข็มขัดสัญลกัษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มลีวดลาย (แบบเต็มตัว) 
 สวมรองเท้าคัทชหูนังหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลายและไม่เปิดหวั หรือเครื่องตกแต่งโลหะ 
 สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 
 ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกด้านขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 บัณฑิตหญิงที่ต้องสวมชุดคลมุท้อง ให้ใช้เสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรงสีกรมท่า  

ติดซิปหลัง 
 

หมายเหตุ :  บัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากมีความประสงค์จะแต่งกายตาม 
ระเบียบของศาสนาสามารถกระท าได้ โดยแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
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๒) บัณฑิตที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ข้าราชการพลเรือน 

 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก 
 สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 
 ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกดา้นขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 

 
ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 

 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว 
 สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 
 ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกดา้นขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 คาดกระบี่กับสามชาย หรือสายกระบ่ี 
 น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
 การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
 

ข้าราชการต ารวจและทหาร ชั้นประทวน 
 สวมเครื่องแบบตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดก าหนด (ชุดส าหรับเข้าเฝ้า) 
 สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา (ความยาวของครุยประมาณครึ่งน่อง) 
 ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไว้ที่หน้าอกดา้นขวา (ต่ ากว่าเข็มวิทยฐานะ) 
 คาดกระบี่กับสายกระบี่ (ถ้ามี) 
 น าถุงมือสีขาวไปด้วย 
 การท าผมให้เกล้าผม หรือรวบผมให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง) 
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๓) บัณฑิตที่เป็นว่าที่ร้อยตรี 
 

สิ่งย้ าเตือนในการแต่งเคร่ืองแบบ : 
บัณฑิตที่มีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
 
บัณฑิตชาย  

 ทรงผมต้องตัด ใช้ทรงรองทรงสูง (หากไม่ตัด ทางกองอ านวยการร่วมถวายความ
ปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)  

 เครื่องแบบต้องสวมให้ถูกต้อง  
 เครื่องหมายต้องติดให้ถูกต้อง  
 รองเท้า ให้ใช้รองเท้าที่เป็นทรงแบบทหารใช้เท่านั้น  (หัวมนแบบผูกเชือก หรือ                 

แบบมีซิบ ขัดมัน) 
 กระบี่และเครื่องประกอบกระบ่ีต้องหามาให้ครบ  

 
บัณฑิตหญิง  

 เครื่องแบบตามตัวอย่าง 
 กระบี่ไม่ใช้ 

 

 
การแต่งกายส าหรับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้รับการแต่งตั้งยศผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร 

ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหมเป็น ว่าที่ร้อยตรี 
 

ตัวอย่างการแต่งกาย ว่าที่ร้อยตรี ส าหรับผู้ส าเร็จวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 
 

สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบก ปกปิดกระเป๋าเป็นรูปใบโพธ์ิคว่ า ทหารเรือ เหมือน
ข้าราชการพลเรือน) และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ ดังนี้ 

๑) บ่าอินธนูตามชั้นยศ 
๒) เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อขวา 
๓) เครื่องหมาย นก ติดคอเสื้อซ้าย 
๔) อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) 
๕) กระดุมเสื้อใช้ของกองทัพบก สีทอง 
๖) ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ ติดหน้าอกขวา 
๗) กระบี่ (ตามเหล่าที่สังกัด เช่น บก เรือ อากาศ ต ารวจ) 
๘) สายโยงกระบี่ (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวต้องพับเพ่ือคล้องกระบี่ได้  
๙) ถุงมือ ใช้สีขาว 
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๒.๔ ข้อปฏิบัติตนของบัณฑิต 
 

๑) ฝึกซ้อมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
๒) แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก าหนดไว้ มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 
๓) ไม่สวมเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง กิ๊บสะท้อนแสง โบว์สีสันหรือ

ลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผมสีด า 
๔) เครื่องประดับอื่นๆ เช่น แหวน หรือนาฬิกา ให้ประดับที่ข้อมือซ้าย 
๕) ไม่ทาเล็บและไว้เล็บยาว 
๖) ไม่สวมแว่นตากันแดด อนุญาตเฉพาะแว่นสายตาเท่านั้น (กรอบสีด าเท่านั้น) 
๗) ไม่น าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู 

ลูกอม ตลับแป้ง ลิปสติก ยาหม่อง โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ฯลฯ เข้าใน
ห้องพิธี 

๘) เมื่อเข้านั่งในห้องพิธีเรียบร้อยแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องพิธีโดยไม่มีเหตุจ าเป็น หากมี
เหตุจ าเป็นต้องแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต              
แต่ละมหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้ปัญหา 

๙) เศษเหรียญหรือกุญแจหากจ าเป็นต้องน าติดตัวให้ใส่กระเป๋าสตางค์ใบเล็กพกติดตัว (กระเป๋า
กางเกงหรือกระโปรง) 

๑๐) บัณฑิตหญิงควรสวมกระโปรงทรงเอ จีบทวิตหลัง และมีขอบเอว มีกระเป๋าด้านข้างส าหรับใส่
ผ้าเช็ดหน้า ไม่อนุญาตให้น ากระดาษทิชชูเข้าโดยเด็ดขาด และไม่อนุญาตให้เหน็บสิ่งของไว้ที่
เอวหรือที่เสื้อชั้นใน 

 
ข้อห้ามเด็ดขาดเกี่ยวกับการแต่งกาย : 
 
บัณฑิตชาย      บัณฑิตหญิง 
  การใส่เจลแต่งทรงผม     ผมสีผิดธรรมชาติ 
  กระดุมสูทโลหะ      มีขอบเล็บ ทาสีเล็บ 
  รองเท้ามีโลหะ 
  เสื้อสูทและกางเกงสีต่างกัน 
 
 
ห้ามน าสิ่งของดังต่อไปน้ี ติดตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด : 

  ปากกา โลหะ โทรศัพท์มือถือ อาวุธและของมีคม 
  เงินเหรียญ พวงกุญแจ 
  กระดาษทิชชู ผ้าเช็ดหน้า  กระเป๋าเงิน 
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บทที่ ๓ ค ำกรำบบังคมทูลและค ำลงท้ำย 
 
๓.๑ ค ากราบบังคมทูลและค าลงท้ายของอธิการบดี 

     กรณีมีการพระราขทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
 

เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษา 
และเบิกตัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อกราบบังคมทูลเบิกตัว นายกสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต และเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ ดงันี้ 
 

ค ากราบบังคมทูลของอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ดร.สาคร 
สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเบิก 
ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
และมหาบัณฑิต ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายหลังที่
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชด าเนินกลับแล้ว 
 ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร 
 

 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  
 
 

ค ากราบบังคมทูลของผู้ขานนามบัณฑิต ภายหลังพักครึ่งเวลา 
 ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังมีรายนามต่อไปนี ้
 ปริญญา.......................................บัณฑิต......................................... 
 ผู้เบิกตัวบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละช่วง ต้องกราบบังคมทูลค าลงท้ายวา่  

“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
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๓.๒ ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กรณีมีการพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 

 
ค าประกาศพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ 
วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร                  
ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชด าเนิน 
พระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับดุษฎี และมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘-๒๕๕๙ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันนี้ เพ่ือให้ประกอบพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวง ณ มณฑลพิธีนี้ 
 ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร                          
ณ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้
ตามล าดับ 
 เพ่ือเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติ ปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไป 
 ปริญญา..................ดุษฎีบัณฑิต 
 ๑. ........................................................................................................... 
 ๒. ........................................................................................................... 
 ๓. ........................................................................................................... 
 
 ปริญญา..................มหาบัณฑิต 
 ๑. ........................................................................................................... 
 ๒. ........................................................................................................... 
 ๓. ........................................................................................................... 
 
         “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
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บทที่ ๔ กำรฝึกซ้อมบัณฑิต 
 
๔.๑ การฝึกซ้อมบัณฑิต 
 
๑) เมื่อนายกสภาเริ่มกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ผู้ก ากับแถวบัณฑิต  

แถวที่ ๑ และบัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้นยืน 
๑.๑) เมื่อบัณฑิตได้ยินนายกสภา กล่าวว่า “ขอพระราชทาน” ให้บัณฑิตยืนขึ้นพร้อมกัน 
๑.๒) เมื่อได้ยินค าว่า “ฝ่าละอองพระบาท” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน แล้วให้เดินไปยืนที่เชิง

บันไดจุดขึ้นรับด้านซ้ายมือ เพ่ือเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกยืนรอ               
ที่บันไดขั้นบนสุด 

๑.๓) บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี ให้ก้าวข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวายความเคารพ (ยกเว้น
บัณฑิตที่นั่ง ฝั่งขวาของห้องพิธี แถวที่ ๑-๓ ให้ถวายความเคารพก่อนก้าวข้ามลาดพระบาท โดย
หันหน้าสู่เวที ใช้เท้าขวาเหยียบชิดขอบลาดพระบาทและเท้าซ้ายก้าวข้ามลาดพระบาท) 

๒) เมื่ออธิการบดีเริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส า เร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
๒.๑) ให้บัณฑิตคนแรก เดินขึ้นเวที หยุดถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑ และเดินต่อไป ณ จุดที่ ๑๔ 

(หน้าที่ประทับ) 
๒.๒) บัณฑิตคนที่ ๒ ถึงบัณฑิตคนที่ ๑๔ เดินตาม และหยุดที่จุด ๑๓, ๑๒, … ตามล าดับ 
๒.๓) เมื่ออธิการบดี ขานชื่อบัณฑิตคนแรก ให้บัณฑิตท า ความเคารพ และเดินเข้าสู่จุดที่  ๑๕             

(ไม่ต้องถวายความเคารพที่จุด ๑๕) บัณฑิตเอางาน และรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓) เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว 

๓.๑) ให้ถอยหลังเฉียง ๔๕ องศา ๓ ก้าวยาวๆ พร้อมกับม้วนข้อมือที่ถือปริญญาบัตรแนบอก 
๓.๒) ถวายความเคารพ และหมุนตัวด้านขวา เดินแขนแนบล าตัวเพ่ือลงจากเวที 
๓.๓) ขณะลงบันได เดินชิดซ้าย (ชิดผนัง) ไม่เหยียบลาดพระบาท 

๔) เมื่ออธิการบดีขานชื่อบัณฑิตคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (บัณฑิตในห้องพิธีปรบมือ) บัณฑิต
คนต่อไปก้าวเข้าจุดด้านหน้าพร้อมกัน (บัณฑิตถวายความเคารพ ณ จุดที่ ๑๔ และ ๑๖ เท่านั้น) 

๕) เมื่อบัณฑิตลงจากเวที เดินถึงแถวที่นั่งของตน ให้กลับหลังหันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และเดินเข้า
แถวที่นั่งไปยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง (กรณีบัณฑิตนั่ง ฝั่งด้านซ้ายของห้องพิธี เมื่อ
เดินถึงแกนกลางห้องพิธีให้หันหน้าสู่เวที ถวายความเคารพ และก้าวข้ามลาดพระบาท แล้วจึงเดินต่อไป
ยังที่นั่งของตน ถวายความเคารพและนั่งลง) 

๖) การปรบมือของบัณฑิต 
๖.๑) ปรบมือให้แก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกท่านขณะที่รับพระราชทานปริญญาบัตร 
๖.๒) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนแรกของมหาวิทยาลัย 
๖.๓) ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้ายของรอบ 

๗) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแต่ละแถวเดินออกจากแถวเพ่ือเดินขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรให้ ผู้ก ากับ
แถวบัณฑิตแถวต่อไป ลุกขึ้นให้สัญญาณ บัณฑิตทั้งแถวลุกขึ้น และถวายความเคารพพร้อมกัน และเดิน
ออกจากแถวที่นั่งเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรต่อไป 
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๘) ช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
๘.๑)  การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันได

จุดขึ้นรับขั้นบนสุดเมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี เริ่มกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษาให้ปฏิบัติตามเอกสารชุด
ที่ ๑ หรือเอกสารชุดที่ ๒ 

๘.๒)  ในกรณีจัดช่วงพักในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ให้บัณฑิตคนแรกในช่วงต่อไปยืนรอที่บันไดจุดขึ้นรับ  
ขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ ๑                
แล้วเดินไปหยุดรอที่จุดที่ ๑๔ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิต ให้บัณฑิตถวายความเคารพ           
ที่จุดที่ ๑๔ แล้วเดินเข้ารับในจุดที่ ๑๕ 

 ๙) การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะไม่ใช่ช่วงพัก ให้บัณฑิตคนแรกรอที่บันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อ 
ผู้ขานนามบัณฑิตกล่าวกราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพที่จุดที่ ๑ แล้วเดินไปหยุดรอที่
จุดที่ ๑๔ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อบัณฑิตให้บัณฑิตถวายความเคารพที่จุดที่ ๑๔ แล้วเดินเข้ารับใน 
จุดที่ ๑๕ 

๑๐) เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวที ถึงจุดที่ได้ซักซ้อมไว้ (ประมาณเสาที่สองของห้องพิธี) 
๑๐.๑) ตัวแทนบัณฑิต ผู้ท าหน้าที่กล่าวน าค าปฏิญาณยืนขึ้น ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหน้าเวที 

(ที่ตั้งไมโครโฟน) 
๑๐.๒) เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรติ ให้หยุดเล็กน้อย (เพ่ือเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ยืนขึ้น) 
๑๐.๓) ผู้แทนบัณฑิตถึงที่ตั้งไมโครโฟน ผู้แทนบัณฑิต บัณฑิตถวายความเคารพ เมื่อกล่าวค าปฏิญาณ

สิ้นสุดลง บัณฑิตถวายความเคารพ 
๑๐.๔) ผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง ๒ ก้าว ถวายความเคารพ และหมุนตัวทางขวากลับเข้าที่ 

๑๑) บัณฑิตถวายความเคารพ 
๑๒) อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงถวายความเคารพ บัณฑิต อาจารย์บุคลากร

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ ยืนตรงรอส่งเสด็จฯ 
๑๒.๑) เสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยเสียงอันดัง และพร้อม

เพรียงกัน 
๑๒.๒) ขณะเสด็จฯ ผ่านแถวบัณฑิตไปยังรถยนต์พระที่นั่ง ให้บัณฑิตถวายความเคารพ แล้วหมุนตัวตาม

เส้นทางเสด็จฯ 
๑๒.๓) จบเพลงสรรเสริญพระบารมี บัณฑิต อาจารย์ บุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และแขกผู้มีเกียรติ  

ถวายความเคารพ และนั่งพร้อมกัน 
๑๓) เม่ือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จฯ พ้นประตูแล้ว บัณฑิตทุกคน

ออกจากห้องพิธีได้ 
 
 
หมายเหตุ  การให้สัญญาณของผู้ก ากับแถวบัณฑิต กระท า ดังนี้ 

๑. ยืนตรงถวายความเคารพ แล้วก้าวไปข้างหน้า ๑ ก้าว 
๒. ย่ืนมือขวา (หงายมือ) เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวยืนขึ้นพร้อมกัน 
๓. คว่ ามือ และลดมือลง เป็นสัญญาณให้บัณฑิตทั้งแถวถวายความเคารพพร้อมกัน 
๔. ถอยหลังมาหยุด ณ หัวแถวลัดมา เพื่อหลีกทางให้บัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่ง 
๕. เมื่อบัณฑิตเดินออกจากแถวที่นั่งหมดแล้ว ก้าวเข้าจุดเดิม ถวายความเคารพ และนั่งลง 
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๔.๒ รายละเอียดประกอบการฝึกซ้อม 
 
๑) จุดบนเวทีทั้งหมด ๑๖ จุด แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ ๙๐ เซนติเมตร  
๒) จุดที่ ๑๕ จะเป็นจุดที่บัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ 

เซนติเมตร  
๓) จุดบนเวทีจะเรียงในลักษณะ ดังนี้ 

 
 จากภาพ จุดที่ ๑ ถึง ๑๒ เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน จากจุดที่ ๑๒ เริ่มเลี้ยวเข้าจุดที่ ๑๓ จาก
จุดที่ ๑๓ เริ่มเฉียงเข้าสู่จุดที่ ๑๔ จุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๕ อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแท่นที่
ประทับ และจุดที่ ๑๖ เป็นแนวเส้นเฉียง ๔๕ องศา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
๔) การเดินเข้าสู่จุดแต่ละจุด ให้บัณฑิตทุกคนบนเวทีเริ่มเดินพร้อมกัน เมื่อผู้ขานชื่อบัณฑิตขานค าว่า 

“นาย” “นาง” “นางสาว” หรือต าแหน่ง ยศ ให้บัณฑิตเดิน ๒ ก้าว อย่าเดินก้าวเดียว (โดยเฉพาะ
บัณฑิตชาย) จะท าให้มองดูเหมือนลักษณะกบกระโดด ให้ใช้จังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชิดในแต่ละจุด 
การเดินบนเวทีต้องเดินหน้าตรง แขนแนบล าตัว ไม่แกว่งแขน 

๕) การยืน ณ จุดต่าง ๆ บนเวที ให้ยืนเท้าชิดหันหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด กรณีที่จุดต่อไป หน้าบัณฑิต
ว่างอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดว่างโดยไม่หยุดยืน การหยุดยืนให้หยุดที่จุดถัดจากจุดที่มีบัณฑิตยืน
อยู่เสมอ 

๖) การเดินบนเวทีเดินหน้าตรง แขนแนบล าตัว (ไม่แกว่งแขน) 
๗) บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ ๑๔ และจุดที่ ๑๖ (ไม่จ าเป็นต้องพร้อมกัน) 
๘) วิธีถวายความเคารพ 
 
  

จุดท่ี ๑           จุดท่ี ๑๒     

 

๑๘๐ ซม. 
จุดท่ี ๑๕ ก าหนดเป็นรูปสี่เหลีย่มสองรูปสองสีซ้อนทับกัน   

จุดท่ี ๑๖ ก้าวเฉียงออกด้วยขาขวา ๓ ก้าวยาวๆ 
(ไม่มีก าหนดบนเวท)ี 

จุดท่ี ๑๔ ก าหนดเป็นรูปกากบาท 

จุดท่ี ๑๓ 

พระแท่นสูง ๑.๒๑ ซม.  

๙๐ ซม. 
๙๐ ซม. 

ห่างจากพระแท่นประมาณ ๔๕ ซม.  

จุดที่ ๑ – ๑๒ ห่างจดุละ ๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 

๙๐ ซม. 
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การถวายความเคารพ ส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่แต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา 
 บัณฑิตชาย  

:  ยืนชิดเท้า โค้งล าตัวตั้งแต่เอวขึ้นไป ก้มศีรษะ มองปลายเท้าแล้วเงยหน้าให้อยู่ในท่าตรง 
  

บัณฑิตหญิง  
: การถอนสายบัว จุดที่ ๑๔ ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า ย่อล าตัว 

ล าตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้าซ้ายไปข้างหน้าติดต่อไปเลย เพื่อเข้าจุด ๑๕ แขนแนบล าตัว  
 : การถอนสายบัว จุดที่ ๑๖ ยืนตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัดเฉียงไปข้างหลัง งอเข่า 
ย่อล าตัว ล าตัวตั้งแต่ท่อนเอวขึ้นไปตั้งตรง ชักเท้ากลับเข้าที่เดิน แขนแนบล าตัว 

 
การถวายความเคารพ ส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ  
 บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ  

: ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการหรือไม่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้
ถวายค านับเหมือนกับบัณฑิตชายที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 
 บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการ 

: ถ้าแต่งเครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพให้ถวายค านับ ถ้าไม่แต่งเครื่องแบบ
ข้าราชการ ใช้วิธีถอยสายบัวเหมือนกับบัณฑิตหญิงที่แต่งเครื่องแบบนักศึกษา 

๙. การเอางาน ยืนตรง ยกแขนขวาเหยียดตรงสูงระดับไหล่ กระดกข้อมือขึ้น แล้วช้อนมือจับ
ปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยียดตรงแนบล าตัว ขณะจับปริญญาบัตรให้ถอยหลังทันที 

๑๐. วิธีถือปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ข้อศอกติดล าตัว ปริญญาบัตร
ขนานกับล าตัวในแนวตรง และจะต้องถืออยู่ตลอดเวลาที่อยู่ในห้องพิธี 
 
หมายเหตุ   

การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงที่ต้องถอยสายบัวให้เร็ว กระท าได้ ดังนี้ 
๑. เมื่อเดินจาก จุดที่ ๑๓ เข้าจุดที่ ๑๔ ให้ใช้จังหวะซ้าย ขวา ย่อ แทนการใช้จังหวะ ซ้าย ขวา 

ชิด ปัดเท้าหลังเล็กน้อย  
๒. ต่อจากนั้นให้ใช้ขาซ้ายที่ปัดอยู่ข้างหลังที่จุดที่ ๑๔ ก้าวมาข้างหน้าติดต่อกัน เป็นจังหวะ

ซ้าย ขวา ชิด พร้อมกับเอางานและรับพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ระหว่างการฝึกซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยเตรียมอาจารย์หรือบุคลากรฝ่าย

ฝึกซ้อมดูแลบัณฑิต ๖ จุด ดังนี้ 
  จุดที่ ๑ บันไดทางขึ้นเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๒ ดูแลการเดินแต่ละจุดบนเวที ๑ คน 
  จุดที่ ๓ ดูแลจุดท าความเคารพและจุดรับ ๑ คน 
  จุดที่ ๔ ดูแลการลงบันได ๑ คน 
  จุดที่ ๕ ดูแลก่อนเข้าสู่แถวที่นั่งไม่ให้เกิดการติดขัด ๑ คน 
  จุดที่ ๖ ดูแลการก้าวข้ามลาดพระบาท ๑ คน 
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๔.๓ การก้าวข้ามลาดพระบาท  

การข้ามลาดพระบาท (บริเวณแกนกลางหอประชุม กรณีห้องประชุมมีลาดพระบาท) 

แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

 กรณีที่ ๑  ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตออกจากแถวที่น่ังเป็นแถวพร้อม
กัน โดยอาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณ บัณฑิตที่นั่งแถว B ทั้งหมด ข้ามลาดพระบาทโดยไม่ต้องถวาย
ความเคารพ (ยกเว้น แถวที่ ๑ – ๓  ให้ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท) 

 กรณีที่ ๒  หลังจากรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตเดินลงจากเวทีเป็น
รายบุคคล บัณฑิตที่นั่งแถว A ทั้งหมดถวายความเคารพ ข้ามลาดพระบาท 
 

วิธีข้ามลาดพระบาท 
 เพ่ือความสวยงาม รวดเร็ว และป้องกันอุบัติเหตุ จึงก าหนดลักษณะการเดินในแถวเก้าอี้ และ
ท่าทางในการข้ามลาดพระบาท ดังนี้ 
 
 ๑) บัณฑิตหญิง 
  ๑.๑) บัณฑิตที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา 
และย่อตัว(ถวายความเคารพ) ก้าวเท้าซ้าย เพ่ือเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหน่ึงหรือให้เลย
กึ่งกลางลาดพระบาท 
  ๑.๒) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที เหยียบบนขอบลาดพระบาทด้วยเท้าขวา 
ก้าวเท้าซ้ายเพ่ือเหยียบบนขอบลาดพระบาทอีกด้านหนึ่ง หรือให้เลยกึ่งกลางลาดพระบาท 

 
 ๒) บัณฑิตชาย 
  ๒.๑) ที่นั่งแถว A ถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

 ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบลาดพระ
บาท และถวายความเคารพ (ค านับ) ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพ่ือให้พ้นขอบลาดพระบาท                    
(ไม่เหยียบบนลาดพระบาท) 
  ๒.๒) ที่นั่งแถว B ไม่ต้องถวายความเคารพก่อนข้ามลาดพระบาท ปฏิบัติดังนี้ 

 ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าสู่เวที ยืนตรงเท้าชิดให้เท้าซ้ายชิดขอบลาด              
พระบาท ก้าวเท้าซ้ายและขวาตาม เพ่ือให้พ้นขอบลาดพระบาท (ไม่เหยียบบนลาดพระบาท) 

 
 หมายเหตุ การเดินในแถวเก้าอ้ี ซึ่งมีเนื้อที่จ ากัด ให้บัณฑิตเดินหันหน้าสู่เวที ก้าวเท้าซ้ายไป
ด้านข้างและเท้าขวาชิด (เดินแบบสไลด์ตัว) 
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๔.๔ ค าปฏิญาณตนของบัณฑิตผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร  

ให้เริ่มกล่าวค าปฏิญาณหลังจากองค์ประธานพร้อมแล้ว 
(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูล / พระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส / น าบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายค าปฏิญาณดังต่อไปน้ี 
 
 (บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน)  
 ข้าพเจ้า / ..................... (กล่าวช่ือของตนเองพร้อมกันทุกคน)...........................
ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ / และคณาจารย์ / ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ว่า / 

๑. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลักเพ่ือความวัฒนา
ถาวร /  ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย 

๒. / ข้าพเจ้าจักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม /               
ใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความ
รู้อยู่เสมอ 

๓. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ / ซึ่งศักดิ์และสิทธ์ิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัด / จักเคารพนับ
ถืออาจารย์ / และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไป / 

 
 

(ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  






