
มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 
ก าหนดการฝึกซ้อมพธีิประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

 

วนัพฤหัสบดีที ่5 มีนาคม 2563 : วนัซ้อมย่อย (ใหแ้ต่งกายชุดสุภาพ หรือชุดนกัศึกษา งดรองเทา้แตะและกางเกงยีนส์) 
08.00 - 08.30 น. บณัฑิตรายงานตวัลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่การฝึกซอ้มและเขา้หอ้งประชุม ณ ศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา  
08.30 - 08.45 น. ตวัแทนสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัหาดใหญ่พบปะรุ่นนอ้ง 
08.45 - 10.00 น. รับฟังการช้ีแจงในรายละเอียดโดยฝ่ายพิธีการ (ก าหนดการ ขั้นตอนการฝึกซอ้ม สาธิตการแต่งกาย  

สาธิตพิธีรับปริญญาบตัร แนวปฏิบติัดา้นต่าง ๆ และความผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ฯลฯ) 
10.00 - 11.30 น. แบ่งบัณฑิตแยกตามรายช่ือ เพ่ือฝึกซ้อม ณ ห้องซ้อมย่อย/รายงานตัว  ตามห้องทีไ่ด้ก าหนดไว้  

 

ล าดับ ระดับการศึกษา จ านวน (คน) 
1 ปริญญาเอก 14 
2 ปริญญาโท 71 
3 ป.บณัฑิต 358 
4 คณะบริหารธุรกิจ 499 
5 คณะนิติศาสตร์ 40 
6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      50 
7 คณะรัฐศาสตร์                                   232 
8 คณะนิเทศศาสตร์                              62 
9 คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์    130 

10 วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน            63 
 รวม 1519 

           
 

แถวที่ อาจารย์ประจ าห้อง ห้องรายงาน
ตัว 

เลขที่บัณฑิต 

1 ผศ.ดร.วิวฒัน์    จนัทร์ก่ิงทอง 
 

3501 
 

พระ 1-3 
ป.เอก บริหารการศึกษา 1-11   
ป.เอก การจดัการภาครัฐและเอกชน 1-2 
ป.โท บริหารการศึกษา  1-32 

2 ผศ. ดร.กอแกว้   จนัทร์ก่ิงทอง 3502 ป.โท บริหารการศึกษา 33-34 
ป.โท หลกัสูตรและการสอน 1-10 
ป.โท บริหารธุรกิจ 1-12 
ป.โท รปม. 1-13 
ป.บัณฑิต 1-11 
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แถวที่ อาจารย์ประจ าห้อง ห้องรายงาน
ตัว 

เลขที่บัณฑิต 

3 ผศ. ดร.ปุณยนุช  รุธิรโก 3503 ป.บณัฑิต 12-59 
4 ดร.ศจันนัท ์  แกว้วงศศ์รี 3504 ป.บณัฑิต 60-107 
5 ดร.ชุติมา  หวงัเบญ็หมดั 3507 ป.บณัฑิต 108-155 
6 ผศ.ดร.วรลกัษณ์  ลลิตศศิวิมล 3508 ป.บณัฑิต 156-203 
7 ดร.ชุติมา  ทศัโร 3509 ป.บณัฑิต 204-251 
8 อาจารยพ์ิชญา   สุวรรณโน 3510 ป.บณัฑิต 252-299 

9 อาจารยภ์าชินี  เตม็รัตน์ 3511 ป.บณัฑิต 300-347 
10 อาจารยพ์ิฑูรย ์ ทองฉิม 3401 ป.บณัฑิต 348-357 

คณะบริหารธุรกจิ  การจดัการ 1-38 
11 อาจารยกุ์ลธิรา   แซ่โซว 3402 การจดัการ 39-86 
12 อาจารยก์าญจนา    ปลอ้งอ่อน 

 
3403 การจดัการ 87-118 

บญัชี 1-16  
13 อาจารยช์ญาน์ทตั  เอ่ียวเรืองสุรัติ 3404 บญัชี 17-64 
14 อาจารยศิ์ริพร แทนสุวรรณ์ 3405 บญัชี 65-112 

15 ผศ.วารีพร  ชูศรี 3407 บญัชี 113-116 
การตลาด 1-44 

16 อาจารยเ์ครือวลัย ์    ทองหนูนุย้ 3408 การตลาด 45-55 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1-37 

17 อาจารยนิ์ศาชล  สกุลชาญณรงค ์ 3409 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 38-85 
18 อาจารยพ์าฝัน  รัตนะ 3303 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 86-95 

การจดัการทรัพยากรฯ 1-14 
การจดัการอุตสาหกรรม 1-11 
อุตสาหกรรมบริการ 1-13 

19 อาจารยนิ์ตติยา  ทองเสนอ 
 

3304 อุตสาหกรรมบริการ 14-47 
การจดัการคา้ปลีก 1-14 

20 อาจารยจิ์ระพงศ ์    แกว้บวั 3305 การจดัการคา้ปลีก 15-43 
คณะนิติศาสตร์ 1-19 

21 อาจารยอ์รฤทยั  อบัดุลหละ 
 

1401 นิติศาสตร์ 20-40 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 1-27 

22 อาจารยลิ์ขิต  ลาเต๊ะ 1402 เทคโนโลยสีารสนเทศ 28-50 
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แถวที่ อาจารย์ประจ าห้อง ห้องรายงาน
ตัว 

เลขที่บัณฑิต 

 คณะรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 1-25 
23 อาจารยอ์ดิศกัด์ิ  หวานใจ 1403 รัฐประศาสนศาสตร์ 26-73 
24 อาจารยธี์รชญาน ์ ศิริชชัวาลวงศ ์

 
1404 รัฐประศาสนศาสตร์ 74-93 

การเมืองการปกครอง 1-28 
25 อาจารยเ์ชิดพงศ ์  จินดาสุวรรณ์ 1405 การเมืองการปกครอง 29-76 
26 อาจารยว์รรณะ  วิจิตร 

ดร.วไลพร  พราหมณ์ชู 
1406 การเมืองการปกครอง 77-81 

การปกครองทอ้งถ่ิน 1-39 
ระหว่างประเทศ 1-4 

27 อาจารยรุ่์งทิพย ์ ปราโมทยพ์นัธ์ 1407 ระหว่างประเทศ 5-19 
คณะนิเทศศาสตร์ 1-33 

28 อาจารยสุ์พรรณี  เกสรินทร์ 1408 นิเทศศาสตร์ 34-62 
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ดนตรีสมยันิยม 1-13 
พฒันาสังคม 1-6 

29 ผศ.ปัญจา  ชูช่วย 1409 พฒันาสังคม 7-22 
ภาษาไทย 1-32 

30 อาจารยย์วุลัดา   ชูรักษ ์ 1410 ภาษาไทย 33-80 
31 ดร.รุ่งฤดี    ดิษฐวิชยั 

 
1411 ภาษาไทย 81-95 

DRIC 
IBE 1-2 
ENG 1-9 
BC 1-16 
IBM 1-6 

32 อาจารยปิ์ยดา จิงวงัสะ 
 

1412 IBM 7-18 
Multimedia 1-2 
DMD 1-7 
Tourism 1-9 
นศ.พิการ 

 
 

11.30 - 12.15 น. พกักลางวนั (ควรรับประทานอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลยั มิฉะนั้นจะกลบัมาซอ้มเดินแถวไม่ทนั) 
12.15 – 12.45 น. บณัฑิตรายงานตวัต่ออาจารยป์ระจ าแถว ณ หอ้งซอ้มยอ่ย พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยและ

เตรียมการปล่อยแถวบณัฑิต (ตรงต่อเวลา) 
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12.45 - 13.30 น. บณัฑิตซอ้มการเดินแถว (ปล่อยแถวจากหอ้งซอ้มย่อยเขา้สู่ศูนยกี์ฬาฯ)  
13.30 – 15.30 น. บณัฑิตซอ้มรวม ณ  ศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา  โดยเป็นการฝึกซอ้มการเขา้รับปริญญาบตัร

ตามล าดบัการเขา้รับ ( ซอ้ม 2 รอบ) 
15.30 – 16.30 น. 
 
 

ฝึกซอ้มการเขา้รับปริญญาบตัรตามล าดบัการเขา้รับ และซ่อมส าหรับบณัฑิตท่ีไม่ผา่น 
การซอ้ม โดย อาจารยป์ระจ าแถวและอาจารยผ์ูช่้วย (แถวท่ีไม่ผา่น) 
หมายเหตุ: อาจมีเพิม่รอบฝึกซ้อมหากยงัไม่เกดิความพร้อมเพรียง 

16.30 – 17.00 น. รับชุดครุย ดงัน้ี 
 

สถานทีจ่่ายชุดครุย พธีิประสาทปริญญา รุ่นที ่19-20 ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 
วนัพฤหัสบดีที ่5 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 น. 

สาขาวชิา สถานที่จ่ายครุย 
การจดัการ  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

Port de Biz 1 
อาคาร 10 

การตลาด   
การจดัการทรัพยากรมนุษย ์ 
การจดัการอุตสาหกรรม  

Port de Biz 2 
อาคาร 10 

อุตสาหกรรมบริการ  
การจดัการธุรกิจคา้ปลีกและแฟรนไชส์  

Port de Biz 3 
อาคาร 10 

การบญัชี Port de Biz 4 
อาคาร 10 

นิเทศศาสตร์  
วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน 

Port de Biz 5 
อาคาร 10 

คณะนิติศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

หอ้งประชุม CHAMP 
 

คณะรัฐศาสตร์ หอ้ง Start Up ตรงขา้มหอ้งประชุม CHAMP   
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
สาขาภาษาไทย สาขาดนตรีสมยันิยม สาขาพฒันาสังคม 

ใตอ้าคาร 3 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตวชิาชีพครู ใตอ้าคาร 3 
ป.เอก 
ป.โท 

ส านกัวิชาการและทะเบียนการศึกษา 
อาคาร 2 ชั้น 2 

 

หมายเหตุ   : การรับชุดครุย   บณัฑิต/มหาบณัฑิต น าบตัรรับชุดครุยจากอาจารยป์ระจ าแถว  
     แสดงต่อผูจ่้ายครุย (เฉพาะผูท่ี้จองครุย) 
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: การคืนชุดครุย  บณัฑิต/มหาบณัฑิต สามารถคืนชุดครุยไดต้ั้งแต่วนัท่ี  
8 – 11 มีนาคม 2563 ท่ี ส านกัวชิาการและทะเบียนการศึกษา อาคาร 2 
นราธิวาส ชั้น 2 

 

วนัศุกร์ที ่6 มีนาคม 2563 : วันซ้อมใหญ่ 

 (ให้แต่งกายชุดนักศึกษา หรือเคร่ืองแบบข้าราชการ (ชุดขาว) และสวมครุยวิทยฐานะ) 
 

07.30 - 08.00  น. บณัฑิตแต่ละสาขาวิชาพร้อมกนัท่ีศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา เพ่ือเตรียมข้ึนสแตนดถ่์ายภาพ    
หมู่บริเวณอฒัจนัทร์ของศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา โดยแบ่งเป็น 11 กลุ่ม (เรียนเชิญคณะ
ผูบ้ริหาร หวัหนา้สาขาวิชาและคณาจารยข์องแต่ละสาขาวิชาสวมชุดครุยร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกบั
บณัฑิตของสาขาวิชาท่าน) 

08.00  น. 
 

  กลุ่มท่ี 1 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (53 คน) สาขาวิชาการตลาด (27 คน)สาขาวชิาการจดั
การคา้ปลีก (33คน) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (39 คน) รวม 152 คน ข้ึนสแตนดใ์หญ่
ถ่ายภาพหมู่   
กลุ่มท่ี 2 : สาขาภาษาไทย (ครู) 73 คน สาขาวชิาดนตรีสากล (4 คน) และสาขาวชิาพฒันาสงัคม 
(10 คน) รวม 87 คน ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่ 

  กลุ่มท่ี 3 : สาขาวิชาการจดัการ (64 คน)  สาขาวิชาการบญัชี (68 คน)  และสาขาวิชาการจดัการ
อุตสาหกรรม (3 คน) และสาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์(11 คน) รวม 146 คน ข้ึนสแตนด์
ใหญ่ถ่ายภาพหมู่    

09.00 น.   กลุ่มท่ี 4 : คณะนิเทศศาสตร์ (23 คน)  ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่  

  กลุ่มท่ี 5 : คณะนิติศาสตร์ (28 คน)  ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่  
 กลุ่มท่ี 6 : คณะวิทยาศาสตร์ (32 คน) ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่  

กลุ่มท่ี 7 : คณะรัฐศาสตร์(126 คน) ข้ึนสแตนดใ์หญ่ถ่ายภาพหมู่ 

10.00 น.  กลุ่มท่ี 8 : วิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน รวม 26 คน  ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่ 

กลุ่มท่ี 9 :  ปริญญามหาบณัฑิตและดุษฎีบณัฑิตทุกหลกัสูตร  (59 คน) ข้ึนสแตนดเ์ลก็ถ่ายภาพหมู่ 

กลุ่มท่ี 10 : หลกัสูตร ป.บณัฑิต  (82 คน) ข้ึนสแตนดถ่์ายภาพหมู่ 
10.30 - 11.00 น. กลุ่มที ่11 : คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ขึน้สแตนด์ใหญ่ถ่ายภาพหมู่  

 

 รับส่ังจองภาพถ่ายพร้อมช าระเงินบริเวณข้างศูนย์กฬีาฯ  (เม่ือบัณฑิตถ่ายภาพเสร็จ)  

12.15 น.   บัณฑิตทุกคนรายงานตวัท่ีหอ้งตามท่ีก าหนดไว ้(หอ้งเดิมตามวนัซอ้มยอ่ย) 
12.45 - 13.30 น. อาจารยเ์ดินน าแถวบณัฑิตเขา้สู่ศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา 
13.30 น. - บณัฑิตท่ีไดรั้บทุนการศึกษาแสดงกตญัญูกตเวทิตา  

- การมอบรางวลับณัฑิตแฟนพนัธ์ุแท ้(บณัฑิตผูส้ าเร็จศึกษาจากสถาบนัในเครือหาดใหญ่อ านวยวิทย์
ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาจนส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 
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- คณะผูบ้ริหารใหโ้อวาท 
14.30 น. เร่ิมพธีิซ้อมใหญ่ (ล าดบัเหมือนพิธีจริง อย่างน้อย 2 รอบ) 
18.00 น. เสร็จส้ินการซอ้มใหญ ่(ข้ึนอยูก่บัความพร้อมของบณัฑิต) 
 
วนัอาทติย์ที ่8 มีนาคม 2563 : พธีิประสาทปริญญาบัตร 
09.45 – 10.30 น. ผูไ้ดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ และมะหาดเพชร ซอ้มการเขา้รับปริญญา  
12.15 น.   บัณฑิตทุกคนรายงานตัวทีห้่องตามทีก่ าหนดไว้ (ห้องเดิมตามวนัซ้อมใหญ่)  
12.45 - 13.30 น. อาจารยเ์ดินน าแถวบณัฑิตเขา้สู่ศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา  
13.30 – 14.00 น. - พระสงฆท์รงสมณศกัด์ิ 5 รูป พร้อมบนอาสนส์งฆ ์ 

- แขกผูมี้เกียรติและคณาจารยเ์ขา้ประจ าท่ี บณัฑิตพร้อมในหอ้งประชุม 
- พิธีเชิญตรามหาวิทยาลยัหาดใหญ่ (Academic Procession) 
- ผูท้รงคุณวฒิุท่ีไดรั้บปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จ านวน 2 ท่าน ใหโ้อวาท  
          1. ศาสตราจารยพิ์เศษ กิติพงษ ์อุรพีพฒันพงศ ์
          2. นางฉตัรแกว้  คชเสนี 

14.15 น. - ศาสตราจารยกิ์ตติคุณ ดร.สุจิต  บุญบงการ  นายกสภามหาวิทยาลยัหาดใหญ่   
   ประธานเดินทางถึงศูนยกี์ฬาและกิจการนกัศึกษา มหาวิทยาลยัหาดใหญ่   
- อุปนายกสภา  กรรมการสภามหาวิทยาลยัหาดใหญ่ และผูบ้ริหารตอ้นรับประธาน 

- ผูแ้ทนผูส้ าเร็จการศึกษามอบพวงมาลยัและสูจิบตัรแด่ประธาน  

- ประธานจุดธูปเทียนเคร่ืองนมสัการบูชาพระรัตนตรัย 
14.30 น.   - อธิการบดีกล่าวรายงานกิจการมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

- รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวสดุดีเกียรติคุณ แด่ผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิ 

- ประธานมอบปริญญากิตติมศกัด์ิ 

- รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษาและชุมชนสมัพนัธ์ กล่าวสดุดีเกียรติคุณ   
   ผูไ้ดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ  “มะหาดเพชร”   
- ประธานมอบโล่เกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติ  “มะหาดเพชร”   
- ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประกาศเกียรติคุณผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดค้ะแนนยอดเย่ียม 

  ในแต่ละหลกัสูตร  
- ประธานมอบเกียรติบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีไดค้ะแนนยอดเยี่ยม 

- ประธานถวายปริญญาบตัรแก่บณัฑิต (พระ 3 รูป) 
- ผูแ้ทน  คณะบริหารธุรกิจ  คณะนิติศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี   คณะรัฐศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์  และวิทยาลยันานาชาติดิษยะศริน  
  อ่านรายนามผูส้ าเร็จการศึกษา  
- ประธานมอบปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา (ขณะน้ีพระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถา) 
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- บณัฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 

- ประธานกล่าวใหโ้อวาทและกราบลาพระรัตนตรัย 
- ประธานลงนามในสมุดเซ็นเย่ียม  

- ประธานถ่ายภาพพร้อมกบัผูไ้ดรั้บปริญญากิตติมศกัด์ิและรางวลัมะหาดเพชร 
16.00  น.     - ประธานเดินทางกลบั 

- เสร็จพิธี 
 

ขอให้มารายงานตัวตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด มิฉะน้ันจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้าร่วมพธีิประสาทปริญญาบัตร 
 

ค ากล่าวปฏิญาณของบัณฑิตแห่งมหาวทิยาลยัหาดใหญ่  
 

กราบเรียน ท่านประธานทีเ่คารพ 
 

ขา้พเจา้..................................................................................ผูแ้ทน บณัฑิต ขออนุญาตน าบณัฑิตท่ีไดรั้บ 
ปริญญาบตัรในวนัน้ีกล่าวค าปฏิญาณว่า 
ขา้พเจา้..............(กล่าวช่ือตวัเอง)......ขอกล่าวค าปฏิญาณต่อหนา้ท่านประธาน ผูบ้ริหาร คณาจารย ์และผูมี้เกียรติ 

ซ่ึงชุมนุมกนัอยู ่ณ ท่ีน้ีวา่ 
ขอ้ ๑ ขา้พเจา้ จะยดึมัน่ในความจงรักภกัดี และเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยช์ัว่นิรันดร์ 
ขอ้ ๒ ขา้พเจา้ จะบ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองดี สมกบัเป็นผูมี้วฒันธรรม ศีลธรรม และเคารพนบัถือ 

ครูบาอาจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ จะใชวิ้ชาความรู้ซ่ึงคณาจารยไ์ดป้ระสิทธ์ิประสาทใหไ้ปในทางท่ีชอบและ 
เป็นประโยชยต่์อส่วนรวมของประเทศชาติเหนือส่ิงอ่ืนใด 

ขอ้ ๓ ขา้พเจา้จะธ ารงไวซ่ึ้งศกัด์ิและสิทธ์ิแห่งปริญญาโดยเคร่งครัด และจะเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลยั
หาดใหญ่สืบไป 

 
ข้อควรปฏิบัติส าหรับดุษฎบีัณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิต 
ในการเข้ารับปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 

 

 การแต่งกายส าหรับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  
ชาย สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว  ผูกเนคไทมหาวิทยาลยั  สวมกางเกงสีกรมท่า   

 สวมเส้ือสูทสีกรมท่าและสวมรองเทา้หนงัสีด าและสวมครุยวิทยฐานะ 
หญิง สวมเส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว  สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าสีกรมท่า  สวมเส้ือสูทสีกรมท่า 

 และสวมรองเทา้คชัชูสีด าคู่ท่ีจดัไวส้ าหรับพิธี  ส้นสูงไม่เกิน 3 น้ิว  
และตอ้งสวมถุงน่องสีเน้ือแบบเรียบไม่มีลวดลายใด ๆ  และสวมครุยวิทยฐานะ 
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 การแต่งกายส าหรับบัณฑิตชาย  (ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี) 
1. ตดัผมทรงสุภาพ ยาวไม่เกินตน้คอ ไม่ท าสีผมใหผิ้ดธรรมชาติ 
2. สวมชุดนกัศึกษามหาวิทยาลยั  เส้ือเช้ิตแขนยาวสีขาว ติดกระดุมคอ  ผูกเนคไทมหาวิทยาลยั  กางเกงสีด า     

โดยมีเคร่ืองหมายมหาวิทยาลยัและเข็มขดัมหาวิทยาลยั  สวมรองเทา้หนงัสีด าไม่มีลวดลายหรือโลหะ
ประดบั งดรองเทา้หนงัแกว้ รองเทา้หนงัมีสายผกู  ถุงเทา้สีด าเท่านั้น 

3. โกนหนวดใหส้ะอาดเรียบร้อย 
**  หมายเหตุ  ข้าราชการทหารและต ารวจ สวมชุดเคร่ืองแบบปกติขาว ** 
 

 การแต่งกายส าหรับบัณฑิตหญงิ  (ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี)  
1. ไวผ้มทรงสุภาพ ไม่ควรตั้งช่อผมดา้นหนา้ใหสู้งจนเกินไป หากผมยาวควรรวบหรือเกลา้มวย งดการติด

เคร่ืองประดบัทุกชนิดบนศีรษะ และไม่ท าสีผมใหผิ้ดธรรมชาติ 
2. สวมชุดนกัศึกษามหาวิทยาลยั เส้ือติดกระดุมคอ  สวมกระโปรงสีด าไม่สั้น / ไม่ยาวเกินไป  โดยมี

เคร่ืองหมาย  เข็มขดั  กระดุมมหาวิทยาลยัอยา่งถูกระเบียบ 
3. หา้มประดบัดอกไม ้ หา้มใส่เคร่ืองประดบัใด ๆ  ท่ีทรงผม  ขอ้มือ  น้ิวมือทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา  ตลอดจน

การใส่น ้าหอม (ขอ้หา้ม  ต่างหู  แหวน  นาฬิกา  โบว ์หรือเคร่ืองประดบัอ่ืน ๆ) 
4. หา้มโกรกผม หรือทาเลบ็ หา้มตกแต่งศีรษะดว้ยเคร่ืองประดบัท าจากโลหะทุกชนิด ยกเวน้ ก๊ิฟสีด าและ      

ควรรวบผมทางดา้นซา้ยใหเ้รียบร้อย  เพ่ือการถ่ายรูปในขณะรับปริญญาบตัร 
5. สวมรองเท้าหุ้มส้นสีด า  ไม่มีลวดลายหรือโลหะใด ๆประกอบ  ใส่ถุงน่องสีเน้ือแบบเรียบไม่มีลวดลายใดๆ 

(บณัฑิตควรระวงัเร่ืองรองเทา้กดั) 
6. บณัฑิตมุสลิมสวมใส่ฮิญาบสีด า ไม่มีลวดลาย ไม่มีเคร่ืองประดบัท่ีเป็นโลหะ และใชก๊ิ้บด าติดแทนเข็มหมุด 

 

 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมพธีิ 
1. หา้มน าส่ิงของทุกชนิดรวมทั้งอุปกรณ์ส่ือสารทุกชนิดเขา้ไปในพิธีเด็ดขาด  เช่น  โทรศพัทมื์อถือ และกลอ้ง 
2. หา้มเค้ียวหมากฝร่ัง  หรือลูกกวาด  หรือของขบเค้ียวทุกชนิด และหา้มน าส่ิงของใส่ใน Hood ของชุดครุย 
3. ควรส ารวมกิริยามารยาทในขณะอยูใ่นพิธี ไม่พูดคุย  หรือหวัเราะเม่ือมีการผิดพลาด  พยายามนัง่ตวัตรงและ

ส ารวจเคร่ืองแต่งกายใหเ้รียบร้อย  หา้มลุกเขา้ออกจากท่ีนัง่โดยไม่จ าเป็น 
4. มาถึงยงับริเวณพิธีใหต้รงเวลา และปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์วางไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
5. มหาวิทยาลยัไม่มีบริการรับฝากของ  ดงันั้นจึงขอความร่วมมือบณัฑิตอยา่น าของมีค่าเขา้มาในงานพิธี 
6. หากปริญญาบตัรเกิดการสลับสับเปลีย่น ขอใหบ้ณัฑิตอยูใ่นความสงบ-เปล่ียนกลบัหลงัพิธีเสร็จส้ิน 
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 ข้อปฏิบัติส าหรับการป้องกนั COVID19 

1. บณัฑิตตอ้งเตรียมอุปกรณ์ป้องกนั ไดแ้ก่ หนา้กากอนามยั, เจลแอลกอฮอล ์และสวมใส่หนา้กากอนามยั
ตลอดวนัท่ี 5,6 และ 8 มีนาคม 2563 

2. บณัฑิตท่ีมีอาการ (ไข ้ไอ จาม เจบ็คอเกิน4วนั เสมหะมีเลือดปน คล่ืนไส ้อาเจียน ทอ้งเสีย หายใจล าบาก 

 ปวดเม่ือยตามร่างกาย) ใหแ้จง้ขอ้มูลต่อฝ่ายลงทะเบียน 

3. ห้ามบณัฑิตปิดบงัขอ้มูลในกรณีท่ีเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเส่ียง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา (จีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลีใต ้มาเลเซีย สิงคโปร์ มาเก๊า ฮ่องกง เวียดนาม อิตาลี อิหร่าน) 

 

 ข้อตกลงก่อนวนัพธีิประสาทปริญญาบัตร 
1. บณัฑิตท่ีขาดซ้อมย่อย  หรือซ้อมใหญ่  จะไม่ไดเ้ขา้ร่วมพิธีประสาทปริญญาบตัร 
2. การเขา้ซ้อมย่อย และซ้อมใหญ่  นกัศึกษาควรรักษามารยาท  ตั้งใจและปฏิบติัใหเ้ขา้ใจทุกขั้นตอนตลอดจน

รักษาเวลาตามท่ีก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครัด  ระหวา่งเดินแถวหา้มบณัฑิตท่ีมาสายแทรกแถวโดยเดด็ขาด 
3. บณัฑิตควรตรวจสอบก าหนดการต่างๆ ใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน  และควรนดัหมายใหผู้ป้กครองหรือญาติมารับ 

หรือก าหนดจุดนัดพบ ในวันซ้อมใหญ่และวันพิ ธี เน่ืองจากจะไม่สามารถน ากุญแจรถ รวมทั้ ง
โทรศพัทมื์อถือ หรืออุปกรณ์ส่ือสารใด ๆ ติดตวัเขา้ไปในพิธีได ้

4. บณัฑิตควรดูแลสุขภาพอยา่งดี  พกัผ่อนอยา่งเต็มท่ีและรับประทานอาหารตามเวลาท่ีก าหนด 
5. ในวนัพิธีประสาทปริญญาบตัรนั้น จะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้หอ้งน ้าหลงัจากท่ีเดินแถวเขา้ท่ีนัง่แลว้ 
6. จดัเตรียมเส้ือครุย  โดยแขวนไวใ้หเ้รียบร้อย  เตรียมเข็มกลัดเพ่ือกลดัเส้ือครุย 
7. งดการประดับตกแต่งร่างกายดว้ยเคร่ืองประดบัทุกชนิด กล่าวคือ ไม่สวมสร้อย แหวน นาฬิกา สายรัดขอ้มือ 

ดา้ยสายสิญจน ์หรือส่ิงอ่ืนใดบนขอ้มือ ไม่ใส่ต่างหู ไม่ติดเข็มกลดั ไม่ติดช่อดอกไมบ้นเส้ือครุย ไม่สวมแวน่
กนัแดดหรือแว่นด า  (สวมแวน่สายตาได)้ และขอความกรุณางดใช้น า้หอม 

8.  การไว้เลบ็ ใหบ้ณัฑิตตดัเลบ็ใหส้ั้นและไม่ท าสีเลบ็ ไม่อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์แบบ big eye  
9. ในวนัซ้อมใหญ่ไม่อนุญาตให้พกส่ิงของใด ๆ เข้าไป ยกเวน้ กุญแจรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ หรือกุญแจ

ห้องพกั และธนบัตรท่ีใส่ไวใ้นกระเป๋ากางเกงหรือกระโปรง ส่วนวันพิธีประสาทปริญญาบัตรนั้น ไม่
อนุญาตให้พกส่ิงของทุกชนิดเขา้ไปในบริเวณพิธี อนุญาตเฉพาะการพกธนบตัร และให้ใส่ไวใ้นกระเป๋า
กางเกง กระโปรง หรือเส้ือ 

******************************************************* 
 
****  หมายเหตุ 1.  บัณฑิตต้องตรงเวลา 

2.  ไม่รับฝากของใด ๆ ทั้งส้ิน 


