ปการศึกษา 2554 และ 2555

บัณฑิตรุนที่ 38

2

ขอมูลชวยจําของบัณฑิต
ชื่อ-สกุล..............................................................................................
สําเร็จการศึกษา คณะ................................ภาค..................ปการศึกษา..............
ลําดับที่การเขารับ................................แถวที่...................
ฝกซอมครั้งที่1 (อาคารสุโขทัย)
วันที่............................................
คาบ.............................................
ฝกซอมครั้งที่ 2 (อาคาร KLB และอาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช)
วันที่............................................
คาบ.............................................
วันรับจริง (อาคาร KLB และอาคารหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช)
วันที่............................................
คาบ.............................................

วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556
หามนําดอกไมทุกชนิด
เขามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยเด็ดขาด
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4

แผนผังการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
คณะองคมนตรี
และคณะรัฐมนตรี
นายกสภา
อธิการบดี
กรรมการสภา
คณบดี

ผูตามเสด็จ

แทนที่ประทับ

อาสนสงฆ
โตะหมูบูชา

O

ไมโครโฟน
คณบดี
จุดถวายความเคารพที่ 1

จุดยืน

จุดถวายความเคารพที่ 3

จุดถวายความเคารพที่ 2
ยกพื้นหนาเวที
ไมโครโฟน
ผูแทนบัณฑิต
อาจารยและแขกผูมีเกียรติ

อาจารยและแขกผูมีเกียรติ

ซาย

ขวา

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

บัณฑิต

เสนทางเดินออก
เสนทางเดินกลับ
จุดถวายความเคารพที่ 1
จุดถวายความเคารพที่ 2
จุดถวายความเคารพที่ 3

O

จุดรับปริญญาบัตร (ยืนชิดเทา)
จุดยืนรอเขารับปริญญาบัตร

กอนขึ้นรับปริญญาบัตร
หนาแทนที่ประทับ
หลังจากรับปริญญาบัตร กอนหมุนตัวกลับลงจากเวที
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สารอธิการบดี

24

มหาวิทยาลัยรามคําแหงขอแสดงความยินดีแก “บัณฑิต
รุนที่ 38” ทุกคน ที่ได มีความวิริ ยะอุตสาหะ ตั้งใจศึกษาเลาเรียน
จนสํ าเร็ จการศึ กษาดั่ งที่ มุ งหวั งตั้ งใจไว และมี กํ าหนดเข ารั บ
พระราชทาน ปริญญาบัตร ในวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556 ณ อาคาร
หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร เปนวันสําคัญที่สุด
วันหนึ่งที่ทุกคนตางรอคอยดวยความชื่นชมยินดี และเปนวันมงคล
แหงชีวิตที่บัณฑิตจะไดมีโอกาสเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พิ ธี พระราชทานปริ ญญาบั ตร เป นพิ ธี การที่ มี ความสํ าคั ญยิ่ งสํ าหรั บบั ณฑิ ตทุ กคน
ประกอบกับมีจํานวนบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในแตละวันเปนจํานวนมาก ดังนั้น
มหาวิ ทยาลั ยจึ งมี ความจํ าเป นอย างยิ่ งที่ จะต องจั ดให มี การฝ กซ อมแก บั ณฑิ ตก อนวั นเข ารั บ
พระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้ เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย และความพรอมเพรียงสําหรับพิธีการ
ดังนั้น จึงขอใหบัณฑิตรามคําแหงทุกคน จงมีความตั้งใจฝกซอมอยางแข็งขัน และจดจํา
ขอควรปฏิบัติทุกอยางที่พึงจะตองนําไปปฏิบัติในวันที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ไมวา
จะเปนขั้นตอนพิธีการ การแตงกาย การรักษาเวลา กิริยา มารยาท ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความพรอมเพรียงและ
สงางามในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งเพื่อรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อีกดวย
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณาจารย ขาราชการ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยทุกทานเปนอยางมาก ที่ไดเสียสละเวลา ทุมเทแรงกายและแรงใจอยางเต็มที่ในการ
ชวยกันปฏิบัติหนาที่การฝกซอม รวมทั้งบัณฑิตทุกคนที่ไดตั้งใจฝกซอมและเตรียมพรอมสําหรับพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ในครั้งนี้

(ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สารประธานอนุกรรมการฝายฝกซอมรับปริญญา
และจัดที่นั่งบัณฑิต
ในนามคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมรับปริญญาและ
จัดที่นั่งบัณฑิต ขอแสดงความยินดีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554 - 2555 (รุนที่ 38) ของมหาวิทยาลัย
รามคํ า แหง ความสํ า เร็ จ ที่ ทุ ก ท า นได รั บ ในวั น นี้ นํ า มาซึ่ ง
ความปลาบปลื้ม ปติยินดี ทั้งตอตนเอง ครอบครัว วงศตระกูล
และมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอใหดุษ ฎี บัณ ฑิ ต มหาบัณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ตทุ ก คน
รวมใจกันสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่โปรดเกลาฯ ใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค ในการมา
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ ซึ่งนับเปนพระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอยางหา
ที่ สุ ด มิ ไ ด และขอให บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนพึ ง ระลึ ก ไว เ สมอว า ทุ ก คนคื อ ความภาคภู มิ ใ จของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงขอใหบัณฑิตตั้งใจฝกซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อให
สามารถเข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รได อ ย า งถู ก ต อ ง เรี ย บร อ ย รวดเร็ ว เป น การ
เทิ ด พระเกี ย รติ ต อ พระองค ท า น ที่ สํ า คั ญ บั ณ ฑิ ต ได ถ วายคํ า ปฏิ ญ าณในการเข า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้จนถึง วรรคสุดทายวา “...ขาพระพุทธเจา ขอยึดมั่นคําสัตย
ปฏิญาณนี้ไวดวยใจสุจริต และจักรักษาเกียรติแหงปริญญานี้ ตราบชั่วชีวิต”
ขอให บั ณ ฑิ ต นํ า พระบรมราโชวาทที่ ไ ด รั บ พระราชทานไปปฏิ บั ติ เพื่ อ ความ
เจริญรุงเรืองของตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติสืบไป

(รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช สําราญจิตต)
คณบดีคณะศึกษาศาสตร
ประธานอนุกรรมการฝายฝกซอมรับปริญญา และจัดที่นั่งบัณฑิต
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บัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตองปฏิบัติ ดังนี้
1. ดําเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ใหครบถวนถูกตองตามระเบียบที่กําหนด
2. เขารับการฝกซอมทั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ครั้งที่ 2
ที่หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช บัณฑิตที่ไมเขารับการฝกซอม ทั้ง 2 ครั้ง
“ไมมีสิทธิเขารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริง” (บัณฑิตและมหาบัณฑิต
สวนภูมิภาค ฝกซอมครั้งที่ 1 ตามที่สาขาวิทยบริการฯ กําหนด)
3. แตงกายใหถูกตองตามขอบังคับและขอกําหนด
4. วันฝกซอมครั้งที่ 1 ใหไปรายงานตัวที่ลานจอดรถ ชั้น 2 อาคารสุโขทัย
ตามวันและเวลาที่กําหนด
5. วันฝกซอมครั้งที่ 2 ใหไปรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาส (KLB) 301, 401
และ 501 ตามวันและเวลาที่กําหนด

หมายเหตุ
1. วิทยาเขตบางนา ฝกซอมรวมกับสวนกลาง
2. ทุกสาขาวิทยบริการฯ ฝกซอมครั้งที่ 1 ตามที่สาขาวิทยบริการฯ กําหนด
3. โครงการพิเศษสวนภูมิภาค ฝกซอมตามวัน เวลา และสถานที่ที่โครงการกําหนด
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ขอปฏิบัติ
เรื่อง การรับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3

กําหนดการรายงานตัว
- ให บั ณ ฑิ ต ไปรายงานตั ว ต อ คณะที่ ต นเองสั ง กั ด ตามรายละเอี ย ด
และตามเวลาที่คณะกําหนด
- ตรวจสอบรายชื่อและลําดับที่ตามประกาศของคณะที่ตนเองสังกัด
- รั บ ข อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รไปศึ ก ษาเพื่ อ
เตรียมการฝกซอมเปนรายบุคคลในเรื่องการถวายความเคารพ การจับถือปริญญาบัตร
การกลาวคําปฏิญาณตน และการรองเพลงสรรเสริญพระบารมี

บัณฑิตที่เปนโรคประจําตัว เชน โรคหัวใจ ฯลฯ
และบัณฑิตที่เขารับโดยวิธพี ิเศษ
ตองแจงใหกรรมการฝกซอมประจําคณะทราบกอน

ขอหามบัณฑิต
หามนําสิ่งของตอไปนี้เขาหอประชุมฯ ในวันเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
1. หามนําเครื่องมือสื่อสารพรอมอุปกรณทุกชนิด เขาหอประชุมฯ
2. หามนํากลองถายภาพทุกชนิด เขาหอประชุมฯ
3. หามนําพวงกุญแจทุกชนิด / เหรียญสตางค เขาหอประชุมฯ
4. หามนําไฟแช็ค / บุหรี่ / ยาดม / ลูกอม / หมากฝรั่ง / เครื่องสําอางทุกชนิด/
ปากกา / คัตเตอร / กระเปาถือ เขาหอประชุมฯ
5. หามใสนาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด
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กําหนดการการฝกซอมฯ และวันรับจริง
บัณฑิต รุนที่ 38 (ปการศึกษา 2554 – 2555)
5

การฝกซอมยอย (ครั้งที่ 1)
สวนกลาง
คาบเชา
คาบบาย
สถานที่รายงานตัว
บัณฑิต

วันจันทรที่ 18 - วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ 2556
ฝกซอมที่อาคารสุโขทัย ชั้น 3 (SKB 321 และ 322)
รายงานตัวกอนเวลา 06.00 น.
รายงานตัวกอนเวลา 11.00 น.
ลานจอดรถชั้น 2 อาคารสุโขทัย (SKB)
แตงกายสุภาพ ผูหญิงสวมกระโปรง รองเทาหุมสน
(แตงกายไมเรียบรอยไมใหขึ้นซอมบนเวที)

การฝกซอมใหญ (ครั้งที่ 2) วันจันทรที่ 25 กุมภาพันธ - วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2556
ฝกซอม
อาคาร KLB, หอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช
และหองศักดิ์ฯ
คาบเชา
รายงานตัวกอนเวลา 05.00 น.
คาบบาย
รายงานตัวกอนเวลา 09.00 น.
สถานที่รายงานตัว
อาคาร KLB 301, 401 และ 501
บัณฑิต
(แตงกายเหมือนวันจริง สวมครุยวิทยฐานะ)
14

วันรับจริง วันจันทรที่ 4 - วันศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
เหมือนการฝกซอมใหญ (ครั้งที่ 2) ทุกประการ
จํานวนบัณฑิตทั้งสิ้น 36,189 คน
- ปริญญาเอก
- ปริญญาโท
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
- ปริญญาตรี

86 คน
18,621 คน
61 คน
17,421 คน

10
รอบ

1

วันรับจริง

จันทรที่ 4 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.
ปริญญาเอก 12 คน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (12)
สาขาวิชารัฐศาสตร (4)
สาขาวิชารัฐศาสตร (อังกฤษ) (2)
สาขาวิชาการเมือง (4)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (1)
สาขาวิชาเคมีประยุกต (1)

ปริญญาโท 750 คน
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (750)
สวนกลาง (183), ตางประเทศ (2), EX-Pol (70),
ผูนําภาครัฐฯ (100), นาน (47), การเมือง (61),
สุราษฎรธานี (76), นครสวรรค (109), บางนา
(102)
ปริญญาตรี 2,200 คน
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (2,200)
รวม 2,962 คน

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

จันทร 18 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 06.00 น.

จันทร 25 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 05.00 น.

ระดับ

คณะ

ป.เอก
ป.โท

รวม
รศ.

จํานวน
12
750

ป.ตรี

รศ.

2,200

SKB
321
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
12
750

แถว
1
3-17

KLB
301
301

1,600
600

1-32
1-12

401
501

11
รอบ

2

วันรับจริง

จันทรที่ 4 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.
ปริญญาโท 877 คน
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (877)
หนองบัวลําภู (90), ชัยภูมิ (33), เพชรบูรณ (42),
บุรีรัมย (124), เชียงราย (136), กาญจนบุรี (106),
สุรินทร (115), อุดรธานี (66), รอยเอ็ด (93),
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการงานสาธารณะ)
(72)
ปริญญาตรี 3,200 คน
ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต (3,200)
รวม 4,077 คน

ระดับ

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

จันทร 18 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 11.00 น.

จันทร 25 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 09.00 น.

จํานวน

SKB

จํานวน

แถว

KLB

321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
321
322

877

1-18

301

1,600
1,600

1-32
1-32

401
501

ป.โท

รศ.

877

ป.ตรี

รศ.

3,200

12
รอบ

3

วันรับจริง

อังคารที่ 5 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.
ปริญญาเอก 19 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (5)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (5)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (อังกฤษ) (9)
ปริญญาโท 1,328 คน
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (1,328)
นครศรีฯ (124), ปราจีนบุรี (126), อุทัยธานี (82),
อํานาจเจริญ (79), นครพนม (109), แพร (97),
นครราชสีมา (127), สุโขทัย (111), ขอนแกน
(104), ศรีสะเกษ (133), ตรัง (121), ลพบุรี (115)
ปริญญาตรี 1,745 คน
ปริญญารัฐศาตรบัณฑิต (1,745)
รวม 3,092 คน

ระดับ

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

อังคาร 19 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 06.00 น.

อังคาร 26 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 05.00 น.

ป.เอก
ป.โท

รวม
รศ.

จํานวน
19
1,328

ป.ตรี

รศ.

1,745

SKB
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
19
1,328

แถว
1
3-30

KLB
301
301

1,600
145

1-32
1-3

401
501

13
รอบ

4

วันรับจริง

อังคารที่ 5 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.
ปริญญาโท 2,064 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2,064)
สวนกลาง (245), SMEs (42), CEOs+CMOs
(30), Ex+Inc Mba (141), การจัดการกอลฟ
(52), อุตสาหกรรม (139), อุตสาหกรรม บางนา
(74), Innovation (81), Logistic (293),
ตางประเทศ (27), Inter (83), กฎหมายธุรกิจ
(108), นครสวรรค (101), อยุธยา (94), ระยอง
(110), นครศรีฯ (113), ปราจีนบุรี (73), อุทัยธานี
(80), อํานาจเจริญ (76), นครพนม (38), แพร
(64)
ปริญญาตรี 2,209 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (2,209)
(รวมนานาชาติ) (74)
รวม 4,273 คน

ระดับ

ป.โท

ป.ตรี

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

อังคาร 19 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 11.00 น.

อังคาร 26 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 09.00 น.

บธ.

จํานวน
2,064

บธ.

2,209

นานาชาติ

SKB
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
1,600
404

แถว
1-32
1-10

KLB
301
401

1,050
1,159

12-32
1-24

401
501

14
รอบ

5

วันรับจริง

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

พุธ 20 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 06.00 น.

พุธ 27 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 05.00 น.

พุธที่ 6 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.

ระดับ

คณะ

ปริญญาเอก 15 คน
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (5)
(ไทย 2 คน, อังกฤษ 3 คน)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (5)
สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา (2)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (2)
สาขาวิชาสังคมวิทยา (1)

ป.เอก
ป.โท

รวม
นต.

จํานวน
15
1,319

ป.ตรี

นต.

1,700

ปริญญาโท 1,319 คน
ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต (1,319)
สวนกลาง (365), บางนา (243), หนองบัวลําภู
(69), ปราจีนบุรี (90), นครศรีฯ (120), นครพนม
(1), นครราชสีมา (110), เชียงใหม (104),
เชียงราย (62), สุรินทร (83), สุโขทัย (1), อุทัยธานี
(1), อุดรธานี (1), อํานาจเจริญ (1), บุรีรัมย (66),
สงขลา (1), ขอนแกน (1)
ปริญญาตรี 1,700 คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (1,700)
รวม 3,034 คน

SKB
321
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
15
1,319

แถว
1
3-27

KLB
301
301

1,600
100

1-32
1-2

401
501

15
รอบ

6

วันรับจริง

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

พุธ 20 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 11.00 น.

พุธ 27 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 09.00 น.

พุธที่ 6 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.

ระดับ

คณะ

ปริญญาโท 2,364 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2,364)
ทวิปริญญาโท (80), Advance (192), Advance
บางนา (89), Saturday (1,459), ทศท (95),
สงขลา (112), เชียงใหม (97), จันทบุรี (78),
ชลบุรี (85), ชุมพร (87)

ป.โท

บธ.

จํานวน
2,364

ป.ตรี

นต.

1,912

ปริญญาตรี 1,714 คน
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (1,714)
รวม 4,078 คน

SKB
321
322
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
1,600
764

แถว
1-32
1-16

KLB
301
401

750
1,162

17-32
1-24

401
501

16
รอบ

7

วันรับจริง

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.

ระดับ

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ 2556

พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ 2556

รายงานตัวกอน 06.00 น.

รายงานตัวกอน 05.00 น.

ปริญญาเอก 16 คน
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (16)

ป.เอก
ป.โท

รวม
บธ.
มษ.

จํานวน
16
2,005
149

SKB
321
321

จํานวน
16
1,500
654

แถว
1
3-32
1-14

KLB
301
301
401

ปริญญาโท 2,154 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2,005)
Y-Mba (119), Y-Mba บางนา (77), ML+MLW
(241), ผูประกอบการ (27), Smart+IT-Smart
(137), MMM ปกติ (60), MMM (482), MMM
ภาคค่ํา (73), Sunday (789)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มษ.) (149)
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บรรณารักษศาสตรฯ)
(6), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร) (12), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย
ศึกษา) (6), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การแปล)
(8), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาเยอรมันฯ)
(2), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัตศิ าสตร) (6),
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) (7),
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (24), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(การสื่อสารพัฒนาการ) (78)

ป.ตรี

มษ.

1,049

322

1,049

1-21

501

ปริญญาตรี 1,049 คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)
(รวมนานาชาติ) (49)
รวม 3,219 คน

17
รอบ

8

วันรับจริง

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ 2556

พฤหัสบดี 28 กุมภาพันธ 2556

รายงานตัวกอน 11.00 น.

รายงานตัวกอน 09.00 น.

พฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.

ระดับ

ปริญญาโท 1,967 คน
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
นครราชสีมา (113), สุโขทัย (68), ขอนแกน (82),
ศรีสะเกษ (85), ตรัง (85), ลพบุรี (89),
หนองบัวลําภู (31), ชัยภูมิ (8), เพชรบูรณ (54),
บุรีรัมย (62), เชียงราย (79), กาญจนบุรี (47),
สุรินทร (80), อุดรธานี (89), VL+VLT (527),
ปริญญาที่ 2 (14), นนทบุรี (190), สมุทรสาคร
(124), ภูเก็ต (149)

ป.โท

บธ.

จํานวน
1,967

ป.ตรี

มษ.

2,281

ปริญญาตรี 2,281 คน
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.) (2,281)
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสื่อสารฯ)
(198), รวมนานาชาติ (28)
รวม 4,446 คน

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

SKB
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

จํานวน
1,600
367

แถว
1-32
1-8

KLB
301
401

1,150
1,131

10-32
1-23

401
501

18
รอบ

9

วันรับจริง

ศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.
ปริญญาเอก 24 คน
ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (24)
ปริญญาโท 2,947 คน
ปริญญาวิทยาศาตรมหาบัณฑิต,ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (1,270)
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต) (3), วิทยา
ศาตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) (4), วิทยาศาตร
มหาบัณฑิต (ชีววิทยา) (4), วิทยาศาตรมหา
บัณฑิต (ฟสิกส) (1), วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
(ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (16), วิทยาศาตร
มหาบัณฑิต (สารสนเทศทางสุขภาพ) (4), วิทยา
ศาตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสรเทศ) (87),
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาพัฒนาการ)
(12), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร
เพื่อพัฒนาชุมชน) (11), วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ) (18), ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สุขศึกษา) (7), ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา) (4), วิทยาศาตร
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) (5),
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ) (14), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิต
ศาสตรศึกษา) (193), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การสอนภาษาอังกฤษ) (219), ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) (253), ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) (191),
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร)
(208), ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อ
การพัฒนาสังคม) (6), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษาพิเศษ) (10)

ระดับ

คณะ

ป.เอก
ป.โท

รวม
วท.
ศษ.
ศษ.

ป.ตรี

ศป.
วศ.

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

ศุกร 22 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 06.00 น.

ศุกร 1 มีนาคม 2556
รายงานตัวกอน 05.00 น.

จํานวน
24
1,270

SKB
321
321

จํานวน
24
1,500

แถว
1
3-32

KLB
301
301

1,677

(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

1,447

1-29

401

216

1-5

501

216

19
รอบ

9

วันรับจริง
(ตอ)
ศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
คาบเชา
รายงานตัวกอน 05.00 น.
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา) (1,677)
สวนกลาง (311), Inter (17), ภูเก็ต (61), ระนอง
(46), นาน (70), สกลนคร (48), เชียงใหม (1),
แพร (35), เชียงราย (24), สุโขทัย (41), นครศรีฯ
(54), ตรัง (105), ปราจีนบุรี (55), อุทัยธานี (20),
ลพบุรี (98), อํานาจเจริญ (54), นครพนม (7),
เพชรบูรณ (19), บุรีรัมย (89), นครราชสีมา (75),
ขอนแกน (54),ศรีสะเกษ (85), หนองบัวลําภู
(35), ชัยภูมิ (56), กาญจนบุรี (45), สุรินทร (64),
อุดรธานี (12), รอยเอ็ด (66)
ปริญญาตรี 216 คน
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (18)
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (198)
รวม 3,187 คน

ระดับ

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

ศุกร 22 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 06.00 น.

ศุกร 1 มีนาคม 2556
รายงานตัวกอน 05.00 น.
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วันรับจริง

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

ศุกร 22 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 11.00 น.

ศุกร 1 มีนาคม 2556
รายงานตัวกอน 09.00 น.

ศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.

ระดับ

คณะ

ปริญญาโท 2,913 คน
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย) (84)
สวนกลาง (23), CCOs (61)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (18)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (238)
สวนกลาง (47), Y-Econ (47), X-con (63),
นครราชสีมา (26), สงขลา (37), เศรษฐศาสตร
การเมืองฯ (18)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร) (6), ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและการประเมินผล
การศึกษา) (9), ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีการศึกษา) (47), วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (จิตวิทยาการใหคําปรึกษา) (62),
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมหลักสูตร
และการเรียนรู) (238), สวนกลาง (84), ขอนแกน
(22), ตรัง (29), อุทัยธานี (7), ศรีสะเกษ (44),
ยโสธร (25), นครพนม (27), ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (พลศึกษา) (13), ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต (การอุดมศึกษา) (1), (รวม 614 คน)
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (1,240)
สวนกลาง (178), ตางประเทศ (7), นนทบุรี
(122), สงขลา (393), บางนา (105), สุโขทัย (60),
ลพบุรี (98), เชียงใหม (140),ระยอง (76),
ขอนแกน (61)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การเจรจา
การคาระหวางประเทศ) (1)
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร
รัฐกิจและกฎหมาย) (115)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการ
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น) (780)
กรุงเทพฯ (26), อุบล (71), ตาก (114), อุดรธานี
(4), สมุทรสาคร (44), ภูเก็ต (30), ราชบุรี (94),
หนองคาย (34), พะเยา (34), ลําปาง (57),
สงขลา (93), กระบี่ (39), สุพรรณบุรี (62), ลําพูน
(22), ยโสธร (52), สกลนคร (4)

ป.โท

พม.
วศ.
ศศ.

จํานวน
84
18
238

ศษ.
รศ.

614
2,136

ป.บัณฑิต
ป.ตรี

ศษ.
วท.
ศศ.

จํานวน
1,600
1,313

แถว
1-32
1-27

KLB
301
401

61

SKB
321
321
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
321
321
(ที่สาขาวิทย
บริการฯ)
322

61

1-2

501

375
366
168

322
322
322

909

4-21

501
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วันรับจริง
(ตอ)
ศุกรที่ 8 มีนาคม 2556
คาบบาย
รายงานตัวกอน 09.00 น.
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) (61)
สวนกลาง (6), Inter (19), เชียงราย (6), อุทัย (3),
แพร (13), สุโขทัย (12), บางนา (1), ขอนแกน (1)
ปริญญาตรี 909 คน
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (375)
ปริญญาวิทยาศาตรบัณฑิต (352)
ปริญญาวิทยาศาสตรสุขภาพ (14)
ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (168)
รวม 3,822 คน

ระดับ

คณะ

วันซอม
วันซอมยอย (ครั้งที่ 1)

วันซอมใหญ (ครั้งที่ 2)

ศุกร 22 กุมภาพันธ 2556
รายงานตัวกอน 11.00 น.

ศุกร 1 มีนาคม 2556
รายงานตัวกอน 09.00 น.
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กําหนดลําดับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. การเตรียมตัวเขานั่งประจําที่ในหอประชุม
1.1 ให ผู ที่ เ ข า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รต อ งแต ง กายให สุ ภ าพ เรี ย บร อ ย
ถูกระเบียบ พรอมสวมครุยวิทยฐานะ
1.2 ใหบัณฑิตแตละคณะไปรายงานตัวที่อาคารกงไกรลาส (KLB) กอนเวลา 05.00 น.
ในรอบเชา และกอนเวลา 09.00 น. ในรอบบาย
1.3 ตรวจสอบรายชื่ อบัณฑิตจากบัญชีชื่ อที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบั ตร
ตามจริงเรียงตามลําดับอักษร ณ อาคารกงไกรลาส (KLB)
1.4 หัวหนาคณะฝายฝกซอมประจําแตละคณะ ตรวจสอบความถูกตองของบัญชี
รายชื่อ จํานวนบัณฑิตที่จะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามจริง แลวสงให
กรรมการกลาง
1.5 แถวของบัณฑิตเดินเขาสูหอประชุมพอขุนฯ ตามลําดับที่กําหนดไว ใหบัณฑิต
ผู เ ขา รับ พระราชทานปริญ ญาบัต รเขา นั ่ง ประจํ า ที ่ข องตนใหเรี ยบร อ ย
ดวยความสงบและสํารวมในหอประชุม หัวหนาคณะฝายฝกซอมประจําคณะ
จะตรวจสอบรายชื่อและภาพถาย ใหตรงตามลําดับในบัญชีรายชื่อฉบับของ
คณบดี
1.6 หามนํากระเปาใสสิ่งของ กลองถายรูป เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด อาหารหรือ
เครื่องดื่ม เงินเหรียญ พวงกุญแจทุกชนิด นาฬิกาและเครื่องประดับตามที่
กําหนดไวในขอหาม เขาไปในหอประชุมโดยเด็ดขาด

2. การถวายความเคารพ
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดําเนินเขาหอประชุมฯ ใหผูที่
อยูในหอประชุมทุกคนลุกขึ้นยืนตรงถวายความเคารพ และยืนรอจนเสด็จฯ สูที่ประทับ
จึงถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่งและนั่งลง
ในระหวางที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ใหทุก คนในหอประชุมเฝ า ทู ล ละอองพระบาทดว ยความสงบ นั่ ง อยูกับ ที่ ด ว ยความ
สํารวมและสุภาพ หามนั่งไขวหาง หามพูดคุยเสียงดัง หามลุกขึ้นลง เวนไวแตการลุกขึ้น
เพื่อไปเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
เมื่อลุกขึ้ นจากที่นั่งหรือกลับเข าประจํ าที่ กอนจะลุกและจะนั่งใหถวาย
ความเคารพ ทุกครั้งไป
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หลั ง จากรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแล ว บั ณ ฑิ ต จะลุ ก ขึ้ น ยื น เพื่ อ กล า ว
คําปฏิญาณ แลวรับพระราชทานพระราโชวาท จบแลวถวายความเคารพ บัณฑิตรวม
รองเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดังพรอมกัน เมื่อเสร็จพิธีจะเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ใหบัณฑิตทุกคน ถวายความเคารพพรอมกัน และยืนรอสงเสด็จฯ

การรับพระราชทานปริญญาบัตร
ยื น ตรง เท า ชิ ด หน า พระที่ นั่ ง ยกแขนขวาขึ้ น จากลํ า ตั ว ไม ก างแขน และ
ขอศอก ตั้งฝามือ ยกแขนใหสูงขึ้นจนปลายนิ้วชี้อยูระดับกึ่งกลางแนวสันปกปริญญาบัตร
ช อ นฝ า มื อ ลงมาจั บ กลางสั น ปกปริ ญ ญาบั ต ร จากนั้ น ม ว นหงายมื อ เข า แนบอก
ถือปริญญาบัตรแนบอก จากนั้นกาวถอยหลัง 5 – 6 กาว และเฉียงออกทางขวามือของตนเอง
ประมาณ 45 องศา แลวชิดเทาทําความเคารพ หมุนขวาเดินลงจากเวที

3. การรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คาบเชา
เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น.
คาบบาย
เริ่มตั้งแตเวลา 13.00 น.
3.2 ลําดับผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามลําดับ ดังนี้
3.2.1 ผูเขารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
3.2.2 ผูสําเร็จการศึกษา แตละคณะ
3.3 เมื่อบัณฑิตกิตติ มศักดิ์และบัณฑิตเกียรตินิยมเขารับพระราชทานปริ ญญาบั ตร
ใหบัณฑิตทุกคนปรบมือ เพื่อเปนเกียรติแกผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.4 การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
3.4.1 เมื่อ ถึง เวลาจะเขา รับ อาจารยฝา ยฝก ซอ มประจํา คณะจะให
สัญญาณแกบัณฑิตแตละแถว ลุกจากที่นั่งพรอมกัน
3.4.2 เมื่อ บัณ ฑิตทั้ง แถวลุ กขึ้น ให ถวายความเคารพ แลว ทํา ซา ยหัน
เดินเรียงออกมายืนรอตามแนวยาวของหอประชุม หันหนาเขาหาเวที
บั ณ ฑิ ต ค น แ ร ก ข อ ง ค ณ ะ ยื น ป ร ะ จํ า อ ยู  ที่ จ ุ ด ที่ 1 ( )
กอนขึ้นบนเวที แลวถวายความเคารพ
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

เมื่อ คณบดีเริ่ม อา นคํ า กราบบัง คมทูล “ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล...” ใหบัณฑิตคนแรกของคณะเดินผานจุดตางๆ ไปหยุด
ณ จุด ที่ 2 ( ) ถวายความเคารพ แล ว เดิน ตามเส น ทึ บ ตอ ไป
ยืนรอ ณ จุดหนาที่ประทับ เมื่อคณบดีขานชื่อของตน ใหกาวเทา
และชิดเทา (ไมตองถวายความเคารพ) จุดที่กากบาท พรอมกับ
ยกมื อ รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ม ว นมื อ นํ า ปริ ญ ญาบั ต ร
มาแนบอกไว แล ว ก า วเท า ถอยหลั ง ประมาณ 5 – 6 ก า ว
เฉียงออกทางขวามือประมาณ 45 องศา มายังจุดที่ 7 (
) ชิดเทา
ถวายความเคารพ แลวหันขวาเดินลงจากเวที
บัณฑิตคนที่ 2 เมื่อไปยืน ณ จุดที่ 1 ใหถวายความเคารพ แลวเดิน
ผานจุดตางๆ ไปหยุด ณ จุดตอจากบัณฑิตคนแรก เมื่อบัณฑิต
คนแรกเดินเขาไปรอรับพระราชทานปริญญาบัตร ในจุดที่ 5 ใหเดิน
ตามไปยืนรอที่จุดที่ 4 จุดที่ 3 และจุดที่ 2 ตามลําดับ เมื่อรับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแล ว ให ถ อยออกมาไปจุ ด ที่ 7 ( )
ถวายความเคารพ แลวหมุนขวาเดินลงจากเวที
ถือปริญญาบัตรดวยมือขวา นิ้วชี้รองรับขอบลางของปกปริญญาบัตร
ไมเอาลงจนกวาจะถึงที่นั่ง ไมเดินแกวงแขน เมื่อเดินถึงหัวแถว
ที่นั่ง ใหถวายความเคารพ กอนเดินเขาที่นั่ง

หมายเหตุ บริเวณหนาเวทีใหเดินเรียงกันตามเสนที่กําหนด
และยืนชิดกันใหมากที่สุด
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การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ประทับ
กลองทีวี

6

๐

35 cm
60 cm

5
60 cm
4
60 cm

7

3
2

หมุนขวา

60 cm

1
1 2 7 คือจุดถวายความเคารพ จะมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กํากับไวใหสังเกต
จาก 1 ถึง 2 ใหเดินชิดกันใหมากที่สุด
จาก 2 ถึง 6 ขีดละ 1 กาว ใหยืนบนเครื่องหมายที่กําหนด เชน เมื่ออยูที่ 2
ถวายความเคารพแลวกาวเทาเดินไปจุดที่ 3 ถึงจุดที่ 5 หยุดรอเพื่อเขาไปแทนที่เพื่อน
ในจุดที่ 6 ที่อยูดานหนา เมื่ออยูในจุด 6 ซึ่งเปนจุดสําคัญที่สุดหนาที่ประทับ ใหยืนชิดเทา
ยกมือขวารับปริญญาบัตรในทันที และถอยเทาเฉียง เบี่ยงตัว ไปทางขวา (ตามรูป)
อยางรวดเร็ว ประมาณ 5 - 6 กาว ถึงจุดที่ 7 ถวายความเคารพ หมุนขวากลับ เดินลง
บันไดไปประจําที่นั่งของตนเอง
ผู ที่ อ ยู ใ นตํ า แหน ง ที่ 5 จะต อ งเตรี ย มก า วไปอยู ใ นตํ า แหน ง ที่ 6 ทั น ที
เมื่อผูรับที่อยูดานหนากาวเทาเขาไปรับพระราชทานปริญญาบัตร และถอยเฉียงออกไปแลว
ใหบัณฑิตกาวเขาไปหนาที่ประทับเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนคนตอไป

บัณฑิตหญิงที่แตงเครื่องแบบขาราชการ
ใหถวายความเคารพโดยการคํานับเชนเดียวกับบัณฑิตชาย
ไมตองถอนสายบัว
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หมายเหตุ 1. กลองทีวีที่บันทึกภาพจะจับภาพไดเฉพาะ 2 จุด ตามเสนประ (-------)
เทานั้น
2. ในกรณีที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนคนแรกของคณะ ใหเดิน
มาถวายความเคารพที่จุด 2 และเดินมาหยุดที่ 6 โดยเพื่อนที่เดิน
ตามมาจะหยุดที่ 5 และจุดอื่นๆ ตอไป เมื่อไดยินชื่อบัณฑิตคนแรก
กาวตอไปยังจุดที่ 6 ยืนชิดเทา ยกมือเอางาน และรับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต ร และถอยเฉี ย งทางขวามื อ ไปยั ง จุ ด ที่ 7
ถวายความเคารพ หมุนขวากลับเดินลงบันได ไปประจําที่นั่งตนเอง

ลําดับจังหวะวิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
1. จุด 6 ยืนเทาชิด ยกแขนขวาขึ้นจากขางตัว และรับพระราชทานปริญญาบัตร
โดยจับกลางสันปกปริญญาบัตรมาแนบชิดอก ใหปริญญาบัตรอยูในแนวเฉียง และ
ตราพระรูปพอขุนฯ หันออกดานหนา
2. ถอยเทาเฉียงออกทางดานขวามือ 45 องศา (ประมาณ 5 - 6 กาว) มาที่จุด 7
ทําความเคารพ แลวหมุนขวาเดินลงจากเวที โดยไมเดินแกวงแขน
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การแตงกายของบัณฑิต

การถวายความเคารพ
ชายถวายคํานับ

หญิงถอนสายบัว
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การกลาวคําปฏิญาณตนและรับพระราชทานพระราโชวาท
1. เมื่อ การพระราชทานปริญ ญาบั ต รสิ้ น สุด ลง ผู แ ทนบัณ ฑิ ต เดิน ไปยัง
ไมโครโฟนที่ตั้ง เตรีย มไว บัณ ฑิต ทั้ง หมดลุก ขึ้น ยืน และถวายความเคารพพรอมกัน
มือขวาถือปริญญาเฉียงแนบชิดอก
2. ผูแทนบัณฑิตกลาวนําถวายคําปฏิญาณ โดยอานคํากราบบังคมทูล
“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท
ขาพระพุทธเจา ขอพระราชทานพระราชวโรกาส นําบัณฑิตที่เขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรในวันนี้ ถวายคําปฏิญาณ ดังตอไปนี้”
จากนี้เมื่อผูแทนบัณฑิตกลาวนําทีละวรรค ใหบัณฑิตทุกคนกลาวตามพรอมกันดังนี้
ขาพระพุทธเจา ขอถวายสัตยปฏิญาณวา (เฉพาะผูที่นําบัณฑิตกลาว)
(บัณฑิตทุกคนกลาวตาม)
“ขาพระพุทธเจา, จักเทิดทูนและจงรักภักดีตอชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย,
จักประพฤติปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี, มีศีลธรรมและวัฒนธรรม, รูรักสามัคคี,
พลีตนเพื่อสวนรวม,
ขาพระพุทธเจา , จักใชศิลปวิทยาการ, เพื่อการประกอบอาชีพดวยความรู
คูคุณธรรม, มีความซื่อสัตยสุจริต, เสริมสรางคุณประโยชนใหแกแผนดิน,
ขาพระพุทธเจา, จักเคารพและกตัญูกตเวที, ตอผูมีพระคุณ, จักเผยแพร,
เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง, และรับผิดชอบดูแลประเทศชาติ, โดยยึดมั่น,
หลักธรรมและความถูกตองตลอดไป,
ขาพระพุทธเจา, ขอยึดมั่นคําสัตยปฏิญาณนี้ไวดวยใจสุจริต, และจักรักษา
เกียรติแหงปริญญานี้, ตราบชั่วชีวิต”
ดวยเกลาดวยกระหมอม (เฉพาะผูที่นําบัณฑิตกลาว)
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3. สิ้นคํากราบบังคมทูล บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพรอมกัน แลวยืนตรง
รับพระราชทานพระราโชวาท จบแลวทุกคนถวายความเคารพ เมื่อมีเสียงดนตรีดังนําขึ้น
ใหบัณฑิตรองเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดัง โดยพรอมเพรียงกัน
‘ขาวรพุทธเจา
นบพระภูมบิ าล บุญดิเรก
พระยศ ยิ่งยง
ผลพระคุณ ธ รักษา
ขอบันดาล ธ ประสงคใด
ดุจถวายชัย ชโย’
31

เอามโนและศิระกราน
เอกบรมจักริน พระสยามินทร
เย็นศิระ เพราะพระบริบาล
ปวงประชา เปนสุขศานต
จงสฤษดิ์ดัง หวังวรหฤทัย

จบแลวถวายความเคารพพรอมกัน
4. เมื่ อ เสร็ จ พิ ธี จะเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น กลั บ ให บั ณ ฑิ ต ทุ ก คนยื น ถวาย
ความเคารพ แลวหันแถวเขาสูทางเสด็จฯ เมื่อเสด็จผานถึงบัณฑิตแถวใด ใหแถวนั้น
ถวายความเคารพพรอมกัน แลวยืนรอจนกวาจะเสด็จผานพนหอประชุม และเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบ คณะกรรมการฝายฝกซอมฯ จึงจะจัดใหออกจากหอประชุม
อยางเปนระเบียบ
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2

ขอปฏิบัติเรือ่ งการแตงกาย

1. อาจารยและขาราชการ แตงเครื่องแบบปกติขาว และสวมครุยวิทยฐานะ
2. ผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหแตงกายตามระเบียบขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ
เครื่อ งหมาย และเครื่องแตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 2514 ขอ 4, 5 และ 8 ซึ่ง มี
กําหนดการแตงกายเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
2.1 บั ณ ฑิ ต ชาย แต ง กายชุ ด สากล สี ดํ า , น้ํ า เงิ น เข ม หรื อ กรมท า ไม มี
ลวดลาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทลายชะลอมของ ม.ร. สวมครุยวิทยฐานะ
ไมสวมหมวก สวมรองเทาหนังสีดํา แบบหุมสน ไมมีลวดลาย ถุงเทาสีดําเทานั้น
2.2 บัณฑิตหญิง แตงกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอ สําหรับ
มหาบัณฑิต สวมครุยวิทยฐานะ ไมสวมหมวกและเครื่องประดับศีรษะ สวมรองเทา
หนังสีดําแบบหุมสน ไมมีลวดลาย ไมควรใชรองเทาใหมที่ยังไมเคยใชหรือรองเทา
สนสูงมาก เพราะจะทําใหเสียการทรงตัวไดงาย เวลาเดิน หรือถวายความเคารพ
สวมถุงนองยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อเรียบ ไมมีลวดลาย
2.3 บัณฑิตชาย – หญิงที่เปนขาราชการ อาจแตงเครื่องแบบชุดปกติขาวได
ทหาร ตํารวจ หากแตงเครื่องแบบปกติขาว ใหคาดกระบี่ถือถุงมือ
3. เครื่ อ งประดั บ ห า มใช เ ครื่ อ งประดั บ ใดๆ ทั้ ง สิ้ น ไม ใ ส ต า งหู แหวน หรื อ
นาฬิกาขอมือ ไมติดดอกไม หรือกลัดสิ่งประดับใดๆ บนเสื้อครุย ไมสวม
มาลาดอกไมไวบนศีรษะ ไมทําทรงผมเปดใหเห็นหนังศีรษะ
4. ไมสวมแวนตาดําหรือเขมมาก เพราะถือเปนการไมสุภาพ
5. หามนํากระเปาถือ หรือวัตถุโลหะติดตัวเขาหอประชุม และหามถือสิ่งของใดๆ เขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเด็ดขาด
6. ทรงผม บัณฑิตชาย ตองตัดผมทรงสุภาพ ไมใหทําสีผม หรือทําทรงผมตามแฟชั่น
บัณฑิตหญิงตองไมทําสีผม ไมทําผมทรงสูงหรือทําทรงผมตามแฟชั่น ไมติดโบ
หรือดอกไม ถาผมยาวใหรวบผม หรือใชกิ๊บดําติดผมใหเรียบรอย
7. บัณฑิตหญิง วันซอมใหญควรสวมรองเทาที่จะใชในวันรับจริง
8. ผูปกครองและผูที่ไดรับบัตรเชิญมาในพิธีตองแตงกายใหสุภาพ สตรีไมสวมกางเกง
และควรสวมรองเทาที่มีลักษณะเรียบรอย

การเชาครุยวิทยฐานะ
ครุยวิทยฐานะทุกระดับปริญญามีใหเชาที่สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
การจองและการเชาเสื้อครุยที่สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดใหจอง
ไดตั้งแตบัดนี้ที่อาคารสํานักพิมพ ชั้นลาง ตามเงื่อนไขรายละเอียดในหนาปกหลังดานใน
มีขอตองระวัง คือ ตองเปนครุยวิทยฐานะตามคณะ หรือปริญญาของตนเอง
เทานั้น และตองมีเข็มพอขุนติดที่เสื้อครุยวิทยฐานะทุกชุด
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สถานทีภ่ ายในหอประชุม
สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คือ หอประชุมพอขุนรามคําแหง
มหาราช ภายในหอประชุมแบงเปน
ที่นั่งบัณฑิต จัดเปนแถวหนากระดาน
เมื่อบัณฑิตเขานั่งประจําที่แลว ตองไมลุกออกจากที่นั่งโดยไมมีเหตุจําเปน
อยางยิ่ง และตองนั่งอยางสงบสํารวมตลอดพิธี
เวที หนาแทนที่ประทับ มีตําแหนงจุดเดินติดไวบนพรม และมีจุดทําความ
เคารพ 3 จุด จุดยืนรอ 1 จุด จุดจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 1 จุด และ
จุดสุดทายกอนลงจากเวที
จุด 1 ( ) เปนจุดกอนขึ้นบันได บัณฑิตจะมายืนที่จดุ นี้ และถวายความ
เคารพ แลวเดินกาวขึ้นบันไดตามบัณฑิตคนแรก และไปยืนตามจุดที่กําหนดหนาที่
ประทับ และใหกา วไปหยุดยืนแทนที่ทันที เมื่อจุดขางหนาวาง แตไมตองถวายความเคารพ
จุด 2 ( ) คือจุดหนาที่ประทับ เมื่อถึงจุดนี้ใหถวายความเคารพ
จุด 5 คือจุดรอขานชื่อสําหรับบัณฑิตคนแรกเทานั้น
จุด 6 ( ๐ ) คือจุดเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหยืนชิดเทา พรอมยกมือ
รับพระราชทานปริญญาบัตร (โดยไมตองถวายความเคารพ)
จุด 7 ( ) คือจุดถวายความเคารพ แลวใหหันขวาลงจากเวที
ณ จุดหนาที่ประทับ จุด 6 ( ๐ ) บัณฑิตจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
มีการปฏิบัติตอเนื่อง 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. กาวเทา ยืนชิดเทาหนาพระที่นั่ง
2. ยกมือรับพระราชทานปริญญาบัตร และนํามาแนบอก
3. ถอยเทาเฉียงออกทางขวา 45 องศา ประมาณ 5 - 6 กาว ถึงจุด 7
ทําความเคารพ
4. หันขวาเดินลงจากเวที โดยไมแกวงแขน
ขอใหบัณฑิตทุกคนศึกษาวิธีการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรใหเขาใจ
ฝกฝนฝกซอมดวยความตั้งใจ เพื่อใหปฏิบัติไดอยางถูกตอง คลองแคลว สงางาม เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย และรวดเร็ว อันจะนํามาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศแกบัณฑิต
และแกมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ใหบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
อยางวองไวทุกขั้นตอนบนเวที
เมื่อจุดขางหนาวางใหกาวไปแทนทันที

เนื่องจากมีผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนจํานวนมาก
ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตจะตองมารายงานตัวที่อาคารกงไกรลาส (KLB)
ก่อนเวลา 05.00 น. ในรอบเชา
และก่อนเวลา 09.00 น. ในรอบบาย

หากไมมาตามเวลาที่กําหนด
จะไมไดรับอนุญาต
ใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตตองนัดกับผูปกครอง/ญาติ ใหเรียบรอย
เพราะหามนําโทรศัพทมือถือ และเศษเงินเหรียญ
ติดตัวเขาหอประชุม
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กราบบังคมทูลของคณบดี

22

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท
ข า พระพุ ท ธเจ า ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิ ก บั ณ ฑิ ต
คณะ.....................................................เขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ดังมีรายนาม ตอไปนี้
ปริญญา................................................สาขา.......................................
เกียรตินิยม อันดับ.........................................................................(ถามี)
(ขานชื่อ – สกุล)....................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
ฯลฯ
ดวยเกลาดวยกระหมอม

ขอพระราชทานพระราชานุญาตพัก 15 นาที
ดวยเกลาดวยกระหมอม
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สรุป : ลําดับขั้นตอนในวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. รายงานตัวตอกรรมการประจําคณะที่ตนสําเร็จการศึกษา ที่อาคารกงไกรลาส
(KLB)
2. เดินแถวเขาประจําที่นั่งในหอประชุมพอขุนรามคําแหงมหาราช
3. รับเสด็จฯ ในหอประชุม โดยยืนหันตัวตามการเสด็จฯ แลวยืนรอ
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
5. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จฯ ขึ้นที่ประทับ บัณฑิตทั้งหมดถวายความ
เคารพพรอมกัน แลวยืนรอจนพระองคทานประทับนั่งแลว จึงนั่งลง
6. นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ขึ้นกราบบังคมทูล
7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขึ้นกราบบังคมทูล
8. คณบดีกราบบังคมทูลเบิกตัวบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
9. พระราชทานปริญญาบัตร
10. เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรสิ้นสุดแลว ผูแทนบัณฑิตเดินไปยังไมโครโฟน
บัณฑิตทั้งหมดลุกขึ้นยืน แลวถวายความเคารพพรอมกัน
11. ผูแ ทนบัณ ฑิ ตกล า วนํา ถวายคํา ปฏิญ าณ บั ณ ฑิต กลา วตาม จบแลว ถวาย
ความเคารพพรอมกัน
12. รับพระราชทานพระราโชวาท จบแลวทุกคนถวายความเคารพพรอมกัน
13. เมื่อมีเสียงดนตรีดังนําขึ้น บัณฑิตทุกคนรองเพลงสรรเสริญพระบารมีเสียงดัง
พรอมกัน จบแลวถวายความเคารพพรอมกัน
14. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ กลับ ยืนรอสงเสด็จฯ โดยยืนหันตัวตาม
การเสด็จฯ ถวายความเคารพเมื่อเสด็จฯ ผาน ยืนรอจนเสด็จฯ ผาน และเพลง
สรรเสริญพระบารมีจบ
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ภาพแสดงการถวายคํานับดานขาง

ชาย

หญิง

36
ภาพลําดับขัน้ ตอน การถอนสายบัว ดานหนา

ภาพลําดับขัน้ ตอน การถอนสายบัว ดานขาง
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ภาพลําดับขัน้ ตอน การถอนสายบัว เมื่อสวมครุยวิทยฐานะ

ภาพลําดับขัน้ ตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัตร

ยืนเทาชิด ยกแขนขวาขึ้นมา
ใหปลายนิ้วอยูระดับสันปก
ปริญญาบัตร

จับกลางสันปกปริญญาบัตร

38
ภาพแสดงภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการรับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
แลวมวนมือเขาแนบอก

จับกลางสันปกปริญญาบัตร
แนบอก ถอยหลังไป 5-6 กาว
ทําความเคารพ หมุนขวา
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ภาพแสดงการมวนมือเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร

เมือ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร
จับกลางสันปกปริญญาบัตร
มวนมือ

ปริญญาบัตรแนบอก
ถอยหลังไป 5-6 กาว ทําความ
เคารพ หมุนขวาเดินลงจากเวที
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สํานักพิมพ ม.ร. ขอแสดงความยินดีกบั
บัณฑิตรุนที่ 38 ทุกทาน
สํานักพิมพจะเปดบริการใหเชาเสื้อครุย ม.ร. “ราคาประหยัด”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตัดใหม

คาเชา

มัดจํา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

คาเชา

600 บาท
600 บาท

มัดจํา

สูทใหม

สูทใหม
สูทเชา

คาเชา

900 บาท
500 บาท

มัดจํา

ชุดขาราชการ

คาเชา

มัดจํา

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชุดเชา

ชุดใหม
ชุดเกา

1,000 บาท
1,000 บาท

1,100 บาท
700 บาท

1,000 บาท
1,000 บาท

800 บาท
800 บาท
700 บาท
500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท

สําหรับบัณฑิตชายมีเนคไทลายชะลอม จําหนายเสนละ 160 บาท
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง-หัวหมาก
ที่ตั้ง อาคารสํานักพิมพ ชั้นลาง (ตึกสีสม) ติดสนามกีฬาหัวหมาก (กกท.)
เปดบริการทุกวัน เวลา 09.30 – 16.00 น. โทร 02-310 8762
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แจงสถานที่จอดรถ
ในวันพระราชทานปริญญาบัตร
ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา
2554 และ 2555 (รุนที่ 38) ในระหวางวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2556
รวม 5 วัน มหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหรถยนตของบัณฑิต
และญาติบัณฑิตเขาในพื้นที่มหาวิทยาลัย แตใหนํารถยนต
ไปจอดที่ การกีฬาแหงประเทศไทย หางสรรพสินคาบิ๊กซี (สาขา
หัวหมาก) หางสรรพสินคาเดอะมอลล 2, 3 (สาขารามคําแหง)
และรานอาหาร 13 เหรียญ (สาขาพระราม 9) หากไมมีความ
จําเปนมหาวิทยาลัยขอความรวมมือใหใชบริการ รถประจําทาง
และรถรับจาง จะสะดวกที่สุด
หมายเหตุ วันซอมใหญวันที่ 25 กุมภาพันธ – 1 มีนาคม
2556 ใหนํารถจอดไดที่การกีฬาแหงประเทศไทย เดอะมอลล
(สาขารามคําแหง), บิ๊กซี (สาขาหัวหมาก) และรานอาหาร 13
เหรียญ (สาขาพระราม 9)ไดตั้งแตเวลา 04.00 น. เปนตนไป
ฝายตกแตงสถานที่และการจราจร
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หมายเลขโทรศัพท

คณะนิติศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
คณะศิลปกรรมศาสตร
คณะสื่อสารมวลชน
คณะทัศนมาตรศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย

โทร 02-3108199-200, 02-3108170
โทร 02-3108212, 02-3108226-7
โทร 02-3108309, 02-3108263
โทร 02-3108312, 02-3108315
โทร 02-3192199, 02-3108410-1
โทร 02-3108483-9
โทร 02-3108514-21
โทร 02-3108570-1
โทร 02-3108547, 02-3108337
โทร 02-3108296
โทร 02-3108054-5 ตอ 1056-8
โทร 0-2310-8905-9
โทร 02-3108560-61, 64

