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กำหนดการ 

พิธีประสาทปริญญาบตัร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

วันเสาร์ท่ี ๒๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

 

วันเสารท์ี่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชธานี 
 

๑๒.๓๐ น.   มหาบัณฑติ บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษา พร้อมกันในหอ้งพิธี  

๑๓.๓๐ น.   คณาจารย์ และแขกผูม้ีเกียรติพร้อมกันในห้องพธิ ี

๑๓.๕๙ น.     นิมนต์พระสงฆ์เข้าหอ้งพิธี 

๑๔.๐๙ น.     ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตร ีประธานในพิธี มาถึงหอ้งพิธี  

    - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  

 - อธิการบดี กล่าวรายงาน 

 - ประธานในพิธีมอบปริญญาบัตร  

 - บัณฑติกล่าวคำปฏิญญา 

 - ประธานในพิธีให้โอวาท  

   - เสร็จพิธี   
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๑. ข้อปฏิบัติก่อนวันรับปรญิญาบัตร 

 ๑.๑ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

1.๑.๑ มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ต้องทำการตรวจ ATK 

home use 2 ครั้ง คือ ภายใน 24 ช่ัวโมงก่อนวันซ้อมย่อย (วันที่ 21 ธันวาคม 2565)  

และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันที่ 24 ธันวาคม 2565)  และถ่ายภาพผลตรวจ ATK 

โดยเขียนชื่อ วัน เวลาที่ตรวจในแผ่นตรวจ แนบกับบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง ณ จุด

คัดกรองก่อนลงทะเบียนในวันซ้อมย่อยและวันพธิีประสาทปริญญาบัตร  

 

 
            

           ตัวอย่างการถ่ายภาพแสดงผล ATK home use 

หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ไม่มีผลการตรวจ ATK home use มาแสดงจะต้องทำการ

ตรวจและนำผลมาแสดงก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีประสาท

ปริญญาบัตรได้ ทั้งนี้สามารถซื้อชุดตรวจและทำการตรวจ ณ จุดตรวจ ATK ของฝ่ายปฐม

พยาบาลและคัดกรองที่ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ72 พรรษาบรมราชินนีาถได้  

๑.๑.2 ก่อนลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมในวันซ้อมย่อย (วันที่ 21 ธันวาคม 2565) วัน

ซ้อมใหญ่  (วันที่  22 ธันวาคม 2565)   และวันพิธีประสาทปริญญาบัตร (วันที่  24 

ธันวาคม 2565)   มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ต้องทำการตรวจวัด

อุณหภูมิและลา้งมอืด้วยแอลกอฮอล์เจล ณ จุดคัดกรองก่อนลงทะเบียน  

หมายเหตุ : หากตรวจวัดอุณหภูมิแล้วพบว่ามีไข้ ต้องแยกออกมาคัดกรองความ

เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากมีความเสี่ยงตอ้งรับการตรวจ ATK ณ จุดตรวจ 

ATK ของฝ่ายปฐมพยาบาลและคัดกรองที่ด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรม

ราชินนีาถ ทุกคน และหากมีผล ATK positive งดเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 

๑.๑.3 ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา

ทุกคน ต้องทำการเปลี่ยนหน้ากากอนามัย ณ จุดที่ฝ่ายปฐมพยาบาลและคัดกรองกำหนด

ก่อนเดินแถวเข้าหอ้งพิธี 
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๑.๑.4 ผู้เข้าห้องพิธีทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องพิธี 

ยกเว้นขณะเข้ารับปริญญาบัตร 

หมายเหตุ พื้นที่บริเวณจุดคัดกรอง ลงทะเบียน และตั้งแถวมหาบัณฑิต บัณฑิต 

และผู้สำเร็จการศึกษา ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเข้าพื้นที่จนกว่า

มหาบัณฑติ บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษาจะขึน้หอ้งพิธีประสาทปริญญาบัตร 
 

     ๑.๒ การซ้อมก่อนถงึวันรับปริญญาบัตร 

มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้อง เข้ารับการฝึกซ้อมและ

ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชธานี  

 ๑.๓ การลงทะเบียนก่อนถงึวันรับปริญญาบัตร 

          มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะต้องขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่

สำนักทะเบียน และตรวจสอบรายชือ่การลงทะเบียน 
 

  ๑.๔ ตารางการฝึกซ้อมของผู้สำเร็จการศึกษาคณะต่าง ๆ 
 

๑) วันซ้อมย่อย วันพธุที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  

 เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. มหาบั ณ ฑิ ต  บั ณ ฑิ ต  และผู้ ส ำ เร็ จก ารศึ กษ า                       

      ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ หอ้งโถง ช้ัน ๑ อาคาร 

      เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินนีาถ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น.    เดินแถวเข้าห้องฝึกซ้อม 

 
 

กลุ่มที่ ๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

 ประกอบด้วย 

                ๑.๑ บัณฑติวิทยาลัย   

      ๑.๒ คณะนิตศิาสตร์    

      ๑.๓ คณะบริหารธุรกิจ   

       ๑.๔ คณะวศิวกรรมศาสตร์     

  ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์  
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 กลุ่มที่  ๒    ณ ห้องพิธีชั้น ๓  อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๖๐ ปี

ประกอบด้วย 

            คณะพยาบาลศาสตร์  

  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

  หลักสูตรประกาศนยีบัตรผูช่้วยพยาบาล 

  

            ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ ณ ห้องพิธี ชั้น ๓   

            อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป ี

 เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. มหาบัณฑติ บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษา  

      ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถง ช้ัน ๑ อาคารเฉลิม

      พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

     เวลา ๑๓.๓๐ น.                เดินแถวเข้าหอ้งพธิ ี

     เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.      ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ 
 

 ๒) วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕   

       ภาคเช้า        

      เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศกึษา  

       ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงช้ัน ๑   

                         อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

              เวลา ๐๘.๓๐ น.                เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

              เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.     ซ้อมใหญ่ 

     

                 ภาคบ่าย        

              เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.  มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศกึษา  

      ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงช้ัน ๑   

               อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

   เวลา ๑๓.๓๐ น.                 เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

   เวลา ๑๓.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.      ซ้อมใหญ่ 

   เวลา  ๑๕.๑๕  น.            ถ่ายภาพหมู่   
 

     ๓)   วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  หยุดพัก ๑ วัน 
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๒.  วันพิธีประสาทปรญิญาบัตร   วันเสาร์ที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๕  

              เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศกึษา  

      ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงช้ัน ๑ อาคารเฉลิม

      พระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

   เวลา  ๑๒.๐๐ น                เดินแถวเข้าหอ้งพิธี 

   เวลา  ๑๔.๐๙  น.              พิธีประสาทปริญญาบัตร  

 

๓. ข้อปฏิบัติในวันฝึกซ้อมรับปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

 ๓.๑ การแต่งกาย 

  -  วันซ้อมย่อย มหาบัณฑิต บัณฑิต และผูส้ำเร็จการศกึษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ 

      รองเท้าหุ้มส้นที่จะใช้ในวันรับจริง (ผูส้ำเร็จการศกึษาหญิง ใช้เฉพาะชุดกระโปรง)  

-   วันซ้อมใหญ่ แต่งกายเหมือนวันพธิีประสาทปริญญาบัตร 

    ๓.๒ เอกสารแสดงตัว 

 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวนักศึกษา

เพื่อแสดงตนในวันฝึกซ้อม 

          ๓.๓ การตรวจสอบรายชื่อ 

 มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศกึษาโปรดไปถึงก่อนเวลานัดหมายเพื่อ

ตรวจสอบรายชื่อที่ตดิประกาศไว้ ณ สถานที่ลงทะเบียนตามข้อ ๑ และใช้เลขลำดับ

นั้นเพื่อการจัดแถวและที่นั่ง 
         

 หมายเหตุ ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่มาฝึกซ้อมจะถูกตัดสิทธิก์ารเข้ารับปริญญาบัตร/

ประกาศนียบัตร 

 

๔.  การแต่งกายในวันประสาทปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

เพื่อให้การแต่งกายของมหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา มีความเหมาะสมและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชธานี กำหนดเครื่องแต่งกายของมหาบัณฑิต บัณฑิต และ

ผูส้ำเร็จการศกึษาทั้งชายและหญิงในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ไว้ดังนี้ 
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๔.๑ ระดับบัณฑติศึกษา 

   มหาบัณฑติชาย -  ชุดสากลสีกรมท่า/สีเข้ม 

-  กางเกงสีกรมท่า เสื้อเช้ิตสีขาว เนคไทสีกรมท่า แบบเรียบหรอื  

  แบบมีรูปโลโก้มหาวิทยาลัย 

-  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำแบบเรียบไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำไม่ม ี 

    ลวดลาย 

-  ทรงผมสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา สีผมธรรมชาติ  

-  สวมครุยวิทยฐานะ 

             

   มหาบัณฑติหญิง -  กระโปรงสกีรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบ  

     สุภาพไม่ผา่ ด้านหน้าหรือด้านข้าง หรอืทรงจบีรอบ  

 -  เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีปกตัดด้วยผา้เรียบ ไม่มลีวดลายในเนื้อผ้า 

-  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำล้วนไม่มเีครื่องประดับใดๆ ส้นสูง  

    พอประมาณ 

-  ถุงน่องใยบัวสีเนือ้ 

-  ทรงผมสุภาพ สผีมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผมหรือสเปรย์สีผม                 

    ให้ผดิธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้ายเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

-  ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

-  สวมครุยวิทยฐานะ                                                                  

 

 สำหรับข้าราชการพลเรอืน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรัฐที่มี

เครื่องแบบปกติขาวให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครยุวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 

 

 ๔.๒ ระดับปริญญาบัณฑิต 

 บัณฑิตชาย  - ชุดราชปะแตน 

     - แผงคอสีตามคณะ 

     - รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำและใส่ถุงเท้าสเีข้ม 

     - สวมครุยวิทยฐานะ 
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 บัณฑิตหญิง - กระโปรงสกีรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบ

    สุภาพไม่ผ่า ด้านหน้าหรือด้านข้าง หรอืทรงจบีรอบ  

  - เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสัน้ ตัดด้วยผา้เรียบไม่มีลวดลายในเนือ้ผา้   

  - กระดุม เข็ม และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย 

  - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีดำ ไม่มเีครื่องประดับใด ๆ ส้นสูงพอประมาณ        

  - ถุงน่องใยบัวสีเนือ้                        

  - ทรงผมสุภาพ สีผมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผมหรือสเปรย์สีผม     

    ให้ผิดธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้าย เก็บปลายผมให้เรียบร้อย 

- ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 

- สวมครุยวิทยฐานะ 

 สำหรับข้าราชการพลเรอืน ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรัฐที่มี

เครื่องแบบปกติขาวให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว สวมครยุวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 

๔.๓ ระดับประกาศนียบัตร 

                 ชาย  - เสื้อปกติขาว คอตัง้ ตดิเข็มมหาวิทยาลัยที่ปกคอเสือ้ทั้ง ๒ ข้าง 

                     - กางเกงสีขาวตัดด้วยผ้าเรียบ ทรงสุภาพ 

                     - รองเท้าหุม้ส้นหนงัสีดำ ถุงเท้าสดีำ 

 

 หญิง - ชุดพิธีการสีขาวแขนยาว  

  - กระดุม และเข็มมหาวิทยาลัย 

  - รองเท้าหุม้ส้นหนังสีขาว ไม่มีเครื่องประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ 

  - ถุงน่องสขีาว 

  - ทรงผมสุภาพ รวบผมให้เรียบร้อย ไม่เปลี่ยนสีผม หรือสเปรย์สีผม   

     ให้ผดิธรรมชาติ 

 - หา้มใส่เครื่องประดับทุกชนิด สวมหมวกผูช่้วยพยาบาล 

 - สวมเครปวิทยฐานะ 
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๕. การเตรยีมตัวภายในห้องพิธี 

 -  ประธานในพิธีมาถึงห้องพิธี เจ้าหนา้ที่เปิดเพลงมหาฤกษ์ ทุกคนยืนขึ้น  

 -  ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทุกคนพนมมอื 

 -  เมื่อประธานในพิธีน่ังประจำที่แล้ว ทุกคนนั่งลงรับฟัง อธิการบดีกล่าวรายงานการ

     ดำเนนิงานของมหาวิทยาลัย 

-  อธิการบดี กล่าวเบิกตัวคณบดีขานรายชื่อผู้ได้รับปริญญาบัตร/ประกาศนยีบัตร  

-  หลังอธิการบดีกล่าวคำว่า “บัดน้ีได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ...” จบคำว่า

“บัดนี”้ ให้มหาบัณฑิต แถวที่ ๑ ลุกขึน้ยืนโดยพร้อมเพรียงกัน และคำนับหนึ่ง ค รั้ ง

หลังคำว่า “แล้ว” แล้วซ้ายหันเพื่อออกไปตั้งแถวเตรยีมขึ้นรับปริญญาบัตร 

-  มหาบัณฑติ บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษาแถวต่อมาใหส้ังเกต สัญญาณการลุกจากที่นั่ง    

    จากอาจารย์ผูค้วบคุมแถว แล้วคำนับพร้อมกับบัณฑติบนเวที จากนั้นออกมาตัง้แถวขึน้  

    รับปริญญาบัตรทีละแถวจนครบ 

๖. ขั้นตอนการเข้ารับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 

- มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาแถวที่เตรียมเข้ารับปริญญาบัตร ให้ตั้งแถวยืน

รอหนา้บันไดทางขึ้นเวทีเลียบไปตามผนังห้องพิธี ในอาการสำรวม  

- คณบดีกล่าวเบิกตัวผู้สำเร็จการศึกษา โดยเมื่อกล่าวคำว่า “…หลักสูตร...” มหาบัณฑิต 

บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษาคนแรกของหลักสูตรเดินขึน้บันได  

- มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาคนแรกของหลักสูตร หยุดคำนับ ณ จุดที่ ๑ 

แล้วเดินไปรอจุดที่ ๓  คนที่ ๒ หยุดคำนับที่จุดที่  ๑ แล้วเดินตามเข้าประจำจุดที่ ๒  คนที่ 

๓ เดินเข้าประจำจุดที่ ๑  ส่วนคนที่ ๔ ยืนรอที่เชิงบันได 

- เมื่อคณบดีอ่านช่ือ - สกุลผูท้ีจ่ะเข้ารับจบ ผูส้ำเร็จการศกึษาทั้ง ๓ จุด คำนับพร้อมกัน   

- มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาผู้ถูกขานรายนาม เดินตรงไปยังจุดที่ ๔ ชิดเท้า 

ยื่นมือรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ผู้รอรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรลำดับถัดมา

เดินเข้าประจำจุดจนครบทุกจุด   

- เมื่อรับเสร็จ ถอยหลังเอียงทำมุม ๔๕ องศา มาจุดที่ ๕  เพื่อรอคำนับพร้อมกันกับผู้สำเร็จ

การศกึษาที่เดินเลื่อนเข้าประจำจุด   

- เมื่อทุกคนอยู่ประจำครบทุกจุด (๑, ๒, ๓ และ ๕) ให้คำนับพร้อมกัน  

- หลังคำนับเสร็จ ให้ผูส้ำเร็จการศกึษาจุดที่ ๕ ขวาหันกลับเดินลงจากเวทีไปยังที่นั่งเดิม   
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ภาพแสดงตำแหน่งบนเวทปีระสาทปรญิญาบัตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๗. การคำนับและรับใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
 

- หลังคณบดีขานนามสกุลผู้รับปริญญาบัตร/ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเสร็จ 

ให้จุด ๑, ๒, ๓ และ ๕  คำนับพร้อมกัน  (ยกเว้นจุดที่ ๔  ไม่ต้องคำนับ) 

- การคำนับ ให้ชิดเท้าก่อน  ตัวตรง  ก้มศรีษะเล็กน้อย   

- บัณฑิตจุดที่ ๔  ยกมือขวาขึ้นตรง ๆ ระดับแค่ขอบใบปริญญาบัตร รับใบปริญญาบัตรโดย

จับที่ขอบใบปริญญาบัตร  

- ให้ถือปริญญาบัตรแนบลำตัวเอียง ๔๕ องศา เหนอืเอว แขนซ้ายแนบลำตัว 

 

๘. การกลับไปน่ังท่ีเดิม  

- เมื่อมหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา ลงจากเวทีแล้ว ให้ไปนั่งที่เดิม โดยคำนับ

ประธานอีก ๒ ครั้ง คือ ก่อนเลีย้วเข้าแถวและก่อนนั่ง 

 

๙. การกล่าวคำปฏิญญา 

- ผู้แทนมหาบัณฑิตเดินออกมาทางด้านหน้าเวที ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนยืนขึ้นพร้อมกัน  

แล้วทำความเคารพประธานดว้ยการคำนับ 

- ผูแ้ทนมหาบัณฑติ นำกล่าวคำปฏิญญา ...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                        
 

ประธาน 

พร

ะ 

สง

ฆ ์

กรรมการสภาฯ และคณบดทีุกคณะ 

คณบ

ด ี

โตะ๊ 

หมู่ 
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- เมื่อกล่าวคำปฏิญญาจบ ประธานในพิธีให้โอวาท ผูส้ำเร็จการศกึษาทุกคนยืนฟังโอวาท 

- ประธานในพิธีให้โอวาทจบ เจา้หนา้ที่จะเปิดเพลงมหาฤกษ์   

- เมื่อเพลงจบ ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัย และเดินออกจากหอ้งพิธี 

 

    * เมื่อคณบดีอ่านรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนปรบมือ

ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาคนแรก และคนสุดท้ายของแต่ละหลักสูตร   

    ** กรณีท่ีหลักสูตรใดมีเกียรตนิิยม ให้ปรบมือให้แก่บัณฑิตท่ีได้รับเกียรตินิยมทุกคน 
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คำกล่าวปฏิญญา 
 

 กราบเรียนท่านประธาน 
 

  ข้าพเจ้า (ชื่อผู้กล่าวนำ) ขออนุญาตนำ มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา     

ผูไ้ด้รบัปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญญา (กล่าวเฉพาะผู้นำกล่าว) 

  ข้าพเจ้า  (กล่าวชื่อตัว)  ขอให้คำสัจปฏิญญาว่าจะมีใจมุ่งผดุงชาติและพระศาสนาอัน

สูงส่ง อีกองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาสถาพรแห่งประชานิกรชาวไทย จะรักษาไว้ซึ่ง

ความสามัคคี ให้มีในหมู่คณะและสังคม อบรมใจให้มั่นคงดำรงอยู่ในคุณธรรม  ใช้ความรู้นำให้

เกิดประโยชน์ ยังความรุ่งโรจน์ไพศาลมากประมาณคุณค่าแก่ประชาชาวไทย จะขอรักษาความ

เป็นบัณฑิตอันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา และเชิดชูเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชธานีนี้ไว้ให้

คงอยู่ตลอดไปช่ัวนิรันดร์ 

 

คำเตอืนและข้อควรระวังในการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
 

๑. มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษา คนแรกของแต่ละคณะจะต้องฝึกซ้อมให้ดีเป็น

พิเศษ 

๒. เมื่อเข้าสู่ห้องพิธีแล้ว หา้ม มหาบัณฑติ บัณฑติ และผูส้ำเร็จการศกึษาลุกจากที่นั่ง 

๓. ห้ามนำสิ่งของต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอเข้า

ไปในห้องพธิี  

๔. มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาที่แต่งเครื่องแบบทหารตำรวจเข้ารับ

ปริญญา ต้องนำกระบี่มาซ้อมดว้ย แต่ไม่สวมหมวก 

๕. หา้มใส่แว่นตาสแีละเครื่องประดับทุกชนิด 

๖. มหาบัณฑิต บัณฑิต และผู้สำเร็จการศึกษาที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ  ทหาร 

ตำรวจ  ตอ้งคำนับเหมอืนผูส้ำเร็จการศกึษาทั่วไป  

๗. ไม่อนุญาตให้ประดับดอกไม้บนครุยวิทยฐานะ 
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จัดทำโดย 

คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝึกซ้อม 

          

 

         

 

 

 

 

 


