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คำ�นำ�
คู ่ มื อ พิ ธี ก ารรั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ของสถาบั น
การอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ส�าหรับบัณฑิต
ส�าเร็จการศึกษา เป็นคูม่ อื ซึง่ คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
ได้รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวกับครุยวิทยฐานะ
ข้อแนะน�า ข้อปฏิบตั ิ ขัน้ ตอนกระบวนการ การเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การแต่งกายของบัณฑิต และแนวทางปฏิบตั ทิ ถี่ กู ต้อง
เหมาะสมของบัณฑิตตั้งแต่ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่บณ
ั ฑิต
และผูเ้ กีย่ วข้องกับพิธกี ารรับพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน ฯ
ในการศึกษา ท�าความเข้าใจเตรียมตัว เตรียมการ น�าไปใช้ประกอบ
การฝึกซ้อม และเข้าพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่าง
ถูกต้องเพราะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นสิริมงคล
แก่ตนเอง และเป็นความภูมิใจของครอบครัว
ในนามคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตหวังว่าคู่มือ
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบัณฑิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับพิธีการ
รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รของสถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษาและ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
(นายวิศวะ คงแก้ว)
ผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
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01
ครุยวิทยฐ�นะ
และเข็มวิทยฐ�นะ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

พิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

ครุยวิทยฐ�นะ และเข็มวิทยฐ�นะ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ครุยวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวง ศึกษาธิการ เป็นเสื้อคลุมแขนยาวท�าด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอก
ตลอด ยาวคลุมเข่า มีส�ารดรอบขอบ ส�ารดต้นแขน และส�ารดปลายแขน
ดังต่อไปนี้
1. ส� า รดรอบขอบและส� า รดปลายแขน พื้ น ส� า รดท� า ด้ ว ย
ผ้า สัก หลาดสี แ ดงเลือ ดหมูก ว้า ง 1๐ เซนติเมตร มี แ ถบสี ท องกว้ าง
1 เซ็ น ติ เ มตร ที่ ริ ม ทั้ ง สองข้ า ง ตอนกลางส� า รดมี แ ถบทองกว้ า ง
๓.๔ เซนติเมตร มีตราสถาบันการอาชีวศึกษาท�าด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน
ขอบเป็นโลหะสีทอง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร ติดบนส�ารดรอบ
ขอบบริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง
2. ส�ารดต้นแขน พื้นส�ารดท�าด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู
กว้าง ๖.๕ เซ็นติเมตร มีแถบสีทองกว้าง 1 เซ็นติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ตอนกลางมีส�ารดแถบสีทองกว้าง 1.๓ เซนติเมตร
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ภาพที่ 1 ครุยวิทยฐานะส�าหรับผู้ได้รับปริญญาตรีสถาบัน
การอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓

พิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

เข็ ม วิ ท ยฐานะ มี ลั ก ษณะเป็ น รู ป ตราสถาบั น ท� า ด้ ว ยโลหะดุ น นู น
ลงยาสีขาว ขอบเป็นโลหะลงยาสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ เซนติเมตร

ภาพที่ 2 เข็มวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา และ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
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02
ข้อแนะนำ�
และข้อควรทร�บ
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ข้อแนะนำ� และข้อควรทร�บ
ข้อแนะน�า และข้อควรทราบ ส�าหรับบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา
และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตพึงเคร่งครัดในการปฏิบัติตนดังนี้
1.1 การปฏิบัติตนตามประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่
เกีย่ วข้องตามสถานการณ์ปจั จุบนั อย่างเคร่งครัด เช่น ประกาศศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 – กระทรวง
มหาดไทย (ศบค.มท.)
1.2 การปฏิบัติครบถ้วนทุกขั้นตอน และตรงต่อเวลา บัณฑิต
ที่แสดงความจ�านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามขั้นตอนและวัน เวลา และสถานที่เพื่อรายงานตัวการฝึกซ้อมและ
การรับพระราชทานปริญญาบัตร ส�าหรับบัณฑิตที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
ดังกล่าวจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1.๓ การเตรียมตัวล่วงหน้า บัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหน้า เช่น
เตรียมลางานเพือ่ ไปฝึกซ้อม เตรียมเครือ่ งแต่งกายเพือ่ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร เตรียมบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน
หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรทีท่ างราชการ
ออกให้อย่างใดอย่างหนึง่ ติดตัวมาด้วยเพือ่ แสดงตนในการไปรายงานตัว
เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร การระวังรักษาสุขภาพในช่วงระยะเวลา
ที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร บัณฑิตต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
วันพิธี บัณฑิตจะต้องอยู่ในห้องพิธีไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง จึงควรรับ
ประทานอาหารที่ไม่เสาะท้อง (ท�าให้ท้องเสีย) และไม่ดื่มน�้ามากเกินควร
การปฏิบัติตนตามที่ผู้ฝึกซ้อมแนะน�าอย่างถูกต้อง ควรจะฝึกซ้อมด้วย
๖
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ความตัง้ ใจและหลังจากฝึกซ้อมควรฝึกหัดเองให้มคี วามช�านาญและมัน่ ใจ
2. การรายงานตัวเพื่อฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2.1 รายงานตัวเพือ่ ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ตรงตามวัน เวลา และสถานที่ ตามก�าหนดทั้งการฝึกซ้อมและวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
2.2 เตรียมบัตรประจ�าตัวบัณฑิต (บัตรฝึกซ้อมการเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรที่ออกให้โดยฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต) และบัตร
ประจ�าตัวนักศึกษา หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือ
บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรทีท่ างราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึง่
2.๓ บัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ครบทุก
ขั้นตอนเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้รายงานตัวเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
2.๔ ห้ามพกพาโทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธทุกชนิด
นาฬิ ก า ก� า ไล สร้ อ ยคอ ปากกา ต่ า งหู กระเป๋ า สตางค์ กระเป๋ า
เครื่องส�าอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยว และ
เอกสารทุกชนิดเข้าในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
2.๕ ปฏิ บั ติ ต นอยู ่ ใ นอาการส� า รวมขณะนั่ ง อยู ่ ใ นห้ อ งพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ไม่ลุกออกไปท�าธุระใดๆ จนกว่าจะเสร็จพิธี
หากมีปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งผู้ก�ากับแถวเพื่อน�าการเข้า – ออกห้องพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น
3. การฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่เพื่อเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
การฝึกซ้อมย่อย หมายถึง การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ปริญญาบัตรรวมของบัณฑิตแต่ละสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบัน
การอาชีวศึกษาเกษตร ซึง่ ด�าเนินการโดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
และมอบหมายจากสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรเท่านั้น
การฝึกซ้อมใหญ่ หมายถึง การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รรวมของบั ณ ฑิ ต สถาบั น การอาชี ว ศึ ก ษา และสถาบั น
การอาชีวศึกษาเกษตร ณ สถานทีจ่ ริงส�าหรับพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
ซึ่งด�าเนินการโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และมอบหมายจาก
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเท่านั้น
การฝึกซ้อมย่อย และการฝึกซ้อมใหญ่มคี วามส�าคัญมากส�าหรับ
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากบัณฑิตไม่ผ่านการ
ฝึกซ้อมตามทีก่ า� หนด คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตจะไม่อนุญาต
ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ
การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประกอบด้วย
2 ส่วน คือ
๓.1 การฝึ ก ซ้ อ มย่ อ ย เป็ น การฝึ ก ซ้ อ มระดั บ สถาบั น โดย
คณะกรรมการที่ ไ ด้รับ มอบหมายจะท�าหน้า ที่ฝึ กซ้ อมเพื่ อให้ บั ณ ฑิ ต
ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามที่ก�าหนด
๓.2 การฝึกซ้อมใหญ่ เป็นการฝึกซ้อมรวมของบัณฑิตทุกคน
ทีผ่ า่ นการฝึกซ้อมย่อยทุก ๆ สถาบัน และจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ฝ่ า ยจั ด การด้ า นบั ณ ฑิ ต ก� า หนดจั ด การฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ ณ สถานที่ จ ริ ง
ซึ่งคณะกรรมการ ฝึกซ้อมจะชี้แจงรายละเอียด ท�าความเข้าใจทุกเรื่อง
ที่บัณฑิตต้องปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตรตามที่ก�าหนด
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ข้อปฏิบัติ
และข้อห้�ม
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กระทรวงศึกษาธิการ
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ข้อปฏิบต
ั ิ และข้อห้�มในพิ ธพ
ี ระร�ชท�นปริญญ�บัตร
บัณฑิตมีข้อปฏิบัติ และข้อห้ามในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
มีดังนี้
1. การตรงต่อเวลาตามก�าหนดการของฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
และฝ่ายพิธีการทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2. การเตรี ย มตั ว บั ณ ฑิ ต ต้ อ งตรวจสอบเครื่ อ งแต่ ง กายให้
ถูกต้องเรียบร้อย รับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ เข้าห้องน�้า
ท�าธุระส่วนตัวให้เสร็จ ใครมีโรคประจ�าตัวควรรับประทานยาป้องกันและ
เตรียมยาที่จ�าเป็นให้ครบถ้วน กรณีเจ็บป่วยฉับพลันให้รีบไปพบหน่วย
พยาบาลโดยเร็วทีส่ ดุ และต้องรีบแจ้งต่อกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
ให้ทราบด้วยเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิตให้เข้าพิธี ฯ โดยราบรื่นและ
ป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที
๓. การฝึกซ้อม นอกจากบัณฑิตที่ก�าหนดให้เข้ารับการฝึกซ้อม
ในวันนั้นแล้ว สถาบันไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณที่รับรายงานตัว และบริเวณที่ใช้ฝึกซ้อมอย่างเด็ดขาด ขอให้แจ้ง
ญาติหรือผู้ติดตามพักรออยู่ ณ บริเวณที่สถาบันจัดไว้ให้เท่านั้น
๔. การเข้าแถวรายงานตัวให้เข้าแถวรายงานตัวตามล�าดับที่
สถาบันการอาชีวศึกษาก�าหนด
๕. การรายงานตัวโดยแสดงบัตรประจ�าตัวบัณฑิตต่อกรรมการ ฯ
๖. การปฏิบัติตามผู้ควบคุมแถว โดยผู้ควบคุมแถวจะเดินน�า
บัณฑิตเข้านั่งประจ�าที่ในหอประชุม ต้องเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะและของ
ต้องห้าม กรณีเมื่อเกิดสัญญาณเสียงดังขึ้นกับบัณฑิตคนใดกรรมการ ฯ
ในส่วนของ ศรภ. (ประจ�ากรมราชองครักษ์) และของสถาบัน ฯ จ�าเป็น
ต้องขอตรวจสอบบัณฑิตผู้นั้นโดยละเอียด และกรณีตรวจพบสิ่งของ
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ต้องห้ามกรรมการ ฯ ต้องยึดไว้ โดยสิ่งของที่ห้ามน�าเข้าห้องพิธี ฯ โดย
เด็ดขาดทั้งในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้
๖.1 โลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ
๖.2 กล้องถ่ายภาพทุกชนิด และทุกขนาด
๖.๓ กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย หนีบ
และถือ
๖.๔ บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟทุกชนิด
๖.๕ เครือ่ งมือสือ่ สารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์เคลือ่ นทีพ่ กพา
ติดตามตัว และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคิดเลข เกมส์กด
Talking Dic
๖.๖ นาฬิกาข้อมือทุกชนิด
๖.7 สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เลสข้อมือ ก�าไล แหวน สายรัด
ข้อมือ สายสิญจน์ ต่างหู ปิ่นปักผม โบติดผม ดอกไม้ติดผม ดอกไม้ติด
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับทุกชนิด
๖.๘ กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู และกระดาษอืน่ ๆ ทุกชนิด
๖.9 แว่นตากันแดด และแว่นตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น แว่น
สายตาโดยต้องเป็นแว่นสายตาชนิดใสเท่านั้น
7. การแต่งกาย ต้องแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น
7.1 ห้ามใส่วิกผม และผมปลอมทุกรูปแบบ
7.2 ห้ามท�าสีผมที่ไม่ใช่สีธรรมชาติของคนเอเชีย และห้าม
ท�าไฮไลท์สีที่ผมทุกสี
7.๓ ห้ามทาเล็บมือ เคลือบเล็บ ติดเล็บปลอม และห้ามไว้
เล็บยาว ต้องตัดเล็บมือทั้งสองข้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
7.๔ บัณฑิตชายห้ามไว้หนวด เครา
7.๕ ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ทมี่ สี ผี ดิ ธรรมชาติ ห้ามใส่บกิ๊ อาย
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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และขนตาปลอม
๘. การส�ารวมกิริยามารยาท บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอาการ
ส�ารวม รักษามารยาทที่ดีงาม ห้ามส่งเสียงดังขณะร่วมพิธี ฯ
9. การเดิ น ผ่ า นลาดพระบาท ให้ ก ้ า วข้ า มด้ ว ยอาการปกติ
ห้ามกระโดด
1๐. การรับประทานของขบเคี้ยว ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรือสิ่ง
ขบเคี้ยวใด ๆ ตั้งแต่การรายงานตัวและตลอดพิธี ฯ
11. การปฏิบตั ติ นขณะอยูใ่ นพิธี ฯ ในขณะทีม่ กี ารพระราชทาน
ปริญญาบัตรอยู่นั้นหากบัณฑิตที่อยู่บนเวทีปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม
หรือการขานชือ่ ไม่ตรงกับชือ่ ของบัณฑิต บัณฑิตทีน่ งั่ อยูห่ า้ มหัวเราะ หรือ
แสดงอาการใด ๆ ที่ไม่สุภาพออกมา และส�าหรับบัณฑิตที่หกล้มบนเวที
ให้ลุกขึ้น แล้วด�าเนินการทุกอย่างปกติ ห้ามวิ่งลงจากเวที
12. การนัดหมายญาติ บัณฑิตควรนัดหมายกับญาติไว้ลว่ งหน้า
ว่าเมื่อพิธี ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพบกันที่จุดใดเพราะงดการกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มพิธี ฯ
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ของบัณฑิต
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ก�รแต่งก�ยของบัณฑิต
ในการเข้าพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตต้อง
แต่งกายด้วยเครื่องแบบของบัณฑิตที่ถูกต้องตามรายละเอียดที่ก�าหนด
เท่ า นั้ น ตั้ ง แต่ ก ารฝึ ก ซ้ อ มย่ อ ย การฝึ ก ซ้ อ มใหญ่ และการเข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร
เครือ่ งแบบของบัณฑิตทีใ่ ช้ในพิธพ
ี ระราชทานปริญญาบัตร ประกอบ
ด้วย
1. เครื่ อ งแบบของบั ณ ฑิ ต ชาย บั ณ ฑิ ต ชายที่ เ ข้ า พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร สามารถจ�าแนกการแต่งกายได้ ๓ แบบคือ
1.1 บัณฑิตชายทั่วไป แต่งเครื่องแบบดังนี้
1.1.1 เสื้อราชประแตนสีขาว
1.1.2 กางเกงขายาวสีขาว แบบสากล ทรงสุภาพ
1.1.๓ กระดุ ม เสื้ อ สี เ งิ น ลายดุ น นู น ตราสั ญ ลั ก ษณ์
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.๕
เซนติเมตร
1.1.๔ ถุงเท้าสีด�า ไม่มีลวดลาย
1.1.๕ รองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดา� ไม่มลี วดลาย ทรงสุภาพ
1.1.๖ เข็มวิทยฐานะ ติดที่กลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา
และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
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ภาพที่ 3 การแต่งกายของบัณฑิตชายทั่วไป
1.2 บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
แต่งเครื่องแบบดังนี้
1.2.1 แต่งกายชุดเครือ่ งแบบข้าราชการปกติขาว หรือ
เครื่องแบบพนักงานของรัฐ
1.2.2 บัณฑิตทีร่ บั ราชการทหารหรือต�ารวจ ให้แต่งกาย
ตามทีต่ น้ สังกัดก�าหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และทรงผมด้านบนความยาว
ไม่เกิน ๓ เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังตัดเกรียนขาว
1.2.๓ เข็มวิทยฐานะ ติดที่กลางกระเป๋าเสื้อด้านขวา
และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ภาพที่ 4 การแต่งกายของบัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
1.3 บั ณ ฑิ ต ที่ เรี ย นจบนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ ๕
แต่งเครื่องแบบดังนี้
1.๓.1 แต่งกายชุดเครื่องแบบทหารยศสัญญาบัตร
ว่าที่ ร.ต.
1.๓.2 ต้ อ งผ่ า นการตรวจเครื่ อ งแบบก่ อ นเข้ า รั บ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) สวมเครือ่ งแบบปกติขาวแต่งกายให้ถกู ต้อง
ตามทีต่ น้ สังกัดก�าหนด และทรงผมด้านบนความยาวไม่เกิน ๓ เซนติเมตร
ด้านข้างและด้านหลังตัดเกรียนขาวสวมครุยวิทยฐานะตามระดับปริญญา
1๖
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ที่ได้รับ

2) ถื อ กระบี่ ด ้ ว ยมื อ ซ้ า ย โดยใช้ นิ้ ว ทั้ ง ๔
สอดเข้าไปในโกร่งกระบี่โดยใช้ข้อที่ 2 ของนิ้วชี้อยู่ตรงโกร่งกระบี่
๓) การใส่สายโยงกระบี่ (สามชาย) ให้ร้อยเข้า
ระหว่างหูกางเกงหูที่ 1 – 2 โดยสายโยงกระบี่ห้อยลง
๔) ห่วงโลหะที่สายโยงกระบี่ (สามชาย) ให้
คล้องเข้ากับฝักกระบี่
๕) เมื่อใช้คู่กับถุงมือให้น�าถุงมือมาพาดโกร่ง
กระบี่ โดยให้ปลายนิว้ ห้อยลงและให้นวิ้ โป้งของถุงมืออยูท่ างขวามือ และ
ให้เก็บปลายถุงมือที่สวมในอุ้งมือ
๖) การเดิ น แถวเพื่ อ เข้ า รั บ พระราชทาน
ปริ ญ ญาบั ต รให้ ย กกระบี่ ขึ้ น โดยปลายกระบี่ อ ยู ่ สู ง จากพื้ น ประมาณ
1 ฝ่ามือ ท่อนแขนแนบข้างล�าตัวตลอด เพื่อไม่ให้ปลายกระบี่แกว่ง
และเมื่อหยุดให้ลดกระบี่ไว้ในทางตรงเสมอ
7) การยืนในท่าตรงให้ปลายกระบี่ชิดนิ้วก้อย
เท้าซ้าย
๘) เครื่องหมายเหล่าติดที่คอเสื้อด้านขวามือ
ติดห่างจากขอบล่างและคอเสื้อด้านละ 2.๕ เซนติเมตร
9) เครื่องหมายความสามารถพิเศษประทับ
บริเวณหน้าอกด้านขวาแนวเดียวกับเครื่องหมายแพรแถบ
1๐) ใช้ดุมโลหะสีทอง ตราตามต้นสังกัด ติดที่
คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ ๔ เม็ด
11) บ่าอินธนูแข็งตามชั้นยศ
12) เครื่องหมาย นก. ติดที่คอเสื้อด้านซ้าย
ห่างจากขอบล่างและคอเสื้อด้านละ 2.๕ เซนติเมตร
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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1๓) เครื่องหมายแพรแถบ (สัญญาบัตร) ติดที่
อกเสื้อด้านซ้ายสูงจากกระเป๋า ๐.๕ เซนติเมตร
1๔) กระบี่ตามเหล่า ที่ สังกั ด สายโยงกระบี่
(สามชาย) และถุงมือขวา
1๕) รองเท้าหนังแบบทหารแบบผูกเชือกหรือ
แบบฮาล์ฟ
1๖) ติ ด เข็ ม วิ ท ยฐานะ ที่ ก ลางกระเป๋ า เสื้ อ
ด้านขวา และสวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ภาพที่ ๕ การแต่งกายของบัณฑิตทีเ่ รียนจบนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ ๕
1๘
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2. เครื่ อ งแบบของบั ณ ฑิ ต หญิ ง บั ณ ฑิ ต หญิ ง ที่ เ ข้ า พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร สามารถจ�าแนกการแต่งกายได้ ๔ แบบคือ
2.1 บัณฑิตหญิงทั่วไป แต่งเครื่องแบบดังนี้
2.1.1 เสือ้ เชิต้ สีขาว ไม่รดั รูปและไม่หลวมเกินไป ไม่มี
ลวดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตรงโดยตลอดแขนสั้นเหนือข้อศอก
ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์สถาบัน ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอส�าหรับให้กระโปรงทับได้
เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อด้วย
2.1.2 เข็ ม ตราสั ญ ลั ก ษณ์ ส ถาบั น ติ ด บนอกเสื้ อ
เบื้องซ้าย
2.1.๓ กระโปรงทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบสุภาพ
ไม่รัดรูป ยาวเสมอเข่า ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลายสีกรมท่า ชายเสมอกัน
2.1.๔ เข็มขัดหนังสีดา� หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตรา
สัญลักษณ์สถาบันมีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด ส�าหรับสอดปลายเข็มขัด
2.1.๕ ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
2.1.๖ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�า สูงไม่เกิน 2.๕ นิ้ว ไม่มี
ลวดลาย ทรงสุภาพ
2.1.7 ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย และ
ห้ามปล่อยผมยาวติดปกคอเสื้อ
2.1.๘ เข็มวิทยฐานะ ติดที่หน้าอกด้านขวา และสวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ภาพที่ 6 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงทั่วไป
2.2 บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
แต่งเครื่องแบบดังนี้
2.2.1 แต่งกายชุดเครือ่ งแบบข้าราชการ ปกติขาวหรือ
เครื่องแบบพนักงานของรัฐ
2.2.2 บั ณ ฑิ ต ที่ รั บ ราชการทหารหรื อ ต� ารวจ ต้ อ ง
แต่งกายให้ถูกต้องตามที่ต้นสังกัดก�าหนด
2.2.๓ เข็มวิทยฐานะ ติดที่หน้าอกด้านขวา และสวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
2๐
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ภาพที่ 7 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
2.3 บัณฑิตหญิงมีครรภ์ แต่งเครื่องแบบดังนี้
2.๓.1 เสือ้ สีขาวเกลีย้ ง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด
ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อย
ชายเสื้อไว้นอกกระโปรงและกลัดกระดุมคอเสื้อ
2.๓.2 กระโปรงแบบทรงตรง ด้านหลังผ่าป้ายแบบ
สุภาพ ไม่รัดรูป ความยาวต�่ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ผ้าเนื้อเรียบ ไม่มีลวดลาย
สีกรมท่า ชายเสมอกัน
2.๓.๓ ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
2.๓.๔ รองเท้าหนังหุม้ ส้นสีดา� ไม่มลี วดลาย ทรงสุภาพ
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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2.๓.๕ ทรงผมจะต้องรวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย และ
ห้ามปล่อยผมยาวติดปกคอเสื้อ
2.๓.๖ เข็มวิทยฐานะ ติดที่หน้าอกด้านขวา และสวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 8 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีครรภ์

22
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2.4 บัณฑิตหญิงที่มีข้อก�าหนดทางศาสนา เช่น บัณฑิต
ที่นับถือศาสนาอิสลาม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ และเครื่องแบบดังนี้
2.๔.1 เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวมีขอบปลายแขน
2.๔.2 กลัดกระดุมคอเสื้อ
2.๔.๓ กระโปรงยาวสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย
2.๔.๔ ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
2.๔.๕ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�าสูงไม่เกิน 2.๕ นิ้ว ไม่มี
ลวดลาย ทรงสุภาพ
2.๔.๖ เข็มวิทยฐานะ ติดที่หน้าอกด้านขวา และสวม
ครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

ภาพที่ 9 การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมุสลิม
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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หมายเหตุ
- บัณฑิตที่มีข้อก�าหนดทางศาสนาอื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ถือ
ปฏิบตั แิ นวทางสากลทีถ่ กู ต้องตามหลักศาสนาเช่นเดียวกับบัณฑิตทีน่ บั ถือ
ศาสนาอิสลาม
- ห้ามบัณฑิตหญิงสวมใส่เสื้อชั้นในที่มีสีเข้ม
3. บัณฑิตข้ามเพศ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถี
ทางเพศแตกต่างจากเพศก�าเนิด และประสงค์จะแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตตามเพศวิถีต้องแต่งเครื่องแบบตามเพศวิถีที่ร้องขอทุกประการ
ส่วนบัณฑิตที่รับราชการต้องปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยบัณฑิต
ข้ามเพศต้องปฏิบัติดังนี้
๓.1 ให้แสดงความจ�านงขอแต่งกายตามเพศวิถีโดยการ
ยื่นค�าร้อง (แบบค�าร้องทั่วไป) ต่อสถาบันการอาชีวศึกษาที่ตนสังกัด
๓.2 สถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัด แต่งตัง้ คณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาว่านักศึกษาคนดังกล่าวแต่งกาย
ตามเพศวิถี ซึ่งไม่ตรงกับเพศก�าเนิดมาโดยตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
หรือไม่ และเสนอสถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดเพื่ออนุญาต
๓.๓ การพิจ ารณาของสถาบันการอาชี ว ศึ กษาต้ น สั งกั ด
ให้เป็นที่สิ้นสุด และบัณฑิตต้องปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย
ที่กล่าวมาข้างต้น
๓.๔ สถาบันการอาชีวศึกษาต้นสังกัดรวบรวมข้อมูล เพือ่ แจ้ง
คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตรับทราบ
อนึ่ง ครุยปริญญาและเข็มวิทยฐานะ เป็นสิ่งมงคลสูงสุด
ซึ่งได้รับพระราชทาน จึงไม่ควรสวมพวงมาลัย ติดดอกไม้ เครื่องประดับ
อื่นใดที่ครุยปริญญาหรือบนศีรษะ
บัณฑิตต้องศึกษาข้อแนะน�า ข้อปฏิบัติและข้อห้ามส�าหรับ
2๔
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บั ณ ฑิ ต จากคู ่ มื อ ผู ้ เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร พ.ศ. 2๕๖๔
หากปรากฏกรณีตา่ งๆ ในวันพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรซึง่ ได้แจ้งเตือน
แล้วในวันฝึกซ้อม แต่บัณฑิตไม่ปฏิบัติตามที่แจ้งเตือน สถาบันฯ จ�าเป็น
ต้องตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ข้อเสนอแนะ
1. การสวมครุยวิทยฐานะทีส่ วยงาม ส�าหรับบัณฑิตชายควรให้
ชายครุยยาวประมาณครึ่งแข้ง ส�าหรับบัณฑิตหญิงควรให้ชายครุยอยู่ใน
ระดับเดียวกับชายกระโปรงหรือยาวกว่าพองาม
2. ให้ บั ณ ฑิ ต สวมรองเท้ า คู ่ ที่ จ ะใช้ ใ นพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ในการฝึกซ้อมทุกวัน เพื่อให้เกิดความเคยชิน และคล่องตัว

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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05
ก�รฝึกซ้อมและ
ก�รเข้�รับพระร�ชท�น
ปริญญ�บัตร

สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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ก�รฝึกซ้อมและก�รเข้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัตถุประสงค์ การฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรมี 2 ประการคือ
1. เพื่อให้บัณฑิตทราบขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะต้องปฏิบัติในการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่มี
ความส�าคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร
2. เพื่อให้บัณฑิตได้น�าขั้นตอนต่าง ๆ ไปฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะช่วย
ให้บัณฑิตมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สวยงาม
รวดเร็วและกระชับ
การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
1. การถวายความเคารพ
1.1 บัณฑิตชาย ถวายค�านับโดยให้ยนื ตรงขาชิด ปลายเท้า
แยกออกพองาม มือทัง้ สองข้างแนบล�าตัว ค้อมล�าตัวพอประมาณ พร้อม
ก้มศีรษะลง แล้วตัง้ ศีรษะโดยเงยหน้าขึน้ ช้า ๆ พร้อมตัง้ ล�าตัวจนตัง้ อยูใ่ น
ท่าตรง

ภาพที่ 10
การถวายความเคารพ
ของบัณฑิตชาย
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1.2 บัณฑิตหญิง และบัณฑิตทีเ่ ป็นข้าราชการแต่งเครือ่ งแบบ
ปกติขาวให้ถวายความเคารพวิธีถอนสายบัวแบบพระราชนิยม โดยให้
ยืนตรงหันหน้าไปทางที่ประทับ ใช้เท้าขวาเป็นหลัก ชักเท้าซ้ายไปทาง
ด้านหลังของเท้าขวาที่ยืนอยู่ ย่อตัวให้ต�่าลงช้า ๆ แต่อย่าให้ถึงพื้น
ขณะทีช่ กั เท้าซ้ายให้ยกมือทัง้ สองข้างวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเข่า
โดยใช้มือขวาทับมือซ้าย ค้อมตัวเล็กน้อย ทอดสายตาตรง เสร็จแล้ว
ยืนตรง มือแนบข้างล�าตัว

ภาพที่ 11 การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง
2. การเดิ น บนเวที เมื่ อ บั ณ ฑิ ต ก้ า วขึ้ น สู ่ เ วที แ ละถวาย
ความเคารพ ณ จุดที่ 1 แล้วให้เดินตัวตรงหันหน้าไปยังที่ประทับแขน
ทัง้ สองข้างปล่อยแนบล�าตัวไม่แกว่งแขนและก้าวไปยังจุดทีก่ า� หนดไว้ดว้ ย
จังหวะการเดินก้าวเท้าซ้าย-ขวา-ชิด (ระยะหว่างจุดเดินก้าวเท้าซ้ายสำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

29

พิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
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ขวา-ชิด ส�าหรับ 1 ชุดการเดินประมาณ 9๐ เซนติเมตร) และดูบัณฑิตที่
อยู่ข้างหน้าตนเสมอไม่เว้นระยะห่างระหว่างจุด ถึงจุดที่ 2 ถวายความ
เคารพจากนัน้ ก้าวเท้าซ้าย-ขวา-ชิด ถึงจุดที่ ๓ รับพระราชทานปริญญาบัตร
ถือไว้แนบกับอก โดยให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตราสถาบันอยู่ด้านนอก
แล้วถอยหลังเบนเท้าขวาเฉียงออก ๔๕ องศา การถอยใช้จังหวะก้าวเท้า
ขวา-ซ้าย-ขวา-ชิด (เป็นการถอยหลัง ๓ ก้าวระยะทางประมาณ 2 เมตร)
ถึงจุดที่ ๔ ถวายความเคารพแล้วหันขวาเดินลงจากเวที

๓๐
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3. การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ หลังจาก
ถวายความเคารพ ณ จุดที่ 2 แล้วก้าวไปยังจุดที่ ๓ จุดหน้าพระพักตร์
ชิดเท้า แล้วบัณฑิตยกมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร (มือขวา
เหยียดตรงนิ้วชิดกันแล้วยื่นแขนขวาไปด้านหน้าพร้อมกับยกมือขึ้นให้สูง
ถึงระดับที่กลางฝ่ามือขนานกับขอบปริญญาบัตรที่ทรงพระราชทาน
ให้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์โดยไม่ต้องกระดกมือขึ้น

ภาพที่ 13 การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓1

พิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

4. การเชิญปริญญาบัตร เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร
มาแล้ว บัณฑิตทุกคนจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้อง คือถือไว้แนบ
กับอก โดยให้ปกปริญญาบัตรด้านทีม่ ตี ราสถาบันอยูด่ า้ นนอก ถวายความ
เคารพก่อนนั่งประจ�าที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไว้อยู่ในอาการส�ารวม

ภาพที่ 14 การเชิญปริญญาบัตร เมือ่ รับพระราชทานปริญญาบัตรมาแล้ว
๕. การเข้านั่งประจ�าที่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตจะต้องปฏิบัติดังนี้
๕.1 บัณฑิตต้องเข้าแถวบริเวณที่ก�าหนดตามล�าดับที่ได้
ฝึกซ้อมมาแล้ว ถ้าไม่เข้าแถวตามเวลาที่เรียกรายงานตัว จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๕.2 ผู้ควบคุมแถวจะตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
๕.๓ เมื่อได้ก�าหนดเวลา ผู้ควบคุมแถวจะเดินน�าบัณฑิต
เข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตนั่งประจ�าที่ตามล�าดับที่ได้
ฝึกซ้อมมา ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งด้วยตนเองโดยเด็ดขาด ขณะที่นั่งหากมี
ปัญหาฉุกเฉินให้แจ้งผู้ควบคุมแถวทันที
๓2
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๕.๔ เมือ่ นัง่ ประจ�าทีแ่ ล้วให้คอยฟังผูท้ เี่ รียกชือ่ ตามแถวทีน่ งั่
และตรวจสอบว่านั่งถูกต้องตามล�าดับหรือไม่
6. การรับเสด็จ เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินถึงห้อง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตยืนขึ้น ถวายความเคารพ
7. การเดิ น ขึ้ น บนเวที เมื่ อ ถึ ง เวลาจะขึ้ น รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร
7.1 ผูค้ วบคุมแถวจะลุกขึน้ ท�าความเคารพ บัณฑิตเตรียมตัว
โดยตั้งเท้าขวามาทางข้างหน้าเล็กน้อย
7.2 ผูค้ วบคุมแถวจะให้สญ
ั ญาณมือด้วยการยกแขนขวาขึน้
เหยียดตรง หงายฝ่ามือขึน้ บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึน้ พร้อมยืนพร้อมก้าว
เท้าซ้ายชิดเท้าขวา
7.๓ ผู้ควบคุมแถวให้สัญญาณมืออีกครั้งหนึ่งด้วยการวาด
ฝ่ามือคว�่าลงให้ถวายความเคารพพร้อมกัน เสร็จแล้วเดินเรียงแถวออก
ทางด้านซ้ายมือตนเองเตรียมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตคนแรก
7.๔ เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอ่านค�า
กราบบังคมทูลถวายรายงานถึงตอนที่ ขอพระบรมราชานุญาตเบิกบุคคล
เพื่อขานนามบัณฑิต บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวที ถวายความเคารพที่จุดที่
1 แล้วเดินไปประจ�าที่ ณ จุดที่ 2 หันหน้าเข้าสู่ที่ประทับแล้วถวายความ
เคารพ
7.๕ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอ่านชื่อของตนให้ก้าวเดินไปยัง
จุดที่ ๓ ชิดเท้า ยื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วถือแนบ
กับอกถอยหลังเฉียงออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองทีป่ ระทับชิด
เท้าที่จุดที่ ๔ ถวายความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ 2 หมุนตัวกลับ
สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๓

พิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร
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ทางขวา เดินลงจากเวทีมือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงที่นั่ง ถวาย
ความเคารพก่อนนั่ง
บัณฑิตคนต่อๆ ไป
7.๖ ถวายความเคารพที่จุดที่ 1 แล้วเดินไปตามจุดต่อจาก
บัณฑิตคนหน้า
7.7 ถึงจุดที่ 2 หันหน้าเข้าสูท่ ปี่ ระทับ แล้วถวายความเคารพ
7.๘ พร้อมกับผู้ขานนามอ่านชื่อของตน แล้วก้าวเดินไปยัง
จุดที่ ๓ ชิดเท้ายื่นมือขวาขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร ถือแนบกับอก
ถอยหลังเฉียงออกไปทางขวา ๓ ก้าว หน้าตรง ตามองที่ประทับ ชิดเท้า
ที่จุดที่ ๔ ถวายความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในจุดที่ 2 หมุนตัวกลับทาง
ขวา เดินลงจากเวทีมือยังถือปริญญาบัตรแนบอกจนถึงที่นั่ง ถวายความ
เคารพก่อนนั่ง
8 การกล่าวค�าปฏิญาณ และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท
๘.1 เมือ่ พระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิน้ ลง ผูแ้ ทนบัณฑิต
เดินไปที่ไมโครโฟนที่เตรียมไว้บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนถวายความเคารพ
พร้อมกับมือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบอก
๘.2 ผู้แทนบัณฑิตเข้ายืนประจ�าจุดที่ก�าหนด ถวายความ
เคารพ และกราบบังคมทูล (ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว)
“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละออง
พระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ขอกล่าวค�าปฏิญาณต่อที่ประชุม อันมีพระ
รัตนตรัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี และผู้ซึ่งเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ว่า
1) ข้าพระพุทธเจ้า จักใช้ศิลปะวิทยาการ ซึ่งสถาบัน
การอาชีวศึกษาได้ประสิทธิ์ประสาทให้เพื่อประกอบอาชีพโดยชอบธรรม
และเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ
๓๔
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2) ข้าพระพุทธเจ้า จักเทิดทูนและจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบตั ติ นเป็นพลเมืองดี สมกับเป็นผูม้ วี ฒ
ั นธรรม
และศีลธรรมอันดี
๓) ข้าพระพุทธเจ้า จักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่ง
ปริญญาบัตรนี้ ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณแห่งสถาบันการอาชีวศึกษา
สืบไป”
“ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
(ผู้แทนบัณฑิตกล่าวคนเดียว)
๘.๓ เมื่อกล่าวค�าปฏิญาณจบ บัณฑิตทุกคนถวายความ
เคารพพร้อมกัน ยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทจบแล้วถวายความ
เคารพ
9. การส่งเสด็จ
9.1 เมื่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนินกลับ บัณฑิต
ยืนตรงถวายความเคารพ
9.2 เมือ่ เสด็จพระราชด�าเนินออกจากห้องพิธพี ระราชทาน
ปริญญาบัตรแล้วให้บัณฑิตทุกคนรอจนได้รับสัญญาณจากผู้ควบคุมแถว
บั ณ ฑิ ต จึ ง ทยอยออกจากห้ อ งพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รอย่ า ง
มีระเบียบ
---------------------

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๕
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06
ภ�คผนวก
สถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

สำ�หรับบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

พระราชกฤษฎีกา

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษา
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ กั บ มาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้เ รียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยปริญญาในสาขาวิช า
อั ก ษรย่ อ ส าหรั บ สาขาวิ ช า ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง ของสถาบั น
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ กาหนดปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคโนโลยี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต ”
ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
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มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะชั้นปริญญาตรีของสถาบันเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด้วยผ้าโปร่งสีขาว
ผ่าอกตลอด ยาวคลุมเข่า มีสารดรอบขอบ สารดต้นแขน และสารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(๑) ส ารดรอบขอบและส ารดปลายแขน พื้ น ส ารดท าด้ ว ยผ้ า สั ก หลาดสี แ ดงเลื อ ดหมู
กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ตอนกลางสารดมีแถบสีทอง
กว้าง ๓.๔ เซนติเมตร และมีตราสถาบันทาด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน ขอบเป็นโลหะสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง
๔.๕ เซนติเมตร ติดบนสารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๒) สารดต้นแขน พื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร มีแถบ
สีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ตอนกลางสารดมีแถบสีทอง กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของสถาบัน มีลักษณะเป็นรูปตราสถาบัน ทาด้วยโลหะดุนนูน
ลงยาสีขาว ขอบเป็นโลหะลงยาสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๘ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจาตาแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหน่งของนายก
สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์ของสถาบัน มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภาสถาบัน ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทาด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอด ยาวคลุมเข่า
มีสารดรอบขอบ สารดต้นแขน และสารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สารดรอบขอบ พื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
โดยทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร จานวนหกแถบ บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู มีระยะห่างระหว่างแถบ
๐.๘ เซนติ เมตร มี ส ารดเฉี ยงโดยพื้ นส ารดท าด้ วยผ้ าสั กหลาดสี แดงเลื อดหมู กว้ าง ๑๐ เซนติ เมตร
วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนสารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริม
ทั้งสองข้าง แบ่งครึ่งผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมูที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู ณ จุดแบ่งครึ่งข้างละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และใช้แถบสีทอง กว้าง
๐.๕ เซนติเมตร ทาบบนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู ส่วนที่เหลือทั้งสองข้างมีตราสถาบันทาด้วยโลหะ
ดุนนูนสีเงิน ขอบเป็นโลหะสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสารดเฉียงทั้งสองข้าง
(ข) สารดต้นแขนและสารดปลายแขน แบ่งเป็นสามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร
แต่ละตอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองข้าง
ให้ มี ส ายสร้ อ ยประกอบครุ ย ประจ าต าแหน่ ง นายกสภาสถาบั น ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง
ประกอบด้วยตราสถาบันร้อยเรียงเป็นเส้น กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสถาบัน ยึดติดกับครุยประมาณ
ร่องหัวไหล่ และมีโบสีทองสองชั้นประดับบนบ่าทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภาสถาบัน เช่นเดียวกับนายกสภาสถาบัน เว้นแต่สายสร้อยทาด้วยโลหะสีเงิน
(๓) ผู้อานวยการสถาบัน เช่นเดียวกับกรรมการสภาสถาบัน เว้นแต่สายสร้อยทาด้วยโลหะสีทอง
และโบสีทองมีหนึ่งชั้น
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(๔) รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการวิทยาลัย ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัย และรองผู้อานวยการ
ของตาแหน่งดังกล่าว เช่นเดียวกับผู้อานวยการสถาบัน เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยประดับ
(๕) คณาจารย์ เช่นเดียวกับรองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการ
วิทยาลัย ผู้อานวยการสานัก ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อานวยการหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
วิทยาลัย และรองผู้อานวยการของตาแหน่งดังกล่าว เว้นแต่สารดรอบขอบพื้นสารดทาด้วยผ้าสักหลาด
สีแดงเลือดหมู กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง
๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร บนผ้าสักหลาดสีแดงเลือดหมู ส่วนที่เหลือทั้งสองข้าง
มีตราสถาบันทาด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน ขอบเป็นโลหะสีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ เซนติเมตร ติดบนสารด
รอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง และไม่มีโบประดับ
มาตรา ๗ ให้ ส ถาบั น จั ด ท าครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุ ย ประจ าต าแหน่ ง
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากได้ มีก ารประกาศใช้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับมาตรา ๔๒ วรรคสอง และมาตรา ๔๖ วรรคสอง
แห่ งพระราชบั ญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การเรี ยกชื่อปริ ญญาในสาขาวิชา การใช้อักษรย่ อส าหรับสาขาวิช า
และการก าหนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส่ ว นประกอบของครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และ
ครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
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คณะกรรมก�รฝ่�ยจัดทำ�คู่มือ
พิ ธีก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
สถาบันการอาชีวศึกษา
ที่ปรึกษาคณะท�างาน

นายวิศวะ คงแก้ว
ผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
นางสาวอินดา แตงอ่อน ผูอ้ �านวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๔
คณะท�างาน
1. นางสาวชมพูนุช บัวบังศร

ผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
2. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์
รองผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
๓. นายสมพร ด�ายศ
รองผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
๔. นางอุมาพร ไชยจ�าเริญ
รองผู้อ�านวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
กรุงเทพมหานคร
๕. นายชุมพล รัตนกระจ่าง
ผูช้ ว่ ยผูอ้ า� นวยการสถาบันการอาชีวศึกษา
เกษตรภาคใต้
๖. นางนิภา แววศักดิ์
ผูอ้ า� นวยการส�านักพัฒนายุทธศาสตร์และ
ความร่วมมืออาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
7. นายปัทวี บัวทอง
ผู้อ�านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
๘. นายมนตรี สิงห์สุวรรณ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
9. นางสาวศิริวิมล โพธิ์ไพร
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
1๐. นางสาวก�ายาน อยู่ประเสริฐ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
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