
การเตรียมรับปริญญาบัตร
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔

คู่มือ

วันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕
ณ หอประชุมทองอุไร ๔

โรงเรียนศรัทธาสมุทร ต�าบลลาดใหญ่ 
อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔
วันเสำร์ที่ ๒๙ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๕๖๕

ณ หอประชุมทองอุไร ๔ โรงเรียนศรัทธำสมุทร
ต�ำบลลำดใหญ่ อ�ำเภอเมืองสมุทรสงครำม จังหวัดสมุทรสงครำม

ก�ำหนดกำรพิธีประสำทปริญญำบัตร

พิธีประสำทปริญญำบัตร (ภำคเช้ำ)

๐๖.๐๐ -๐๗.๐๐ น.  บัณฑิต(ภาคเช้า) ลงทะเบียนรายงานตัว  ณ  จุดลงทะเบียน
๐๗.๐๐ -๐๘.๐๐ น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น.  พิธีฝึกซ้อมใหญ่ 
๑๐.๓๐  น.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี 
    (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
    ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
    นายกสภาสถาบันกล่าวรายงานการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร
    ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กล่าวสดุดีบัณฑิต
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จ�ากัด  
    (มหาชน)               
    ในฐานะตัวแทนภาคีผู้ก่อตั้งมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กล่าว 
    รายงานการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
    อธิการบดีกล่าวรายงานการด�าเนินงานของสถาบัน
    ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิต
    ประธานมอบปริญญากิตติมศักดิ์
             •  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อ่านรายนามเมธาจารย์มหาวิทยาลัยชีวิตและผู้ 
    ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
    ประธานถวายปริญญาบัตรระดับปริญญาโท และปริญญาตรี แด่พระภิกษุ
    • คณบดีบัณฑิตศึกษา อ่านรายนามผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
    เข้ารับปริญญาบัตรตามล�าดับ
     o สาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ
    • คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อ่านรายนามผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
    เข้ารับปริญญาบัตรตามล�าดับ
     o สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
     o สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     o สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
     o สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
    บัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณตน
    ประธานให้โอวาท
    ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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๑๑.๓๐ น.   เสร็จพิธี
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  บัณฑิต(ภาคเช้า) แยกย้ายเดินทางกลับ

พิธีประสำทปริญญำบัตร (ภำคบ่ำย)
๑๒.๐๐ -๑๓.๐๐ น.  บัณฑิต(ภาคบ่าย) ลงทะเบียนรายงานตัว  ณ  จุดลงทะเบียน
๑๓.๐๐ -๑๔.๓๐ น.  พิธีฝึกซ้อมใหญ่ 
๑๔.๓๐  น.   ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย  ประธานในพิธีเข้าสู่แท่นพิธี 
    (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
    • คณบดีคณะศิลปศาสตร์  อ่านรายนามผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
    เข้ารับปริญญาบัตรตามล�าดับ
     o สาขาวิชาการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณาการ
     o สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
     o สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
     o สาขาวิชาการจัดการการเกษตรยั่งยืน
    บัณฑิตกล่าวค�าปฏิญาณตน
    ประธานให้โอวาท
    ประธานออกจากหอประชุม (เปิดเพลงมหาฤกษ์)
๑๕.๓๐ น.   เสร็จพิธีภาคบ่าย
๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ค�ำน�ำ

 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้ก�าหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา 
ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมทองอุไร ๔ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ต�าบลลาดใหญ่ อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

  เพื่อให้พิธีประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย สถาบันจึงได้จัดท�าคู่มือ
การเตรียมรับปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ผู้ส�าเร็จการศึกษาได้ท�าการศึกษาขั้นตอน 
แนวปฏิบัติ การฝึกซ้อม ตลอดจนการเข้ารับปริญญาบัตรในพิธีประสาทปริญญาบัตร จึงขอให้ผู้ส�าเร็จ
การศึกษาทุกท่าน ศึกษาคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด และเข้าร่วมการฝึกซ้อมตามวัน เวลาที่ก�าหนด 
ปฏิบัติตามขั้นตอน แนวปฏิบัติ และข้อแนะน�าต่างๆ ที่สถาบันได้ก�าหนดไว้ รวมทั้งท�าการฝึกซ้อมด้วย
ตนเอง

        คณะท�างานพิธีประสาทปริญญาบัตร หวังว่าคู่มือเล่มนี้จะช่วยให้การจัดพิธีประสาทปริญญา
บัตร และ การเข้ารับปริญญาบัตรของนักศึกษา ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามความมุ่งหวังของทุก
ฝ่าย และขอแสดงความยินดีกับผู้ส�าเร็จการศึกษาทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะท�างานพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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สำรบัญ

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๔       ๖

ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
การแต่งกายของบัณฑิต        ๗
      การแต่งกายของอาจารย์ บุคลากร และผู้รับเชิญ     ๑๑
      การแสดงความเคารพ         ๑๓
      การรับปริญญาบัตร        ๑๔
      การลุกจากที่นั่ง การเดินเข้ารับปริญญาบัตร      ๑๕
      การรายงานตัวในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร      ๑๖
       การกล่าวค�าปฏิญาณและรับโอวาท      ๑๙
      การส่งประธานพิธี         ๒๐
       การเตรียมตัวในการเข้ารับปริญญาบัตร      ๒๑
 •   ข้อปฏิบัติทั่วไป         ๒๓
 •   การเดินทางและที่พัก        ๒๓
 •   การถ่ายภาพและการจองภาพ      ๒๕
 •   แผนที่หอประชุมทองอุไร ๔ โรงเรียนศรัทธาสมุทร
ต�าบลลาดใหญ่ อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   ๒๖
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรขึ้นทะเบียนบัณฑิต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

      บัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติการส�าเร็จการศึกษาจากสภาสถาบันฯแล้วเท่านั้น มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้และมี
สิทธิเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ
บัณฑิตได้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมผ่าน ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว และจะต้องกรอกข้อความแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธี
ในแบบพิมพ์ค�าขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (ออนไลน์) ของฝ่ายทะเบียนและประเมินผล
      ส�าหรับนักศึกษาที่ขอแจ้งจบการศึกษา ฝ่ายทะเบียนจะน�ารายชื่อเสนอต่อสภาวิชาการและสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณาอนุมัติส�าเร็จการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดของสถาบัน ในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท ดังนี้
     
 ระดับปริญญำตรี
 ๑. มีวุฒิการศึกษาเดิม ส�าเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า
 ๒. เรียนครบโครงสร้างหลักสูตร
 ๓. ได้เกรดเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐
 ๔. ได้จัดส่งเอกสารโครงงาน ๓ ปี ภายในเวลาที่ก�าหนด
 ๕. ได้ช�าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนครบถ้วน และไม่มีหนี้สินค้างช�าระกับสถาบัน

 ระดับปริญญำโท
 ๑. สอบได้จ�านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร
 ๒. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาต่าง ๆที่เรียนมาไม่ต�่ากว่า ๓.๐๐
 ๓. ได้สอบผ่านวิทยานิพนธ์ ได้ผลเป็น S  และส่งวิทยานิพนธ์สมบูรณ์แล้ว ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง 
ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการตามที่สถาบันก�าหนดหรือน�าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่น�าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ(Proceeding) ดังกล่าว
 ๔. มีความประพฤติดี
 ๕. ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใดๆกับสถาบัน
 ๖. สภาสถาบันเป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญา
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ขั้นตอนกำรปฏิบัติของผู้เข้ำร่วมพิธีประสำทปริญญำบัตร
กำรแต่งกำยของบัณฑิต

กำรแต่งกำยในวันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีประสำทปริญญำบัตร

  ในวันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีประสาทปริญญาบัตร บัณฑิตทั้งชายและหญิงจะต้องจัดแต่งทรงผมให้สุภาพ
เรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง ไม่แต่งหรือท�าสีผมและไฮไลท์สีต่างๆ ไม่ไว้เล็บยาว ไม่สวมแว่นตาสีด�าหรือสีเข้ม หรือ
เคลือบสารสะท้อนแสง บัณฑิตชายไม่ไว้หนวดเครา สวมรองเท้าหนังสีด�า หุ้มส้น ไม่มีลวดลายหรือโลหะประดับ 
บัณฑิตหญิงส้นรองเท้าไม่สูงหรือแหลมเกินไป และควรสวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย และให้แต่งกายดังนี้

         ให้นักศึกษำชำยและหญิงแต่งกำยด้วยชุดไทยพระรำชนิยม หรือชุดไทยพื้นถิ่น หรือชุดชำติพันธุ์ หรือ
ชนเผ่ำ ที่ใช้ส�ำหรับงำนพิธีกำรหรือชุดที่ศำสนำได้ก�ำหนดไว้เป็นกำรเฉพำะ หรือชุดสำกลนิยมที่มีควำมสุภำพ
และเหมำะสมกับงำนพิธี
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

ระเบียบสถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน

ว่ำด้วยกำรแต่งกำยของนักศึกษำ พ.ศ.2560
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 บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ที่ประสงค์จะสวมชุด ชาติพันธุ์ หรือชุดชนเผ่า เข้ารับการประสาท
ปริญญาบัตร ให้สวมชุดชาติพันธุ์ หรือชุดชนเผ่า ไว้ด้านในแทนการสวมเสื้อทรงพระราชทาน (ส�าหรับ
บัณฑิตชาย) หรือเสื้อเชิ้ต (ส�าหรับบัณฑิตหญิง) และสวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะ

       ทั้งนี้ บัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง จะต้องสวมชุดครุยวิทยฐานะของแต่ละสาขาวิชาพร้อมกลัดติด
เข็มวิทยฐานะ โดยชุดครุยวิทยฐานะต้องเป็นไปตามข้อก�าหนดของสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน 
พ.ศ.๒๕๕๓ แก้ไขเพ่ิมเตมิฉบบัท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ชดุครุยเดมิท่ีเคยใช้ก่อนปี พ.ศ.๒๕๖๔ ไม่สามารถใช้ได้) 

บัณฑิตทั้งชำยและหญิงที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐ

 ให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด และสวมชุดครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกายนั้น
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรแต่งกำยของบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุ สำมเณร
      ให้ห่มคลุมด้วยจีวร ไม่ต้องสวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย ปลงผมและโกนหนวดเครา
ตามกาล

กำรแต่งกำยของบัณฑิตหญิงมีครรภ์
   (สภาพร่างกายต้องมีความพร้อม) สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ สวมชุดคลุมท้องสี
ขาว คอปก ยาวคลุมเข่า แขนยาว รองเท้าหุ้มส้นสีด�าไม่มีลวดลาย

กำรแต่งกำยของบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิม
        สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ และคลุมศีรษะด้วยผ้าคลุม (ฮิญาบญ์)  สีสุภาพไม่มี
ลวดลาย สวมรองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีด�าไม่มีลวดลาย

กำรแต่งกำยของบัณฑิตที่เป็นนักบวชในศำสนำคริสต์
       ให้แต่งกายสุภาพตามแบบการแต่งกายในศาสนาสวมรองเท้าหนังเรียบสีด�าไม่มีลวดลาย สวม
ทับเครื่องเเต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา

ควำมเรียบร้อยของทรงผม สีผมและร่ำงกำย 
 ให้จัดระเบียบความเรียบร้อยของทรงผมสีผมและร่างกายด้วย สีและทรงสุภาพงดเว้นสีฉูดฉาด
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Learning Institute For Everyone

กำรแต่งกำยของอำจำรย์ บุคลำกร และผู้รับเชิญ

กำรแต่งกำยของอำจำรย์และบุคลำกรของสถำบัน
         ส�าหรับอาจารย์หรือบุคลากรชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกางเกงขายาวสีกรมท่าหรือ
สีด�า สูททรงสุภาพสีกรมท่าหรือสีด�า รองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด�า โดยสวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการ
ศึกษา
        ส�าหรับอาจารย์หรือบุคลากรหญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว สวมกระโปรงทรงเอ หรือทรง
สุภาพสีกรมท่าหรือสีด�า สูททรงสุภาพสีกรมท่าหรือสีด�า รองเท้าคัชชูหนังหุ้มส้นสีด�า และสวมครุย
วิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา

 กำรแต่งกำยของอำจำรย์อำจใช้ชุดไทย ชำติพันธุ์ ชนเผ่ำ ชุดสำกล หรือเครื่องแบบตำม
ควำมเหมำะสมได้
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรแต่งกำยของผู้รับเชิญ
 ชำย
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดสากลนิยม
 - สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)
       
 หญิง
 - สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม
 - สวมรองเท้าคัชชูหนังหุ้มส้นสีด�าล้วน ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว
 - สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี)

 กำรแต่งกำยของผู้รับเชิญอำจใช้ชุดไทย ชำติพันธุ์ ชนเผ่ำ  ชุดสำกล หรือเครื่องแบบตำม
ควำมเหมำะสมได้
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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กำรแสดงควำมเคำรพ

 ให้บัณฑิตชำยและบัณฑิตหญิง  แสดงความเคารพด้วยการโค้งค�านับ โดยปฏิบัติดังนี้
ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล�าตัวตามสบาย แล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไป 
(ไม่ผงกศีรษะ) สายตามองปลายเท้าและยืดตัวขึ้นตามเดิม ให้ท�าด้วยจังหวะนิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกิน
ไป

 ส�าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง ที่เป็นข้าราชการทหาร ต�ารวจ พลเรือน ซึ่งแต่งเครื่องแบบ
ปกติขาว ให้แสดงความเคารพตามระเบียบ
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรรับปริญญำบัตร

 ให้บัณฑิตยืน ณ  จุดเครื่องหมายหน้าที่นั่งประธานพิธี ยกแขนขวาให้ขนานกับพื้น นิ้วทั้งห้าชิด
กันปรับระดับความสูง ต�่า  ของข้อมือ อยู่ในระดับเดียวกับใบปริญญาบัตร
        จากนั้นจึงรับปริญญาบัตร โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลง บนปริญญาบัตรด้านบนพร้อมกับช้อนนิ้วที่
เหลือลงใต้ปริญญาบัตรไว้ให้แน่น

 แล้วดึงมือกลับเชิญปริญญาบัตรมาแนบไว้กับล�าตัวด้านหน้า โดยให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตรา
สถาบันอยู่ด้านนอก แนบข้อศอกกับล�าตัว

หลังจากนั้น เดินถอยหลังทันที (เฉียงประมาณ 
๔๕ องศา)  ออกไปทางด้านขวามือ ๓ ก้าว
(โดยไม่ต้องเหลียวหลัง)  ไม่ต้องแสดงความ
เคารพ ณ  จุดเครื่องหมาย แล้วหันหลังกลับ 
โดยหมุนตัวไปทางขวาของตนเอง เดินลงเวที
กลับไปยังที่นั่งของตนเอง โดยต้องถือปริญญา
บัตรแนบล�าตัวด้านหน้าไปจนกระทั่งถึงที่นั่ง
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

Learning Institute For Everyone

กำรลุกจำกที่นั่ง กำรเดินเขำรับปริญญำบัตร

 เมื่ออาจารย์ที่ควบคุมแถวให้สัญญาณ ให้บัณฑิตประจ�าแถวนั้นลุกขึ้นและแสดงความเคารพต่อ
ประธานพิธีแล้วหันซ้ายโดยพร้อมเพรียงกัน บัณฑิตฝั่งซ้ายมือทุกคนเดินออกทางซ้ายเป็นแถวตาม
ล�าดับเมื่อขึ้นรับปริญญาบัตร บัณฑิตที่นั่งฝั่งขวามือเดินออกทางช่องกลางไปทางด้านหลังห้องประชุม 
แล้วเลี้ยวขวาไปต่อแถวตามล�าดับเพื่อขึ้นรับปริญญาบัตร หลังจากรับปริญญาบัตรเรียบร้อยแล้ว ถือ
ปริญญาบัตรแนบล�าตัวด้านหน้าเดินกลับเข้าที่นั่ง โดยเมื่อถึงแถวที่นั่งของตน เลี้ยวขวาเข้าที่นั่ง เมื่อ
ถึงที่นั่ง หยุดท�าความเคารพโดยการโค้งค�านับประธานพิธีแล้วนั่งลง
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรรำยงำนตัวในวันพิธีประสำทปริญญำบัตร

 บัณฑิตต้องรายงานตัวตามก�าหนดการ โดยต้องแสดง บัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร
ประจ�าตัวที่ออกโดยราชการซึ่งแสดงภาพถ่ายไว้ในบัตร ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในเวลาที่ก�าหนดไว้จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 
      
 ส�าหรับบัณฑิตพิการ มีโรคประจ�าตัว หรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่จ�าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่าง
ใกล้ชิดระหว่างการเข้ารับปริญญาบัตร ให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้ควบคุมแถวทราบตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่เพื่อ
เตรียมวิธีปฏิบัติตามระเบียบ

สถำนที่รำยงำนตัวในวันพิธี

 วันเสำร์ที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๕
 บัณฑิตต้องลงทะเบียนรำยงำนตัว ณ จุดลงทะเบียนบัณฑิต
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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ขั้นตอนกำรเข้ำรับปริญญำบัตร

 บัณฑิตทุกท่านควรศึกษาขั้นตอนต่างๆให้เข้าใจ เพื่อจะได้ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและพร้อม
เพรียงกัน ซึ่งขั้นตอนต่างๆในการเข้ารับปริญญาบัตรมีดังนี้
 
 กำรเข้ำนั่งประจ�ำที่
 - บัณฑิตรายงานตัวและตั้งแถว ณ  กองอ�านวยการ โดยให้เข้าแถวตามล�าดับ ถ้าไม่เข้าแถว
ตามเวลาที่เรียกรายงานตัวจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
 - อาจารย์ผู้ควบคุมแถวจะตรวจทานรายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าปะร�าพิธี
 - อาจารย์ผู้ควบคุมแถวเดินน�าบัณฑิตเข้าปะร�าพิธี ให้บัณฑิตนั่งประจ�าที่ตามล�าดับที่ก�าหนด  
ไว้ ห้ามสับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด ในขณะที่ก�าลังนั่งหากมีปัญหาฉุกเฉินใดๆให้แจ้งอาจารย์ผู้  
ควบคุมแถวทันที
 - อาจารย์ผู้ควบคุมแถวตรวจทานชื่อล�าดับตามแนวที่นั่งอีกครั้ง
 - รอรับประธานพิธี
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

 กำรต้อนรับประธำนพิธี

  เมื่อประธานมาถึงบริเวณปะร�าพิธี ให้บัณฑิตแสดงความเคารพด้วยการยืนตรง
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สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
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กำรเข้ำรับปริญญำบัตร

 ให้บัณฑิตลุกจากที่นั่งตามการให้สัญญาณของอาจารย์ผู้ควบคุมแถว ท�าความเคารพด้วยการ
โค้งค�านับ และเดินเป็นแถวตอนเรียงหนึ่งตามเส้นทางเพื่อขึ้นรับปริญญาบัตร
        ทั้งนี้ การเดินบนเวทีนั้นให้เดินๆ ตามกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหรือเว้นช่องว่างเด็ดขาด เมื่อถึง
จุดหน้าประธานให้ท�าความเคารพ แล้วก้าว ๒ ก้าว  เข้ารับปริญญา หลังจากนั้นถอยหลังเฉียง ๓ ก้าว  
หันหลัง เดินลงจากเวทีและเดินกลับที่นั่งตามเส้นทางเดิน
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คู่มือ การเตรียมรับปริญญาบัตร

ประจ�ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔

กำรกล่ำวค�ำปฏิญำณและรับโอวำท

 เมื่อพิธีประสาทปริญญาบัตรเสร็จสิ้น ให้ตัวแทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟน ทีเตรียมไว้ บัณฑิต
ทุกคนลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพด้วยการโค้งค�านับ พร้อมกับใช้มือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบล�าตัว
ด้านหน้า

 ข้าพเจ้า ขอปฏิญาณตนต่อที่ประชุม / อันมีพระรัตนตรัย / นายกสภาสถาบัน / คณะกรรมการ

สภาสถาบัน / ผู้บริหารและคณาจารย์แห่งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนนี้ว่า

 หนึ่ง   ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาว

ไทยทั้งมวล

 สอง    ข้าพเจ้าจักบ�าเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี / สมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรม / และมุ่ง

มั่นในประโยชน์ของประเทศชาติ / ยิ่งกว่าประโยชน์อื่นใด

 สาม    ข้าพเจ้าจักใช้ศิลปะวิทยาการที่คณาจารย์ / ได้ประสิทธิประสาท / ในการประกอบ

กิจการงานโดยสุจริต / และบ�าเพ็ญตนให้สมกับเป็นบัณฑิต

 สี่       ข้าพเจ้าจักเคารพนับถือคณาจารย์ / แห่งสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน / และผดุง

เกียรติของสถาบันตลอดไป
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 เมื่อกล่าวค�าปฏิญาณจบ ให้บัณฑิตทุกคนแสดงความเคารพด้วยการโค้งค�านับพร้อมกัน และ
ยืนตรงเพื่อรับโอวาทจากประธานพิธี

กำรส่งประธำนพิธี

 เมื่อประธานพิธีเดินทางกลับ บัณฑิตยืนตรง หันหน้าไปตามเส้นทางเดินของประธานพิธี เมื่อ
ประธานพิธีเดินผ่านแถวใด ให้บัณฑิตแถวนั้นแสดงความเคารพด้วยการโค้งค�านับ
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กำรเตรียมตัวในกำรเข้ำรับปริญญำบัตร

 ๑. บัณฑิตทุกคนควรศึกษาข้อปฏิบัติต่างๆโดยละเอียดเพื่อที่จะได้เตรียมตัวและเตรียมเครื่อง
แต่งกาย ได้อย่างถูกต้องก่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร เพื่อให้การเข้ารับปริญญาบัตรมีความ
เรียบร้อย
 ๒. ตรวจสอบก�าหนดการต่างๆ ทั้งในวันฝึกซ้อมใหญ่และพิธีประสาทปริญญาบัตรให้ชัดเจน
 ๓. บัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร
 ๔. บัณฑิตต้องเตรียมบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เพื่อใช้แสดงในการลงทะเบียนและรายงานตัว
 ๕. บัณฑิตที่มีภูมิล�าเนาห่างไกลจากสถานที่จัดพิธี ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเผื่อ
เวลาส�าหรับการจราจรที่อาจติดขัด
 ๖. บัณฑิตควรนัดหมายญาติและผู้ปกครองไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องพิธี เกี่ยวกับการนัดพบภาย
หลังเสร็จพิธี เนื่องจากจะไม่อนุญาตให้บัณฑิตเดินออกจากแถวในระหว่างพิธี ทั้งนี้เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
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บัณฑิตที่ไม่แจ้งความจ�านงเข้ารับปริญญาบัตร
ตามวันเวลาที่สถาบันก�าหนดถือว่า “สละสิทธิ์”

ในการเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร

บัณฑิตท่านใดที่ไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตร
ในวันเสาร์ที่ ๒๙  มกราคม ๒๕๖๕

โปรดติดต่อด้วยตนเอง เพื่อขอรับปริญญาบัตรได้ที่
ส�านักงานทะเบียนและประเมินผล

หลังวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ๒ สัปดาห์ เป็นต้นไป

บัณฑิตที่ประสงค์จะเข้ารับปริญญาบัตรจะต้อง
ผ่านการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 

ครบตามจ�านวนที่ก�าหนด หากไม่แสดงผลการฉีดวัคซีน 
บัณฑิตต้องแสดงผลการตรวจด้วยวิธีการ ATK 

ล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง ในจุดลงทะเบียนบัณฑิต 
ก่อนเข้าร่วมพธิี

ประกาศเรื่องมาตรการ โควิด-19
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ข้อปฏิบัติทั่วไป

โปรดงดถ่ำยภำพในบริเวณพิธี
 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนตระหนักดีว่า พิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์และมี
ความหมายแก่บัณฑิต จึงได้จัดพิธีอย่างสมเกียรติ ตลอดจนอ�านวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งการถ่าย
ภาพ โดยสถาบันได้เตรียมช่างภาพไว้ให้แล้ว ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากบัณฑิตทุกท่านโปรดแจ้งให้
ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนๆที่จะถ่ายภาพ ให้งดถ่ายภาพในบริเวณพิธีระหว่างที่พิธีก�าลังด�าเนินอยู่

สิ่งที่บัณฑิตพึงปฏิบัติตนในวันพิธีประสำทปริญญำบัตร
 ๑. บัณฑติพึงถือว่าตนเป็นผู้รู้และผู้รับผดิชอบ ดงันัน้จึงควรปฏิบัตติามข้อแนะน�าและตรงต่อเวลา
 ๒. ส�ารวมกิริยาในขณะที่พิธีก�าลังด�าเนินอยู่
 ๓. ไม่น�าเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในปะร�าพิธี
 ๔. ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งหรือน�าขนมขบเคี้ยวเข้าไปในปะร�าพิธี
 ๕. ชุดครุยเป็นชุดที่แสดงวิทยฐานะอันพร้อมมูลแล้ว ดังนั้น บัณฑิตจึงไม่ควรน�ามงกุฎดอกไม้ 
ช่อดอกไม้หรือสิ่งอื่นใดมาประดับอีก
 ๖. บัณฑิตและผู้รับเชิญเข้าร่วมพิธี ต้องไม่น�ำหรือพกกล้องถ่ำยรูป โทรศัพท์มือถือ เครื่องมือ
สื่อสำรทุกชนิด ดอกไม้ อาหาร ขนม เครื่องดื่ม ลูกอมทุกชนิด ตลอดจนวารสารและหนังสืออื่นๆ นอก
เหนือจากที่ได้รับแจกจากสถาบันเข้าไปในพิธีอย่างเด็ดขาด
 ๗. เมื่อเข้าร่วมพิธี บัณฑิตต้องนั่งประจ�าที่โดยเร็ว ห้ำมลุกออกจำกที่นั่ง ต้องไม่พูดคุยส่งเสียง
ดัง ห้ำมเข้ำห้องน�้ำ ทั้งนี้ ต้องมีความส�ารวมทั้งใจและกายตลอดพิธี
 ๘. บัณฑิตต้องตรงต่อเวลาตามที่นัดหมาย และต้องปฏิบัติตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการ 
อาจารย์ผู้ควบคุมแถว และอาจารย์ที่ก�ากับดูแลเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 ๙. บัณฑิตที่มีปัญหาบางประการในการขึ้นรับปริญญา เช่น ต้องใช้ไม้ค�้ายันร่างกาย มีโรค
ประจ�าตัวที่อาจมีอาการเฉียบพลัน ต้องแจ้งให้อาจารย์ผู้ควบคุมแถวบัณฑิตทราบล่วงหน้าในวันซ้อม
ใหญ่เป็นอย่างช้า ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้เข้าพิธีได้อย่างราบรื่น
 ๑๐. แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญา
บัตร
 ๑๑. เมื่อเข้านั่งในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว จะไม่อนุญาตให้ออกจากห้องประชุมโดยไม่จ�าเป็น 
หากมีความจ�าเป็นจริงๆต้องแจ้งอาจารย์หรือผู้ควบคุมแถวบัณฑิต เพื่อแจ้งฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิตช่วยแก้
ปัญหา 
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ข้อควรทรำบ

 ๑. ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร การจราจรภายในและบริเวณรอบๆ อาจติดขัดจึงขอให้
บัณฑิต วางแผนการเดินทางให้มาถึงก่อนเวลารายงานตัว

 ๒. หากต้องการความช่วยเหลือในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีหรือในบริเวณสถาบัน ขอให้แจ้ง
ต่อฝ่ายอ�านวยการ คุณชฎาพรณ์  เตียวสกุล  โทร.๐๙๘-๒๗๐-๗๔๕๘

 ๓. ขอให้บัณฑิตนัดหมายล่วงหน้ากับญาติมิตรและผู้ปกครอง เพื่อการพบกันหลังเสร็จพิธี 
เนื่องจากกองอ�านวยการประชาสัมพันธ์ในวันพิธี อาจให้บริการออกประกาศได้ล่าช้าและไม่ทันเวลา

 ๔. เมื่อเข้าในพิธีแล้วไม่อนุญาตให้เข้าห้องน�้าหรือลุกออกจากที่นั่งจนตลอดพิธี บัณฑิตจึงควร
ระมัดระวังสุขภาพ ไม่รับประทานอาหารที่มีฤทธิ์เป็นกรดมากเกินไปหรือดื่มน�้ามากเกินควร

 ๕. หากบัณฑิตมีอาการเจ็บป่วย ให้ติดต่อขอรับบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ที่หน่วย
ปฐมพยาบาล

กำรเดินทำงและที่พัก

 ให้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้องจัดหาที่พักด้วยตนเอง และให้เดินทางเข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมใหญ่พิธี
ประสาทปริญญาบัตร ณ หอประชุมทองอุไร ๔  โรงเรียนศรัทธาสมุทร  ต�าบลลาดใหญ่  อ�าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. 
เป็นต้นไป
 

หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมได้ขอค�ำแนะน�ำได้ที่สถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน 
โทร.๐๓๔-๗๕๗-๔๕๒-๔
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กำรถ่ำยภำพและกำรจองภำพ

 สถาบันได้คัดเลือกร้านถ่ายรูปวสันต์สตูดิโอ กรุงเทพฯ  ให้บริการถ่ายรูปหมู่และถ่ายรูปในพิธี
ประสาทปริญญาบัตร ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕  โดยก�าหนดถ่ายรูปหมู่ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐-
๐๘.๐๐ น. ณ  สถานที่และอัฒจันทร์ถ่ายรูปหมู่ส�าหรับบัณฑิต  บริเวณหน้าอาคารหอประชุม
         บัณฑิตสามารถสั่งจองรูปถ่ายและช�าระเงินด้วยตนเองได้ในวันที่  ๒๙  มกราคม ๒๕๖๕ ณ จุด
บริการของร้านวสันต์สตูดิโอ ภายในบริเวณสถานที่จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร (โรงเรียนศรัทธาสมุทร) 
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แผนที่ หอประชุมทองอุไร ๔
 โรงเรียนศรัทธำสมุทร จ.สมุทรสงครำม
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แผนผัง พิธีประสำทปริญญำบัตร


