ขอแนะนําสําหรับบัณฑิตในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตพึงเครงครัดในการปฏิบัติดังนี้
การตรงตอเวลาและปฏิบัติครบถวนทุกขั้นตอน
บัณฑิตที่แสดงความจํานงเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขั้นตอน
และวันเวลาที่กําหนดตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ สําหรับบัณฑิตที่ไมปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวจะถูก
ตัดสิทธิในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
การเตรียมตัว
บัณฑิตที่มีภูมิลําเนาหางไกลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ควรเตรียมตัวลวงหนา เชน เตรียมลางานเพื่อไปฝกซอม
เตรียมเครื่องแตงกายเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และอื่นๆ
การเตรียมบัตรประจําตัว
บัณฑิตทุกคนจะตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางใดอยางหนึ่งติดตัวมาดวยเพื่อแสดงตนในการรายงานตัวเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
การระวังรักษาสุขภาพ
ในชวงระยะเวลาที่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญา
บัตร บัณฑิตควรระมัดระวังรักษาสุขภาพใหสมบูรณ โดยเฉพาะวันพิธี บัณฑิตจะตองอยูในหองพิธี
ไมนอยกวา 4 ชั่วโมง จึงควรรับประทานอาหารที่ไมเสาะทองและไมดื่นน้ํามากเกินควร
การปฏิบัติตามที่คณาจารยผูฝกซอมแนะนํา
ในการฝกซอม จะมีคณาจารยมาฝกซอมแนะนําใหบัณฑิตปฏิบัติใหถูกตอง บัณฑิตควรจะ
ฝกซอมดวยความตั้งใจ และหลังจากฝกซอมควรฝกหัดเองใหชํานาญและมั่นใจ
การรายงานตัวในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
1. บัณฑิตจะตองรายงานตัวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตรงตามเวลาที่กําหนด
2. บัณฑิตจะตองเตรียมบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ อยางใดอยางหนึ่ง และบัตรฝกซอมการเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรที่ไดรับการประทับตราและลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งแสดงวาบัณฑิตไดผานการ
ฝกซอมเรียบรอยแลว
3. บัณฑิตที่ผานการฝกซอมยอยและฝกซอมใหญครบทุกขั้นตอนเทานั้น จึงจะไดรับอนุญาต
ใหรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
4. หามพกพาโทรศัพทมือถือ วิทยุติดตามตัว อาวุธ นาฬิกา กําไล สรอยคอ ปากกา ตุมหู
กระเปาสตางค กระเปาเครื่องสําอาง กระดาษทิชชู บุหรี่ ลูกอม หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยว และเอกสาร
ทุกชนิดเขาในหอประชุมโดยเด็ดขาด

5. อยูในอาการสํารวมขณะนั่งอยูในหอประชุม ไมลุกออกไปทํากิจธุระใดๆ จนกวาจะเสร็จ
พิธี หากมีปญหาฉุกเฉินใหแจงอาจารยผูกํากับแถวเพื่อนําการเขา – ออกหอประชุมเทานัน้

การเตรียมความพรอมของบัณฑิตในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. การแตงกายของบัณฑิต
1.1 การแตงกายในวันฝกซอมยอย
บัณฑิตชายและหญิง ตองแตงทรงผมและแตงกายใหสุภาพเรียบรอย (หามสวมเสื้อยืด
กางเกงยีนส) และตองสวมรองเทาที่จะใชในวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อใหเกิดความเคยชิน
(บัณฑิตหญิงหามสวมกางเกง)
1.2 การแตงกายในวันฝกซอมใหญ
บัณฑิตชายและหญิง ตองแตงทรงผมใหสุภาพเรียบรอย และแตงกายเชนเดียวกับวันเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ แตงกายปกติขาวและ
นํากระบี่ถุงมือมาฝกซอมดวย
1.3 การแตงกายในวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
ก. บัณฑิตที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
(2) บัณฑิตที่รับราชการทหาร ตํารวจ ใหแตงกายตามสังกัด
(3) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ข. บัณฑิตชายที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อราชปะแตงสีขาว
(2) กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
(3) มีแผงคอ ตามแบบที่กําหนดประดับเข็มตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยสีเงิน สูง 3.5 ซม.
ทับบนแผงคอทั้งสองขาง
(4) กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
(5) ถุงเทาสีดํา ไมมีลวดลาย
(6) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ค. บัณฑิตหญิงที่ไมไดเปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐ
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว ไมรัดรูป และไมหลวงเกินไป ไมมีลวดลาย ไมบางเกินสมควร ผาอก
โดยตลอด แขนสั้นเพียงขอศอก ปลายแขนปลอยตรง ไมผาปลายแขน ตอดกระดุมสีเงินลายดุนนูน
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสําหรับใหกระโปรงทับได
เวลาสวมใหสอดชายเสื้อไวในกระโปรงใหเรียบรอย
(2) เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อดานซาย
(3) กระโปรงทรงตรง เชนเดียวกับเครื่องแตงกายปกติ สีกรมทา หรือสีตามที่สวน
ราชการกําหนด

(4) เข็มขัดหนังสีดํา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีปลอกสี
เดียวกับเข็มขัด สําหรับสอดปลายเข็มขัด
(5) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(6) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ (ไมควรใชสนสูงเกิน 2 นิ้ว)
(7) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ
(1) เสื้อสีขาวเกลี้ยง ไมบางเกินสมควร ผาอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมทอง แขนปลอย
ธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมใหปลอยชายเสื้อไวนอกกระโปรง
(2) กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมทา ไมมีลวดลาย ไมรัดรูป ความยาวต่ํากวาเขา 3 นิ้ว
ชายเสมอกัน
(3) ถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย
(4) รองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย ทรงสุภาพ
(5) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแตงกายชุดหิญาบ โดย
(1) สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีสายรัดขอมือ
(2) สวมกระโปรงสีกรมทายาว
(3) ผาคลุมศีรษะสีขาว
(4) สวมครุยปริญญาทับเครื่องแตงกาย
(5) รองเทาหนังสีดําหุมสน ไมมีลวดลายฉลุ และเครื่องประดับที่สีมันวาว หรือ
เครื่องประดับใดๆ (ไมควรใชสนสูงเกิน 2 นิ้ว) แตทั้งนีต้ องยื่นคํารองตอคณะที่ตนสังกัด เพื่อขออนุมัติ
จากมหาวิทยาลัยฯ
2. ขั้นตอนการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
วัตถุประสงคของการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร มี 2 ประการคือ
(1) เพื่อใหบัณฑิตทราบขัน้ ตอนตางๆ ที่จะตองปฏิบัติในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
อยางละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความสําคัญ อาทิ การถวายความเคารพ การเดิน การเอางาน
การรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถและการเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ
(2) เพื่อใหบัณฑิตไดนําขั้นตอนตางๆ ไปฝกปฏิบัติ ซึ่งจะชวยใหบัณฑิตมีความมั่นใจวาจะสามารถ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง สวยงาม รวดเร็วและกระชับ
2.1 การถวายความเคารพ
บัณฑิตชาย
ยืนตัวตรงเทาชิดกัน แขนและมือปลอยลงแนบลําตัวตามสบายแลวโนมลําตัวลงตั้งแต
ระดับเอวขึ้นไปกมหนา สายตาอยูในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนัน้ คอยๆ ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิน
บัณฑิตหญิง
(1) ที่เปนขาราชการและแตงเครื่องแบบปกติขาว ใหใชวิธียืนตรงถวายความเคารพ
เชนเดียวกับบัณฑิตชาย

(2) ที่เปนขาราชการแตไมแตงเครื่องแบบปกติขาว และบัณฑิตหญิงที่ไมใชขาราชการ
ใหใชวิธีถอนสายบัวซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
- ยืนตัวตรงเทาชิดกัน แขนและมือปลอยลงแนบลําตัวตามสบาย ชักเทาขางใดขาง
หนึ่งตามถนัดไปดานหลัง ไขวขาใหเขาชันซอนกัน ปลอยมือทั้งสองไวขางลําตัว ขณะที่ไขวขามา
ดานหลังใหทิ้งน้ําหนักยอตัวลงตรงๆ พรอมกับสายตาหลบต่ํา จากนั้นยืดตัวขึ้นลากขาที่ไขวกลับมาชิด
กัน และยืนตรงตามเดิน
- สําหรับบัณฑิตชายและหญิงที่รับราชการทหารหรือตํารวจ ซึ่งแตงเครื่องแบบปกติ
ขาวใหถวายความเคารพตามระเบียบแลวแตกรณี
2.2 การเดิน
เมื่ออาจารยผูกํากับแถวใหสัญญาณ ใหบัณฑิตลุกขึ้นและถวายความเคารพ แลวใหบัณฑิต
ที่อยูในแถวนั้นๆ เดินเปนแถวไปรอขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเดินเรียงลําดับตามเลขที่นั่ง
และเดินตามแนวทางที่กําหนดไว บัณฑิตที่จะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร จะตองระวังตัวเรื่องการ
เดินบนเวที คือเมื่อกาวขึ้นสูเวที และถวายความเคารพ ณ จุดที่ 1 แลว ใหเดินตัวตรงหันหนาไปยังที่
ประทับ แขนทั้งสองขางปลอยแนบลําดับตามสบายไมแกวงแขน และกาวพองามไปยังจุดที่กําหนดไว
โดยดูบัณฑิตที่อยูขางหนาตนเสมอ
2.3 การเอางานเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ
หลังจากถวายความเคารพ ณ จุดที่ 2 แลว กาวผานจุดที่ 3 ไปยังจุดที่ 4 จุดเฉพาะ
พระพักตรชิดเทาแลวบัณฑิตทุกคนจะตองเอางานกอนรับพระราชทานปริญญาบัตร
การเอางาน คือ มือขวาเหยียดตรงนิ้วชิดกันแลวยื่นแขนขวาไปดานหนา พรอมกับยกมือ
ขึ้นใหสูงถึงระดับที่กลางฝามือขนานกับขอบปริญญาบัตรที่ทรงพระราชทานให แลวกระดกมือขึ้นใหฝา
มือทํามุมประมาณ 30 องศากับขอบปริญญาบัตร รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ แลวเชิญ
ไวแนบอก โดยใหปริญญาบัตรดานที่มีตรามหาวิทยาลัยฯ อยูดานนอก
2.4 การเชิญปริญญาบัตร
เมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรมาแลว บัณฑิตทุกคนจะตองเชิญปริญญาบัตรใหถูกตอง
คือถือไวแนบกับอก ถวายความเคารพกอนนั่งประจําที่ และนั่งเชิญปริญญาบัตรไวอยูในอาการสํารวม
3. การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตทุกคนจะตองปฏิบัติตนตรงตอเวลา และควรศึกษาขั้นตอนตางๆ ใหเขาใจเพื่อจะได
ปฏิบัติอยางถูกตองเหมาะสมและพรอมเพรียงกัน
3.1 การเขานั่งประจําที่
- บัณฑิตตองเขาแถวบริเวณที่กําหนดตามลําดับที่ไดฝกซอมมาแลว ถาไมเขาแถวตาม
เวลาที่เรียกรายงานตัวจะไมไดรับอนุญาตใหเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
- อาจารยกํากับแถวจะตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
- เมื่อไดกําหนดเวลา อาจารยผูกํากับแถวเดินนําบัณฑิตเขาหอประชุม บัณฑิตนั่งประจํา
ที่ตามลําดับที่ไดฝก ซอมมา หามสับเปลี่ยนที่นั่งดวยตนเองโดยเด็ดขาด ขณะที่นั่งหากมีปญหาฉุกเฉินให
แจงอาจารยผูกํากับแถวทันที
- เมื่อนั่งประจําที่แลวใหคอยฟงอาจารยที่เรียกชื่อตามแถวที่นั่ง และตรวจสอบวาทานนั่ง
ถูกตองตามลําดับหรือไม

3.2 การรับเสด็จ
- เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินถึง
หอประชุม บัณฑิตยืนขึ้นถวายความเคารพ
- เมื่อถึงเวลาจะขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร อาจารยผูกํากับแถวจะใหสัญญาณมือ
บัณฑิตทุกคนในแถวลุกขึ้นยืน และเมื่ออาจารยใหสัญญาณมืออีกครั้งหนึ่ง ใหถวายความเคารพพรอม
กัน เสร็จแลวเดินเรียงแถวออกทางซายมือเตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
3.3 การสงเสด็จ
- เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินกลับ
บัณฑิตยืนตรงถวายความเคารพ
- เมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกจากหอประชุมแลว ใหบัณฑิตทุกคนรอจนไดรับสัญญาณ
บัณฑิตจึงทยอยออกจากหอประชุมอยางมีระเบียบ

