ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง หน้าที่ของคณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
……………………………………..
เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนด
หน้าที่ของ คณบดี รองประธานและอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณบดี
คณบดีเป็นผู้กากับดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อ ยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตใน
คณะโดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. พิจารณาเสนอชื่อรองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ
๒. กากับดูแลการปฏิบัติงานของอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ตั้งแต่วันฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อม
ใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๓. ในกรณีที่คณะมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้คณบดีประสานงานกับกองกลางเพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆ
กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของคณะ
๔. ฝึกซ้อมอ่านชื่อบัณฑิตระหว่างการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ เพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยกับชื่อของบัณฑิต
และสามารถอ่ า นรายชื่ อ ดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ตรงจั ง หวะการเข้ า รั บ พระราชทานของบั ณ ฑิ ต ในวั น พิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร
๕. ดาเนินการอ่านชื่อบัณฑิตของคณะให้ครบถ้วน
๖. แจ้งรายชื่อผู้ร่วมอ่านรายชื่อบัณฑิตของคณะให้กับทางสานักทะเบียนและประมวลผล เพื่อดาเนินการ
เสนอให้กองกลางออกบัตรให้กับผู้ร่วมอ่านดังกล่าวต่อไป
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ
รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ รับผิดชอบความเรียบร้อยในการจัดแถว เดินแถว เข้า
นั่งในห้องพิธีและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะนั้นๆ โดยมีหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้
๑. เสนอรายชื่ ออนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ที่จะเข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งที่เพิ่มเติม หรือ
เปลี่ยนแปลง ต่อฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกลาง ภายในช่วงเวลาที่กาหนด (กาหนด
ส่งจะมีการแจ้งให้ทราบภายหลัง)
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๒. ฝึกซ้อมย่อย และพิจารณาการขอเลื่อนการซ้อมย่อยของบัณฑิต โดยบัณฑิตที่จะเข้าฝึกซ้อมใหญ่ได้ต้อง
ผ่านการรับรองจากรองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ
๓. รับและเก็บรักษา รายชื่อและบัตรฝึกซ้อมของบัณฑิตคณะของตน รวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ดาเนินการแบ่งรายชื่อบัณฑิตเพื่อแบ่งงานการฝึกซ้อมให้กับอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ
๕. ประสานงานเรื่องเวลา ดูแลความพร้อมของบัณฑิต ระหว่างการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ เพื่อให้
การนาบัณฑิตขึ้นซ้อมบนเวทีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๖. กรณีที่คณะมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ให้รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ประสานงาน
กับคณบดีและกองกลาง สาหรับการฝึกซ้อมย่อย การฝึกซ้อมใหญ่ และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
๗. เสนอชื่อบั ณฑิตเพื่อเข้าร่ ว มคัดเลื อกเป็นผู้ แทนบัณฑิต และนามารายงานตัว ต่ออนุกรรมการฝ่ า ย
ฝึกซ้อมฯ ส่วนกลาง โดยรองประธานประจาคณะหรือผู้แทนร่วมเป็นกรรมการตัดสิน (กาหนดนัดหมายจะแจ้งให้
ทราบภายหลัง)
๘. ดูแลการลงนามปฏิบัติราชการของอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ทั้งในวันซ้อมย่อย วันซ้อม
ใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๙. ควบคุมและกากับดูแลการแต่งกาย การติดบัตร ของอนุกรรมการฝ่ายฝึ กซ้อมฯ ประจาคณะ และ
ผู้เกี่ยวข้องของคณะที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ
๑๐. ดาเนินการเบิกและส่งคืนครุย คณาจารย์ของอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อม เช่น ปกปริญญาบัตร แท่นประทับจาลอง เป็นต้น
นอกจากหน้าที่และความรับผิดชอบในภาพรวมดังกล่าวข้างต้นนั้น รองประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
ประจาคณะต้องปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ในวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติม
ดังนี้
๑) ควบคุม ตรวจสอบความเรียบร้อย และทาความเข้าใจกับบัณฑิตในเรื่องการแต่งกายของบัณฑิต
๒) แบ่งหน้าที่และกากับดูแลให้อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
(๒.๑) กรณีที่คณะมีการแบ่งกลุ่มย่อยรับผิดชอบ ต้องดาเนินการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตของแต่ละ
กลุ่ม
(๒.๒) ตรวจการพกพาหรือนาสิ่งของต้องห้ามนาเข้าในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนการเดิน
แถวมายังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ที่จุดตั้งแถวบัณฑิตของแต่ละคณะ เช่น ห้องที่ศูนย์เรียนรวม ๑ ศูนย์เรียนรวม ๓
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยหากพบว่าบัณฑิตมีสิ่งของต้องห้ามจะต้องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของบัณฑิตดังกล่าวไว้ พร้อมทั้งนัดหมายการขอรับคืนกับบัณฑิต
(๒.๓) ควบคุมแถวบัณฑิตให้เดินอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการหยุดรอเพื่อให้ญาติถ่ายภาพของบัณฑิต
(๒.๔) ดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตอีกครั้งที่ใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ ซึ่งเป็นที่
พักแถวของบัณฑิต ก่อนที่บัณฑิตจะเดินแถวเข้าไปในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยหากยังพบว่าบัณฑิตมี
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สิ่งของต้องห้ามอยู่ จะต้องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของบัณฑิตดังกล่าวไว้ พร้อมทั้งนัดหมายในเรื่องการขอรับ
คืนกับบัณฑิต ทั้งนี้ แต่ละคณะต้องมีอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้
ประมาณ ๒-๖ คน
(๒.๕) ตรวจการแต่งกายของบัณฑิต การสวมหมวกของบัณฑิตหญิง และการถือหมวกของบัณฑิต
ชาย โดยคณะต้องมีอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้จานวน ๒ คน
(๒.๖) ประทับตราลงบนบัตรรับรองการฝึกซ้อมของบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมใหญ่ รวมทั้งตรวจสอบ
และเก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อมฯ ของบัณฑิตก่อนที่บัณฑิตจะเดินขึ้นสู่อาคารพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร พร้อมทั้งนับจานวนบัตรให้ครบ
(๒.๗) ควบคุมแถวบัณฑิตจากด้านล่างอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ เดินลอดซุ้มธงเกียรติยศขึ้นอาคารพิธี
โดยให้แต่ละคณะต้องมีอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ ดูแลรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวนี้จานวน ๒ คน
(๒.๘) มอบหมายคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะจานวน ๒ คน ดูแลความเรียบร้อยของ
บัณฑิตในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ต้องสวมชุดครุยคณาจารย์ และ
ดูแลการลุกจากที่นั่ง และการเข้าห้องน้าของบัณฑิต รวมทั้งประสานงานกับอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้ อมฯ ส่วนกลาง
สาหรับบัณฑิตที่ป่วยหรือทีม่ ีปัญหาการขึ้นรับ
๓) จัดแถวของบัณฑิต รวมทั้งตรวจสอบและบันทึกรายชื่อบัณฑิตที่มีปัญหา เช่น การขาดฝึกซ้อม การไม่
มารายงานตัว หรื อ เจ็ บ ป่ ว ย เป็ น ต้ น เพื่อ ดาเนินการแจ้งจานวนและรายชื่อบั ณฑิตที่มีปั ญหาดังกล่ าวให้ กั บ
อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกลางทราบโดยทันที ที่ขบวนบัณฑิตถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ
อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. ฝึกซ้อมบัณฑิตเกี่ยวกับการตั้งแถว การเดิน การนั่ งในห้ องพิธี พระราชทานปริญญาบัตร การทาความ
เคารพ การก้าวเข้ารั บ การเอางาน การถือปริญญาบัตร การถอย การเดินกลั บที่นั่งในแถว ให้ ถูกต้องและเป็น
ระเบียบสวยงามอย่างเคร่งครัด
๒. ตรวจสอบรายชื่อ และบัตรรับรองการฝึกซ้อมของบัณฑิต รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่มีปัญหา
เช่น ขาดการฝึกซ้อม การไม่มารายงานตัว หรือ เจ็บป่วย เป็นต้น เพื่อดาเนินการแจ้งให้รองประธานอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมฯ ประจาคณะทราบโดยทันที ทั้งในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๓. ตรวจสอบการแต่งกายของบัณฑิต การสวมหมวกของบัณฑิตหญิง และ การถือหมวกของบัณฑิตชาย
ทั้งในวันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔. ตรวจการพกพาหรือนาสิ่งของต้องห้ามนาเข้าในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนการเดินแถวมายัง
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ จุดตั้งแถวพักบัณฑิตของแต่ละคณะ เช่น ห้องที่ศูนย์เรียนรวม ๑ ศูนย์เรียนรวม ๓ อาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น และดาเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตอีกครั้ง ที่ใต้อาคารจักรพันธ์
เพ็ญศิรฯิ ซึ่งเป็นที่พักแถวของบัณฑิต ก่อนที่บัณฑิตจะเดินแถวเข้าไปในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยหาก
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พบว่าบัณฑิตมีการพกพาหรือนาสิ่งของต้องห้ามติดตัวมาด้วย จะต้องดาเนินการเก็บรักษาทรัพย์สินของบัณฑิต
ดังกล่าวไว้ พร้อมทั้งนัดหมายการขอรับคืนกับบัณฑิต
๕. ดูแลความเรียบร้อยของบัณฑิตในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เช่น ดูแลการลุกจากที่นั่ง การออก
จากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการเข้าห้องน้าของบัณฑิต รวมทั้งดูแลบัณฑิตที่ป่วยหรือที่มีปัญหาการ
ขึ้นรับ เป็นต้น
๖. ดูแลและเดินนาบัณฑิตออกจากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม รวดเร็ว
และเพื่อการรักษาความปลอดภัย (เฉพาะผู้ที่ได้รับมอบหมาย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกลาง
อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ส่วนกลาง รับผิดชอบความเรียบร้อยในการจัดแถว เดินแถว เข้านั่งใน ห้องพิธี
และ การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
๑. วางแผน กาหนดกระบวนการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ การเดินแถวบัณฑิต การเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของคณบดี รองประธาน และอนุกรรมการอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ
๓. จัดทาสื่อ คาชี้แจง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต
๔. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งจาเป็นอื่นๆ สาหรับการฝึกซ้อมย่อย ฝึ กซ้อมใหญ่ การเข้ารับ
พระราชทานปริญญาของบัณฑิต
๕. ร่วมฝึกซ้อมบัณฑิตเกี่ยวกับการตั้งแถว การเดิน การนั่งในห้องพิธี พระราชทานปริญญาบัตร การทาความ
เคารพ การก้าวเข้ารับ การเอางาน การถือปริญญาบัตร การถอย การเดินกลับที่นั่งในแถว ดูแลไม่ให้บัณฑิตเดิน
เหยียบลาดพระบาท
๖. จัดแถวบัณฑิตเข้านั่งในห้องพระราชพิธี ควบคุมและดูแลการเข้ารับฯ ของบัณฑิตให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๗. ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อและจานวนบัณฑิตเข้ ารับฯ ในแต่ล ะวันและในแต่ล ะ
ช่วงเวลา
๘. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการดาเนินการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษานั้นๆ เป็นผู้
รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หน้า | ๗

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
..........................................
เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกาหนด
คุณสมบัติ และข้อปฏิบัติของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑.๑. เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้ว
หรือ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาก่อน และได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี
การศึกษาปัจจุบัน หรือ เป็นผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจาปีการศึกษานั้นๆ
๑.๒. ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรครบถ้วนตามประกาศ
ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑.๓ เป็นผู้ที่ผ่านการฝึกซ้อมครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. ข้อปฏิบัติของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

และจัดขบวนอย่างครบถ้วน ตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนกาหนด
๒.๒ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ตามเวลา
อย่างเคร่งครัด รายละเอียดให้เป็นไปตามกาหนดการ
๒.๓ ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมจะต้องนาบัตรประจาตัวที่ออกให้โดยส่วนราชการมาด้วยทุกครั้ง
๒.๔ การแต่งกาย
วันซ้อมย่อย
- บัณฑิตหญิง: แต่งชุดพิธีการ โดยสวมชุดนิสิต กระโปรงสีกรมท่า เข็มขัดสีดา ติดกระดุมคอ
เสื้อ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลาย
- มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง: แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสี
กรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลาย
- บัณฑิตชาย: แต่งชุดพิธีการ โดยสวมชุดนิสิต กางเกงสแล็คขายาวสีกรมท่า เนคไทสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีดา และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลาย
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- มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย: แต่งกายสุภาพ โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กางเกง
สแล็คขายาวสีกรมท่า เนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสีดา และรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
ไม่มีลวดลาย
วันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องสวมครุยและหมวกวิทยฐานะโดยมีแถบสีพู่
ประดับครุยและพู่หมวกให้เป็นไปตามสีประจาคณะ ชายครุยวิทยฐานะจะต้องอยู่สูงกว่าพื้น ๑ ฟุตพอดีเมื่อยืนตรง
ไม่สวมเครื่องประดับ เช่น ต่างหู แหวน กาไล นาฬิกา ฯลฯ ไม่ติดดอกไม้ หรือเครื่องประดั บใดๆ บนครุยวิทยฐานะ
ยกเว้นเหรียญเกียรตินิยมให้ประดับบริเวณหน้าอกด้านซ้าย
- บัณฑิตหญิง: สวมชุดพระราชพิธี โดยสวมชุดนิสิต กระโปรงสีกรมท่า ติดกระดุมคอเสื้อ สวม
ถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าคัทชูหนังสีดา ไม่มีลวดลายและโลหะ
- มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง: สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กระโปรงสีกรมท่า ไม่ยาวกว่า
ครุยวิทยฐานะ สวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าคัทชูหนังสีดา ไม่มีลวดลายและโลหะ
- บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย: สวมชุดพระราชพิธี โดยสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว
ไม่มีลวดลาย คลุมทับด้วยชุดสากลสีกรมท่า ไม่มีลวดลาย เนคไทสีเขียวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวมถุงเท้าสี
ดา ไม่มีลวดลาย และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ไม่มีลวดลาย พื้นไม่ตอกเกือกม้าหรือโลหะ
๒.๕ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะต้องรายงานตัว
ต่อคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ โดยแสดงบัตรประจาตัวที่ติดรูปถ่ายของตนซึ่งส่วนราชการออกให้ และบัตร
รับรองการฝึกซ้อม ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ ออกให้ ผู้ที่ไม่มีบัตรประจาตัวและบัตรรับรองตามนี้ จะไม่ได้
รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๖ ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องตรงต่อเวลานัดหมาย ทั้งในวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และ
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาไม่ทันรายงานตัวตามเวลาที่กาหนดจะถูก
คัดชื่อออก และไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๗ ขณะอยู่ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
กาหนด
๒.๘ กรณีการขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถเข้ารับใน
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ โดยยื่นคาร้องก่อน
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกรณีทราบเหตุล่วงหน้า หรือในกรณีฉุกเฉินต้องยื่นคาร้องภายในเวลา ๓ วัน หลัง
วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของคณะนั้นๆ
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ข้อห้ามสาหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๑. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชายห้ามใส่ชุดสูทสีดา ส่วนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
หญิงห้ามใส่กระโปรงสีดา
๒. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรชายห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวด เครา และจอน ส่วนผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรหญิงทาผมทรงเรียบร้อย โดยห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ
๓. ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามทาเล็บ
๔. ห้ามนาสิ่งของต่อไปนี้เข้าห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
๔.๑ โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูป พัดลมมือถือ
๔.๒ นาฬิกา ริชแบนด์ สายสิญจน์ผูกข้อมือ แหวน กาไล ต่างหู และสร้อยคอ
๔.๓ อาวุธ และของมีคมทุกประเภท
๔.๔ เครื่องสาอาง เช่น แป้ง ลิปสติก กระจก น้าหอม กระดาษซับมัน กระดาษเช็ดหน้า
๔.๕ หนังสือ และเอกสารต่างๆ
๔.๖ อาหาร น้าหรือเครื่องดื่ม ขนม ลูกอม ทอฟฟี่ หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยวต่างๆ
หมายเหตุ : หากมี ก ารฝ่ า ฝื น ข้ อห้ า มเหล่ า นี้ คณะอนุ ก รรมการฝ่ า ยฝึ ก ซ้ อ มฯ จะริ บ และไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ให้ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้รักษาการตาม
ประกาศนี้
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พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

๑

๒

๓

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หน้า | ๑๑

ตารางการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
วิทยาเขตบางเขน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
คณะ
๑. คณะเกษตร
๒. คณะวนศาสตร์
๓. คณะประมง
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๕. คณะสัตวแพทยศาสตร์
๖. คณะเทคนิคการสัตวแทพย์
๗. คณะศึกษาศาสตร์
๘. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๙. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๑๐. คณะเศรษฐศาสตร์
๑๑. คณะสังคมศาสตร์
๑๒. คณะวิทยาศาสตร์
๑๓. คณะสิ่งแวดล้อม
๑๔. คณะมนุษยศาสตร์
๑๕. คณะบริหารธุรกิจ
๑๖. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
๑๗. วิทยาลัยการชลประทาน
๑๘. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๑๙. โครงการการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

วันซ้อมย่อย (เวลาที่ขึ้นซ้อมบนเวที)
๒๑ กรกฎาคม ๕๖ (๑๓.๓๐-๑๔.๑๕)
๒๑ กรกฎาคม ๕๖ (๑๔.๑๕-๑๕.๓๐)
๑๓ กรกฎาคม ๕๖ (๑๓.๑๕-๑๔.๐๐)
๑๓ กรกฎาคม ๕๖ (ปริญญาโท/เอก ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐)
(ปริญญาตรี ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐)
๑๓ กรกฎาคม ๕๖ (๐๘.๐๐-๑๐.๓๐)
๑๓ กรกฎาคม ๕๖ (๑๐.๓๐-๑๑.๐๐)
๑๔ กรกฎาคม ๕๖ (๑๒.๐๐-๑๓.๐๐)
๑๔ กรกฎาคม ๕๖ (๐๘.๐๐-๑๑.๐๐)
๑๔ กรกฎาคม ๕๖ (๑๑.๐๐-๑๑.๓๐)
๑๔ กรกฎาคม ๕๖ (๑๓.๐๐-๑๗.๐๐)
๒๐ กรกฎาคม ๕๖ (ปริญญาโท/เอก ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐)
(ปริญญาตรี ๑๓.๔๕-๑๗.๐๐)
๒๐ กรกฎาคม ๕๖ (๑๒.๓๐-๑๓.๔๕)
๒๐ กรกฎาคม ๕๖ (๑๐.๓๐-๑๑.๐๐)
๒๑ กรกฎาคม ๕๖ (๑๑.๐๐-๑๒.๓๐)
๒๑ กรกฎาคม ๕๖ (ปริญญาโท/เอก ๐๘.๐๐-๑๑.๐๐)
(ปริญญาตรี ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐)
๒๐ กรกฎาคม ๕๖ (๐๘.๐๐-๑๐.๐๐)
๑๓ กรกฎาคม ๕๖ (๑๓.๐๐-๑๓.๑๕)
๑๔ กรกฎาคม ๕๖ (๑๑.๓๐-๑๒.๐๐)
๒๐ กรกฎาคม ๕๖ (๑๐.๐๐-๑๐.๓๐)

วันซ้อมใหญ่
๓๐ กรกฎาคม ๕๖ (ภาคบ่าย)
๓๐ กรกฎาคม ๕๖ (ภาคบ่าย)
๒๗ กรกฎาคม ๕๖ (ภาคเช้า)
๒๘ กรกฎาคม ๕๖ (ภาคเช้า)

วันพิธี
๔ สิงหาคม ๕๖
๔ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๓ สิงหาคม ๕๖

๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๘ กรกฎาคม ๕๖

(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)
(ภาคบ่าย)
(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)

๑ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๒ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๓ สิงหาคม ๕๖

๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๒๘ กรกฎาคม ๕๖
๒๘ กรกฎาคม ๕๖

(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)
(ภาคบ่าย)
(ภาคบ่าย)

๑ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๕ สิงหาคม ๕๖
๕ สิงหาคม ๕๖

๒๘ กรกฎาคม ๕๖
๒๗ กรกฎาคม ๕๖
๓๐ กรกฎาคม ๕๖
๓๐ กรกฎาคม ๕๖

(ภาคเช้า)
(ภาคเช้า)
(ภาคบ่าย)
(ภาคบ่าย)

๓ สิงหาคม ๕๖
๑ สิงหาคม ๕๖
๔ สิงหาคม ๕๖
๔ สิงหาคม ๕๖
หน้า | ๑๒

กาหนดการฝึกซ้อมย่อย
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖

หน้า | ๑๔

กาหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
วิทยาเขตบางเขน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ

ซ้อมย่อย ๑
วันเสาร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์
๒. คณะประมง
๓. คณะสัตวแพทยศาสตร์
๔. คณะเทคนิคการสัตวแทพย์
๕. วิทยาลัยการชลประทาน

ซ้อมย่อย ๒
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑. คณะศึกษาศาสตร์
๒. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๔. คณะเศรษฐศาสตร์
๕. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ซ้อมย่อย ๓
วันเสาร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑. คณะสังคมศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์
๓. บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
๔. คณะสิ่งแวดล้อม
๕. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

ซ้อมย่อย ๔
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑. คณะมนุษยศาสตร์
๒. คณะบริหารธุรกิจ
๓. คณะเกษตร
๔. คณะวนศาสตร์

วิทยาเขตกาแพงแสน ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วิทยาเขตศรีราชา ณ อาคารพลศึกษา
วันเสาร์ที่ ๒๐ - วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ณ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
วันเสาร์ที่ ๑๓ - วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
*********************************************
หน้า | ๑๕

ซ้อมย่อย ระดับคณะฯ วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2556
บัณฑิต ระดับปริญญาตรี
08.30-09.00 น
09.00-10.00น

10.30-10.45 น
11.00-12.00 น
12.00 น
13.00-13.30 น
13.30-14.30 น

14.30-14.45 น
15.00-16.00 น
16.00 น

ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อม และชี้แจงกาหนดการกิจกรรม
ฝึกซ้อม การเอางาน การเดิน การทาความเคารพ และร้องเพลง
เกียรตินิยม (บริหาร)
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
การเงิน
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
การจัดการ
403
การผลิต
503
การตลาด
402
พร้อมกันในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 เพือ่ จัดแถว (ตามวันจริง)
ฝึกซ้อมเดินบนเวที
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรอบเช้า + รับอาหารว่าง โถงชั้น 5
ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อม และชี้แจงกาหนดการกิจกรรม
ฝึกซ้อม การเอางาน การเดิน การทาความเคารพ และร้องเพลง
เกียรตินิยม (บัญชี)
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
บัญชี
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
พร้อมกันในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 เพือ่ จัดแถว (ตามวันจริง)
ฝึกซ้อมเดินบนเวที
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมรอบบ่าย + รับอาหารว่าง โถงชั้น 5

หมายเหตุ

ไฟล์วีดีทัศน์ + กาหนดการ คณะฯ เตรียมให้

YMBA
M-Finance
M-Acct

มีเรียน 2 ห้อง(เล็ก) ชั้น 7
มีเรียน 1 ห้อง(เล็ก) ชั้น 3
มีเรียน 2 ห้อง(ใหญ่) ชั้น 7

ทานอาหารชั้น 1
ทานอาหารชั้น 6
ทานอาหารชั้น 6

http://www.ku.ac.th/web2012/index.php?c=adms&m=seltab_th&time=20130701150752&page=%A2%E8%D2%C7%CA%D2%C3%E1%C
5%D0%A1%D4%A8%A1%C3%C3%C1&page1=%A2%E8%D2%C7%C1%CB%D2%C7%D4%B7%C2%D2%C5%D1%C2&ip=10&load=tab&lang
=thai&id=609&id1=0

ซ้อมย่อย ระดับคณะฯ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2556
มหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท
08.30-09.00 น
09.00-10.00น

10.30-10.45 น
10.45 น
11.00-12.00 น
12.00-13.00 น

13.00-13.30 น
13.30-14.30 น

14.30-14.45 น
14.45 น
15.00-16.00 น

ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อม และชี้แจงกาหนดการกิจกรรม
ฝึกซ้อม การเอางาน การเดิน การทาความเคารพ และร้องเพลง
R-MBA / Y-MBA
ห้องอเนกประสงค์ชั้น 5
EX-MBA
402
สปท
502
รับประทานอาหารว่าง ทีโ่ ถงชั้น 5 ( ตั้งโต๊ะแจก ตามโครงการฯ )
พร้อมกันในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 เพือ่ จัดแถว (ตามวันจริง)
ฝึกซ้อมเดินบนเวที
รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง)
R-MBA / Y-MBA
รับอาหาร หน้าโครงการฯ ชั้น 1
EX-MBA
โถงชั้น 5
สปท
ห้องอาหารชั้น 6
ลงทะเบียน ชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อม และชี้แจงกาหนดการกิจกรรม
ฝึกซ้อม การเอางาน การเดิน การทาความเคารพ และร้องเพลง
MBA - supan
405
M-Finance
502
KIMBA
503
M-Acct
402
รับประทานอาหารว่าง ทีโ่ ถงชั้น 5 ( ตั้งโต๊ะแจก ตามโครงการฯ )
พร้อมกันในห้องอเนกประสงค์ ชั้น 5 เพือ่ จัดแถว (ตามวันจริง)
ฝึกซ้อมเดินบนเวที

หมายเหตุ

ไฟล์วีดีทัศน์ + กาหนดการ คณะฯ เตรียมให้

YMBA
M-Finance
M-Acct

มีเรียน 2 ห้อง(เล็ก) ชั้น 7
มีเรียน 1 ห้อง(เล็ก) ชั้น 3
งดเรียน

ทานอาหารชั้น 1
ทานอาหารห้องข้าง ๆ โครงการฯ

ซ้อมย่อย ระดับมหาวิทยาลัย วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

07.00-07.30 น
07.30-07.45 น
07.50 น

08.00-10.30 น
10.45 น

11.00-11.30 น
11.30-11.45 น
12.00 น

12.15-13.30
13.30 น

มหาบัณฑิต
มหาบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว ใต้อาคารจักรพันธ์
พร้อมกันในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รับฟังชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การถวายความเคารพ การเดิน การเอางาน การถอย
การถือใบปริญญาบัตร
มหาบัณฑิตขึ้นฝึกซ้อมบนเวที
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย + รับอาหารกลางวัน (แยกตามโครงการฯ)

บัณฑิต
บัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว ใต้อาคารจักรพันธ์
พร้อมกันในอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
รับฟังชี้แจง ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
การถวายความเคารพ การเดิน การเอางาน การถอย
การถือใบปริญญาบัตร
บัณฑิตขึ้นฝึกซ้อมบนเวที ตามลาดับ (เหมือนวันจริง)
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมย่อย + รับอาหารว่าง

ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ห้องเรียกบัณฑิตและมหาบัณฑิตรายงานตัว ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
บริเวณ ศูนย์เรียนรวม ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามลาดับดังนี้
ห้องพักรายงานตัว
รายละเอียด
ศร ๑ ห้อง ๓๓๑ ชั้น ๓
มหาบัณฑิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ ภาคปกติ
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ภาคคา
ศร ๑ ห้อง ๒๑๓ ชั้น ๒
มหาบัณฑิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ (สปท.)
ศร ๑ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหาร
ศร ๑ ห้อง ๒๑๔ ชั้น ๒
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทสาหรับผู้บริหารการเงิน ภาคพิเศษ
ศร ๑ ห้อง ๒๑๑ ชั้น ๒
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจ สุพรรณบุรี
ศร ๑ ห้อง ๒๒๕ ชั้น ๒
มหาบัณฑิตโครงการบัณฑิตศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ นานาชาติ
มหาบัณฑิตโครงการปริญญาโทการบัญชี ภาคพิเศษ
ศร ๑ ห้อง ๓๓๒ ชั้น ๓
บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ ๑
บัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ ๒
ศร ๑ ห้อง ๓๓๓ ชั้น ๓
บัณฑิต (การเงิน)
บัณฑิต (การจัดการ)
บัณฑิต (การจัดการการผลิต)
บัณฑิต (การตลาด)
ศร ๑ ห้อง ๓๓๔ ชั้น ๓
บัญชีบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ

การรายงานตัววันซ้อมใหญ่และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ระเบียบการแต่งกาย ชุดนิสิต และสวมครุย ตามระเบียบการแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันซ้อมใหญ่ วันอาทิตย์ที ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ
วันพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ที ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ตั้งแถวเดินขบวนใน เวลา ๑๒.๐๐ น.

กาหนดการฝึกซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
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กาหนดการฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๔

วันซ้อมใหญ่ : วันอังคารที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)
วันพิธี :
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะ :
๑. คณะเกษตร
๒. คณะวนศาสตร์
๓. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
๔. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน
๖. คณะเกษตร กาแพงแสน
๗. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
๘. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
๙. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี

กลุ่มที่ ๕

วันซ้อมใหญ่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)
วันพิธี :
วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะ :
๑. คณะมนุษยศาสตร์
๒. คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
๓. คณะบริหารธุรกิจ
๔. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
๕. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร
๖. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

*********************************************
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กาหนดการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖
กลุ่มที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)
๑๒.๐๐ น. บัณฑิตทุกคณะ แต่งกายชุดครุย พร้อมตั้งแถวบริเวณศูนย์เรียนรวม ๓ และศูนย์เรียนรวม ๑ กรรมการ
ประจาคณะตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
๑๒.๓๐ น. ขบวนบัณฑิตเคลื่อนออกจากศูนย์เรียนรวม ๓, ๑ ผ่านคณะสังคมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชูชาติ กาภู
ถึงสี่แยกระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ผ่านคณะศึกษาศาสตร์ ถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เลี้ยวซ้ายเข้าใต้อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
๑๓.๓๐ น. บัณฑิตทุกคณะเข้านั่งในอาคารพิธี รองประธานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ชี้แจงรายละเอียดการซ้อมใหญ่ เช่นการเดิน
การขึ้นรับบนเวที กาหนดการวันพระราชพิธี ซ้อมกล่าวคาปฏิญาณตน ฝึกซ้อมรับและส่งเสด็จฯ
๑๔.๐๐ น. อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต
๑๔.๐๕ น. ประธานกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อบัณฑิต
๑๔.๑๐ น. นายกสมาคมนิสิตเก่า มก. กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีต่อบัณฑิต
๑๔.๑๕ น. ฝึกซ้อมรับเสด็จฯ
๑๔.๑๗ น. นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๑๔.๒๐ น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กราบทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร จานวน ....... ราย
๑๔.๒๕ น. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๔.๔๙ น. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๕.๐๓ น. ฝึกซ้อมการพัก
๑๕.๐๕ น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๕.๔๕ น. ฝึกซ้อมการพัก
๑๕.๕๐ น. บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ (ต่อ) ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๖.๐๔ น. บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๖.๑๘ น. บัณฑิตโครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๖.๒๒ น. บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ขึ้นรับบนเวที – คณบดีอ่าน
๑๖.๒๗ น. ผู้แทนบัณฑิตนากล่าวคาปฏิญาณตน ปัดพู่หมวก
๑๖.๓๒ น. ฝึกซ้อมรับพระราชทานพระโอวาท
๑๖.๓๔ น. ซ้อมส่งเสด็จฯ ร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ (อ.สุขชัย ภวการค้าดี)
๑๗.๑๙ น. เสร็จสิ้นการฝึกซ้อมใหญ่
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แผนผังการจัดแถวบัณฑิต กลุม่ ที่ ๕
ซ้อมใหญ่ : วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ (ภาคบ่าย)
รับจริง : วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
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แผนผังการจัดแถวบัณฑิต กลุม่ ที่ ๕ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม ๓, ๑
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แผนการเคลื่อนย้ายบัณฑิตจากศูนย์เรียนรวม ๓ – อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ
งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖
-------------------------------------การจัดเตรียมแผนจัดขบวนบัณฑิตเข้าสู่อาคารจักรพันธ์ฯ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖) ได้กาหนดไว้ ๒ แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้
ก. กรณีปกติ ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนฯ จะนัดบัณฑิตพร้อมกันที่อาคารศูนย์เรียนรวม ๓ และบางคณะที่ศูนย์
เรียนรวม ๑ เพื่อจัดแถวตั้งขบวน เวลา ๑๑.๓๐ น. ของวันพิธี การเคลื่อนขบวนบัณฑิตจะเริ่มเวลา ๑๒.๐๐ น. โดยเคลื่อนจาก
ศูนย์เรียนรวม ๓ ด้านทิศตะวันออก ผ่านหน้าคณะสังคมศาสตร์ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนชูชาติ กาภู ส่วนขบวนบัณฑิตจากศูนย์
เรียนรวม ๑ จะเคลื่อนมารอเพื่อสมทบกับขบวนจากศูนย์เรียนรวม ๓ บริเวณหน้าทางเข้าคณะสังคมศาสตร์ ขบวนบัณฑิต
ทั้งหมดจะเคลื่อนไปตามถนนชูชาติ กาภู ถึงสี่แยกระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมเกษตร เลี้ยวซ้ายไปตาม
ถนนจักรพันธ์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่อาคารจักรพันธ์ ตามลาดับ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะประมง คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยการชบประทาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ และคณะเศรษฐศาสตร์
วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ศรีราชา วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ และคณะวิทยาการจัดการ
วันเสาร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะเกษตร คณะวนศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน คณะเกษตร กาแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
และพัฒนศาสตร์ และโครงการการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว สุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาการจัดการ โครงการสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สกลนคร และคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ข. กรณีฝนตก หากฝนตกก่อนเวลา ๑๑.๓๐ น. ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนฯ จะประสานไปยังฝ่ายบริการ
ยานพาหนะ จัดสถานทีแ่ ละบริการ ขอให้จัดเตรียมรถนาบัณฑิตและคณาจารย์จากคณะต่างๆ ไปรวมที่อาคารศูนย์เรียนรวม ๓
ทั้งหมด และให้บัณฑิตซึ่งจะต้องจัดขบวนที่ศูนย์เรียนรวม ๑ ไปพร้อมกันที่ศูนย์เรียนรวม ๓ ชั้น ๔ ขบวนบัณฑิตทั้งหมดจะ
เคลื่ อนออกจากศูน ย์ เรี ยนรวม ๓ ด้านทิศตะวันตก ผ่ านเต็นท์ เข้าใต้อาคารจักรพันธ์ฯ ตามล าดับ โดยมี ฝ่ ายรักษาความ
ปลอดภัย จราจร และการสื่อสาร จะเป็นผู้อานวยความสะดวกตลอดเส้นทาง
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ตัวอย่างบัตรรับรองการฝึกซ้อมย่อย
บางเขน

คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

บัตรรับรองการฝึกซ้อมย่อย
ชื่อบัณฑิต………………………………………………………………………………………..
คณะ………………………………………………………… เลขทีบ่ ัณฑิต.….…………….
ได้มาฝึกซ้อมย่อยในวันที่............ กรกฎาคม ๒๕๕๖ กับคณะอนุกรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนพิธี (ส่วนกลาง) แล้ว

(ประทับตรา)

ความสาคัญของบัตรรับรองการฝึกซ้อมย่อย
๑. เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ แปลกปลอมเข้าในอาคารพิธี และเป็นการถวายความ
ปลอดภัยแก่องค์ประธานในพิธี
๒. เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้สาเร็จการศึกษา และสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อนุมัติปริญญาแล้วจริง
๓. เพื่อทราบจานวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. เพื่อให้บัณฑิตเห็นความสาคัญของการฝึกซ้อมย่อย
๕. เพื่อให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้โดยถูกต้อง สวยงามและรวดเร็ว
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ตัวอย่างบัตรรับรองการฝึกซ้อมใหญ่และจัดขบวน

000

กลุ่มที่ ๑
คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

บัตรรับรองการฝึกซ้อมและจัดขบวน
ชื่อบัณฑิต………………………………………………………………………………………..
ชื่อปริญญาที่เข้ารับ…………………………………………………………….…………….
ได้มาฝึกซ้อมใหญ่และผ่านการจัดขบวน วันที่ ๒๗ ก.ค. ๕๖ แล้ว
(ประทับตรา)
ลงชื่อบัณฑิต………………………………………………………….……………………….
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน ……………………………………………………………………
ความสาคัญของบัตรรับรองการฝึกซ้อมและจัดขบวน
๑. เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์แปลกปลอมเข้าในอาคาร
พิธี เป็นการถวายความปลอดภัยแก่องค์ประธานในพิธี
๒. เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติปริญญาแล้วจริง

ความสาคัญของบัตรรับรองการฝึกซ้อมและจัดขบวน
๑. เพื่อตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอกหรือบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์แปลกปลอมเข้าในอาคารพิธี เป็นการถวายความ
ปลอดภัยแก่องค์ประธานในพิธี
๒. เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อนุมัติปริญญาแล้วจริง
๓. เพื่อทราบจานวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๔. เพื่อให้บัณฑิตเห็นความสาคัญของการฝึกซ้อมใหญ่และจัดขบวนแถวบัณฑิต
๕. เพื่อให้บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้โดยถูกต้อง สวยงามและรวดเร็ว
หน้า | ๕๗

คาปฏิญาณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท* (*กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต)
(ทุกคนกล่าวพร้อมกันโดยกล่าวตามผู้แทนบัณฑิต)
ข้าพระพุทธเจ้า/…………กล่าวชื่อตนเอง (นาย หรือ นางสาว)..................../
ขอกล่าวคาปฏิญาณ/ ต่อพระรัตนตรัย/ ต่อพระพักตร์ใต้ฝ่าพระบาท/ และต่อคณะมหาวิทยาลัย/ ซึ่งชุมนุมกัน
อยู่ ณ สถานที่นี้ว่า/
1./ ข้าพระพุทธเจ้า/ จะเทิดทูนชาติ/ ศาสนา/ พระมหากษัตริย์/ และรัฐธรรมนูญ
อันเป็นหลัก/ เพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศ/ และประชาชนชาวไทย
2./ ข้าพระพุทธเจ้า/ จะบาเพ็ญตนเป็นพลเมืองดี/ มีความเพียรที่บริสุทธิ์/
ปัญญาที่เฉียบแหลม/ กาลังกายที่สมบูรณ์/ ประกอบสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต/ ทั้งจะเคารพนับถือครูบา
อาจารย์/ และใช้ความรู้ที่ได้รับ/ ในทางที่ชอบ/ ด้วยความยุติธรรม/ กับจะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ/ ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน/
3./ ข้าพระพุทธเจ้า/ จะรักษาไว้/ ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัด/
และขอเทิดทูนเกียรติ/ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตลอดไป

*ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม* (กล่าวเฉพาะผู้แทนบัณฑิต)
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พระราชนิพนธ์ “เกษตรศาสตร์”
เขียวธงขจี
สถานเรียนเกษตรนั้น
เขียวนาป่าไพร
เพราะไทยผลิตค้า
แม้เหนื่อยกายใจสาราญ
ล้วนปรีดิ์เปรม นาวิชา
จะจงรักจอมจักรินทร์
พระคุณเกษตรล้น

ก่อเกิดไมตรีสามัคคีมั่น
เราผูกพันบูชา
แผ่นดินถิ่นไทยไพบูลย์หนักหนา
ทุกแหล่งฟ้าหล้าอิ่มเอม
เสร็จกิจการงานเกษตรเกษม
สร้างชาติสร้างตนรวมแรงรวมใจ
อีกแดนแผ่นดินทากินเก็บผล
รักเปี่ยมท้น ดวงจิตเอย

สดุดีพระเกียรติ
แผ่นไผทใครกัน
คนของใครอารี
ท่านผู้ใดเพียรทา
คู่ของใครโสภา
หากผู้ใด
อ๋อ พระภูมิพล
จุ่งพระองค์สาราญ
ขอพระรัตนตรัย

พืชพรรณ สมบูรณ์ดี
มิตรไมตรี ทั้งพารา
ตรากตรา ทุกทุกทิวา
ล้าสุดา ในสกล
รู้ว่าใคร จงแจ้งยุบล
พระโพธิ์ทอง แห่งผองชาวไทย
ตระการพระยศเกรียงไกร
คุ้มพระชนม์ ยืนยิ่งนาน
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เพลงสดุดี ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สดุ ดี แด่เจ้าฟ้า
ตั้งใจ จงรัก
เกษตรศาสตร์ สุขเปรมปรีด์
ร่วมใจ ครานี้
ทรงเชี่ยวชาญ วิชาประมง
ทรง สละ พระวรกาย
เกษตร ศาสตร์ ร่วมวิงวอน
ประสาทพร ยิ่งล้น

จุฬา ภรณ วลัยลักษณ์
ล้วนสมัคร ภักดี
เกษตรศาสตร์ สามัคคี
รักภักดี มิเสื่อมคลาย
น้อมพระองค์ มิทรงเหนื่อยหน่าย
หวังประโยชน์ ผองชน
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งสกล
คุ้มพระชนม์ ยืนยิ่ง เทอญ

เกษตรสามัคคี
มาซิมาเกษตรศาสตร์ มาตรหมายใจไมตรี
เขียวขจีดารง องค์พิรุณนาคา
เกษตร เกษตร
เกษตร เกษตร
งานของเราเราทา เป็นผลนาดารง
เรียนและทานาไทย ให้วิไลยืนนาน
แผ่นดินไทยไทยทา เกษตรนาทางประเทือง
เพิ่มพูนทรัพย์ในดิน สินที่ในน้าทวี
เหนื่อยกายใจทนเอา เกษตรเรายอมพลีตน
ชาติไทยและคนไทย นั้นเจริญรุดหน้าไกล

ร่วมใจรักสามัคคี กันชั่วฟ้า
นั่นคือตราที่รักจริงยิ่งหัวใจ
เป็นแรงหนึ่งชูชาติไทย
พร้อมใจรักกันไว้มั่นคง
ให้ชาติคงอยู่วัฒนาไปชั่วกาล
ต่างสมานสามัคคี พี่น้องเอย
พี่น้องไทยรุ่งเรือง เปรมปรีดิ์
ใช้ความรู้ที่มีให้เกิดผล
ตรากตรากราแดดฝนทนไป
เพราะเราเกษตรได้ช่วยชาติเอย
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