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	 ในนามของประชาคมมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนที่สำาเร็จ													

การศึกษาด้วยความมานะพากเพียร	 นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยและควรเป็นความภูมิใจ						

ของตนเอง	 ครอบครัว	 ตลอดถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาเล่าเรียนทั้งหมด	 	 “ความเพียร”                   

เป็นเครื่องการันตีของผู้ที่เป็นบัณฑิตได้ประการหนึ่ง	กล่าวคือ	เป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากความชอบ	ความรักใน

การใฝ่รู้ใฝ่เรียน	ที่ตนต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดข้อค้นพบ	ข้อเรียนรู้	และมีความต่อเนื่องจนเกิด

ผลสำาเร็จ	การเรียนในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นการมาเพิ่มพูนความรู้	ทักษะ	เพื่อนำาไปพัฒนาให้เกิดสิ่งที่

ดีแก่ตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ

	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	มีวิสัยทัศน์ว่า	“มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ University 

for Entrepreneurial Society”	 หลักใหญ่สำาคัญคือ	 สังคมของผู้ประกอบการ	 ที่ต้องใช้	 “ความรู้”         

เพือ่นำาไปขบัเคลือ่นมติทิัง้ดา้นเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกจิของมหาวทิยาลยั	

ฉะนัน้ตลอดระยะเวลาตามแตล่ะหลกัสตูรทีบ่ณัฑติไดศ้กึษามานัน้	จงึเปน็การตดิอาวธุทางปญัญาใหเ้ปน็ผู้

มีความรู้	 พ้นจากอวิชชา	 (ความไม่รู้)	 ไปแล้วส่วนหนึ่ง	 แต่ความรู้นั้นจะพร้อมด้วย	 “ศักดิ์และสิทธิ์แห่ง

ปริญญาทุกประการ”	 หรือไม่	 ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บัณฑิตจะนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางที่ดี	 มีคุณธรรม	

พร้อมด้วยศักยภาพของตนเองที่ควรพัฒนาอยู่เสมอ	ยิ่งในปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง

รวดเรว็ทัง้ปจัจยัทางธรรมชาตแิละความเจรญิก้าวหนา้ของเทคโนโลยี	การทำางานในโลกยคุปจัจบุนั	บณัฑติ

ยิ่งต้องมีทักษะใหม่	คือ	Meta	Skills	ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	เป็นความสามารถในการพร้อม

รบัความเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึน้	เพือ่นำามาพัฒนาการทำางาน	ซึง่ประกอบดว้ย	1.	การรูจ้กัและเขา้ใจตวัเอง

และการยอมรับความเป็นจริง	 	 (Self-Awareness)	 2.	 ความคิดสร้างสรรค์	 (Creativity)																															

และ	3.	ความยดืหยุน่ทางความคดิ	(Resilience)	เพือ่สามารถดำาเนนิชวีติไดอ้ยา่งราบรืน่	เตบิโต	เปน็ศษิย์

เก่าที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัย	 และขอให้คำามั่นว่าที่นี่ยังยินดีต้อนรับทุกคนอยู่เสมอ	 ไม่ว่าจะกลับมาใน

สถานะใด	ทัง้การกลับมาเพิม่เตมิความรู	้ทกัษะ	โอกาส	ใหก้บัตนเองและครอบครวั	หรอืการใหเ้สยีงสะทอ้น

ที่มีค่าต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย	 แม้แต่การกลับมาเยี่ยมเยือนเพื่อระลึกถึงบรรยากาศแห่งความสุขที่

เคยเกิดขึ้นทั้งกับคณาจารย์	เพื่อนพี่น้อง	และสถานที่	

	 ในโอกาสนี	้ขออาราธนาคณุพระรตันตรยั	สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นทกุ	ๆ 	ศาสนาทีบั่ณฑติใหค้วามเคารพ	

อกีทัง้พระบารมแีหง่องคส์มเดจ็พระนเรศวรมหาราช	ไดป้ระทานพรใหท้กุคน	มคีวามสขุ	ประสบความสำาเรจ็	

ก้าวหน้าในอาชีพ	มีชีวิตที่ถึงพร้อมตามความมุ่งมาดปรารถนาที่ดี	และรักในการแบ่งปัน	ส่งมอบโอกาสแก่

คนอ่ืน	ๆ	ต่อไป	สมกับเป็น	“บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร”	มหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมของผู้ประกอบการ	“ดี”

(รองศาสตราจารย์	ดร.ศรินทร์ทิพย์		แทนธานี)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร

สารจากอธิการบดี

้
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(ดร.จรัสดาว		คงเมือง)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต	ศิษย์เก่า	และศิลปวัฒนธรรม

ประธานฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร		มหาวิทยาลัยนเรศวร

คำ�นำ�

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร	 นับเป็นพิธีที่มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ความสำาคัญมากที่สุด												

พิธีหนึ่ง	เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่สำาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จะได้มีโอกาสเข้า

รับพระราชทานปริญญาบัตร	 และปีน้ีนับเป็นปีแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรด

เกลา้	ฯ	ให	้พลเอก	สรุยทุธ	์จลุานนท	์ประธานองคมนตร	ีเปน็ผูแ้ทนพระองค	์มอบปรญิญาบตัรแกผู่ส้ำาเรจ็

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร	ประจำาปีการศึกษา	2564	 	คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมมีความตั้งใจ

เป็นอย่างยิ่งท่ีจะให้พิธีมอบปริญญาบัตรนี้ออกมาด้วยความถูกต้อง	 เหมาะสม	 และเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย	จึงเห็นควรจัดทำาคู่มือการฝึกซ้อมพิธีมอบปริญญาบัตรฉบับนี้ขึ้น	ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ	

การเขา้รบัมอบปริญญาบตัร	การทำาความเคารพ	การแต่งกาย	การเดนิขึน้-ลงเวท	ีขัน้ตอนการเขา้รบั	และ

การกล่าวคำาปฏญิาณ	จงึใครข่อความรว่มมอืจากบณัฑติทกุทา่นทีจ่ะเขา้รว่มพธีิในครัง้นี	้ไดท้ำาความเขา้ใจ

ในรายละเอียดต่างๆ	หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด	สามารถแจ้งหรือสอบถามกับคณะกรรมกร

รมฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในส่วนกลาง	คณะ/วิทยาลัย	ได้	

	 ในโอกาสนี	้ขอแสดงความยนิดกีบับณัฑติทกุทา่น	และขอใหร้ะลึกเสมอวา่	มหาวทิยาลยันเรศวร

ยินดีต้อนรับและยังเป็นบ้านที่อบอุ่นสำาหรับทุกท่านเสมอ		
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						เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตรเป็น

ไปดว้ยความรวดเร็ว	เรียบรอ้ย	และถกูตอ้งสวยงาม	

ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมจากมหาวิทยาลัย	 บัณฑิต

ควรเตรียมตัว	ดังนี้

	 •		อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตาม

ให้ถูกต้อง

	 •		เมือ่เขา้ใจการปฏบิตัตินในแตล่ะขัน้ตอน

แลว้	ฝกึซอ้มดว้ยตนเองหนา้กระจกจนมัน่ใจวา่ทำาได้

อย่างถูกต้อง	สวยงาม	และคล่องแคล่ว

	 •		ฝกึซอ้มกบักลุม่เพือ่นบณัฑติทีจ่ะเขา้รบั

ปริญญาบัตรด้วยกัน	 โดยผลัดกันติชมและให้ข้อ

แนะนำาซึง่กนัและกนัหรอือาจฝกึปฏบิตัติามขัน้ตอน

ต่างๆ	จนเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นว่าใช้ได้ดีแล้ว

	 •	 ควรฝึกซ้อมให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ประหม่า

จนวางตนไม่ถูก	 หรือจับปริญญาบัตรไม่ถูกต้อง

หรือทำาใหป้ริญญาบัตรร่วงหลน่ได้	การฝกึซอ้มควร

ใช้สมุดปกแข็งแทนปริญญาบัตร

1.  ก�รฝึกซ้อมก�รเข้�รับปริญญ�บัตร
 

	 วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตรมี	2	ประการ	คือ		เพื่อให้ทราบขั้นตอน

ต่างๆ	 ที่จะต้องปฏิบัติในการเข้ารับปริญญาบัตรอย่างละเอียด	 โดยเฉพาะขั้นตอนที่มีความสำาคัญ	

ได้แก่	การถวายความเคารพ	การเดิน	การรับปริญญาบัตรจากผู้แทนพระองค์	และเพื่อให้บัณฑิตได้

นำาขั้นตอนต่างๆ	ที่ได้อธิบายไว้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสวยงามและรวดเร็ว

        • วนัฝกึซอ้มยอ่ย บณัฑิตตอ้งแตง่กายสุภาพ	

บณัฑิตหญงิตอ้งไมส่วมกระโปรงรดัรปู	ยาวหรอืสัน้

จนเกินไป	เพื่อความคล่องตัวในการฝึกซ้อม	และไม่

ควรสวมกางเกง	 	 ควรสวมรองเท้าที่จะใส่จริงในวัน

รับปริญญาบัตร	 เพ่ือให้เกิดความคุ้นเคย	 โดย

รองเทา้ตอ้งเปน็แบบหนงัเรยีบ	สดีำา	หุม้สน้ปลายมน

หรือปลายตัด	 ไม่ฉลุลวดลาย	 หรือตกแต่งด้วย

เครื่องประดับ	เช่น	โบ	ดอกไม้	โลหะต่างๆ	

         1.1   ข้อแนะนำาในการฝึกซ้อมด้วยตนเอง

ก่อนวันฝึกซ้อมท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้

     1.2   การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยและวัน

ฝึกซ้อมใหญ่

        • วันฝึกซ้อมใหญ่  บัณฑิตต้องแต่งกาย

เหมือนวันรับปริญญาบัตร	สวมครุยวิทยฐานะและ

รองเทา้ทีจ่ะใชใ้นวนัรบัปรญิญาบัตร		สำาหรบับณัฑติ	

มหาบณัฑติ	ดษุฎบีณัฑติทีร่บัราชการทหาร	ตำารวจ	

ควรนำากระบี่มาเพื่อทดลองคาดกระบ่ีขณะฝึกซ้อม

ด้วย
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คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รฝึกซ้อมก�รเข้�รับปริญญ�บัตร

	 	 	 	 	 	การรายงานตัว	ให้บัณฑิตรายงานตัวที่คณะ

หรอืสถานทีท่ีก่ำาหนดตามกำาหนดทีไ่ดแ้จง้ไว	้ผูท้ีไ่ม่

ได้เข้ารายงานตัวจะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับปริญญา

บัตร	หลักฐานสำาหรับการรายงานตัว	 ได้แก่	 บัตร

ประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรข้าราชการ	 หรือบัตร

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

         1.3 การรายงานตัวเพ่ือฝึกซ้อมการ

เข้ารับปริญญาบัตร

						เพื่อให้การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

ขอใหบ้ณัฑติทกุทา่นปฏบิตัติามขอ้แนะนำา	ดงัตอ่ไป

นี้

								•	ตรงต่อเวลาและเข้ารับการฝึกซ้อมตามเวลา

ที่กำาหนด

						•	ไม่นำาของมีค่าหรือเงินจำานวนมากติดตัวมา

					•	ไม่นำากระเป๋าถือ	หรือ	สัมภาระเข้ามาในห้อง

รับปริญญาบัตร	 ในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันเข้ารับ

ปริญญาบัตร

					•	ไม่อนุญาตให้ญาติหรือผู้ใดเข้าไปในบริเวณ

ที่ฝึกซ้อม	

         หมายเหตุ  สำาหรับผู้ท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ

หรือทุพพลภาพ ต้ังครรภ์ หรือผู้ท่ีจำาเป็นต้องรับ

ด้วยมือซ้ายให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้ฝึกซ้อมย่อย หรือ

อาจารย์คุมแถวในการฝึกซ้อมย่อย

คู่มือการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร2

NARESUAN  UNIVERSITY



การทำาความเคารพ

2.1  วิธีการทำาความเคารพ

 การทำ าความเคารพต่อผู้ แทนพระองค์ 													

(ท่านองคมนตรี)	และ	การทำาความเคารพในช่วงเพลง

สรรเสรญิพระบารม	ีทำาความเคารพโดยการโคง้คำานบั	

โดยยืนตรงขาชิดปลายเท้าแยกพองาม	 มือทั้งสอง			

แนบลำาตัว	 พร้อมก้มศีรษะลงแล้วตั้งศีรษะโดยเงย					

หน้าขึ้นช้าๆ	พร้อมตั้งลำาตัวจนอยู่ในท่าตรง

บณัฑติ มหาบณัฑติ ดษุฎีบณัฑติชาย
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การทำาความเคารพ

2.2  วิธีการทำาความเคารพ

 การทำาความเคารพต่อผู้แทนพระองค์								

(ทา่นองคมนตร)ี	ใหท้ำาความเคารพโดยการโคง้คำานบั	

ให้ยืนตรงขาชิดปลายเท้าแยกพองาม	มือทั้งสองแนบ

ลำาตัว	พร้อมก้มศีรษะลงแล้วตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้น

ช้าๆ	พร้อมตั้งลำาตัวจนอยู่ในท่าตรง

บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตหญิง
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การทำาความเคารพ 
ของบัณฑติ	มหาบณัฑติ	และดุษฏบีณัฑติหญงิ

 ่

 ส่ วนการทำ าความ เคารพใน ช่วง เพลง

สรรเสริญพระบารมี	 ให้ทำาความเคารพโดยการ									

ยนืตรง	ใชเ้ทา้ขวาเปน็หลกั	ชกัเทา้ซา้ยไปดา้นหลงัของ

เท้าขวาที่ยืนอยู่	 ย่อตัวให้ตำาลงช้าๆ	 แต่อย่าให้ถึงพื้น	

ขณะทีช่กัเทา้ซา้ย	ใหย้กมอืทัง้สองขา้งขึน้	วางประสาน

กันบนหน้าขาเหนือเข่า	 โดยให้มือขวาทับมือซ้าย(โดย

หงายมือซ้ายและควำามือขวาลง)	 	 ค้อมตัวเล็กน้อย	

เสร็จแล้วยืนตรงมือแบบข้างลำาตัว

่
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						ในการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจะ

ต้องถวายความเคารพต่อพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั	หรอืผูแ้ทนพระองค	์ตามขัน้ตอนดงันี	้

	 	 	 1.	 เมื่อผู้แทนพระองค์เข้ามายังห้องพิธีฯ																			

ให้บัณฑิตยืนข้ึนแล้วทำาความเคารพโดยการโค้ง

คำานับ

								2.	ผูแ้ทนพระองคจ์ดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั	

ให้บัณฑิตยืนตรง	 (ไม่ต้องพนมมือ)	 และเมื่อกลับ

มายังพระราชอาสน์	 (บรรเลงเพลงสรรเสริญพระ

บารมี)	 เม่ือเร่ิมและจบเพลงให้บัณฑิตทำาความ

เคารพโดยผู้ชายโค้งคำานับ	ผู้หญิงถอนสายบัว

					3.	อาจารย์คุมแถวให้สัญญาณบัณฑิตทุกคน

ลุกขึ้นพร้อมกัน	 และเมื่ออาจารย์คุมแถวให้

สัญญาณอีกคร้ังหน่ึง	 ให้บัณฑิตทุกคนทำาความ

เคารพโดยการโคง้คำานบั	จากนัน้เดนิออกมาตัง้แถว

เตรียมขึ้นเวทีรับปริญญาบัตร

				4.	บนเวที		จุดที่	1	2	และ	5		โดยเมื่อขึ้นบนเวที

ให้ทำาความเคารพ	จุดที่	1	แล้วเดินต่อไปยังจุดที่	2		

เมือ่ถงึจดุที	่2	ทำาความเคารพจากนัน้เดินไปยงัจดุที	่

3	 ก้าวเท้าซ้าย-ขวา-ซ้ายชิดไปยืน	ณ	จุดที่	 4	 รับ

ปรญิญาบตัร(โดยไมต่อ้งเอางาน)		เมือ่รบัปรญิญา

บตัรและเชญิปรญิญาบตัรแนบอกแลว้	รบีถอยหลงั

เฉยีงออกทางขวา	3	จงัหวะใหถ้งึจดุที	่5	แลว้ทำาความ

เคารพในจังหวะที	่4	หนัหลงักลบัโดยหมนุตวัไปทาง

ขวาและเดินลงเวทีโดยไม่แกว่งแขน

				5.	เมื่อกลับมาถึงที่นั่ง	ให้ทำาความเคารพก่อนที่

จะนั่งลงและนั่งด้วยอาการสำารวมจนเสร็จพิธีฯ	

	 	 	 6.	 เมื ่อกล่าวคำาปฏิญาณตนจบ	 ให้บัณฑิต

ทำาความเคารพโดยการโค้งคำานับพร้อมกัน	

				7.	เมื่อผู้แทนพระองค์มอบโอวาท	ให้บัณฑิตลุก

ขึน้ยนืตรง	เมือ่จบใหบ้ณัฑติทำาความเคารพโดยการ

โค้งคำานับ	

						8.	ขณะทีผู่แ้ทนพระองคจ์ะเดนิทางกลบั(บรรเลง

เพลงสรรเสริญ)	ให้บัณฑิตยืนตรง	เมื่อเพลงจบให้

บัณฑิตทำาความเคารพพร้อมกัน

    2.3   ข้ันตอนท่ีต้องมีการทำาความเคารพ

						1.	เมื่อปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกคน

รับพระราชทานปริญญาบัตร	

						2.	เมือ่นกัวจัิยดเีดน่ทุกคนเขา้รบัเขม็เชดิชเูกยีรติ

				3.	เมื่อบัณฑิตคนแรก	และ	คนสุดท้าย	ของภาค

เช้า	และภาคบ่ายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

			4.	เมื่อผู้ที่รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ	1	คน

แรกของแต่ละคณะ	(ถ้ามี)

    2.4    ข้ันตอนท่ีต้องมีการปรบมือ
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					การแต่งกายในวนัรบัปรญิญาบตัร	บณัฑติตอ้งแตง่กายใหถ้กูตอ้งตามขอ้กำาหนด
แบบใดแบบหนึ่ง	ดังนี้

 3.1.1 บัณฑิต

3.  การแต่งกาย

3.1  บัณฑิต มหาบัณฑิตและ ดุษฎีบัณฑิต           
ท่ีไม่เป็นข้าราชการ 	 2.	หญงิ	สวมเสือ้เชิต้สขีาวแขนสัน้	ไมร่ดัรปู	

ไม่มีสาบหลังและสาบแขน	 ปลายแขนเดินตะเข็บคู่	
ไม่ห่อหรือยกไหล่	 แขนเสื้อต้องยาวเกินกึ่งกลาง
ท่อนแขนด้านบน	 คอและแนวสาบอกติดกระดุม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัย	 5	 เม็ด	 กลัดเข็ม
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย	
กระโปรงสีเทาเข้มแบบสุภาพยาวเสมอเข่า	 ไม่มีผ่า	
หรือมีผ่าแบบป้ายทับซ้อน	 เข็มขัดหนังสีดำา	 หัว
เข็มขัดสีเงิน	 มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	 สวมถุง
น่องสีเนื้อแบบเต็มตัว	รองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดำา	
ไม่มีลวดลาย	

		 3.	สวมทับเคร่ืองแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ
ร ะ ดั บป ริญญาตรี 	 มห า วิ ทย าลั ยน เ รศว ร	 
ตดิเขม็วทิยฐานะทีม่อีกัษรยอ่ตรงตามวฒุกิารศกึษา
ของตน

 1.	ชาย	สวมเสื้อแบบราชปะแตนสีขาว	ติด
แผงคอ	ทำาด้วยผ้าพื้นสักหลาด	สีแสดรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า	 ปลายตัดเป็นรูปชายธง	 ขนาดกว้าง	 4	
ซม.ทาบกลางแถบสีทองอีกช้ันหนึ่ง	 ตรงกลาง
แผงคอมีตรามหาวิทยาลัย	 เป็นรูปสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช	ในทา่ประทบันัง่ทรงสวุรรณภงิคาร	
หลัง่ทกัษโิณทกประกาศอสิรภาพ	ตอนลา่งพระแทน่
มีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยู่ภายในป้าย
ชายธง	ทำาด้วยโลหะสีเงิน	สูง	3	ซม.	ติดทั้งด้านซ้าย
และขวา	มีกระดุมทำาด้วยโลหะสีเงิน	5	เม็ด	ดุนเป็น
รูปตรามหาวิทยาลัย	 กางเกงขายาวสีขาว	 ถุงเท้า
สดีำา	รองเทา้หนงัเรยีบหุม้สน้สดีำา	ไมม่ลีวดลายหรอื	
โลหะใด	ๆ	ตกแต่ง
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 1.บัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 ดุษฎีบัณฑิต	 ท่ีเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ	 (ท่ีมีเคร่ืองแบบเฉพาะ)	
ให้ใช้เคร่ืองแบบปกติขาวตามสังกัด	ไม่สวมหมวก	
	 2.บัณฑิต	มหาบัณฑิต	ดุษฎีบัณฑิต	ที่ไม่เป็น
ขา้ราชการใหแ้ต่งเครือ่งแบบนสิติ	มหาวทิยาลยันเรศวร
ระดับปริญญาตรีที่กล่าวแล้ว	
	 3.สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ
ตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวร	 ติดเข็ม
วิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตน

	 1.	ชาย	สสวมชุดสูทสากลสีกรมท่า	ด้านในสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว	แขนยาว	เนคไทสีกรมท่า	ถุงเท้า		
				สีดำา	รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา	ไม่มีลวดลาย	
	 2.	หญิง	สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น	ไม่รัดรูป	ไม่มีสาบหลังและสาบแขน	ปลายแขนเดินตะเข็บคู่	ไม่
หอ่หรอืยกไหล	แขนเส้ือตอ้งยาวเกนิกึง่กลางทอ่นแขนดา้นบน	คอและแนวสาบอกตดิกระดมุทีมี่เครือ่งหมาย
มหาวิทยาลัย	 5	 เม็ด	 กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยท่ีอกเสื้อด้านซ้าย	 กระโปรงทำาด้วยผ้าเกลี้ยงสี
กรมท่า	ไม่มีลาย	ยาวเสมอเข่า	ไม่รัดรูป	แบบสุภาพไม่มีผ่า	หรือหากมีผ่าต้องเป็นแบบทับซ้อนเข็มขัดหนัง
สีดำา	 	หัวเข็มขัดสีเงิน	มีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	ถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว	รองเท้าหนังเรียบหุ้มสิ้นสีดำา	
ไม่มีลวดลาย	
	 	 	 	 	 	 	 3.	 สวมทับเคร่ืองแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ	 	 ระดับปริญญาโท/เอก	 มหาวิทยาลัยนเรศวร		 
ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตน

3.2  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต  
ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 

 3.1.2 มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 
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หมายเหต ุ การแตง่กายสำาหรบับณัฑติชายและ
หญิงท่ีสำาเรจ็การศึกษาวชิาทหาร	ชัน้ปทีี	่5	ได้รบั
การแต่งต้ังยศเป็น	 	 	 “ว่าที่ร้อยตรี”	 ขึ้นอยู่กับ
ความสมัครใจของบัณฑิต	 หากมีความประสงค์
จะแต่งเครื่องแบบว่าที่ร้อยตรี	 ให้มารายงานตัว
ในวนัซอ้มยอ่ย	เพือ่รบัการฝกึดา้นบคุลกิภาพที่
เหมาะสมตามแบบของนายทหารสญัญาบตัร	ณ	
บริเวณโซน	D	ชั้น	2	อาคารอุทยานองค์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช	มหาวทิยาลยันเรศวร	เวลา	
18.30	น.	พร้อมนำาเครื่องแต่งกาย	กระบี่(ชาย)	
รูปถ่ายขนาด	 1	 นิ้ว	 และหลักฐานสำาเนาคำาสั่ง
กระทรวงกลาโหม	เรือ่งแตง่ตัง้ยศทหารใหนั้กศกึษา
วชิาทหารมาดว้ย		ทัง้นีห้ากมขีอ้สงสยั	สอบถาม
ได้ที่	 ว่าที่	 ร.ท.ณรงค์	 ดีบัว	 กองกิจการนิสิต	
มหาวทิยาลยันเรศวร	หมายเลขโทรศัพท	์0-5596-
1215	ในวันและเวลาราชการ

  3.3  บัณฑิตว่าที่ร้อยตรี
 1.	สวมเคร่ืองแต่งกายแบบปกตขิาวไม่สวม
หมวก	 ประกอบด้วยเคร่ืองหมายบ่าอินทรธนูแข็ง
ตามช้ันยศ	 ติดเคร่ืองหมายแพรแถบด้านซ้าย
เครือ่งหมายแสดงความสามารถพเิศษ	(ถ้าม)ี	ด้าน
ขวา	 แนวเดียวกับแพรแถบ	 ติดกระดุมโลหะตรา
กองทัพบก	 เคร่ืองหมายเหล่า	 เครื่องหมายนก.	
ถุงมือสีขาว(ชาย)	คาดกระบี่กับสามชาย(ชาย)
	 2.	 สวมรองเท ้าหนังหุ ้มส ้นสีดำา	 ไม ่มี
ลวดลาย	 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อแบบ
เต็มตัว	
	 3.	 สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยชุดครุย
วิทยฐานะ	ตามระดบัปรญิญามหาวทิยาลัยนเรศวร
ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการ
ศึกษาของตน

ภาพที่ 19

คู่มือการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร 9

NARESUAN  UNIVERSITY



  3.4   บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตหญิงมีครรภ์์
 1.	.	สวมชุดคลุมท้องสีขาว		(ผ้าเนื้อหนา)	
ยาวคลุมเข่า	คอปก	แขนยาว	
	 2.	 สวมถุงน่องสีเน้ือแบบเต็มตัว	 รองเท้า
หนังเรียบ	หุ้มส้นสีดำา	ไม่มีลวดลาย	
	 3.	 สวมทับเคร่ืองแต่งกายด้วยชุดครุย
วิทยฐานะ	ตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวร	
ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการ
ศึกษาของตน	

 3.6  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตที่เป็นนักบวชในศาสนาคริสต์
 1.	 สวมชุดสุภาพตามแบบการแต่งกาย														
ในศาสนา
	 2.		สวมรองเทา้หนงัเรยีบสดีำา	ไมม่ลีวดลาย	
บัณฑิตหญิงสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัว
	 3.	 สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยชุดครุย
วิทยฐานะ	ตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวร	
ตดิเขม็วทิยฐานะทีม่อีกัษรยอ่ตรงตามวฒุกิารศกึษา
ของตน	

  3.5  บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิตหญิงที่เป็นสตรีมุสลิม
 1.		สวมชดุนิสติตามระดบัปริญญาและคลมุ
ศรีษะด้วยผา้สดีำาเรยีบ	ไมม่ลีวดลายและการประดบั
ตกแต่งใดๆ	บนผ้านั้น
	 2.		สวมถุงน่องสีเน้ือแบบเต็มตัวสวมรองเท้า
หนังเรียบ	หุ้มส้นสีดำา	ไม่มีลวดลาย
	 3.	 สวมทับเคร่ืองแต่งกายด้วยชุดครุย
วิทยฐานะ	ตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวร	
ติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการ
ศึกษาของตน

 3.7 บัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ สามเณร
 ใหห้ม่คลมุด้วยจวีรสพีระราชนยิม	(จวีรหม่
เข้าวัง)ปลงผมเลี่ยนไม่ต้องสวมชุดครุยวิทยฐานะ
ทับเครื่องแต่งกาย	
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          การทำาผมของบัณฑิตหญิง            
	 ควรทำาผมแบบเปิดใบหน้าทั้งสองด้าน
ชัดเจน	 โดยรวบผมไว้ด้านหลัง	 หากผมยาวควรใช้
ตาข่ายคลุมผมให้เรียบร้อย	หากต้องใช้โบว์ติดผม
ให้ใช้สีดำา	แบบเรียบ	ไม่มีลวดลาย	หรือโลหะประดับ
ขนาดเล็ก	แต่งหน้าสีธรรมชาติ

   การทำาผมของบัณฑิตชาย  
	 	 	ควรตัดส้ันแบบรองทรงเปิดใบหูปลายผมไม่ปรก
คอเส้ือ	ไม่มีรากไทรหรือหางเต่ายาว	และหวีให้เข้าทรง
สุภาพไม่ให้ผม	ช้ีต้ัง	หรือปล่อยยาว	รกรุงรัง	ไม่แต่ง
หน้าจนเกินพอดี	 โกนหนวด	 เคราให้เรียบร้อย												
ตัดจอนให้ส้ัน

คำาแนะนำาอื่น  ๆ
 1.	ตัดเล็บให้สั้น	 ตะไบเล็บให้เรียบร้อย	 ไม่
ทาสีไม่เคลือบมันประกายแวววาวต่าง	 ๆ	 เมื่อลูบ
สัมผัสแล้วต้องไม่ระคายมือ	
										2.	ผูท้ีส่วมแวน่ตา	ใหส้วมแวน่ตาสใีส	กรอบ
และขาแว่นสีดำา	ทองแดง	เงิน	น้ำาตาล	หรือสีสุภาพ	
ไม่มีลวดลายแบบแฟชั่น	

้

หมายเหต ุ 
 1.บัณฑิตวิทยาลัย	คณะและ	วิทยาลัย	
ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองแต่ง
กายและทรงผมของบัณฑิต	 ในวันฝึกซ้อมใหญ่
และวันรับจริง	
	 2.มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นำา
ส่ิงของใด	ๆ	 ติดตัวมาในวันเข้ารับปริญญาบัตร	
หากจำาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
เป็นกรณีไป	เช่น	ยาประจำาตัว	
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	 1.	 เมื่ออาจารย์ผู้คุมแถวให้สัญญาณให้

บัณฑิตลุกขึ้นทำาความเคารพแล้วเดินแถวไปรอขึ้น

เวที	 โดยเดินเรียงลำาดับตามเลขที่ที่กำาหนดไว้									

เมื่อบัณฑิตก้าวข้ึนสู่เวทีและทำาความเคารพแล้วให้

เดินไปตามจุดที่กำาหนดไว้

	 2.	 เมื่อคณบดีจะเริ่มอ่านรายงาน	บัณฑิต

คนแรกขึ้นบนเวที	 ถึงจุดที่	 1	 ทำาความเคารพ											

และเดินต่อไปยังจุดที่	2		เมื่อถึงจุดที่	2	ให้ทำาความ

เคารพ	 	 จากนั้น เดินไปยังจุดที่ 	 3 	 ก้าวเท้ า															

ซ้าย-ขวา-ซ้ายชิด	 ไปยืนจุดที่	 4	 รับปริญญาบัตร	

(ไม่ต้องเอางาน)	

	 3.	 เมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว	 ให้ เ ชิญ

ปริญญาบัตรไว้แนบอกพร้อมชักเท้าขวาถอยหลัง

เฉียง	3	จังหวะ	ให้ถึงจุดที่	5	แล้วทำาความเคารพใน

จงัหวะที	่4	แลว้ใหห้มนุตวัไปทางขวาของตนเอง	เดนิ

ลงเวที

	 ให้ยื่นมือขวาที่ปลายนิ้วชิดติดกันจนถึง

ระดับที่กลางฝ่ามือขนานกับขอบตรงกึ่งกลาง

ปริญญาบัตร	 จับปกปริญญาบัตรให้แน่น	 แล้วดึง

มือกลับ	 เชิญปริญญาบัตรมาแนบที่อก	 ให้ปก

ปริญญาบัตรด้านท่ีมีตรามหาวิทยาลัยอยู่ด้านนอก

ให้ข้อศอกแนบลำาตัว	จนกว่าจะเข้าน่ังประจำาท่ีของตน

	4.	การรับปริญญาบัตรบนเวที
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    4.1  การเดนิและเขา้รบัปรญิญาบตัรบนเวที     4.2  การรับและการเชิญปริญญาบัตร 
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	 เมื่อรับปริญญาบัตรเสร็จสิ้น	 	 ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟน	 บัณฑิตทั้งหมดยืนขึ้น	 มือขวา					

เชิญปริญญาบัตรแนบอกทำาความเคารพพร้อมกัน	

 ผู้แทนบัณฑิตกล่าว(คนเดียว)
	 กราบเรียน	 พลเอกสุรยุทธ	 	 จุลานนท์	

ประธานองคมนตรี	 ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว	ข้าพเจ้าขออนุญาต	นำาบัณฑิตท่ีเข้ารับ

ปริญญาบัตรในวันน้ี	กล่าวคำาปฏิญาณดังต่อไปน้ี

 บัณฑิตกล่าวตามพร้อมกัน 

											ข้าพเจ้า	/	.....(กล่าวช่ือของตนเองทุกคน)....				

/ขอกล่าวคำาปฏิญาณต่อท่ีประชุม	/	อันพร้อมด้วย

พระรัตนตรัย	/	ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์	/	

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย	/	คณาจารย์แห่ง

มหาวิทยาลัยนเรศวร	/	ว่า	/	

	 เ ม่ือบัณฑิตกล่าวคำาปฏิญาณเสร็จ

เ รียบร้อยแล้ว	 ผู้แทนพระองค์มอบโอวาท													

เม่ือโอวาทจบให้บัณฑิตทุกคนทำาความเคารพโดย

การโค้งคำานับ	 1	 คร้ัง	 เม่ือเร่ิมบรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี	บัณฑิตทำาเคารพ	(ผู้ชายโค้ง

คำานับ	ผู้หญิงถอนสายบัว)	และทำาความเคารพอีก

คร้ังเม่ือเพลงจบ	

 1.  / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / 

พระมหากษัตริย์ / เหนือส่ิงอ่ืนใด

 2.  / ข้าพเจ้าจักรักษาประโยชน์ของ

ประเทศชาติ / ย่ิงกว่าประโยชน์อ่ืนใด

 3. / ข้าพเจ้าจักผดุงเกียรติและศักด์ิศรี 

/ แห่งมหาวิทยาลัยนเรศวร

 4.  / ข้าพเจ้าจักประพฤติตน / ให้ถึง

พร้อมด้วยคุณธรรมแห่งบัณฑิตทุกประการ
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	5.	การกล่าวคำาปฏิญาณและรับโอวาท 
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คู่มือการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
จัดทำาโดย

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำาบลท่าโพธิ์	อำาเภอเมือง		จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท์	0-5596-1210-6		http://www.sa.nu.ac.th

บัณฑิตสามารถเข้าชมวีดิทัศน์	รายละเอียดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรและข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับพิธีรับปริญญาบัตร	ได้ที่

http://www.sa.nu.ac.th

สอบถามข้อมูลได้ที่	กองกิจการนิสิต	มหาวิทยาลัยนเรศวร		โทรศัพท์	0-5596-1210-6

และในวันฝึกซ้อม-รับจริง	สอบถามข้อมูลได้ที่

จุดประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำาหรับบัณฑิต	อาคารอเนกประสงค์

	 ขอเชิญชวนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรทุกท่าน	ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบกองทุนการศึกษา									

															เพ่ือนิสิตมหาวิทยาลัย	เพ่ือเป็นทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์		

	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	facebook	:	กองทุนการศึกษาเพื่อนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร																			

               โทรศัพท์	0-5596-1216
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