กําหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22
มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันศุกรที่ 20 มกราคม 2560
13.00-17.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว ชําระคาบัตรงานเลี้ยง 400 บาท (รับของที่ระลึก
จากสมาคมศิษยเกา) หองทะเบียนฯ
รับชุดครุย (คาประกันชุด 1,000 บาท) หอง 1208
วันเสารที่ 21 มกราคม 2560
08.00-10.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตลงทะเบียนรายงานตัว ชําระคาบัตรงานเลี้ยง 400 บาท (รับของที่ระลึก
จากสมาคมศิษยเกา) หองทะเบียนฯ
รับชุดครุย (คาประกันชุด 1,000 บาท) หอง 1208
10.00-12.00 น. ประชุมชี้แจงขอปฏิบัติ บัณฑิต และ มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร
หอง AUDI อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00-15.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตซอมรับปริญญา
หอง AUDI อาคารคณะบริหารธุรกิจฯ
มหาบัณฑิตทุกหลักสูตร บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ บัณฑิตคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
และบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ
หอง 4201 อาคารคณะนิเทศศาสตร
บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร และบัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.00-15.15 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตจัดแถวตามลําดับคณะวิชา หนาอาคารคณะบริหารธุรกิจฯ
15.15-15.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวเขาสูบริเวณพิธีฯ
15.35-18.30 น. พิธีสวมฮูด และซอมรับปริญญา
18.30-20.30 น. งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตและมหาบัณฑิต ลานเพชรนิรันดร
วันอาทิตยที่ 22 มกราคม 2560
08.00-12.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถายภาพตามอัธยาศัย
12.30-13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเขาแถว เตรียมถายภาพหมู หนาอาคารดร.เทียม โชควัฒนา
13.00-14.30 น. ถายภาพหมูรวมกับกรรมการสภา คณาจารย หนาอาคารดร.เทียม โชควัฒนา
14.30-15.30 น. ถายภาพ ตามอัธยาศัย
15.30-16.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเขาแถวเตรียมความพรอม หนาอาคารคณะบริหารธุรกิจฯ
16.20-18.30 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร ณ อัฒจันทรกลางแจง
วันจันทรที่ 23 มกราคม 2560
09.00-13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตคืนชุดครุย หอง 1208

พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยเนชั่น
วันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ อัฒจันทรกลางแจง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลําปาง
ขอมูลวันที่ 11 มกราคม 2560

ขอปฏิบัติและขอหามของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในการเขารับปริญญาบัตร
*ขอใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกทานรักษาเวลาโดยเครงครัด
การแตงกาย

การแตงกายมหาบัณฑิตกอนสวมทับดวยชุดครุย

บัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก
ผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา ถุงเทาสีดํา รองเทาหุมสนหนังเรียบสีดํา และไมใสเครื่องประดับ
สวนมหาบัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยหรือสีสุภาพ สวมชุดสูทสีดําหรือ
สีกรมทา สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก ผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา ถุงเทาสีดํา รองเทาหุมสนหนังเรียบ
สีดํา และไมใสเครื่องประดับ
บัณฑิตหญิง ใหแตงเครื่องแบบนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย กระโปรงสีดํา
หรือสีกรมทา ความยาวเสมอเขา สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก ผมทรงสุภาพ หามปลอยผมยาว ใหรวบ
หรือเกลาใหเรียบรอย สวมรองเทาหุมสนปดมิดชิดสีดํา สนเตี้ย ไมมีลวดลายหรือโลหะประดับ สวมถุงนองสีเนื้อไมมี
ลวดลาย และไมใสเครื่องประดับ
สวนมหาบัณฑิตหญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมคอ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยสวมชุดสูท
สีดําหรือสีกรมทา กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา ความยาวเสมอเขา สวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก ผมสีดํา
หรือน้ําตาลทรงสุภาพ หามปลอยผมยาว ใหรวบหรือเกลาใหเรียบรอย รองเทาหุมสนปดมิดชิดสีดํา สนเตี้ย ไมมีลวดลาย
หรือโลหะประดับ สวมถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลาย และไมใสเครื่องประดับ
ขาราชการใหสวมเครื่องแบบปกติขาว และสวมทับดวยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก

การสวมหมวก

ใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตสวมหมวกตลอดเวลาในระหวางพิธีการ โดยใหพูอยูดานขวาของหมวก เมื่อกลาว
คําปฏิญาณตนเสร็จแลว ใหปดพูไปดานซายโดยพรอมเพรียงกัน
การโคงคํานับ

ใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตยืนตรงโคงคํานับพรอมกัน ณ จุดที่ 1, 2 และ 4
จุดที่ 1 เปนจุดเตรียมตัว โดยมหาบัณฑิตและบัณฑิตหันหนาเขาหาประธาน โคงคํานับ 1 ครั้ง
จุดที่ 2 เปนจุดรอฟงการเรียกชื่อ เพื่อกาวตอไปจุดที่ 3 โคงคํานับ 1 ครั้ง
จุดที่ 3 เปนจุดรับปริญญาบัตรจากประธาน ไมตองโคงคํานับ รับปริญญาบัตรแลวกาวถอยเฉียงขวาไปยังจุด
ที่ 4
จุดที่ 4 เปนจุดหมุนกลับตัว โคงคํานับ 1 ครั้ง แลวหมุนกลับตัวกาวเดินลงจากเวทีไปประจําที่นั่ง กอนนั่งลง
ใหโคงคํานับประธานในพิธีอีก 1 ครั้ง
การปรบมือ
1. ปรบมือใหแกมหาบัณฑิตคนแรกของพิธี
2. ปรบมือใหแกบัณฑิตที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุกคน ทุกคณะวิชา
3. ปรบมือใหแกบัณฑิตคนสุดทาย
การรับปริญญาบัตร

เมื่อถึงจุดที่ 3 จุดรับปริญญาบัตร ใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตยกแขนขวาใหอยูในระดับเดียวกับใบปริญญา
บัตรที่ประธานยื่นให โดยเทาจะอยูในลักษณะเทาชิด และใชมือจับใกลมุมลางขวา ใหฝามืออยูที่สวนลางของปริญญา
บัตร เมื่อรับปริญญาบัตรแลว ใหหมุนขอมือแนบใบปริญญาบัตรไวกับอก ทํามุมเฉียงเล็กนอย และใหปริญญาบัตรตั้ง
ไวตลอดเวลาจนถึงที่นั่ง

การกลาวคําปฏิญาณตน
เมื่อบัณฑิตคนสุดทายรับปริญญาบัตรเสร็จแลว ตัวแทนบัณฑิตจะเดินไปที่โพเดียมหนาเวที บัณฑิตและ
มหาบัณฑิตทุกคนยืนตรง แลวกลาวคําปฏิญาณตนตามผูแทนจนจบ
*ขณะรับฟงโอวาทจากประธานในพิธี ใหแนบปริญญาบัตรไวที่อกตลอดเวลา
คํากลาวปฏิญาณตนของบัณฑิตและมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ขาพเจา/ ...........(บัณฑิตกลาวชื่อตัว)........../ ผูไดรับปริญญาบัตร / ขอใหคําสัตยปฏิญาณ /
ตอสภามหาวิทยาลัย / คณาจารย / และทานผูมีเกียรติ / ณ ที่นี้วา / จะอุทิศกาย / ใจ / และสติปญญา / เพื่อ
เทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย / จะนําความรูและความสามารถ / ไปประกอบสัมมาอาชีวะ/ ดวยความ
วิริยะอุตสาหะ / และพากเพียร / ใหสมกับที่ไดร่ําเรียน / มาจากมหาวิทยาลัย / จะขอรักษา / ความเปนบัณฑิต /
อันทรงศักดิ์ / และสิทธิ์แหงปริญญา / เปนปญญาชน / อันทรงคา / ของประเทศชาติสืบไป
การถายภาพหมู

1. แตงชุดครุยวิทยฐานะใหถูกตอง และมารวมตัว ณ จุดนัดหมายกอนเวลา 15 นาที
2. ใหบณ
ั ฑิตและมหาบัณฑิตตั้งแถวตอน เรียงลําดับตามความสูง เพื่อเตรียมขึ้นอัฒจันทรถายภาพ
3. เมื่ อช า งภาพถ า ยภาพเสร็ จ แล ว ใหทุกคนยืน รออยูใ นแถว รอรั บ บัตรคิว เรีย งลํ าดับ ตามแถวที่ยื น
ถายภาพ **หามสลับแถวและสลับบัตรคิว**
4. เมื่อรับบัตรคิวแลว ใหเดินออกจากอัฒจันทรทันทีไปยังบริเวณที่จัดไว ใหกรอกขอมูลของบัณฑิต เชน
ชื่อ-นามสกุล คณะวิชา ที่อยู แลวนําไปใสในกลองที่เตรียมไวให

ขอหามปฏิบัติ
1. ผูที่ไมเขารวมพิธีสวมฮูดและรําลึกความเปนบัณฑิตและซอมรับปริญญาบัตร จะไมสามารถเขารวมพิธี
ประสาทปริญญาบัตรได
2. ไมกลัดดอกไมหรือเครื่องประดับทุกชนิดในพิธีการ
3. ไมสวมแวนตาดําในพิธีการ
4. ปดโทรศัพทมือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหวางพิธีการ
5. ไมพูดคุยกันในระหวางพิธีการ
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
รานอาหารใหบริการบริเวณใตถุนของแตละอาคาร และเต็นทอาหารบริเวณที่จอดรถดานหลังอาคาร
คณะบริหารธุรกิจฯ
การบริการดานปฐมพยาบาลเบื้องตน
จุดปฐมพยาบาลเบื้องตนอยูหองพยาบาล ชั้น 1 อาคารเอนกประสงค

การจราจรและที่จอดรถ
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยจะเปดเดินรถทางเดียว จากประตู 3 ทางเขาหลัก เลี้ยวซายตามถนน ผาน
อาคาร 5 เอนกประสงค ผานสนามกีฬา อาคารหอพัก และออกทางประตูที่ 4 (ใกลธนาคารกรุงเทพ)
ที่จอดรถสามารถจอดที่ 1.หลังอาคาร 5 เอนกประสงค 2.หลังอาคาร 4 คณะนิเทศศาสตรและสังคมศาสตรฯ
และ 3.หอพักนักศึกษา

ตัวอยางการถือหมวกและพาดฮูด

ขั้นตอนของพิธีการสวมฮูด
1. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ถือหมวกดวยมือซาย และพาดฮูดบนแขนขวา โดยหันแถบสีออกดานนอก
2. Marker หลักบนเวทีจะจัดใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตตั้งแถวรอบริเวณทางเดินกอนเดินขึ้นเวที
3. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถว และตรงขึ้นบนเวทีไปจนสุดแถว (หามยกมือไหวและทักทายอาจารย/
ผูบริหาร)
4. Marker จะใหสัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต แลวหันหนาเขาหาอาจารย/ผูบริหาร (หันซาย)
5. Marker หลักบนเวที ใหสัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทําความเคารพ
6. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ยื่นฮูดใหอาจารย/ผูบริหาร เสร็จแลวหันหลังยอลง (หันขวา)
7. เมื่ออาจารยสวมฮูดเสร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิตหันหนาเขาหาอาจารย/ผูบริหาร ยื่นหมวก แลวยอลง
(หมุนขวา)
8. เมื่ออาจารย/ผูบริหารสวมหมวกเสร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิตยืนตรง
9. Marker หลักบนเวที ใหสัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต ทําความเคารพ แลวหันขวาเดินลงจากเวที

