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กำำ�หนดการเข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตร
วัันที่่� 19 - 20 ธัันวาคม 2565
วัันจัันทร์์ที่่� 19 ธัันวาคม 2565 (ภาคเช้้า)
(จำำ�นวน 3,180 คน)
1. บััณฑิิตวิิทยาลััย (781)
2. วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (137)
3. วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น (บััณฑิิตศึึกษา) (33)
4. คณะเกษตรศาสตร์์ (271)
5. คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (415)
6. คณะศึึกษาศาสตร์์ (235)
7. คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ (469)
8. คณะแพทยศาสตร์์ (182)
9. คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี (384)
10. คณะสััตวแพทยศาสตร์์ (64)
11. คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (71)
12. คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ (138)

วัันอัังคารที่่� 20 ธัันวาคม 2565 (ภาคเช้้า)
(จำำ�นวน 3,011 คน)
1. คณะวิิทยาศาสตร์์ (351)
2. คณะทัันตแพทยศาสตร์์ (45)
3. คณะเทคโนโลยีี (106)
4. คณะเทคนิิคการแพทย์์ (109)
5. คณะเศรษฐศาสตร์์ (138)
6. คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (118)
7. วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่�น่ (ปริิญญาตรีี) (183)
8. คณะนิิติิศาสตร์์ (317)
9. คณะเภสััชศาสตร์์ (117)
10. วิิทยาลััยนานาชาติิ (104)
11. คณะสหวิิทยาการ (299)
12. วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ (252)
13. คณะพยาบาลศาสตร์์ (181)
14. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี ขอนแก่่น (148)
15. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
นครราชสีีมา (117)
16. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
สรรพสิิทธิิประสงค์์ (72)
17. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี สุุริินทร์์ (102)
18. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี อุุดรธานีี (149)
19. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
ศรีีมหาสารคาม (103)
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กำำ�หนดการฝึึกซ้้อม
วัันที่่� 16 - 18 ธัันวาคม 2565
(บััณฑิิตทุุกคนต้้องตรวจ ATK ที่่�คณะก่่อนการฝึึกซ้้อม)
วััน เวลา
วัันศุุกร์์ที่่� 16 ธัันวาคม 2565
ระดัับปริิญญาตรีี
08.30 - 09.00 น.
- รายงานตััว ณ คณะสัังกััด
09.00 - 16.30 น.
- ฝึึกซ้้อม ณ คณะสัังกััด

ภารกิิจฝ่่ายฝึึกซ้้อม
1. บััณฑิิตทุุกคณะฝึึกซ้้อมท่่าเฉพาะ
บุุคคล
2. อาจารย์์ผู้้�ฝึึกซ้้อมสาธิิตและ
ฝึึกซ้้อมท่่าเฉพาะบุุคคลให้้กับั
บััณฑิิตจนสามารถปฏิิบัติั ิ
ได้้ถููกต้้องตามที่่�กำ�ำ หนด จึึงยุุติิ
3. นัับจำำ�นวนและตรวจสอบชื่่�อ
ระดัับบััณฑิิตศึึกษา
บััณฑิิตและสำำ�รวจบััณฑิิตที่่�มีี
บััณฑิิตวิิทยาลััย
คุุณลัักษณะพิิเศษ
08.30 - 09.00 น.
4. ตรวจคััดกรองผู้ส้� งสััยจะติิดเชื้้�อ
- รายงานตััว ณ ศููนย์์ประชุุม
ไข้้หวััด เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
อเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก
(COVID 19) หรืือโรคติิดต่่อ
09.00 - 16.30 น.
ทางระบบหายใจที่่�รุุนแรง
- ฝึึกซ้้อม ณ ศููนย์์ประชุุม
5. ฝึึกซ้้อมโดยอ่่านรายชื่่�อบััณฑิิต
อเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก
(บััณฑิิต มหาบััณฑิิต และดุุษฎีี
อย่่างน้้อย 2 รอบ และให้้ได้้
บััณฑิิตต้้องสวมหน้้ากากอนามััย จำำ�นวนบััณฑิิตที่่�เข้้ารัับ
วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ
ระหว่่างการฝึึกซ้้อม)
พระราชทานปริิญญาบััตร
และวิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น
อย่่างน้้อย 35 คนต่่อนาทีี
(บััณฑิิตศึึกษา)
08.30 - 09.00 น.
- รายงานตััว ณ คณะสัังกััด
09.00 - 12.00 น.
- ฝึึกซ้้อม ณ คณะสัังกััด
13.00 - 16.30 น.
- วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ
ฝึึกซ้้อม ณ ศููนย์์ประชุุมอเนก
ประสงค์์กาญจนาภิิเษก
- วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น
(บััณฑิิตศึึกษา) ฝึึกซ้้อม
ณ คณะสัังกััด
หมายเหตุุ ผู้้�ประสานงานแจ้้งยอดบััณฑิิตที่่�เข้้ารัับการฝึึกซ้้อม ทางระบบออนไลน์์
		 ภายในเวลา 10.00 น. ของวัันที่่� 16 ธัันวาคม 2565
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กิิจกรรมการฝึึกซ้้อม
(แต่่งกายสุุภาพ ไม่่นุ่่�งสั้้�น และสวม
รองเท้้าคู่่�จริิง)
1. ลงชื่่�อ ตรวจสอบการสะกดชื่่�อ นามสกุุล
2. ฝึึกตั้้�งแถว
3. ฝึึกท่่าเฉพาะบุุคคล
- การยืืน การเดิิน
- การถวายความเคารพ
- การรัับปริิญญาบััตร
- การถืือปริิญญาบััตร
- การเดิินเข้้าที่่�นั่่�ง
- ฝึึกตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนในพิิธีีฯ

https://kku.world/c161265
QR CODE
แจ้้งยอดบััณฑิิต

วััน เวลา
วัันศุุกร์์ที่่� 16 ธัันวาคม 2565
วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
08.30 - 09.00 น.
- รายงานตััว ณ ศููนย์์ประชุุม
อเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก
(ชั้้�นล่่าง)
09.00 - 16.30 น.
- ฝึึกซ้้อม ณ ศููนย์์ประชุุม
อเนกประสงค์์กาญจนาภิิเษก
(ชั้้�นล่่าง)

หมายเหตุ

กิิจกรรมการฝึึกซ้้อม
(แต่งกายสุภาพ ไม่นุ่งสั้น และสวม
รองเท้าคู่จริง)
1. ลงชื่่�อ ตรวจสอบการสะกดชื่่�อ นามสกุุล
2. ฝึึกตั้้�งแถว
3. ฝึึกท่่าเฉพาะบุุคคล
- การยืืน การเดิิน
- การถวายความเคารพ
- การรัับปริิญญาบััตร
- การถืือปริิญญาบััตร
- การเดิินเข้้าที่่�นั่่�ง
- ฝึึกตามลำำ�ดัับขั้้�นตอนในพิิธีีฯ

ภารกิิจฝ่่ายฝึึกซ้้อม
1. บััณฑิิตทุุกคณะฝึึกซ้้อมท่่าเฉพาะ
บุุคคล
2. อาจารย์์ผู้้�ฝึึกซ้้อมสาธิิตและ
ฝึึกซ้้อมท่่าเฉพาะบุุคคลให้้กัับ
บััณฑิิตจนสามารถปฏิิบัติั ิได้้
ถููกต้้องตามที่่�กำ�ำ หนด จึึงยุุติิ
3. นัับจำำ�นวนและตรวจสอบ
ชื่่�อบััณฑิิตและสำำ�รวจบััณฑิิต
ที่่�มีคุี ุณลัักษณะพิิเศษ
4. ตรวจคััดกรองผู้ส้� งสััยจะติิดเชื้้�อ
ไข้้หวััด เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
(COVID 19) หรืือโรคติิดต่่อ
ทางระบบหายใจที่่�รุุนแรง
5. ฝึึกซ้้อมโดยอ่่านรายชื่่�อบััณฑิิต
(บััณฑิิต มหาบััณฑิิต และดุุษฎีี
อย่่างน้้อย 2 รอบ และให้้ได้้
บััณฑิิตต้้องสวมหน้้ากากอนามััย
จำำ�นวนบััณฑิิตที่่�เข้้ารัับ
ระหว่่างการฝึึกซ้้อม)
พระราชทานปริิญญาบััตร
อย่่างน้้อย 35 คนต่่อนาทีี
ผู้ประสานงานแจ้งยอดบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม ทางระบบออนไลน์
ภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2565

https://kku.world/c161265
QR CODE
แจ้้งยอดบััณฑิิต
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วัันซ้้อมใหญ่่ – วัันถ่่ายภาพบััณฑิิต
วัันเสาร์์ที่่� 17 ธัันวาคม 2565
(กลุ่่�มเข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตร วัันที่่� 19 ธัันวาคม 2565)
วััน เวลา เป็็นต้้นไป
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
07.00 น.
07.30 - 08.00 น.
08.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.
12.00 น.

กิิจกรรมการฝึึกซ้้อม
วัันซ้้อมใหญ่่
(แต่่งกายสุุภาพ สวมครุุย และสวมรองเท้้าคู่�จริ
่ งิ )
1. ตั้้�งแถวบนถนนหน้้าป้้ายศููนย์์ประชุุมฯ
2. เดิินแถวเข้้าศููนย์์ประชุุมฯ
3. เริ่่�มการฝึึกซ้้อมใหญ่่
- ชี้้�แจงขั้้�นตอนในพิิธีีพระราชทาน
ปริิญญาบััตร
- ฝึึกซ้้อมการรัับพระราชทานปริิญญาบััตร
เรีียงตามลำำ�ดัับคณะ
- ฝึึกกล่่าวคำำ�ปฏิิญาณ (กล่่าวนำำ�คำำ�ปฏิิญาณ)
4. ร่่วมงานสืืบทอดปณิิธานฯ
5. ฝึึกซ้้อมการเดิินออกจากศููนย์์ประชุุมฯ

ภารกิิจฝ่่ายฝึึกซ้้อม
1. ตรวจคััดกรองผู้้�สงสััยจะติิดเชื้้�อไข้้หวััด
เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID 19) หรืือ
โรคติิดต่่อทางระบบหายใจที่่�รุุนแรง
2. แจ้้งจำำ�นวนบััณฑิิตที่่�เข้้าฝึึกซ้้อม โดยบัันทึึก
ข้้อมููลชื่อ�่ - นามสกุุล ของบััณฑิิตที่่ข� าดซ้้อม
และบััณฑิิตที่่�มีคุี ณ
ุ ลัักษณะพิิเศษ บััณฑิิตที่่�มีี
ยศทางทหาร พร้้อมแนบคำำ�กราบบัังคมทููล
ส่่งที่่�โต๊๊ะประสานงาน (ประตูู N8)
3. ฝึึกซ้้อม โดยให้้ผู้้�อ่่านคำำ�กราบบัังคมทููล
ให้้ได้้ไม่่น้้อยกว่่า 35 คนต่่อนาทีี
4. บััณฑิิตต้้องสวมหน้้ากากอนามััย
ตลอดเวลาตลอดการฝึึกซ้้อม
5. ไม่่อนุุญาตให้้บััณฑิิตลุุกเข้้า-ออกจากที่่�นั่่�ง
ระหว่่างการฝึึกซ้้อมใหญ่่
6. ปิิดเครื่่�องมืือสื่่�อสารทุุกชนิิด
7. ให้้จััดรายชื่่�อบััณฑิิตที่่�มีีคุุณลัักษณะพิิเศษ
และ/หรืือไม่่สามารถนั่่�งในแถวได้้หลัังบััณฑิิต
คนสุุดท้้ายของคณะ และให้้มีีอาจารย์์
ดููแลทั้้�งในวัันฝึึกซ้้อมและวัันรัับจริิง
8. ปฏิิบััติิเหมืือนวัันจริิงทุุกประการ

ลำำ�ดัับคณะ
1. บััณฑิิตวิิทยาลััย (781)
2. วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (137)
3. วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่�น่
(บััณฑิิตศึึกษา) (33)
4. คณะเกษตรศาสตร์์ (271)
5. คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (415)
6. คณะศึึกษาศาสตร์์ (235)
7. คณะมนุุษยศาสตร์์และสัังคมศาสตร์์ (469) หมายเหตุุ คณะแจ้้งจำำ�นวนบััณฑิิต
8. คณะแพทยศาสตร์์ (182)
ณ โต๊๊ะประสานงาน
9. คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี (384)
10. คณะสััตวแพทยศาสตร์์ (64)
11. คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ (71)
12. คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ (138)
วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565
บััณฑิิตถ่่ายภาพหมู่่�ตามกำำ�หนดการ
13.30 น. เป็นต้นไป
ณ สถานที่่ที่� ่�มหาวิิทยาลััยกำำ�หนด
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วัันซ้้อมใหญ่่ – วัันถ่่ายภาพบััณฑิิต
วัันอาทิิตย์์ที่่� 18 ธัันวาคม 2565
(กลุ่่�มเข้้ารัับพระราชทานปริิญญาบััตร วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2565)
วััน เวลา เป็็นต้้นไป
วัันอาทิิตย์์ที่่� 18 ธัันวาคม 2565
07.00 น.
07.30 - 08.00 น.
08.00 - 11.00 น.

11.00 - 12.00 น.
12.00 น.

กิิจกรรมการฝึึกซ้้อม
วัันซ้้อมใหญ่่
(แต่่งกายสุุภาพ สวมครุุย และสวมรองเท้้าคู่�จริ
่ งิ )
1. ตั้้�งแถวบนถนนหน้้าป้้ายศููนย์์ประชุุมฯ
2. เดิินแถวเข้้าศููนย์์ประชุุมฯ
3. เริ่่�มการฝึึกซ้้อมใหญ่่
- ชี้้�แจงขั้้�นตอนในพิิธีีพระราชทาน
ปริิญญาบััตร
- ฝึึกซ้้อมการรัับพระราชทานปริิญญาบััตร
เรีียงตามลำำ�ดัับคณะ
- ฝึึกกล่่าวคำำ�ปฏิิญาณ
(กล่่าวนำำ�คำำ�ปฏิิญาณ)
4. ร่่วมงานสืืบทอดปณิิธานฯ
5. ฝึึกซ้้อมการเดิินออกจากศููนย์์ประชุุมฯ

ภารกิิจฝ่่ายฝึึกซ้้อม
1. ตรวจคััดกรองผู้้�สงสััยจะติิดเชื้้�อไข้้หวััด
เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID 19) หรืือ
โรคติิดต่่อทางระบบหายใจที่่�รุุนแรง
2. แจ้้งจำำ�นวนบััณฑิิตที่่�เข้้าฝึึกซ้้อม โดยบัันทึึก
ข้้อมููลชื่อ�่ – นามสกุุล ของบััณฑิิตที่่ข� าดซ้้อม
และบััณฑิิตที่่มี� คุี ณ
ุ ลัักษณะพิิเศษ บััณฑิิตที่่มี� ี
ยศทางทหาร พร้้อมแนบคำำ�กราบบัังคมทููล
ส่่งที่่�โต๊๊ะประสานงาน (ประตูู N8)
3. ฝึึกซ้้อม โดยให้้ผู้้�อ่่านคำำ�กราบบัังคมทููล
ให้้ได้้ไม่่น้้อยกว่่า 35 คนต่่อนาทีี
4. บััณฑิิตต้้องสวมหน้้ากากอนามััย
ตลอดเวลาตลอดการฝึึกซ้้อม
5. ไม่่อนุุญาตให้้บััณฑิิตลุุกเข้้า-ออกจากที่่�นั่่�ง
ระหว่่างการฝึึกซ้้อมใหญ่่
6. ปิิดเครื่่�องมืือสื่่�อสารทุุกชนิิด
7. ให้้จััดรายชื่่�อบััณฑิิตที่่�มีคุี ุณลัักษณะพิิเศษ
และ/หรืือไม่่สามารถนั่่�งในแถวได้้หลัังบััณฑิิต
คนสุุดท้้ายของคณะ และให้้มีีอาจารย์์
ดููแลทั้้�งในวัันฝึึกซ้้อมและวัันรัับจริิง
8. ปฏิิบััติิเหมืือนวัันจริิงทุุกประการ

ลำำ�ดัับคณะ
1. คณะวิิทยาศาสตร์์ (351)
2. คณะทัันตแพทยศาสตร์์ (45)
3. คณะเทคโนโลยีี (106)
4. คณะเทคนิิคการแพทย์์ (109)
5. คณะเศรษฐศาสตร์์ (138)
6. คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (118)
7. วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่�น่ (ปริิญญาตรีี) หมายเหตุุ คณะแจ้้งจำำ�นวนบััณฑิิต
(183)
ณ โต๊๊ะประสานงาน
8. คณะนิิติิศาสตร์์ (317)
9. คณะเภสััชศาสตร์์ (117)
10. วิิทยาลััยนานาชาติิ (104)
11. คณะสหวิิทยาการ (299)
12. วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ (252)
13. คณะพยาบาลศาสตร์์ (181)
14. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี ขอนแก่่น
(148)
15. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
นครราชสีีมา (117)
16. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
สรรพสิิทธิิประสงค์์ (72)
17. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี สุุริินทร์์
(102)
18. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี อุุดรธานีี
(149)
19. วิิทยาลััยพยาบาลบรมราชชนนีี
ศรีีมหาสารคาม (103)
วัันอาทิิตย์์ที่่� 18 ธัันวาคม 2565
บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ตามก�ำหนดการ
13.30 น. เป็็นต้้นไป
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยก�ำหนด
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วัันรัับพระราชทานปริิญญาบััตร วัันจัันทร์์ที่่� 19 ธัันวาคม 2565 และ
วัันอัังคารที่่� 20 ธัันวาคม 2565
วััน เวลา เป็็นต้้นไป
วัันจัันทร์์ที่่� 19 ธัันวาคม 2565
และ
วัันอัังคารที่่� 20 ธัันวาคม 2565

กิิจกรรม
- เวลา 06.30 น. ตั้้�งแถวบริิเวณถนนหน้้าศููนย์์ประชุุมฯ ด้้านถนนสีีฐาน
- เวลา 07.30 น. เคลื่่�อนขบวนเข้้าสู่่�บริิเวณพิิธีีฯ
- เวลาประมาณ 09.00 น. เริ่่�มพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร
- เวลาประมาณ 12.00 น. เสร็็จพิิธีีฯ บััณฑิิตเดิินแถวออกจากศููนย์์ประชุุมฯ
4 แถว ผ่่านลานธงอย่่างเป็็นระเบีียบ เดิินผ่่านป้้ายศููนย์์ประชุุม ฯ
ไปตามถนนทางคณะนิิติิศาสตร์์ และถนนทางหอศิิลปวััฒนธรรม
การคััดกรองบััณฑิิตก่่อนเข้้าบริิเวณพิิธีีโดยคณะกรรมการดำำ�เนิินการด้้านปฐมพยาบาล
(จุุดคััดกรองเริ่่�มปฏิิบัติั ิงาน 05.00 น.)
ตรวจคััดกรองบััณฑิิตก่่อนเข้้าบริิเวณพิิธีี โดยตั้้�งจุุดคััดกรองจำำ�นวน 2 จุุด คืือ
1. ถนนฝั่่�งหอศิิลปวััฒนธรรม
2. ถนนฝั่่�งคณะนิิติิศาสตร์์
อาจารย์์ฝ่่ายฝึึกซ้้อมบััณฑิิต
- ขอความกรุุณานััดบััณฑิิตหลัังเวลาที่่จุ� ุดคััดกรองเริ่่�มปฏิิบััติิงาน
- ตรวจสอบว่่าบัณ
ั ฑิิตทุุกคนได้้รับั การตรวจคััดกรองผู้้�สงสััยจะติิดเชื้้�อไข้้หวััด เชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID 19)
หรืือโรคติิดต่่อทางระบบหายใจที่่�รุุนแรงเรีียบร้้อยแล้้ว
- ตรวจสอบความเรีียบร้้อยในการแต่่งกายของบััณฑิิต ทรงผม สีีผม
- ตรวจสอบจำำ�นวนบััณฑิิต ชื่่�อ – นามสกุุล ของผู้้�ไม่่มา (ระหว่่างการตั้้�งแถว)
- แจ้้งจำำ�นวนบััณฑิิต ชื่่�อ – นามสกุุล ของผู้้�ไม่่มารายงานตััว (ก่่อนที่่�บััณฑิิตคนแรกของกลุ่่�มเริ่่�มเดิิน)
- อาจารย์์ฝ่่ายฝึึกซ้้อมนั่่�งประจำำ�ที่่�ตามที่่�กำำ�หนดไว้้
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การจััดแถวและการเดิินแถวเข้้าสู่่�ที่่�นั่่�ง
วัันที่่� 19 ธัันวาคม 2565
บันไดขึ้น

บันไดลง

เวที

ก = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)

ค = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)

- บััณฑิิตวิิทยาลััย (1-781)
- วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (1-137)
- วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น (บััณฑิิตศึึกษา)
(1-33)
- คณะเกษตรศาสตร์์ (1-149=149)

คณะศึึกษาศาสตร์์ (1-235)
คณะมนุุษยศาสตร์์ (1-469)
คณะแพทยศาสตร์์ (1-182)
คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี
(1-214=214)

2

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่�น่
(บััณฑิิตศึึกษา) (1-33)
คณะเกษตรศาสตร์์ (1-271)
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (1-415)

คณะศึึกษาศาสตร์์ (1-235)
คณะมนุุษยศาสตร์์ฯ (1-469)
คณะแพทยศาสตร์์ (1-182)

1 2 3 4 5 6 7 8

บััณฑิิตวิิทยาลััย (1-781)
วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษา
การจััดการ (1-137)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

บันได

คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี
(1-384)
คณะสััตวแพทยศาสตร์์ (1-64)
คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
(1-71)
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์
(1-138)

ง = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี
(215-384=170)
- คณะสััตวแพทยศาสตร์์ (1-64)
- คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
(1-71)
- คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ (1-138)

ข = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะเกษตรศาสตร์์
(150-271=122)
- คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (1-415)

1 2 3 4 5 6 7 8

บันได

-
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การเดิินออกจากศููนย์์ประชุุมหลัังเสร็็จพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร
วัันที่่� 19 ธัันวาคม 2565
บันไดขึ้น

บันไดลง

เวที

ก = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)

ค = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)

- บััณฑิิตวิิทยาลััย (1-781)
- วิิทยาลััยบััณฑิิตศึึกษาการจััดการ (1-137)
- วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น
(บััณฑิิตศึึกษา) (1-33)
- คณะเกษตรศาสตร์์ (1-149=149)

บันได

- คณะศึึกษาศาสตร์์ (1-235)
- คณะมนุุษยศาสตร์์ฯ (1-469)
- คณะแพทยศาสตร์์ (1-182)
- คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี
(1-214=214)
ง = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะบริิหารธุุรกิิจและการบััญชีี
(215-384=170)
- คณะสััตวแพทยศาสตร์์ (1-64)
- คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
(1-71)
- คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ (1-138)

ข = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะเกษตรศาสตร์์
(150-271=122)
- คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ (1-415)

บัันไดซ้้าย

บัันไดกลาง

บันได

บัันไดขวา

ลานธง
คณะนิิติศิ าสตร์์			
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ถนน			

หอศิิลปวััฒนธรรม

การจััดแถวและการเดิินแถวเข้้าสู่่�ที่่�นั่่�ง
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2565
บันไดขึ้น

บันไดลง

เวที

ก = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)
- คณะวิิทยาศาสตร์์ (1-351)
- คณะทัันตแพทยศาสตร์์ (1-45)
- คณะเทคโนโลยีี (1-106)
- คณะเทคนิิคการแพทย์์ (1-109)
- คณะเศรษฐศาสตร์์ (1-138)
- คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (1-118)
- วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น (ป.ตรีี) (1-183)
- คณะนิิติิศาสตร์์ (1-50=50)

ค = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)
- วิิทยาลััยนานาชาติิ (1-104)
- คณะสหวิิทยาการ (1-299)
- วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ (1-252)
- คณะพยาบาลศาสตร์์ (1-181)
- วพบ.ขอนแก่่น (1-148)
- วพบ.นครราชสีีมา (1-116)

บันได

3

4

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8

คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (1-118)
วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่�น่
(ป.ตรีี) (1-183)
คณะนิิติิศาสตร์์ (1-317)
คณะเภสััชศาสตร์์ (1-117)

วิิทยาลััยนานาชาติิ (1-104)
คณะสหวิิทยาการ (1-299)
วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์
(1-252)
คณะพยาบาลศาสตร์์ (1-181)

1 2 3 4 5 6 7 8

คณะวิิทยาศาสตร์์ (1-351)
คณะทัันตแพทยศาสตร์์ (1-45)
คณะเทคโนโลยีี (1-106)
คณะเทคนิิคการแพทย์์ (1-109)
คณะเศรษฐศาสตร์์ (1-138)

1 2 3 4 5 6 7 8

2

1 2 3 4 5 6 7 8

1

บันได

วพบ.ขอนแก่่น (1-148)
วพบ.นครราชสีีมา (1-117)
วพบ.สรรพสิิทธิิประสงค์์ (1-72)
วพบ.สุุริินทร์์ (1-102)
วพบ.อุุดรธานีี (1-149)
วพบ.ศรีีมหาสารคาม (1-103)

ง = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- วพบ.นครราชสีีมา (117=1)
- วพบ.สรรพสิิทธิ์์�ประสงค์์ (1-72)
- วพบ.สุุริินทร์์ (1-102)
- วพบ.อุุดรธานีี (1-149)
- วพบ.ศรีีมหาสารคาม (1-103)

ข = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะนิิติิศาสตร์์ (51-317=267)
- คณะเภสััชศาสตร์์ (1-117)
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การเดิินออกจากศููนย์์ประชุุมหลัังเสร็็จพิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร
วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2565
บันไดขึ้น

บันไดลง

เวที

ก = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)
- คณะวิิทยาศาสตร์์ (1-351)
- คณะทัันตแพทยศาสตร์์ (1-45)
- คณะเทคโนโลยีี (1-106)
- คณะเทคนิิคการแพทย์์ (1-109)
- คณะเศรษฐศาสตร์์ (1-138)
- คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ (1-118)
- วิิทยาลััยการปกครองท้้องถิ่่�น (ป.ตรีี) (1-183)
- คณะนิิติิศาสตร์์ (1-50=50)

ค = 1,100 ที่นั่ง (22 แถว ๆ ละ 50 ตัว)
- วิิทยาลััยนานาชาติิ (1-104)
- คณะสหวิิทยาการ (1-299)
- วิิทยาลััยการคอมพิิวเตอร์์ (1-252)
- คณะพยาบาลศาสตร์์ (1-181)
- วพบ.ขอนแก่่น (1-148)
- วพบ.นครราชสีีมา (1-116)
ง = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- วพบ.นครราชสีีมา (117=1)
- วพบ.สรรพสิิทธิิประสงค์์ (1-72)
- วพบ.สุุริินทร์์ (1-102)
- วพบ.อุุดรธานีี (1-149)
- วพบ.ศรีีมหาสารคาม (1-103)

ข = 560 ที่นั่ง (14 แถว ๆ ละ 40 ตัว)
- คณะนิิติิศาสตร์์ (51-317=267)
- คณะเภสััชศาสตร์์ (1-117)
บันได

บัันไดซ้้าย

บัันไดกลาง

บันได

บัันไดขวา

ลานธง
คณะนิิติศิ าสตร์์			
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ถนน			

หอศิิลปวััฒนธรรม

45 องศา

.ม.

70 ซ

ง
+1

ข
+1

บันได

+1
(เมื่อลุกจากที่นั่งก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

+1
(เมื่อลุกจากที่นั่งก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

บันได

บันไดลง

* จุดที่คนแรกของคณะยืนรอ

+ จุดถวายความเคารพ

ค

1.40 เมตร
60 ซ.ม.

+4

ให้ชำ�เลืองขวาก่อนถอย แล้วสืบเท้าขวา ผู้หญิงถอย 5 ก้าว ผู้ชายถอย
4 ก้าว ถวายความเคารพ แล้วหมุนขวาและเดินลงจากเวที

ก

เดินรักษาระยะห่างประมาณ 1 ม.

3

45 องศา

2+

*

บันไดขึ้น

1 เมตร

30 ซ.ม.

ที่ประทับ

ผังการเดินขึ้นเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจุดถวายความเคารพ

เข้าสู่ที่นั่งตามที่กำ�หนดไว้ ก่อนนั่งให้ถวายความเคารพ
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บันได

บันไดขึ้น

ง
+5

+5

+5

+5

ข

ค

+4

ก

เดินรักษาระยะห่างประมาณ 1 ม.

3

ที่ประทับ

บันได

บันไดลง

+ จุดถวายความเคารพ คือจุดที่ 4 และ 5

ผังการเดินลงเวทีรับพระราชทานปริญญาบัตร และจุดถวายความเคารพ

*
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คู่มือการดูแลรักษาชุดครุย
คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุุดครุุยตามประกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น ฉบัับที่่� 637/2560 เรื่่�อง ครุุยวิิทยฐานะ เข็็มวิิทยฐานะ
ชุดครุและครุุ
ยตามประกาศมหาวิ
ยขอนแก่
น ฉบั
บที่ 637/2560
เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
ยประจำำ�ตำ�ำ แหน่่ทงยาลั
ของมหาวิิ
ทยาลัั
ยขอนแก่่
น พ.ศ. 2560
และครุ
ประจ�
าต�าCARD
แหน่งของมหาวิ
ขอนแก่นกพ.ศ.
2560 ติ
เริ่่�มใช้้ในปีี 2560 ที่่�ปลายชุุดทั้้�งสองข้้
าง ยจะมีี
RFID
บรรจุุอยู่่� เพื่ทยาลั
อ่� ใช้้ใยนการบัันทึึ
ข้้อมููลของบััณฑิ

R
F
I
D

ที่่�จะเข้้ดาทัรัับพระราชทานปริิญญาบััตร
เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุ
้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบัณฑิต
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

RFID

RFID

RFID

RFID

วิธีดูแลรักษาชุดครุย
วิิธีีดููแลรัักษาชุุดครุุ
1.ย ห้ามน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก เช่น

1. ห้้ามนำำ�ไปซัักบริ
เพราะจะทำำ
เวณคอด้�าให้้
นในRFID
แล้วCARD
ผึ่งให้แห้เสีีงยหายได้้ ให้้ใช้้แปรงสีีฟัันชุุบน้ำำ��สบู่่�แล้้วถููในส่่วนที่่�สกปรก เช่่น
จะท�าให้ RFID
CARD
เสี
ย
หายได้
ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก
บริิเวณคอด้้
า
นใน
แล้้
วผึ่่
ง
�
ให้้
แ
ห้้
ง
2. ห้ามรีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้
2. ห้้ามรีีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะทำำ�ให้้แถบทองละลายได้้
น แล้วผึ่งให้แ3.ห้ควรเก็็
ง บให้้3.พ้้นควรเก็
บให้ป้้พอ้นงกัั
แสงแดด
ป้องกั
ซีดจาง ไม่สวยงาม
แสงแดด
นสีีซีีดจาง
ไม่่นสสีวยงาม
4. เมื่่�อได้้รัับชุ
ุดครุุว ยควรน�
ออกจากถุุ
ก และใส่่
ไว้้ในถุุ
คลุุมหรืือแขวนชุุ
ครุุยอไว้้
4. ุดครุุ
เมืย่อแล้้
ได้รวับควรนำำ
ชุดครุ�ชุ
ยแล้
าชุดครุงพลาสติิ
ยออกจากถุ
งพลาสติ
ก งและใส่
ไว้ในถุงคลุมดหรื
แขวนชุดครุยไว้
บริิเวณที่่�เป็็นรอยพัั
บจ่เะได้้
ลายตัับวจะได้คลายตัว
บริเวณที
ป็นครอยพั
ข้้อควรระวััง ข้อควรระวัง

ดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้

ด ป้องกันสีซ1. ีดบริิจาง
ไม่สดครุุวยงาม
เวณปลายชุุ
ยทั้้�งสองข้้างมีีการบรรจุุ RFID CARD ไม่่ควรนำำ�ไปซััก เพราะจะทำำ�ให้้ RFID CARD
1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD

เสีียหายได้้
เสียหายได้
2. ห้้ามพัับ หััก หรืืองอ
บริิเวณปลายชุุดครุุยทั้้�งสองข้้าง ซึ่่�งมีี RFID CARD บรรจุุอยู่่� เพราะจะทำำ�ให้้ RFID
ห้ามพับานข้้
หักอมููหรืลของบัั
องอ บริ
ดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID
CARD ไม่่2.สามารถอ่่
ณฑิิเวณปลายชุ
ตได้้
CARD ไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้
จะได้คลายตัว
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คำ�ชี้แจงการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
1.	บัณฑิตแตละคณะจะเดินเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเปนรายคณะตามลำ�ดับ บัณฑิตหัวแถวจะเปนผู
ใหสัญญาณการลุกขึ้นยืน ใหบัณฑิตในแตละแถวยืนขึ้นพรอมกัน แลวถวายความเคารพ (จุดที่ 1) จากนั้น
จึงเดินแถวเพื่อเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามแผนผังที่แสดงในเอกสาร
2. เมื่อขึ้นบนเวทีแลว เว้นระยะตามที่กำ�หนดไว้ สำ�รวม
3. การถวายความเคารพขณะที่อยูบนเวที ใหกระทำ�ที่ 2 ตำ�แหนง คือ จุดที่ 2 และ 4
4. เมื่อลงจากเวทีแลวใหเดินเขาที่นั่งตามแผนผัง และถวายความเคารพกอนนั่ง 1 ครั้ง (จุดที่ 5)
จุดที่บัณฑิตตองใหความสำ�คัญเปนพิเศษ คือ
จุดที่ 3
- ตองกาวเทาขวาใหถึงจุดโดยเหยียบบนเครื่องหมาย แลวกาวเทาซายชิด
- เทาชิด ยื่นมือขวารับใบปริญญาใหถึง จับปริญญาบัตรแลวชักมือกลับ ถือปริญญาบัตรแนบอก ตามองที่	
ปริญญาบัตรเทานั้น แลวชำ�เลืองขวากอนสืบเทาขวา เพื่อถอย
- กาวถอยหลังใหกาวอยางรวดเร็ว ระวังโดนเพื่อนชนลม
จุดที่ 4
- อยาลืมถวายความเคารพกอนหันออกทางขวา
จุดที่ 5
- เมื่อถึงที่นั่ง กอนนั่งอยาลืมถวายความเคารพ
แบบมาตรฐานในการถวายความเคารพ
สำ�หรับบัณฑิตชาย เรียกวา การโคงคำ�นับ
1. หยุดนิ่งยืนตรง
2. ใชสวนบนของรางกายตั้งแตเอวโคงไปขางหนา มือแนบชิด ติดลำ�ตัว โดยไมเกร็งแขน คอมศีรษะลงเล็กนอย
สงางามแตรวดเร็ว
3. คืนลำ�ตัวใหตั้งตรง
แบบมาตรฐานในการถวายความเคารพ สำ�หรับบัณฑิตหญิงเรียกวา ถอนสายบัว
1.
2.
3.
4.
5.
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หยุดนิ่งยืนตรง
เทาขวาเปนหลัก ชักเทาซายไปขางหลัง พรอม ๆ กับการยอตัวลง และคอมศีรษะลงเล็กนอย
มือทั้งสองวางประสานบนหัวเข่าขวา โดยหงายมือซ้ายและคว่ำ�มือขวาทับมือซ้าย
ใชเทาขวาหนาที่งออยูดันตัวขึ้นตรง พรอมกับดึงเทาซ้ายกลับมายืนเสมอกัน มือสองข้างแนบลำ�ตัว
ใหระวังเทาเหยียบชายครุย แลวทำ�ใหสะดุด เวลาลุกขึ้น จึงไมใหสวมรองเทาสนแหลมและสูงมาก

แบบมาตรฐานการรับบพระร�ชท�นปริ
พระราชทานปริญ
ญญ�บั
ญาบัตตรร (ไม่
(ไมตต้อองเอางาน)
แบบม�ตรฐ�นก�รรั
งเอ�ง�น)

นิ้วทั้ง ๔ เรียงชิด
ติดกัน นิ้วหัวแม่มือ
ห่างออกเล็กน้อย

มือขวาเหยียดตรงระดับ
สันปกปริญญาบัตร

ที่ประทับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

มือจับปริญญาบัตรแล้ว
ซักมือกลับ ม้วนข้อมือ
ถือปริญญาบัตรแนบอก
สันปกปริญญาบัตร

ไมตองเอางานในการรับพระราชทานปริญญาบัตร (โปรดดูภาพประกอบคำ�อธิบาย ไมตองกระดกขอมือ)
ไม่ต้องเอ�ง�นในก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (โปรดดูภ�พประกอบคำ�อธิบ�ย ไม่ต้องกระดกข้อมือ)
1. ณ จุดที่ 3 เทาชิด เหยียบที่เครื่องหมาย (ตองเขาใหถึงจุดเครื่องหมาย) ยืนตรง ชักขอศอกขวาขึ้นแลว ยื่นแขน
1. ณ จุดที่ 4 เท้าชิด เหยียบที่เครื่องหมาย (ต้องเข้าให้ถึงจุดเครื่องหมาย) ยืนตรง ชักข้อศอกขวาขึ้นแล้ว ยื่นแขน
ขวาออกไปขางหนาเหยียดมือขวาตรงระดับปกปริญญาบัตร ใหขอศอกเปนจุดสำ�หรับปรับ ระยะสั้น - ยาว ของ
ขวาออกไปข้างหน้าเหยียดมือขวาตรงระดับปกปริญญาบัตร ให้ข้อศอกเป็นจุดสำาหรับปรับ ระยะสั้น - ยาว ของ
แตละบุคคล ที่สำ�คัญตองใหขอมือถึงและอยูระดับเดียวกันกับปริญญาบัตร สายตามองที่ปริญญาบัตรเทานั้น
แต่ละบุคคล ที่สำาคัญต้องให้ข้อมือถึงและอยู่ระดับเดียวกันกับปริญญาบัตร สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น
2.	ฝามือขวานิ้วชี้ - กลาง - นาง - กอย ชิดติดกัน หัวแมมือหางออกเล็กนอย
2. ฝ่ามือขวานิ้วชี้ - กลาง - นาง - ก้อย ชิดติดกัน หัวแม่มือห่างออกเล็กน้อย
3.	จับปริญญาบัตร โดยนิ้วหัวแมมืออยูดานบน อีก 4 นิ้ว อยูดานลางและจับปริญญาบัตรเต็มครึ่งลางดานขวา
3. จับปริญญาบัตร โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน อีก 4 นิ้ว อยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็มครึ่งล่างด้านขวา
4. เมื่ อ มื อ จั บ ปริ ญ ญาบั ต รแลว ดึ ง มื อ กลั บ พร อ มกั บ มวนข อ มื อ เข า แนบอก โดยให หั ว แม มื อ อยู ด  า นบน
4. เมื่ อ มื อ จั บ ปริ ญ ญาบั ต รแล้ ว ดึ ง มื อ กลั บ พร้ อ มกั บ ม้ ว นข้ อ มื อ เข้ า แนบอก โดยให้ หั ว แม่ มื อ อยู่ ด ้ า นบน
ของปกปริญญาบัตร
ของปกปริญญาบัตร
5. การถืือปริิญญาบััตรให้แนบอกด้านขวาในลัักษณะถนััดมืือ ห้ามลดต่ำำ��ลงในขณะเดิินกลัับที่่�นั่่�ง ตััวปริิญญาบััตร
5. การถือปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดตำ่าลงในขณะเดินกลับที่นั่ง ตัวปริญญาบัตร
ที่่�แนบอกควรอยู่่�ในลัักษณะค่อนข้างตั้้�งตรง
ที่แนบอกควรอย่ ูในลักษณะค่อนข้างตั้งตรง
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แบบม�ตรฐ�นในก�รเดิ
แบบมาตรฐานในการเดินเมื่อ่อถถือื ปริญญ�บั
ญาบัตร
1. ปริญญาบัตรแนบอกด้
ปริญญาบัตร มีเฉพาะ
รแนบอกดานขวา ตราสถาบันฯ บนปกปริญญาบัตรจะอย่
รจะอยูด้า นหน้
นหนา มือที่ถ่ถืืออปริ
หัวแม่
ออยู่ด ้า นหลังปกปริญญาบัตร และถื
แมม ือเท่
เทา นั้นที่อย่ยูด ้า นหน้
นหนา ปกปริญญาบัตร นิ้ว้วที่เหลื
หลืออย
และถืออ ในลักษณะ
ที่ไม่มเกร็ง
2. เดิ
าระดับอก เมื
ถวายความเคารพแล้ว
เดิินอย่างสำ
งสำำา�รวมจนถึ
รวมจนถึึงท่ท่ี่่ี่น�นั่่ั่ง� โดยห้ามลดปริ
มลดปริิญญาบั
ญาบััตรตำ
รต่ำำ่า��ลลงกว่
งกวาระดัั
เมื่่่อ� ถึถึึงทีที่่�่นนั่่ั่ง� ให้
ใหถวายความเคารพแลว
นันั่่�่งอย่างสำ
งสำำา�รวมจนสิ
รวมจนสิ้้้น� สุสุุดพิพิิธธีีฯ

ก�รยื
�ที่ประทับ
การยืน ก�รเดิ
การเดิน ก�รนั
การนั่ง หน้
หนาที่
บัณฑิตต้ตองสำา�รวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อย่ยูห น้นา ที่ประทับและฝึ
กการยืนื การเดิน การนั่ง
และฝกการย
ของตนให้
ของตนใหถูถูกวิธี ดังนี้
ก�รยื
อหน้�ที่ประทับ
ให้
การยืนต่ตอหนาที่
ใหยืนตรง ขาชิด ปลายเท้
ปลายเทาห่หางกันเล็กน้นอย แขนและมือทั้งสองข้
สองขาง แนบลำา�ตัว
สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่
รเทานั้น
ก�รเดิ
อหน้�ที่ประทับ
ให้
วงก้าวไม่
การเดินต่ตอหนาที่
ใหเดินอย่
อยางสำา�รวม หลังตรง แขนแนบลำา�ตัวไม่
ไมโยกศีรษะ ช่ชวงก
วไมยาว
หรือสั้นเกินควร
ก�รนั
อหน้�ที่ประทับ
ให้
วยอาการสำา�รวมและสงบ ไม่
ห้าง ไม่
ถอดรองเท้า ไม่
การนั่งต่ตอหนาที่
ใหนั่งด้ดวยอาการสำ
ไมไขว่
ขวห
ไมถอดรองเท
ไมพัด ไม่
ไมเปิปด
ปริญญาบัตรหรือสูจิบัตรอ่
รอาน
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ขอควรปฏิบัติสำ�หรับบัณฑิต
1. ตรงตอเวลาทั้งในวันฝกซอมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ขยันฝกซอม ทั้งการฝกซอมที่คณะตนสังกัด ฝกซอมรวม และฝกซอมดวยตนเองหรือในหมูเพื่อนบัณฑิตดวยกัน
3.	ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหเขาใจชัดเจน
4. สวมรองเทาที่จะใชในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เขาฝกซอม เพื่อปองกันปญหารองเทากัด และ
ใหกรรมการฝายฝกซอมไดตรวจวารองเทานั้นถูกตองตามระเบียบหรือไม
5.	บัณฑิตควรจัดการเรื่องที่พัก และการเดินทางใหผูปกครองและญาติ ใหเรียบรอยกอนวันซอมใหญและวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตจะไมไดรับอนุญาตใหออกจากบริเวณพิธีฯ
6.	บัณฑิตควรนอนพักใหเพียงพอในคืนกอนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไมควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่น ๆ
7. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร กอนเขาพิธีฯ บัณฑิตไมควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือที่เสี่ยง ตอการ
ทำ�ใหทองเสีย ทองผูก หรือปสสาวะบอย
8. ขณะนั่งในหองพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอยางสำ�รวม หลังตรง ชิดขาใหเรียบรอย ไมไขวหาง ไมถอดรองเทา ควรจัด
ชายครุยใหเรียบรอยตลอดเวลา เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจทำ�ใหครุยขาดได
9. ขณะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อที่อานผิดพลาดหรือไมตรงกับลำ�ดับของตน ไมตองชะงักรอ
ใหเดินเขาไปรับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำ�ดับเปนปกติ
10. เมื่อเกิดปญหาเฉพาะหนาขึ้น เชน เสียหลัก ยืนเซ สนรองเทาติดครุยขณะอยูหนาพระพักตร ใหบัณฑิตตั้งสติ
ใหมั่นคงแลวคอย ๆ แกไขปญหานั้นเอง
11.	บัณฑิตควรแตงหนาและผมแตพองาม
12. หากบัณฑิตมีความจำ�เปนที่ตองไดรับความชวยเหลือในหองพิธีฯ ใหยกมือขวาเพื่ออาจารยผูควบคุมแถวจะได
ใหความชวยเหลือ
13.	บัณฑิตควรรับประทานอาหารใหเรียบรอยกอนถึงเวลาตั้งแถว

ขอห้ามสำ�หรับบัณฑิต
1. หาม ขาดการฝกซอม ทัง้ การซอมยอยทคี่ ณะ และการซอมใหญที่ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก
บัณฑิตตองเซ็นชื่อรายงานตัวไวเปนหลักฐาน บัณฑิตที่ขาดการฝกซอม คณะกรรมการจะพิจารณา
ตัดสิทธิ์ การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
2. หาม นำ�สิ่งของตาง ๆ เขาในศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษกในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
โดยเด็ดขาด ยกเวนธนบัตรจำ�นวนเล็กนอย ในหองพิธีฯ มีพยาบาลดูแล

ขอควรระวังเรื่องการแตงกาย เพิ่มเติมเรื่องดังตอไปนี้
1. ใชรองเทาหนังหุมสนสีดำ� ปลายไมแหลม สนไมแหลม หามใชรองเทาหนังกลับ หนังแกว และกำ�มะหยี่
รองเทาหามมีกันสึก หรือเกือกมาที่เปนโลหะ
2. หามบัณฑิตทำ�สีผม และใหทำ�ผมทรงสุภาพ หากผมยาวใหเกลาหรือเก็บผมใหเรียบรอย อนุญาตใหติดได
เฉพาะกิ๊บเสียบผมสีดำ�เทานั้น ไมติดขนตาปลอม ไมใสตางหู
3.	บัณฑิตหญิงไมสวมเสื้อรัดรูป และควรสวมเสื้อซับใน เนื่องจากอากาศในหองพิธีฯ เย็นมาก
4. เพื่อไมใหเข็มขัดของบัณฑิตหญิงเลื่อนจากขอบกระโปรง ใหทำ�ตัวหนอนที่ขอบกระโปรง หามใชคลิป
ที่เปนโลหะหนีบ เพราะเครื่องตรวจวัตถุจะมีเสียงดังทำ�ใหการเดินเขาหองพิธีฯ ลาชา
5.	บัณฑิตทุกคนใหตัดเล็บมือสั้น และไมทำ�สีเล็บ
6.	บัณฑิตชายตัดผมและโกนหนวดเคราใหเรียบรอย
7. หามสวมเครื่องประดับทุกชนิด
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ตัวอย่�งก�รแต่งก�ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่เข้�รับ
พระร�ชท�นปริญญ�บัตร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ระดับปริญญ�ตรี ปริญญ�โท
และปริญญ�เอก
(สำ�หรับบุคคลทั่วไปช�ย)

ระดับปริญญ�ตรี ปริญญ�โท
และปริญญ�เอก
(สำ�หรับบุคคลทั่วไปหญิง)

ในกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นข้�ร�ชก�รให้ใส่ชุดปกติข�วต�มหน่วยง�นที่สังกัด
และให้สวมชุดครุยทับ
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เพลงสรรเสริญพระบารมี
กาลที่่ ๖
คำา�ร้องโดย : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าาออยูยู่หัว รัชกาลที
งศ์ / ทำา�นอง : ปโยตร
ปโยตร์ สซู
สซูโรฟสกี้
สมเด็จฯ ( เจ้าฟ้า ) กรมพระยา นริศรา นุวัดติวงศ
โรฟสกี้

ข�วรพุทธเจ�
เอ�มโนและศิระกร�น
ข้าวรพุทธเจ้า		 เอามโนและศิระกราน
นบพระภูมิบ�ล
บุญดิเรก
นบพระภูมิบาล	
	บุญดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสย�มินทร
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพร�ะพระบริบ�ล
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษ�
ปวงประช�เปนสุขศ�นต
ผลพระคุณ ธ รักษา		 ปวงประชาเป็นสุขศานต์
ขอบันด�ล
ธ ประสงคใด
ขอบันดาล	
	ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย
จงสฤษดิ์ดัง
หวังวรหฤทัย
ดุจถว�ยชัย
ชโย
ดุจถวายชัย
	ชโย

ข้อห้าม

สิ้้น� สุุดพิธีิ ฯี เมื่่อ� สิ้้น� สุุดการกลาวคำำ�ปฏิิญาณ ใหถวายความเคารพ หลัังจากจบพระราโชวาท ถวายความเคารพ เปิิดเพลง
(บััณฑิิตไม่่ต้อ้ รถจั
งร้้องเพลงตาม)
และถวายความเคารพอีี
กครั้้วง� ั ลหนึ่่�ยงท
และยืืนรออย่
1.สรรเสริิหญ�พระบารมีี
มจอดรถยนต
ก รย�นยนต
ริ ม ถนนมะลิ
้ั ง สองฝ  งางสงบ
ถนนหลัังตัจากเสด็็
้ ง แต สจฯ่ี แไปทรงกราบที่่�
ยกไฟแดง
หน้าเครื่ถนนมะลิ
อ�่ งนมััสการ ถวายความเคารพ
อีีกครั้้ง� หนึ่่ง� และยืืน อย่างสงบ จนกระทั่่
ง� สมเด็็
จเขตมห�วิ
พระกนิิษฐาธิิรทาชเจ้้
า กรมสมเด็็
จพระเทพรัั
ตนราชสุุดาฯ
ว
ั
ล
ย
ต
ั
ด
กั
บ
ถนนท�งหลวงชนบท
ถึ
ง
สิ
้
น
สุ
ด
ย�ลั
ย
ขอนแก
น
และถนน
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จออกจากห้อง พิิธีีพระราชทานปริิญญาบััตร แลว ถวายความเคารพก่อนนั่่�งลง จากนั้้�นบััณฑิิตแถวที่่� 1
มถนนมะลิ
ย กั บ ถนนมิ
รภ�พ)เมื่่�อประตูู
จ�กรเปิ�ดนข�ยย�คณะเภสั
ช ศ�สตร
ลุุกขึ้้�นท�งหลวงชนบท
ยืืน เดิินตามอาจารย์ไ(เชื
ปส่ง่ อเสด็็
จฯ บััณฑิิตที่่�วเั ลหลืือใหนั่่�
งรออย่ตางสงบ
บััณฑิิตจึึงเดิินออกจากห้้
องพิิ ธีีฯ
แลวเดิิผน�ออกประตูู
ด
้
า
นทิิ
ศ
เหนืืออย่
า
งสำำ
�
รวม
ถืือปกปริิ
ญ
ญาบัั
ต
รเหมืือนตอนเดิิ
น
ลงจากเวทีี
โดยมีี
อ
าจารย์์
เ
ดิิ
น
คุุ
ม
แถว
ลงบัั
นได
นศูนยประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร ทั้งวัน
ด้านทิิศตะวัันตก ผานลานธง อย่างเป็นระเบีียบไปตามถนนคณะนิิติิศาสตร์

(วันพุธที่ 4 ธันว�คม 2562 ตั้งแตเวล� 04.00 น. เปนตนไป)
2. ห�มเข�เขตพิธีฯ จนกว�จะเริ่มพิธีฯ และขอใหญ�ติอยูริมถนนฝงตรงข�มกับป�ยศูนยประชุมฯ
(ด�นทิศตะวันตกของถนน) เท�นั้น
3. ห�มรถยนต รถจักรย�นยนต ผ�นถนนส�ย 1 ตั้งแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร
ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันที่ 3 - 4 ธันว�คม 2562 ตั้งแต เวล� 00.00 - 16.30 น.
มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ที่อุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร
ซึ่งเปนที่จอดรถยนต และที่พักญ�ติบัณฑิต
23

Covid-19 MDForm_003
เริ่มใช้วันที่ พฤศจิกายน 2563

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2565
สาหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจาปี 2564
วันที่คัดกรอง.........................................
ชื่อ .................................................................. รหัสนักศึกษา................................................................
คณะ................................................................ เบอร์โทร..........................................
อาการ
1. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
ไอ น้้ามูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น/รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ ย หรือหายใจล้าบาก
2. มีประวัติมีไข้หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 ๐C ขึ้นไป
3. เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ

 ไม่ใช่  ใช่
 ไม่ใช่  ใช่
 ไม่ใช่  ใช่

ปัจจัยเสี่ยง คือ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อน อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจากหรืออยู่อาศัยในพื้นที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจ้านวนมาก
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า
สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การแปลผล
 เข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19

 ไม่ใช่  ใช่
 ไม่ใช่  ใช่
 ไม่ใช่  ใช่
 ไม่ใช่  ใช่

คือ ตอบใช่/มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง

 ไม่เข้าข่ายโรค COVID-19

...........................................ผู้รับรอง
(รศ.นพ. ภิรุญ มุตสิกพันธ์)
หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์
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.........................................ผู้อนุมัติ
(รศ.นพ. ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล)
ผู้อ้านวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์

