๑

กําหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุน่ ที่ ๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วัน / เดือน / ปี

กิจกรรม

สถานที่

บัณฑิตทุกคนรายงานตัว และฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
ช่วงเช้า
วันอังคาร ที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ช่วงบ่าย

- รายงานตัวบัณฑิต
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.
- ซ้อมกลุ่มย่อย เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ซ้อมกลุ่มย่อย (ต่อ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว
- ตามห้องฝึกซ้อมที่กําหนด
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บัณฑิตฝึกซ้อมกลุ่มรวมแบ่งภาค
ช่วงเช้า
วันพุธ ที่
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ช่วงบ่าย

- บัณฑิตกลุ่มที่รับรอบแรก (ค.บ./วท.บ./บช.บ.) - ตามห้องฝึกซ้อมที่กําหนด
ซ้อมกลุ่มรวม พร้อมขานชื่อ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- บัณฑิตกลุ่มที่รับรอบสอง (ป.เอก / ป.โท /
- ตามห้องฝึกซ้อมที่กาํ หนด
บธ.บ. / ศ.บ. / นศ.บ. / ศศ.บ. / น.บ. / รป.บ.) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ซ้อมกลุ่มรวม พร้อมขานชื่อ
ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

* ซ้อมใหญ่ไม่สวมครุย (ขานชื่อ)
วันพฤหัสบดี ที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ
กลุ่มที่รับรอบแรก ค.บ. / วท.บ. / บช.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
กลุ่มที่รับรอบสอง (ป.เอก / ป.โท / บธ.บ. / ศ.บ. / นศ.บ. / ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ศศ.บ. / น.บ. / รป.บ.)
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

* ซ้อมใหญ่สวมครุย (ขานชื่อ)
วันศุกร์ ที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ
กลุ่มที่รับรอบแรก ค.บ. / วท.บ. / บช.บ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป
กลุ่มที่รับรอบสอง (ป.เอก / ป.โท / บธ.บ. / ศ.บ. / นศ.บ. / ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ศศ.บ. / น.บ. / รป.บ.)
เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป

งานบัณฑิตานุสรณ์ เวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ถ่ายรูปหมู่บณ
ั ฑิต / ถ่ายรูปกับญาติ
กลุ่มที่รับรอบแรก เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

กลุ่มที่รับรอบสอง เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ ที่
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
วันจันทร์ ที่
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บัณฑิตหยุดพัก ๑ วัน
พิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รุ่นที่ ๔๑

หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

๒

กําหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๑
การฝึกซ้อมกลุ่มย่อย (สําหรับบัณฑิตทุกคน)
วันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา
(๑)
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น.

รายละเอียดกิจกรรม
บัณฑิตทุกคนรายงานตัว เพือ่ เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิต
ณ ด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

(๒)
๐๗.๔๕ – ๐๘.๐๐ น.
(๓)
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายเตรียมรายชื่อและ
รับรายงานตัวบัณฑิต (สทป.)

บัณฑิตแยกย้ายไปตามห้องฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
ภายในมหาวิทยาลัยที่กําหนด

๑. เช็คชื่อบัณฑิตและจัดแถว
อาจารย์เช็คชื่อบัณฑิตเพื่อจัดแถวเดินเตรียมการฝึกซ้อม

๒. แนะนําตัวอาจารย์และขัน้ ตอนการฝึกซ้อม
- แนะนําให้บัณฑิตมองเห็นภาพรวมการฝึกซ้อม
- ขอความร่วมมือจากบัณฑิตให้ตั้งใจฝึกซ้อม
- ตรวจความเรียบร้อย อาทิ รองเท้า ทรงผม
- ให้กําลังใจบัณฑิต
๓. ฝึกซ้อมทักษะ
๑.ซ้อมแยกทักษะ
๑.๑ ซ้อมเดิน เข้าจุด เข้าจังหวะ ให้พร้อมเพรียง
๑.๒ ซ้อมถวายความเคารพ
๑.๓ ซ้อมเอางาน
๑.๔ ซ้อมรับปริญญาบัตร
๑.๕ ซ้อมการถอย ทําความเคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
๒. ซ้อมรวมทักษะ
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
* โปรดฝึกซ้อมตามลําดับขั้นตอน
โดยไม่ใช้เสียงดนตรีประกอบ ให้ได้ ๓๖ คน/นาที
(๔)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยมหาวิทยาลัยจัดอาหารให้

กรรมการฝึกซ้อมประจําห้อง
ฝึกซ้อมทีก่ ําหนด

ฝ่ายสวัสดิการ

๓
เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

(๕)
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

หมายเหตุ

๔. ฝึกซ้อมทักษะ (ต่อ)
๓. ซ้อมรวมทักษะแบบใช้เสียงดนตรี
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
๔. ซ้อมรวมทักษะ
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
* จับเวลาให้ได้ ๓๖ คน/นาที

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการฝึกซ้อมประจําห้อง
และกรรมการฝ่ายขานชื่อ
บัณฑิต

๑. การแต่งกายในวันรายงานตัว และการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑.๑ บัณฑิตชาย
ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแลคขายาว สีสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
รองเท้าหนังสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๑.๒ บัณฑิตหญิง
ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด สุ ภ าพ สวมกระโปรง ยาวคลุ ม เข่ า (งดกางเกงทุ ก ประเภท)
รองเท้าคัทชูสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๒. บัณฑิตท่านใดขาดการรายงานตัวและเข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะไม่มี สิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

๔

กําหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๑
การฝึกซ้อมกลุ่มรวม (สําหรับบัณฑิตกลุ่มที่รับรอบแรก)
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

(๑)
๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตกลุ่มทีร่ ับรอบแรกทุกคน (ค.บ. / วท.บ. / บช.บ.)
เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มรวม ณ ห้องฝึกซ้อมที่กําหนด
๑. เช็คชื่อบัณฑิตและจัดแถว
อาจารย์เช็คชื่อบัณฑิตเพื่อจัดแถวเดินเตรียมการฝึกซ้อม

๒. แนะนําตัวอาจารย์และขัน้ ตอนการฝึกซ้อม
- แนะนําให้บัณฑิตมองเห็นภาพรวมการฝึกซ้อม
- ขอความร่วมมือจากบัณฑิตให้ตั้งใจฝึกซ้อม
- ตรวจความเรียบร้อย อาทิ รองเท้า ทรงผม
- ให้กําลังใจบัณฑิต
๓. ฝึกซ้อมทักษะ
๑. ซ้อมรวมทักษะแบบใช้เสียงดนตรี
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
๒. ซ้อมรวมทักษะและขานชื่อ
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
* จับเวลาให้ได้ ๓๖ คน/นาที

หมายเหตุ

กรรมการฝึกซ้อมประจําห้อง
ฝึกซ้อมทีก่ ําหนด

๑. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กลุ่มที่รับรอบแรก)
ประกอบด้วย บัณฑิตสาขา ค.บ. / วท.บ. / บช.บ.
๒. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมกลุ่มรวม ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๒.๑ บัณฑิตชาย
ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแลคขายาว สีสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
รองเท้าหนังสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๒ บัณฑิตหญิง
ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด สุ ภ าพ สวมกระโปรง ยาวคลุ ม เข่ า (งดกางเกงทุ ก ประเภท)
รองเท้าคัทชูสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๓. บัณฑิตท่านใดขาดการฝึกซ้อมและเข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะไม่มี สิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

๕

กําหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๑
การฝึกซ้อมกลุ่มรวม (สําหรับบัณฑิตกลุ่มที่รับรอบสอง)
วันพุธ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา

รายละเอียดกิจกรรม

(๑)
๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ผู้รับผิดชอบ

บัณฑิตกลุ่มทีร่ ับรอบสอง (ปร.ด. / ค.ม. / บธ.ม. / ศศ.ม. /
วท.ม. / บธ.บ. / ศ.บ. / นศ.บ. / ศศ.บ. / น.บ. / รป.บ.)
เข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มรวม ณ ห้องฝึกซ้อมที่กําหนด
๑. เช็คชื่อบัณฑิตและจัดแถว
อาจารย์เช็คชื่อบัณฑิตเพื่อจัดแถวเดินเตรียมการฝึกซ้อม

๒. แนะนําตัวอาจารย์และขัน้ ตอนการฝึกซ้อม
- แนะนําให้บัณฑิตมองเห็นภาพรวมการฝึกซ้อม
- ขอความร่วมมือจากบัณฑิตให้ตั้งใจฝึกซ้อม
- ตรวจความเรียบร้อย อาทิ รองเท้า ทรงผม
- ให้กําลังใจบัณฑิต
๓. ฝึกซ้อมทักษะ
๑. ซ้อมรวมทักษะแบบใช้เสียงดนตรี
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
๒. ซ้อมรวมทักษะและขานชื่อ
ซ้อมเดินรวมทุกทักษะ ตั้งแต่เดิน เคารพ เอางาน
รับปกปริญญา ถอย เคารพ หมุนขวาและเดินกลับ
* จับเวลาให้ได้ ๓๖ คน/นาที

หมายเหตุ

กรรมการฝึกซ้อมประจําห้อง
ฝึกซ้อมทีก่ ําหนด

๑. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กลุ่มที่รับรอบสอง)
ประกอบด้วย บัณฑิตสาขา ปร.ด. / ค.ม. / บธ.ม. / ศศ.ม. / วท.ม. / บธ.บ. / ศ.บ. / นศ.บ. /
ศศ.บ. / น.บ. / รป.บ.
๒. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมกลุ่มรวม ของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๒.๑ บัณฑิตชาย
ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพ สวมเสื้อเชิ้ตและกางเกงสแลคขายาว สีสุภาพ (งดกางเกงยีนส์)
รองเท้าหนังสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๒.๒ บัณฑิตหญิง
ชุ ด นั ก ศึ ก ษา หรื อ ชุ ด สุ ภ าพ สวมกระโปรง ยาวคลุ ม เข่ า (งดกางเกงทุ ก ประเภท)
รองเท้าคัทชูสีดํา ที่ถูกต้องตามระเบียบ ที่จะใช้ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
๓. บัณฑิตท่านใดขาดการฝึกซ้อมและเข้าฝึกซ้อมไม่ครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะไม่มี สิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด

๖

กําหนดการซ้อมใหญ่ บัณฑิตกลุ่มที่รับรอบแรก
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ไม่สวมชุดครุย) และ วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สวมชุดครุย)
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กําหนดการ / ขั้นตอน
๑. เรียกแถวบัณฑิต

เวลา

รายละเอียด

๐๗.๓๐ น. - เรียกแถวบัณฑิต กลุ่มที่รับรอบแรก
- เช็คชื่อ และบัตรประจําตัวบัณฑิตให้เรียบร้อย

๒. ตรวจความเรียบร้อย ๐๗.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและการแต่งกายของบัณฑิต
ของบัณฑิต
(ตามข้อกําหนดในเอกสารคู่มือ)
๓. เช็คชือ่ บัณฑิต
๐๗.๕๐ น. เช็คชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม
๔. จัดบัณฑิตเข้าที่นั่ง
๕. อธิบายกระบวนการ
รับปริญญาบัตร
๖. ฝึกซ้อมตามขั้นตอน

๐๗.๕๐ น. จัดบัณฑิตเข้าทีน่ ั่งในหอประชุม
(บัณฑิตงดใช้เสียงเมือ่ นั่งในหอประชุม)
๐๘.๓๐ น. อธิบายกระบวนการ ตัง้ แต่ต้นจนจบ ให้บัณฑิตเห็นภาพรวม
(ประกอบวีดีทศั น์พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร)
๐๘.๓๐ – ๖.๑ องค์ประธานเสด็จฯ สู่ภายในหอประชุม
๑๒.๓๐ น.
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๖.๒ องค์ประธานเสด็จฯ เข้าสู่ห้องรับรองที่ประทับเพื่อทรงฉลอง
พระองค์ครุย
๖.๓ องค์ประธานเสด็จฯ ออกจากห้องรับรองที่ประทับทรงจุดธูปเทียน
เครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงกราบพระพุทธรูป
๖.๔ องค์ประธานเสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์
๖.๕ ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่องค์ประธาน
๖.๖ นายกสภาฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดําเนินงาน /
ความก้าวหน้ามหาวิทยาลัย / และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๖.๗ อธิการบดี กราบบังคมทูลเพื่อนําบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตามลําดับ
๖.๘ ผู้แทนบัณฑิตนําบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณ
๖.๙ องค์ประธานเสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูป
๖.๑๐ องค์ประธานเสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๖.๑๑ องค์ประธานประทับพัก ณ ห้องรับรองที่ประทับ

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
และกรรมการ
อ.ดร.สนิท หาจัตุรัส
และกรรมการ
ผศ.เกษรา ปัญญา
และกรรมการ
ผศ.สัญญา สะสอง
และกรรมการ
อ.กรเพชร เพชรรุง่
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
อ.กรเพชร เพชรรุง่
อ.สุรสิงห์ แสงโสด

๗

กําหนดการซ้อมใหญ่ บัณฑิตกลุ่มที่รับรอบสอง
วันพฤหัสบดี ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ไม่สวมชุดครุย) และ วันศุกร์ ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (สวมชุดครุย)
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่รมิ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
กําหนดการ / ขั้นตอน
๑. เรียกแถวบัณฑิต

เวลา

รายละเอียด

๑๒.๓๐ น. - เรียกแถวบัณฑิต กลุ่มที่รับรอบสอง
- เช็คชื่อ และบัตรประจําตัวบัณฑิตให้เรียบร้อย

๒. ตรวจความเรียบร้อย ๑๒.๔๐ น. ตรวจความเรียบร้อยและการแต่งกายของบัณฑิต
ของบัณฑิต
(ตามข้อกําหนดในเอกสารคู่มือ)
๓. เช็คชือ่ บัณฑิต
๑๒.๕๐ น. เช็คชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม
๔. จัดบัณฑิตเข้าที่นั่ง
๕. อธิบายกระบวน
การรับปริญญาบัตร
๖. ฝึกซ้อมตามขั้นตอน

๑๒.๕๐ น. จัดบัณฑิตเข้าทีน่ ั่งในหอประชุม
(บัณฑิตงดใช้เสียงเมือ่ นั่งในหอประชุม)
๑๓.๓๐ น. อธิบายกระบวนการ ตัง้ แต่ต้นจนจบ ให้บัณฑิตเห็นภาพรวม
(ประกอบวีดีทศั น์พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร)
๑๓.๓๐ – ๖.๑ องค์ประธานเสด็จฯ สู่ภายในหอประชุม
๑๗.๓๐ น.
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๖.๒ องค์ประธานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย
และทรงกราบพระพุทธรูป
๖.๓ องค์ประธานเสด็จฯ ประทับพระราชอาสน์
๖.๔ นายกสภาฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการดําเนินงาน /
ความก้าวหน้ามหาวิทยาลัย
๖.๕ อธิการบดี กราบบังคมทูลเบิกตัวนายกสภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต
๖.๖ อธิการบดี กราบบังคมทูลเพื่อนําบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ตามลําดับ
๖.๗ ผู้แทนบัณฑิตนําบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณ
๖.๘ องค์ประธานเสด็จฯ ไปทรงกราบพระพุทธรูป
๖.๙ องค์ประธานเสด็จฯ ไปยังห้องรับรองที่ประทับ
เพื่อทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
๖.๑๐ องค์ประธานเสด็จกลับ
(บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี)
๖.๑๑ มหาบัณฑิตรับพระราชทานปริญญาบัตร
๖.๑๒ ผู้แทนบัณฑิตถวายเครือ่ งไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.ศิริมาศ
โกศัลย์พิพัฒน์
และกรรมการ
อ.ดร.สนิท หาจัตุรัส
และกรรมการ
ผศ.เกษรา ปัญญา
และกรรมการ
ผศ.สัญญา สะสอง
และกรรมการ
อ.กรเพชร เพชรรุง่
อ.สุรสิงห์ แสงโสด
อ.กรเพชร เพชรรุง่
อ.สุรสิงห์ แสงโสด

๘

กําหนดการงานบัณฑิตานุสรณ์ และถ่ายรูปหมู่บัณฑิต
วันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

๑. พิธบี ัณฑิตานุสรณ์
๐๕.๓๐ น.

บัณฑิตทุกคน (ปร.ด., ค.ม., บธ.ม., ศศ.ม., วท.ม., ค.บ.,
วท.บ., บช.บ., บธ.บ., ศ.บ., นศ.บ., ศศ.บ., น.บ., รป.บ.)
รวมทั้งสิ้น จํานวน ๓,๙๑๗ คน
พร้อมกัน ณ บริเวณจุดนัดหมายตั้งแถวบัณฑิต

๐๕.๔๕ น.

บัณฑิตเข้านั่งประจําที่

๐๖.๓๐ น.

พิธีบัณฑิตานุสรณ์

๒. ถ่ายรูปหมู่บณ
ั ฑิต (กลุ่มที่รบั รอบแรก)
๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. บัณฑิตสาขา ค.บ., วท.บ., บช.บ.
จํานวน ๒,๐๔๕ คน
๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ๓. ถ่ายรูปหมู่บณ
ั ฑิต (กลุ่มที่รบั รอบสอง)
บัณฑิตสาขา ปร.ด., ค.ม., บธ.ม., ศศ.ม., วท.ม., บธ.บ.,
ศ.บ., นศ.บ., ศศ.บ., น.บ., รป.บ.
จํานวน ๑,๘๗๒ คน
บัณฑิตถ่ายรูปร่วมกับเพื่อน ญาติ และพี่น้อง ตามอัธยาศัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว

ศาลาร่มโพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว

ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์เวียงบัว

หมายเหตุ ๑. บัณฑิตแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือชุดข้าราชการที่สังกัดและสวมครุยวิทยฐานะ
สวมรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียบ ของบัณฑิตหญิงและบัณฑิตชาย
๒. ทรงผม

- บัณฑิตหญิง กรณีผมยาวที่สามารถรวบได้ ให้รวบผมให้เรียบร้อย โดยไม่มีปอยผม
- บัณฑิตชาย ตัดผมทรงสุภาพ กรณี ข้าราชการทหาร ตํารวจ ว่าที่ร้อยตรี ตัดผมรองทรงสูง
๓. บัณฑิตท่านใดขาดการร่วมพิธี จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๙

ภารกิจในวันหยุดพักก่อนวันรับจริง
วันอาทิตย์ ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เวลา

ตลอดทัง้ วัน

กิจกรรม
๑. บัณฑิตเตรียมตัวเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
๑.๑ ชุดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
พร้อมบัตรประจําตัวบัณฑิต
๑.๒ ความเรียบร้อยของตัวบัณฑิต
อาทิ การแต่งกาย, ทรงผม, รองเท้า , เล็บ ฯลฯ
๑.๓ นัดหมายญาติพนี่ ้อง
๑.๔ การพักผ่อนให้เพียงพอ
๑.๕ ไม่ควรรับประทานอาหารจําพวกของแสลง
๑.๖ บัณฑิตจัดการสิง่ บกพร่องของตนเอง
ตามที่อาจารย์แนะนําให้เรียบร้อย
๑.๗ ดูแลรักษาสุขภาพให้ดี
๑.๘ ทําจิตใจให้สบายตามปกติไม่ตอ้ งตื่นเต้นหรือกลัว
๑.๙ รับประทานอาหารตามปกติ
๑.๑๐ ระมัดระวังอุบัตเิ หตุ
๑.๑๑ ฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ด้วยตนเอง ตามที่อาจารย์ฝึกซ้อมให้

สถานที่

ที่พักบัณฑิต

หมายเหตุ

๑๐

กําหนดการพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑
วันจันทร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เวลา

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

 เรียกแถวบัณฑิต กลุ่มทีร่ ับรอบแรก
บัณฑิตสาขา ค.บ. / วท.บ. / บช.บ.
จํานวน ๒,๐๔๕ คน

อาคารโหลดบัณฑิต

กรรมการ
เรียกแถว
เช็คชื่อบัณฑิต

 ตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต

อาคารโหลดบัณฑิต

กรรมการ
ตรวจความเรียบร้อย
กรรมการ
เตรียมรายชื่อ
บัณฑิต

กลุ่มที่รับรอบแรก
๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

 เช็คชื่อบัณฑิต

ประตูด้านข้าง
หอประชุม

 จัดที่นงั่ บัณฑิต

ภายในหอประชุม

กรรมการ
ฝ่ายจัดที่นงั่

 พิธีฝึกซ้อมบัณฑิต

ภายในหอประชุม

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภายในหอประชุม

กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
ส่วนกลาง
กรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

 นั่งกํากับแถว

ภายในหอประชุม

กรรมการ
ฝ่ายนั่งกํากับแถว

 ทะเบียนปริญญาบัตร

หลังเวทีหอประชุม

กรรมการฝ่าย
ทะเบียนปริญญาบัตร

 เชิญปริญญาบัตร

บนเวทีหอประชุม

กรรมการ
ฝ่ายเชิญปริญญาบัตร

 ขานชื่อ

บนเวทีหอประชุม

กรรมการ
ฝ่ายขานชื่อ

 มอบปริญญาบัตร

บนเวทีหอประชุม

กรรมการ
ฝ่ายมอบปริญญาบัตร

๑๑
เวลา
กลุ่มที่รับรอบสอง
๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น.

๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.

๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

กิจกรรม

สถานที่

หมายเหตุ

 เรียกแถวบัณฑิต กลุ่มทีร่ ับรอบสอง
บัณฑิตสาขา ปร.ด., ค.ม., บธ.ม., ศศ.ม.,
วท.ม., บธ.บ., ศ.บ., นศ.บ., ศศ.บ., น.บ.,
รป.บ. จํานวน ๑,๘๗๒ คน
 ตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต

อาคารโหลดบัณฑิต

กรรมการ
เรียกแถว
เช็คชื่อบัณฑิต
กรรมการ
ตรวจความเรียบร้อย

อาคารโหลดบัณฑิต

 จัดที่นงั่ บัณฑิต

ประตูด้านข้าง
หอประชุม
ภายในหอประชุม

 พิธีฝึกซ้อมบัณฑิต

ภายในหอประชุม

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ภายในหอประชุม

 นั่งกํากับแถว

ภายในหอประชุม

 ทะเบียนปริญญาบัตร

หลังเวทีหอประชุม

 เชิญปริญญาบัตร

บนเวทีหอประชุม

 ขานชื่อ

บนเวทีหอประชุม

 มอบปริญญาบัตร

บนเวทีหอประชุม

 เช็คชื่อบัณฑิต

กรรมการ
เตรียมรายชื่อบัณฑิต
กรรมการ
ฝ่ายจัดที่นงั่
กรรมการฝ่ายฝึกซ้อม
ส่วนกลาง
กรรมการ
ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต
กรรมการ
ฝ่ายนั่งกํากับแถว
กรรมการฝ่าย
ทะเบียนปริญญาบัตร
กรรมการ
ฝ่ายเชิญปริญญาบัตร
กรรมการ
ฝ่ายขานชื่อ
กรรมการ
ฝ่ายมอบปริญญาบัตร

หมายเหตุ ๑. บัณฑิตต้องตรงเวลาตามที่นัดหมาย
๒. บัณฑิตต้องปฏิบัติตามกําหนดการโดยเคร่งครัด
๓. บัณฑิตแต่งกายชุดนักศึกษาถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหรือชุดข้าราชการที่สังกัด
และสวมครุยวิทยฐานะ สวมรองเท้าที่ถูกต้องตามระเบียบ ของบัณฑิตหญิงและบัณฑิตชาย
๔. ทรงผม - บัณฑิตหญิง กรณีผมยาวที่สามารถรวบได้ ให้รวบผมให้เรียบร้อย โดยไม่มีปอยผม
- บัณฑิตชาย ตัดผมทรงสุภาพ กรณี ข้าราชการทหาร ตํารวจ ว่าที่ร้อยตรี ตัดผมรองทรงสูง
๕. บัณฑิตต้องติดบัตรประจําตัว เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน
หากบัตรหาย หรือไม่ตดิ ไม่มสี ิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
๖. บัณฑิตต้องรับประทานอาหารเช้า หรืออาหารกลางวันให้เรียบร้อยก่อนเรียกแถว
๗. บัณฑิตต้องเดินทางไปเอง มหาวิทยาลัยไม่มีรถบริการ รับ - ส่ง แต่มีสถานที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์

