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ข้อแนะนำ�

ฝ�ยจัดบัณฑิตเข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ขอแสดงคว�มยินดีและช่ืนชมกับบัณฑิต ทุกท�น           
ในวันแหงคว�มสำ�เร็จคร้ังหน่ึงในชีวิต ขอเปนกำ�ลังใจในก�รฝกซอม ก�รเข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  
และมีขอแนะนำ�บัณฑิตทุกท�น ดังนี้
  1. เข�รวมฝกซอมทุกครั้งอย�งตั้งใจ ต�มต�ร�งฝกซอม (หน� 1-6)
  2. ก�รจัดแถวและก�รเดินเข�สูศูนย์ประชุมฯ วันอ�ทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 ธันว�คม 
2563 (หน� 7-14)
  3. ก�รเดินขึ้นเวทีรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร และจุดถว�ยคว�มเค�รพ (หน� 15)
  4. ก�รเดินออกจ�กศูนย์ประชุมฯ หลังเสร็จสิ้นพิธี (หน�ที่ 16)
  5. คูมือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย (หน�ที่ 17)
  6. คำ�ช้ีแจงก�รเดินเข�และออกศูนย์ประชุมฯ ในวันอ�ทิตย์ที่ 13 และวันจันทร์ที่ 14 ธันว�คม  
   2563 (หน� 18-19)
  7. คำ�ชี้แจงก�รเข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (หน� 20)
  8. แบบม�ตรฐ�นก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (หน� 21)
  9. แบบม�ตรฐ�นในก�รเดินเมื่อถือปริญญ�บัตร (หน� 22)
  10. ขอควรปฏิบัติ ขอห�ม ขอควรระวัง สำ�หรับบัณฑิต (หน� 23)
  11. กำ�หนดก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร มห�วิทย�ลัยขอนแกน
   ฉบับที่ 2170/2563 ลงวันที่ 26 ตุล�คม 2563 (หน� 24-25)
  12. ครุยวิทยฐ�นะ เข็มวิทยฐ�นะและครุยประจำ�ตำ�แหนงของมห�วิทย�ลัยขอนแกน   
   ฉบับที่ 637/2560 ลงวันที่ 5 เมษ�ยน 2560 (หน� 26-27)
  13. ก�รแตงก�ยของผูสำ�เร็จก�รศึกษ�ท่ีเข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตรมห�วิทย�ลัยขอนแกน
   ฉบับที่ 1918/2555 ลงวันที่ 8 พฤศจิก�ยน 2555 (หน� 28-31)
  14. กำ�หนดก�รรถขนสงมวลชนมห�วิทย�ลัยขอนแกน (หน� 32)
  15. ตัวอย�งก�รแตงก�ยของผูสำ�เร็จก�รศึกษ�ที่เข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร   
   มห�วิทย�ลัยขอนแกน (หน� 33)
  16. จุดก�รถ�ยทอดสัญญ�ณภ�พและเสียงระบบเครือข�ย Internet (หน� 34)
  17. เพลงสรรเสริญพระบ�รมี (หน� 35)
  18. แบบคัดกรองเฝ้�ระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน� 2019 (COVID-19) (หน� 36)
  19. สถ�นที่ห�มจอดรถและจุดรวมบัณฑิต (ด�นในปกหลัง)
  20. คำ�ปฏิญ�ณของบัณฑิต มห�วิทย�ลัยขอนแกน (ด�นนอกปกหลัง)
  21. วางแผนจัดการทุกเรื่องให้เรียบร้อยสมบูรณ
  22. รักษาสุขภาพให้ดี พักผ่อนให้เพียงพอ จะได้สดชื่น แข็งแรง
  23. หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะทำาให้เกิดผลเสียต่อตน ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
   และ ควรละเว้นการรับประทานอาหารที่มีรสจัด
  24. ขณะอยู่ในห้องพิธีฯ ต้องนั่งเรียบร้อย สำารวม ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสุขา
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กำำ�หนดกำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 – 14 ธัันวั�คม 2563

วัันอ�ทิตย์์ท่� 13 ธัันวั�คม 2563 (ภ�คเช้�) วัันจัันทร์ท่� 14 ธัันวั�คม 2563 (ภ�คเช้�)

กำลุ่่�ม 1
1.  คณะเกษตรศาสตร์ (370)
2.  คณะศึกษาศาสตร์ (396)
3.  คณะสาธารณสุขศาสตร์ (64)
4.  คณะวิิศวิกรรมศาสตร์ (504)
5.  คณะพยาบาลศาสตร์ (128)
6.  คณะเทคโนโลยี (162)
7.  คณะวิิทยาศาสตร์ (742)
8.  คณะสัตวิแพทยศาสตร์ (68)

กำลุ่่�ม 3
1.  บัณฑิิตวิิทยาลัย (969)
2.  วิิทยาลัยบัณฑิิตศึกษาการจััดการ (131)
3.  วิิทยาลัยการปกครองท้องถิิ่�น (บัณฑิิตศึกษา)  
     (53)
4.  วิิทยาลัยการปกครองท้องถิิ่�น (ปริญญาตรี) 
     (213)
5.  คณะเทคนิคการแพทย์ (99)
6.  คณะสถิ่าปัตยกรรมศาสตร์ (127)
7.  คณะศิลปกรรมศาสตร์ (128)
8.  คณะสหวิิทยาการ (660)

วัันอ�ทิตย์์ท่� 13 ธัันวั�คม 2563 (ภ�คบ��ย์)

กำลุ่่�ม 2
กำลุ่่�ม 2.1 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (525)
2.  คณะเภสัชศาสตร์ (104)
3.  คณะเศรษฐศาสตร์ (162)
4.  คณะแพทยศาสตร์ (254)
5.  คณะทันตแพทยศาสตร์ (66)
6.  คณะบริหารธุรกิจัและการบัญชี (1-44)
กำลุ่่�ม 2.2
7.  คณะบริหารธุรกิจัและการบัญชี (45-514)
8.  คณะนิติศาสตร์ (630)
9.  วิิทยาลัยนานาชาติ (155)
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กำำ�หนดกำ�รฝึึกำซ้้อม
วัันท่� 10 – 12 ธัันวั�คม 2563

วััน เวัลุ่� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ย์ฝึึกำซ้้อม

วัันพฤหัสบด่ท่� 10 ธั.ค. 63
ระดับปริญญ�ตร่
08.30 – 09.00 น. 
-  รายงานตัวิ ณ คณะสังกัด 
09.00 – 16.30 น. 
-  ฝึึกซ้้อม ณ คณะสังกัด 

ระดับบัณฑิิตศึึกำษ�
บัณฑิิตวิัทย์�ลัุ่ย์
08.30 – 09.00 น. 
-  รายงานตัวิ ณ ศูนย์ประชุม
   อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก
09.00 – 16.30 น. 
-  ฝึึกซ้้อม ณ ศูนย์ประชุม
   อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก

วิัทย์�ลัุ่ย์บัณฑิิตศึึกำษ�
กำ�รจััดกำ�ร แลุ่ะวิัทย์�ลัุ่ย์
กำ�รปกำครองท้องถิิ่�น 
(บัณฑิิตศึึกำษ�) 
08.30 – 09.00 น. 
-  รายงานตัวิ ณ คณะสังกัด 
09.00 – 12.00 น. 
-  ฝึึกซ้้อม ณ คณะสังกัด 
13.00 – 16.30 น. 
-  ฝึึกซ้้อม ณ ศูนย์ประชุม 
   อเนกประสงค์กาญจันาภิเษก

(แต�งกำ�ย์ส่ภ�พ ไม�น่�งสั�น แลุ่ะสวัม
รองเท้�ค่�จัริง)
1.  ลงช่�อ ตรวิจัสอบการสะกดช่�อ –  
    นามสกุล
2.  ฝึึกตั�งแถิ่วิ
3.  ฝึึกท่าเฉพาะบุคคล
    -  การยน่ การเดิน
    -  การถิ่วิายควิามเคารพ
    -  การรับปริญญาบัตร
    -  การถ่ิ่อปริญญาบัตร
    -  การเดินเข้าที�นั�ง
    -  ฝึึกตามลำาดับขั�นตอนในพิธีฯ

(บัณฑิิต มห�บัณฑิิต แลุ่ะด่ษฎ่ี
บัณฑิิตต้องสวัมหน้�กำ�กำอน�มัย์

ระหวั��งกำ�รฝึึกำซ้้อม)

1.  บัณฑิิตทุกคณะฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะ 
     บุคคล
2.  อาจัารย์ผูู้้ฝึึกซ้้อมสาธิตและ
     ฝึึกซ้้อมท่าเฉพาะบุคคลให้กับ
     บัณฑิิตจันสามารถิ่ปฏิิบัติได้ถูิ่กต้อง
     ตามที�กำาหนด จึังย่์ติ
3.  นับจัำานวินและตรวิจัสอบช่�อบัณฑิิต
     และสำารวิจับัณฑิิตที�มีคุณลักษณะ
     พิเศษ
4.  ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่�อ
    ไข้หวัิด เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) 
    หร่อโรคติดต่อทางระบบหายใจั
    ที�รุนแรง
5.  ฝึึกซ้้อมโดยอ่านรายช่�อบัณฑิิต
    อย่างน้อย 2 รอบ และให้ได้จัำานวิน
    บัณฑิิตที�เข้ารับพระราชทาน
    ปริญญาบัตร อย่างน้อย 30 คน
    ต่อนาที

หมายเหตุ ผูู้้ประสานงานแจ้ังยอดบัณฑิิตที�เข้ารับการฝึึกซ้้อม ทางระบบออนไลน์ 
  ภายในเวิลา 12.00 น. ของวัินที� 10 ธันวิาคม 2563

QR CODE
แจ้้งยอดบััณฑิิต



3

วัันซ้้อมใหญ� – วัันถิ่��ย์ภ�พบัณฑิิต
(เฉพ�ะผู้่้สำ�เร็จักำ�รศึึกำษ�ท่�เข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร วัันท่� 13 ธั.ค. 63)
วััน เวัลุ่� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ย์ฝึึกำซ้้อม

วัันศ่ึกำร์ท่� 11 ธั.ค. 63

07.00 น.
07.30 – 08.00 น.
08.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

วัันซ้้อมใหญ�
(แต�งกำ�ย์ส่ภ�พ สวัมคร่ย์ แลุ่ะสวัมรองเท้�ค่�จัริง)

กำลุ่่�ม 1
1.  ตั�งแถิ่วิบนถิ่นนหน้าป้ายศูนย์ประชุมฯ
2.  เดินแถิ่วิเข้าศูนย์ประชุมฯ
3.  เริ�มการฝึึกซ้้อมใหญ่
    -  ชี�แจังขั�นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    -  ฝึึกซ้้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตรเรียง 
       ตามลำาดับคณะ
    -  ฝึึกกล่าวิคำาปฏิิญาณ
4.  ร�วัมง�นสืบทอดปณิธั�นฯ (กำลุ่่�มท่� 1)
5.  ฝึึกซ้้อมการเดินออกจัากศูนย์ประชุม

1.  ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่�อไข้หวัิด  
    เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) หร่อโรคติดต่อ 
    ทางระบบหายใจัที�รุนแรง
2.  แจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิตท่�เข้้�ฝึึกำซ้้อม โดย์บันทึกำ 
    ข้้อม่ลุ่ชื�อ – น�มสก่ำลุ่ ข้องบัณฑิิตท่�ข้�ดซ้้อม 
    แลุ่ะบัณฑิิตท่�ม่ค่ณลัุ่กำษณะ บัณฑิิตท่�ม่ย์ศึ 
    ท�งทห�ร พร้อมแนบคำ�กำร�บบังคมท่ลุ่  
    ส�งท่�โต๊ะประส�นง�น
3.  ฝึึกซ้้อม โดยให้ผูู้้อ่านคำากราบบังคมทูลให้ได้ 
    ไม่น้อยกว่ิา 30 คนต่อนาที
4.  บัณฑิิตต้องสวัมหน้�กำ�กำอน�มัย์ตลุ่อดเวัลุ่� 
    ตลุ่อดกำ�รฝึึกำซ้้อม 
5.  ไม่อนุญาตให้บัณฑิิตลุกเข้า-ออกจัากที�นั�ง 
    ระหว่ิางการฝึึกซ้้อมใหญ่
6.  ปิดเคร่�องม่อส่�อสารทุกชนิด
7.  ให้จััดรายช่�อบัณฑิิตที�มีลักษณะพิเศษและ/ 
    หร่อไม่สามารถิ่นั�งในแถิ่วิได้หลังบัณฑิิต 
    คนสุดท้ายของคณะ และให้มีอาจัารย์ดูแล 
    ทั�งในวัินฝึึกซ้้อมและวัินรับจัริง
8.  ปฏิิบัติเหม่อนวัินจัริงทุกประการ

หม�ย์เหต่   คณะแจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิต 
  ณ โต๊ะประส�นง�น

10.30 น.
11.10 น.
12.30 น.

11.30 น.
12.30 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 น.

กำลุ่่�มท่� 2
กำลุ่่�ม 2.1
1.  ตั�งแถิ่วิในเต็นท์บริเวิณลานธงหน้าศูนย์ประชุมฯ
2.  เดินแถิ่วิเข้าศูนย์ประชุมฯ เข้าที�นั�งด้านล่าง
เดินแถิ่วิขึ�นด้านบน
กำลุ่่�ม 2.2 
1.  ตั�งแถิ่วิในเต็นท์บริเวิณลานธงหน้าศูนย์ประชุมฯ
2.  เดินแถิ่วิเข้าศูนย์ประชุมฯ
3.  ร�วัมง�นสืบทอดปณิธั�นฯ (กำลุ่่�ม 2)
4.  เริ�มการฝึึกซ้้อมใหญ่
    -  ชี�แจังขั�นตอนในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
    -  ฝึึกซ้้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
       เรียงตามลำาดับคณะ
    -  ฝึึกกล่าวิคำาปฏิิญาณ
6.  ฝึึกซ้้อมการเดินออกจัากศูนย์ประชุม

วัันเส�ร์ท่� 12 ธั.ค. 63 บัณฑิิตถิ่��ย์ภ�พหม่�ต�มกำำ�หนดกำ�ร

หมายเหตุ ในวัินซ้้อมใหญ่ - วัินรับจัริง หากฝึนตกขอให้บัณฑิิตตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมดังนี�
  1.   กลุ่มเดินเข้าประตู 2 - 3 ตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมด้านทิศเหน่อ
  2.  กลุ่มเดินเข้าประตู 4 ตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมด้านทิศใต้
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วัันซ้้อมใหญ� – วัันถิ่��ย์ภ�พบัณฑิิต
(เฉพ�ะผู้่้สำ�เร็จักำ�รศึึกำษ�ท่�เข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร วัันท่� 14 ธั.ค. 63)
วััน เวัลุ่� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อม ภ�รกิำจัฝ่ึ�ย์ฝึึกำซ้้อม

วัันศ่ึกำร์ท่� 11 ธั.ค. 63 บัณฑิิตถิ่��ย์ภ�พหม่�ต�มกำำ�หนดกำ�ร 1.  ตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่�อไข้หวัิด 
     เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) หร่อ
     โรคติดต่อทางระบบหายใจัที�รุนแรง
2.  แจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิตท่�เข้้�ฝึึกำซ้้อม โดย์บันทึกำ
    ข้้อม่ลุ่ชื�อ – น�มสก่ำลุ่ ข้องบัณฑิิตท่� 
    ข้�ดซ้้อมแลุ่ะบัณฑิิตท่�ม่ค่ณลัุ่กำษณะ  
    บัณฑิิตท่�ม่ย์ศึท�งทห�ร พร้อมแนบ
    คำ�กำร�บบังคมท่ลุ่ ส�งท่�โต๊ะประส�นง�น
3.  ฝึึกซ้้อม โดยให้ผูู้้อ่านคำากราบบังคมทูล 
    ให้ได้ไม่น้อยกว่ิา 30 คนต่อนาที
4. บัณฑิิตต้องสวัมหน้�กำ�กำอน�มัย์ตลุ่อด 
    เวัลุ่�ตลุ่อดกำ�รฝึึกำซ้้อม 
5.  ไม่อนุญาตให้บัณฑิิตลุกเข้า-ออกจัากที�นั�ง 
    ระหว่ิางการฝึึกซ้้อมใหญ่
6.  ปิดเคร่�องม่อส่�อสารทุกชนิด
7.  ให้จััดรายช่�อบัณฑิิตที�มีลักษณะพิเศษ
    และ/หร่อไม่สามารถิ่นั�งในแถิ่วิได้
    หลังบัณฑิิตคนสุดท้ายของคณะ และให้มี
    อาจัารย์ดูแลทั�งในวัินฝึึกซ้้อมและ
    วัินรับจัริง
8.  ปฏิิบัติเหม่อนวัินจัริงทุกประการ

หม�ย์เหต่  คณะแจ้ังจัำ�นวันบัณฑิิต 
   ณ โต๊ะประส�นง�น

วัันเส�ร์ท่� 12 ธั.ค. 63

07.00 น.
07.30 – 08.00 น.
08.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.30 น.

วัันซ้้อมใหญ�
(แต�งกำ�ย์ส่ภ�พ สวัมคร่ย์ แลุ่ะสวัม

รองเท้�ค่�จัริง)
1.  ตั�งแถิ่วิบนถิ่นนหน้าป้ายศูนย์ประชุมฯ
2.  เดินแถิ่วิเข้าศูนย์ประชุมฯ
3.  เริ�มการฝึึกซ้้อมใหญ่
    -  ชี�แจังขั�นตอนในพิธีพระราชทาน 
       ปริญญาบัตร
    -  ฝึึกซ้้อมการรับพระราชทาน 
       ปริญญาบัตรเรียงตามลำาดับคณะ
    -  ฝึึกกล่าวิคำาปฏิิญาณ
4.  ร�วัมง�นสืบทอดปณิธั�นฯ 
     (กำลุ่่�มท่� 3)
5.  ฝึึกซ้้อมการเดินออกจัากศูนย์ประชุม

หมายเหตุ ในวัินซ้้อมใหญ่ - วัินรับจัริง หากฝึนตกขอให้บัณฑิิตตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมดังนี�
  1.   กลุ่มเดินเข้าประตู 2 - 3 ตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมด้านทิศเหน่อ
  2.  กลุ่มเดินเข้าประตู 4 ตั�งแถิ่วิบริเวิณชั�นล่างศูนย์ประชุมด้านทิศใต้
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วัันรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 13 ธั.ค. 63
วััน เวัลุ่� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อม

วัันอ�ทิตย์์ท่� 13 ธั.ค. 63
กำลุ่่�ม 1 เวัลุ่� 05.30 น.

กำลุ่่�ม 2.1 เวัลุ่� 09.00 น.

กำลุ่่�ม 2.2 เวัลุ่� 10.00 น.

วัันพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
กำลุ่่�ม 1
-  เวิลา 05.30 น. ตั�งแถิ่วิบริเวิณถิ่นนหน้าศูนย์ประชุมฯ ด้านถิ่นนสีฐาน
-  เวิลา 06.00 น. เคล่�อนขบวินเข้าสู่บริเวิณพิธีฯ
-  เวิลาประมาณ 09.00 น. เริ�มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
-  เวิลาประมาณ 11.00 น. เสร็จัพิธีฯ บัณฑิิตเดินแถิ่วิออกจัากศูนย์ประชุม 
                                 4 แถิ่วิ ผู่้านลานธงอย่างเป็นระเบียบฯ เดินผู่้านป้าย
                                 ศูนย์ประชุม ฯ ไปตามถิ่นนทางคณะนิติศาสตร์
กำลุ่่�ม 2.1
เวิลา 09.00 น. ตั�งแถิ่วิในเต็นท์บริเวิณลานธงหน้าศูนย์ประชุมฯ
เวิลา 09.30 น. เคล่�อนขบวินเข้าสู่บริเวิณพิธีฯ โดยลงไปนั�งรอด้านล่างของ
                   ศูนย์ประชุมฯ
เวิลา 10.45 น. เดินขึ�นด้านบนของศูนย์ประชุมฯ ผู่้านประตู 4 เพ่�อเข้าสู่ห้องพิธีฯ 
กำลุ่่�ม 2.2 
เวิลา 10.00 น. ตั�งแถิ่วิในเต็นท์บริเวิณลานธงหน้าศูนย์ประชุมฯ
เวิลา 11.00 น. เคล่�อนขบวินเพ่�อเข้าสู่บริเวิณพิธีฯ 
         (พบกลุ่มที� 1 ที�เดินออกจัากศูนย์ประชุมฯ บริเวิณลานธง)
เวิลาประมาณ 12.00 น. เริ�มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วิงบ่าย)
เวิลาประมาณ 14.45 น. เสร็จัพิธีฯ บัณฑิิตเดินแถิ่วิออกจัากศูนย์ประชุมฯ 
                              ผู่้านลานธงอย่างเป็นระเบียบไปตามถิ่นนทาง
                              คณะนิติศาสตร์

อ�จั�รย์์ฝ่ึ�ย์ฝึึกำซ้้อมบัณฑิิต
-  ตรวิจัสอบว่ิาบัณฑิิตทุกคนได้รับตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่�อไข้หวัิด เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) 
   หร่อโรคติดต่อทางระบบหายใจัที�รุนแรงเรียบร้อยแล้วิ
-  ตรวิจัสอบควิามเรียบร้อยในการแต่งกายของบัณฑิิต ทรงผู้ม สีผู้ม
-  ตรวิจัสอบจัำานวินบัณฑิิต ช่�อ – นามสกุล ของผูู้้ไม่มารายงานตัวิ (ระหว่ิางการตั�งแถิ่วิ)
-  แจ้ังจัำานวินบัณฑิิต ช่�อ – นามสกุล ของผูู้้ไม่มารายงานตัวิ ตามแบบฟอร์ม (ก่อนที�บัณฑิิตคนแรกของ
   กลุ่มเริ�มเดิน)
-  อาจัารย์ฝ่ึายฝึึกซ้้อมนั�งประจัำาที�ตามที�กำาหนดไว้ิ

คณะกรรมการด้านปฐมพยาบาลจัะตรวิจัคัดกรองเช่�อไข้หวัิด เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยเริ�มตรวิจั 
ในเวิลา 04.30 น. ดังนี�
 1.  ถิ่นนด้านหน้าหอศิลปวัิฒนธรรม
 2.  ถิ่นนด้านหน้าคณะนิติศาสตร์

บัณฑิิตท่กำคนต้องเข้้�รับกำ�รตรวัจัคัดกำรองกำ�อน จัึงส�ม�รถิ่เข้้�ส่�บริเวัณพิธั่ได้
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วัันรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 14 ธั.ค. 63
วััน เวัลุ่� กิำจักำรรมกำ�รฝึึกำซ้้อม

วัันจัันทร์ท่� 14 ธั.ค. 63
กำลุ่่�ม 3 เวัลุ่� 05.30 น.

วัันพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
กำลุ่่�ม 3
-  เวิลา 05.30 น. ตั�งแถิ่วิบริเวิณถิ่นนหน้าศูนย์ประชุมฯ ด้านถิ่นนสีฐาน
-  เวิลา 06.00 น. เคล่�อนขบวินเข้าสู่บริเวิณพิธีฯ
-  เวิลาประมาณ 09.00 น. เริ�มพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
-  เวิลาประมาณ 11.00 น. เสร็จัพิธีฯ บัณฑิิตเดินแถิ่วิออกจัากศูนย์ประชุม 4 แถิ่วิ  
                                 ผู่้านลานธงอย่างเป็นระเบียบฯ เดินผู่้านป้ายศูนย์ประชุม ฯ 
                                 ไปตามถิ่นนทางคณะนิติศาสตร์

อ�จั�รย์์ฝ่ึ�ย์ฝึึกำซ้้อมบัณฑิิต
-  ตรวิจัสอบว่ิาบัณฑิิตทุกคนได้รับตรวิจัคัดกรองผูู้้สงสัยจัะติดเช่�อไข้หวัิด เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) 
   หร่อโรคติดต่อทางระบบหายใจัที�รุนแรงเรียบร้อยแล้วิ
-  ตรวิจัสอบควิามเรียบร้อยในการแต่งกายของบัณฑิิต ทรงผู้ม สีผู้ม
-  ตรวิจัสอบจัำานวินบัณฑิิต ช่�อ – นามสกุล ของผูู้้ไม่มารายงานตัวิ (ระหว่ิางการตั�งแถิ่วิ)
-  แจ้ังจัำานวินบัณฑิิต ช่�อ – นามสกุล ของผูู้้ไม่มารายงานตัวิ ตามแบบฟอร์ม (ก่อนที�บัณฑิิตคนแรกของ
   กลุ่มเริ�มเดิน)
-  อาจัารย์ฝ่ึายฝึึกซ้้อมนั�งประจัำาที�ตามที�กำาหนดไว้ิ

คณะกรรมการด้านปฐมพยาบาลจัะตรวิจัคัดกรองเช่�อไข้หวัิด เช่�อไวิรัสโคโรน่า (COVID 19) โดยเริ�มตรวิจั 
ในเวิลา 04.30 น. ดังนี�
 1.  ถิ่นนด้านหน้าหอศิลปวัิฒนธรรม
 2.  ถิ่นนด้านหน้าคณะนิติศาสตร์

บัณฑิิตท่กำคนต้องเข้้�รับกำ�รตรวัจัคัดกำรองกำ�อน จัึงส�ม�รถิ่เข้้�ส่�บริเวัณพิธั่ได้
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คเช้�

กำลุ่่�ม 1

บันไดข้ึ�น บันไดลุ่งเวัท่

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

ข้ = 782 ท่�นั�ง (17 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 46 ตัวั)

บันได บันได

1 2 3 4

-  เกษตรศาสตร์ (1-370)
-  ศึกษาศาสตร์ (1-396)
-  สาธารณสุขศาสตร์ (1-64)
-  วิิศวิกรรมศาสตร์ (1-325)

-  วิิศวิกรรมศาสตร์ (326-504=179)
-  พยาบาลศาสตร์ (1-128)
-  เทคโนโลยี (1-162)
-  วิิทยาศาสตร์ (1-313)

การเดินแถิ่วิขึ�นสู่เวิที

ประต่ 2
1     2     3     4

 1. วิศวิกรรมศาสตร์
    (326-504)
 2. พยาบาลศาสตร์
 3. เทคโนโลยี
 4. วิทยาศาสตร์
    (1-313)

ประต่ 3
1     2     3     4

 1. วิทยาศาสตร์
    (314-742)
 2. สัตวิแพทยศาสตร์

ปร
ะต่

 4
1 

   
 2

   
  3

   
  4

  1
. เ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์
  2

. ศึ
กษ

าศ
าส

ตร์

ปร
ะต่

 4
1 

   
 2

   
  3

   
  4

  1
. ส

าธ
าร

ณ
สุข

ศา
สต

ร์
  2

. วิ
ศวิ

กร
รม

ศา
สต

ร์
   

  (
1-

32
5)
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คเช้�

กำลุ่่�ม 1 ชั�นลุ่อย์

เวัท่บันไดข้ึ�น

บันได บันได

จัำ�นวันท่�นั�ง
แถิ่วิที� 1 = 45 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 2 = 44 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 3 = 45 ที�นั�ง 
แถิ่วิที� 4 = 44 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 5 = 45 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 6 = 38 ที�นั�ง

แถิ่วิที� 7 = 35 ที�นั�ง

แถิ่วิที� 8 = 36 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 9 = 35 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 10 = 36 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 11 = 33 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 12 = 32 ที�นั�ง
แถิ่วิที� 13 = 33 ที�นั�ง

ชั�นลุ่อย์
-  วิิทยาศาสตร ์(314-742=429)
-  สัตวิแพทยศาสตร์ (1-68)

การเดินขึ�นเวิทีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

การเดินแถิ่วิเข้าสู่ที�นั�ง
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คบ��ย์

กำลุ่่�ม 2.1 นั�งรอชั�นลุ่��ง

ประตู 2 ประตู 4

ประตู 2 ประตู 4

บันได

สุขาชาย

บันได

สุขาชาย

-  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1-525)
-  เภสัชศาสตร์ (1-104)
-  เศรษฐศาสตร์ (1-162)
-  แพทยศาสตร์ (1-254)
-  ทันตแพทยศาสตร์ (1-66)
-  บริหารธุรกิจัและการบัญชี (1-44)

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

ประต่ 2
1     2     3     4

 1. แพทยศาสตร์
 2. ทันตแพทยศาสตร์
 3. บริหารธุรกิจัและ        
     การบัญชี (1-44)

ประต่ 4
1     2     3     4

 1. มนุษยศาสตร์
    และสังคมศาสตร์
 2. เภสัชศาสตร์
 3. เศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ   1. คณะที�เข้าประตู 2 หากตั�งแถิ่วิในเต็นท์ไม่เพียงพอให้ปัดแถิ่วิไปฝัึ�งถิ่นนด้านในทางด้านทิศเหน่อ
                2. คณะที�เข้าประตู 4 หากตั�งแถิ่วิในเต็นท์ไม่เพียงพอให้ปัดแถิ่วิไปฝัึ�งถิ่นนด้านในทางด้านทิศใต้
     3. ตั�งแถิ่วิบริเวิณลานธงซึ้�งจัะมีเต็นท์กางให้บัณฑิิต
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กำ�รเดินเข้้�ส่�ห้องพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คบ��ย์

กำลุ่่�ม 2.1 นั�งรอชั�นลุ่��ง

ประตู 2 ประตู 4

บันได

สุขาชาย

บันได

สุขาชาย

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

-  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1-525)
-  เภสัชศาสตร์ (1-104)
-  เศรษฐศาสตร์ (1-162)
-  แพทยศาสตร์ (1-254)
-  ทันตแพทยศาสตร์ (1-66)
-  บริหารธุรกิจัและการบัญชี (1-44)

กำรเดินเข้ำสู่ห้องพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
13 ธันวำคม 2563 ภำคบ่ำย 

กลุ่ม 2.1 นั่งรอชั้นล่ำง 
 

ก = 1,155 ที่นั่ง (21 แถว ๆ ละ 55 ตัว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1-525) 
- เภสัชศาสตร ์(1-104) 
- เศรษฐศาสตร์ (1-162) 
- แพทยศาสตร ์(1-254) 
- ทันตแพทยศาสตร์ (1-66) 

 
 

 

 

บันได 

สุขาชาย 

บันได 

สุขาชาย 

ประต ู4 ประต ู2 

รวม 1,111 คน รวิม 1,155 คน
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คบ��ย์

กำลุ่่�ม 2.2 เดินจั�กำด้�นหน้�ศ่ึนย์์ประช่มเข้้�ท่�นั�ง

บันไดข้ึ�น บันไดลุ่งเวัท่

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

ข้ = 782 ท่�นั�ง (17 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 46 ตัวั)

บันได บันได

1 2 3 4

-  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1-525)
-  เภสัชศาสตร์ (1-104)
-  เศรษฐศาสตร์ (1-162)
-  แพทยศาสตร์ (1-254)
-  ทันตแพทยศาสตร์ (1-66)
-  บริหารธุรกิจัและการบัญชี (1-44)

-  บริหารธุรกิจัและการบัญชี (45-514=470)
-  นิติศาสตร์ (1-312)

ประต่ 2
1     2     3     4

 1. บริหารธุรกิจัและ
     การบัญชี (45-514)
 2. นิติศาสตร์ (1-312)

กลุ่ม 2.1

ประต่ 3
1     2     3     4

 1. นิติศาสตร์
     (313-630)
 2. วิิทยาลัยนานาชาติ

หมายเหตุ   1. คณะที�เข้าประตู 2 หากตั�งแถิ่วิในเต็นท์ไม่เพียงพอให้ปัดแถิ่วิไปฝัึ�งถิ่นนด้านในทางด้านทิศเหน่อ
                2. คณะที�เข้าประตู 3 หากตั�งแถิ่วิในเต็นท์ไม่เพียงพอให้ปัดแถิ่วิไปฝัึ�งถิ่นนด้านในทางด้านทิศใต้
     3. ตั�งแถิ่วิบริเวิณลานธงซึ้�งจัะมีเต็นท์กางให้บัณฑิิต
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 13 ธัันวั�คม 2563 ภ�คบ��ย์

กำลุ่่�ม 2.2 เดินจั�กำด้�นหน้�ศ่ึนย์์ประช่มเข้้�ท่�นั�ง
ชั�นลุ่อย์

เวัท่บันไดข้ึ�น บันไดลุ่ง

บันได บันได

ชั�นลุ่อย์
-  นิติศาสตร์ (313-630 = 318)
-  วิิทยาลัยนานาชาติ (1-155)

การเดินขึ�นเวิทีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

การเดินแถิ่วิเข้าสู่ที�นั�ง
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
วัันท่� 14 ธัันวั�คม 2563 ภ�คเช้�

บันไดข้ึ�น บันไดลุ่งเวัท่

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

ข้ = 782 ท่�นั�ง (17 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 46 ตัวั)

บันได บันได

1 2 3 4

-  บัณฑิิตวิิทยาลัย (1-969)
-  วิิทยาลัยบัณฑิิตศึกษาการจััดการ (1-131)
-  วิิทยาลัยการปกครองท้องถิิ่�น (บัณฑิิตศึกษา) (1-53)

-  วิิทยาลัยการปกครองท้องถิิ่�น (ป.ตรี) (1-213)
-  เทคนิคการแพทย์ (1-99)
-  สถิ่าปัตยกรรมศาสตร์ (1-127)
-  ศิลปกรรมศาสตร์ (1-128)
-  สหวิิทยาการ (1-215)

ประต่ 2
1     2     3     4

 1. วิทยาลัยการปกครอง
    ท้องถิ่�น (ป.ตรี) 
 2. เทคนิคการแพทย์ 
 3. สถิ่าปัตยกรรมศาสตร์ 
 4. ศิลปกรรมศาสตร์ 
 5. สหวิทยาการ 
     (1-215)

ประต่ 3
1     2     3     4

  1. สหวิทยาการ 
     (216-660)

ปร
ะต่

 4
1 

   
 2

   
  3

   
  4

 1
. บั

ณ
ฑิต

วิท
ยา

ลัย
 

   
   

(1
-9

69
)

ปร
ะต่

 4
1 

   
 2

   
  3

   
  4

 1
. วิ

ทย
าลั

ยบั
ณ

ฑิต
ศึก

ษา
   

  ก
าร

จัด
กา

ร 
 2

. วิ
ทย

าลั
ยก

าร
ปก

คร
อง

   
   

  ท้
อง

ถิ่�น
 (บั

ณ
ฑิต

 
   

  ศึ
กษ

า)
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กำ�รเดินแถิ่วัเข้้�ส่�ท่�นั�ง แลุ่ะกำ�รเดินขึ้�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร
 วัันท่� 14 ธัันวั�คม 2563

ชั�นลุ่อย์

เวัท่บันไดข้ึ�น บันไดลุ่ง

บันได บันได

ชั�นลุ่อย์
-  สหวิิทยาการ (216-660)

การเดินขึ�นเวิทีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

การเดินแถิ่วิเข้าสู่ที�นั�ง
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บันไดบันได

ผู้ังกำ�รเดินข้ึ�นเวัท่รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร  แลุ่ะจั่ดถิ่วั�ย์ควั�มเค�รพ

ท่�ประทับ

+1 (เม่�อลุกจัากที�นั�งก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

+6 (เม่�อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วิกลับมานั�งที�เดิม)

บันไดขึ�นบันไดลง

  ให้ชำาเล่องขวิาก่อนถิ่อย แล้วิส่บเท้าขวิา ผูู้้หญิงถิ่อย 5 ก้าวิ ผูู้้ชายถิ่อย 

  4 ก้าวิ ถิ่วิายควิามเคารพ แล้วิหมุนขวิาและเดินลงจัากเวิที

*

+

+5

1 เมตร

1 เมตร
2

45 องศา

45 องศา

70 ซ้.ม.

1.40 เมตร

30 ซ้.ม.

2.10 เมตร

70 ซ้.ม.

3
4

+ จัุดถิ่วิายควิามเคารพ

* จุดที่คนแรกของคณะยืนรอ
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กำ�รเดินออกำจั�กำศ่ึนย์์ประช่มฯ หลัุ่งเสร็จัสิ�นพิธ่ัฯ

บันไดข้ึ�น บันไดลุ่งเวัท่

กำ = 1,155 ท่�นั�ง (21 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 55 ตัวั)

ข้ = 782 ท่�นั�ง (17 แถิ่วัๆ ลุ่ะ 46 ตัวั)

บันได บันได

ให้เดินออกจัากห้องประชุมครั�งละ 2 แถิ่วิ

ให้เดินออกจัากห้องประชุมครั�งละ 1 แถิ่วิ

ชั�นลอย = 501 ที�นั�ง

ประตู N6

ประตู N3

ให้เดินออกจัากห้องประชุมครั�งละ 1 แถิ่วิ
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ค่�มือกำ�รด่แลุ่รักำษ�ช่ดคร่ย์

ชุุดครุุยตามปรุะกาศมหาวิิทยาลััยขอนแก่น ฉบัับัท่� 637/2560 เรุ่�อง ครุุยวิิทยฐานะ เข็มวิิทยฐานะ             
แลัะครุุยปรุะจ้ำาตำาแหน่งของมหาวิิทยาลััยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เร่่มใช้้ในปีี 2560 ท่ีปีลายชุ้ดท้�งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอย่� เพ่ืื่อใช้้ในการบ้นทึกข้อม่ลของบ้ณฑ่ิต            
ท่ีจะเข้าร้บพื่ระราช้ทานปีร่ญญาบ้ตร

วิัธ่ัด่แลุ่รักำษ�ช่ดคร่ย์

1. ห้�มนำาไปซั้กเพราะจัะทำาให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบนำ�าสบู่แล้วิถูิ่ในส่วินที�สกปรก เช่น 
บริเวิณคอด้านใน แล้วิผึู้�งให้แห้ง

2. ห้�มร่ดตรงแถิ่บทองโดยตรง เพราะจัะทำาให้แถิ่บทองละลายได้ 
3. ควิรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซี้ดจัาง ไม่สวิยงาม
4. เม่�อได้รับชุดครุยแล้วิ ควิรนำาชุดครุยออกจัากถุิ่งพลาสติก และใส่ไว้ิในถุิ่งคลุมหร่อแขวินชุดครุยไว้ิ 

บริเวิณที�เป็นรอยพับจัะได้คลายตัวิ

ข้้อควัรระวััง

1. บริเวิณปลายชุดครุยทั�งสองข้างมีการบรรจุั RFID CARD ไม่ควิรนำาไปซั้ก เพราะจัะทำาให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หร่องอ บริเวิณปลายชุดครุยทั�งสองข้าง ซึ้�งมี RFID CARD บรรจุัอยู ่เพราะจัะทำาให้ RFID 
CARD ไม่สามารถิ่อ่านข้อมูลของบัณฑิิตได้

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ             
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบัณฑิต            
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. ห้ามน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก เช่น 
บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้ 

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้      
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID 
CARD ไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ  
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลของบัณฑิต  
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. ไม่ควรน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถูในส่วนที่สกปรก
เช่น บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีดตรงแถบทองโดยตรง เพราะจะท�าให้แถบทองละลายได้

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID
CARD ไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

RFID RFID

คู่มือก�รดูแลรักษ�ชุดครุย

ชุดครุยตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 637/2560 เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ�าต�าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2560

เริ่มใช้ในปี 2560 ที่ปลายชุดทั้งสองข้าง จะมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูล ของบัณฑิต 
ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีดูแลรักษาชุดครุย

1. การซัก - ไม่ควรน�าไปซักเพราะจะท�าให้ RFID CARD เสียหายได้ ให้ใช้แปรงสีฟันชุบน�้าสบู่แล้วถู 
ในส่วนที่สกปรก เช่น บริเวณคอด้านใน แล้วผึ่งให้แห้ง

2. ห้ามรีด ตรงแถบทองโดยตรง จะท�าให้แถบทองละลายได้ 

3. ควรเก็บให้พ้นแสงแดด ป้องกันสีซีดจาง ไม่สวยงาม

4. เมื่อได้รับชุดครุยแล้ว ควรน�าชุดครุยออกจากถุงพลาสติก และใส่ไว้ในถุงคลุมหรือแขวนชุดครุยไว้      
บริเวณที่เป็นรอยพับจะได้คลายตัว

ข้อควรระวัง

1. บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้างมีการบรรจุ RFID CARD ไม่ควรน�าไปซัก เพราะจะท�าให้ RFID CARD   
เสียหายได้

2. ห้ามพับ หัก หรืองอ บริเวณปลายชุดครุยทั้งสองข้าง ซึ่งมี RFID CARD บรรจุอยู่ เพราะจะท�าให้ RFID 
CARDไม่สามารถอ่านข้อมูลของบัณฑิตได้

R
F
I
D

RFID CARDRFID CARD
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15

RFID RFID
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คำ�ช่�แจังกำ�รเดินเข้้�แลุ่ะออกำศึ่นย์์ประช่มฯ ในวัันอ�ทิตย์์ท่� 13 ธัันวั�คม 2563

 กำลุ่�่มท่� 1
 เวลา 05.30 น. เริ�มตั�งแถิ่วิเป็นแถิ่วิตอนเรียง 4 บริเวิณหน้าป้ายศูนย์ประชุมฯ (ตามเอกสารหน้า 7) อาจัารย์ 
ฝึ่ายฝึึกซ้อ้มบณัฑิิตตรวิจัควิามเรียบร้อยการแต่งกายของบัณฑิิตอย่างเข้มงวิด ตรวิจัสอบจัำานวินบณัฑิิตโดยแยกจัำานวินหญงิ
ชายอนุญาตให้บัณฑิิตพกได้เฉพาะธนบัตร 
 เวลา 05.55 น. วิงดุริยางค์บรรเลง
 เวลา 06.00 น. เริ�มเคล่�อนขบวิน โดยแถิ่วิที� 1 และแถิ่วิที� 2 ของแต่ละกลุ่มเดินเป็นคู่ เดินเข้าระหวิ่างแถิ่วิธง 
จันหมดแถิ่วิ แล้วิตามด้วิยแถิ่วิที� 3, 4 ตามลำาดับ เดินเป็นแถิ่วิคู่ จันถึิ่งประตูกระจัก จึังยุบรวิมเป็น แถิ่วิเดียวิ เดินผู้่าน 
เคร่�องตรวิจัวัิตถุิ่ แล้วิเดินเข้าที�นั�ง (ตามเอกสารหน้า 7) อาจัารย์ฝึ่ายฝึึกซ้้อม ย่นยันจัำานวินบัณฑิิต และรายช่�อ 
ผูู้้ไม่มารายงานตัวิแก่กรรมการกลาง ทันทีที�บัณฑิิตคณะตนเองเริ�มเดินแถิ่วิ
 ส้ิ้�นสุิ้ดพ้ิธีีฯ เม่�อสิ�นสุดการกล่าวิคำาปฏิิญาณ ใหถวายความเคารพิ หลังจัากจับพระราโชวิาท ถวายความเคารพิ เปิดเพลง 
สรรเสริญพระบารมี (บัณฑิิตไม่ต้องร้องเพลงตาม) และถิ่วิายควิามเคารพอีกครั�งหนึ�งและย่นรออย่างสงบ หลังจัากเสด็จัฯ  
ไปทรงกราบที�หน้าเคร่�องนมัสการ ถวายความเคารพิ อีกครั�งหนึ�งและย่นอย่างสงบ จันกระทั�งสมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา  
กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จัออกจัากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วิ ถวายความเคารพิ 
ก่อนนั�งลง เม่�อประตูด้านทิศเหน่อเปิด บัณฑิิตจึังเดินออกจัากห้องพิธีฯ (ตามเอกสารหน้า 16) แล้วิเดินออกประตูด้านทิศเหน่ออย่าง
สำารวิมถ่ิ่อปกปริญญาบัตรเหม่อนตอนเดินลงจัากเวิที โดยมีอาจัารย์เดินคุมแถิ่วิ ลงบันไดด้านทิศตะวัินตก ผู้่านด้านนอกลานเสาธง 
(ด้านในลานธงมีกลุ่ม 2.2) แล้วิเลี�ยวิขวิาไปตามถิ่นนทางคณะนิติศาสตร์

 กำลุ่�่มท่� 2
 เวลา 09.00 น. เริ�มตั�งแถิ่วิเป็นแถิ่วิตอนเรยีง 4 ในเตน็ทบ์ริเวิณลานธงหนา้ศูนย์ประชมุฯ อาจัารย์ฝ่ึายฝึึกซ้้อมบณัฑิติ  
ตรวิจัควิามเรียบร้อยการแต่งกายของบัณฑิิตอย่างเข้มงวิด ตรวิจัสอบจัำานวินบัณฑิิต โดยแยกจัำานวินหญิงชาย อนุญาตให ้
บัณฑิิตพกได้เฉพาะธนบัตร
 เวลา 09.30 น. เริ�มเคล่�อนขบวินเหม่อนกลุ่มที� 1 (ตามเอกสารหน้า 9) เม่�อผู้่านเคร่�องตรวิจัวิัตถิุ่แล้วิ แถิ่วิที�ผู้่าน
ประตทูี� 2 เดนิลงบนัไดด้านซ้้ายมอ่ ส่วินแถิ่วิที�ผู่้านประตทูี� 4 เดนิลงบนัไดด้านขวิามอ่ เพ่�อเข้าที�นั�งด้านล่างของศนูย์ประชมุฯ 
อาจัารย์ฝึ่ายฝึึกซ้้อมย่นยันจัำานวินบัณฑิิต และผูู้้ไม่มารายงานตัวิแก่กรรมการกลางทันทีที�บัณฑิิตคณะตนเองเริ�มเดินแถิ่วิ
 เวลา 10.45 น. เตรียมเดินขึ�นห้องพิธีฯ ด้านบน ครั�งละ 1 แถิ่วิ (ตามเอกสารหน้า 10) เม่�ออาจัารย์ 
ฝึ่ายฝึึกซ้้อมบัณฑิิตเปิดประตูด้านหลัง ให้กลุ่มที� 2.1 เดินเข้า (ตามเอกสารหนา้ 11) ซ้ึ�งจัะเป็นเวิลาเดียวิกัน ที�กลุ่มที� 1 
เดินออกจัากศูนย์ประชุมฯ
 กำลุ่�่มท่� 2.2
 เวลา 10.00 น. เริ�มตั�งแถิ่วิเป็นแถิ่วิตอนเรยีง 4 ในเตน็ท์บรเิวิณลานธงหนา้ศนูย์ประชุมฯ อาจัารย์ฝ่ึายฝึึกซ้้อมบณัฑิติ 
ตรวิจัควิามเรียบร้อยการแต่งกายของบัณฑิิตอย่างเข้มงวิด ตรวิจัสอบจัำานวินบัณฑิิตโดยแยกจัำานวินหญิงชาย อนุญาต
ให้บัณฑิิตพกได้เฉพาะธนบัตร
 เวลา 11.00 น. เริ�มเดินแถิ่วิเข้าศูนย์ประชุมฯ ซ้ึ�งเป็นเวิลาเดียวิกันกับที�กลุ่มที� 1 เดินออกจัากศูนย์ประชุมฯ         
พบกัน บริเวิณป้ายศูนย์ประชุมฯ (ตามเอกสารหน้า 11) อาจัารย์ฝึ่ายฝึึกซ้้อมย่นยันจัำานวินบัณฑิิต และผูู้้ไม่มารายงานตัวิ
แก่กรรมการกลางทันทีที�บัณฑิิตคณะตนเองเริ�มเดินแถิ่วิ

 ส้ิ้�นสุิ้ดพ้ิธีีฯ เม่�อสิ�นสุดการกล่าวิคำาปฏิิญาณ ใหถวายความเคารพิ หลังจัากจับพระราโชวิาท ถวายความเคารพิ เปิดเพลง 
สรรเสริญพระบารม ี(บัณฑิิตไม่ต้องร้องเพลงตาม) และถิ่วิายควิามเคารพอกีครั�งหนึ�งและยน่รออย่างสงบ หลงัจัากเสดจ็ัฯ ไปทรงกราบที� 
หน้าเคร่�องนมัสการ ถวายความเคารพิ อีกครั�งหนึ�งและย่น อย่างสงบ จันกระทั�งสมเด็จัพระกนษิฐาธิราชเจ้ัา กรมสมเด็จัพระเทพรตันราชสุดาฯ   
สยามบรมราชกุมารี เสด็จัออกจัากห้อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร แล้วิ ถวายความเคารพิก่อนนั�งลง จัากนั�นบัณฑิิตแถิ่วิที� 1  
ลุกขึ�นยน่ เดินตามอาจัารย์ไปส่งเสดจ็ัฯ บัณฑิิตที�เหล่อให้นั�งรออย่างสงบ เม่�อประตดู้านทศิเหน่อเปิด บัณฑิิตจึังเดินออกจัากหอ้งพิธีฯ  
(ตามเอกสารหน้า 16) แล้วิเดินออกประตูด้านทิศเหน่ออย่างสำารวิม ถ่ิ่อปกปริญญาบัตรเหม่อนตอนเดินลงจัากเวิที โดยมีอาจัารย์ 
เดินคุมแถิ่วิ ลงบันไดด้านทิศตะวัินตก ผู่้านลานธง อย่างเป็นระเบียบไปตามถิ่นนคณะนิติศาสตร์ 
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คำ�ช่�แจังกำ�รเดินเข้้�แลุ่ะออกำศึ่นย์์ประช่มฯ ในวัันจัันทร์ท่� 14 ธัันวั�คม 2563

 กำลุ่�่มท่� 3
 เวลา 05.30 น. เริ�มตั�งแถิ่วิเป็นแถิ่วิตอนเรียง 4 บริเวิณหน้าป้ายศูนย์ประชุมฯ (ตามเอกสารหน้า 13) อาจัารย์ 
ฝ่ึายฝึึกซ้้อมบณัฑิิตตรวิจัควิามเรยีบร้อยการแต่งกายของบณัฑิิตอย่างเข้มงวิด ตรวิจัสอบจัำานวินบณัฑิิตโดยแยกจัำานวินหญิงชาย 
อนุญาตให้บัณฑิิตพกได้เฉพาะธนบัตร 
 เวลา 05.55 น. วิงดุริยางค์บรรเลง
 เวลา 06.00 น. เริ�มเคล่�อนขบวิน โดยแถิ่วิที� 1 และแถิ่วิที� 2 ของแต่ละกลุ่มเดินเป็นคู่ เดินเข้าระหวิ่างแถิ่วิธง 
จันหมดแถิ่วิ แล้วิตามด้วิยแถิ่วิที� 3, 4 ตามลำาดับ เดินเป็นแถิ่วิคู่ จันถึิ่งประตูกระจัก จึังยุบรวิมเป็น แถิ่วิเดียวิ เดินผู้่าน 
เคร่�องตรวิจัวิัตถุิ่ แล้วิเดินเข้าที�นั�ง (ตามเอกสารหน้า 13) อาจัารย์ฝึ่ายฝึึกซ้้อม ย่นยันจัำานวินบัณฑิิต และรายช่�อ 
ผูู้้ไม่มารายงานตัวิแก่กรรมการกลาง ทันทีที�บัณฑิิตคณะตนเองเริ�มเดินแถิ่วิ
 ส้ิ้�นสุิ้ดพ้ิธีีฯ เม่�อสิ�นสุดการกล่าวิคำาปฏิิญาณ ใหถวายความเคารพิ หลังจัากจับพระราโชวิาท ถวายความเคารพิ เปิดเพลง 
สรรเสริญพระบารมี (บัณฑิิตไม่ต้องร้องเพลงตาม) และถิ่วิายควิามเคารพอีกครั�งหนึ�งและย่นรออย่างสงบ หลังจัากเสด็จัฯ  
ไปทรงกราบที�หน้าเคร่�องนมัสการ ถวายความเคารพิ อีกครั�งหนึ�งและย่นอย่างสงบ จันกระทั�งสมเด็จัพระกนิษฐาธิราชเจ้ัา  
กรมสมเด็จัพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จัออกจัากห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วิ ถวายความเคารพิ 
ก่อนนั�งลง เม่�อประตูด้านทิศเหน่อเปิด บัณฑิิตจึังเดินออกจัากห้องพิธีฯ (ตามเอกสารหน้า 16) แล้วิเดินออกประตูด้านทิศเหน่ออย่าง
สำารวิมถ่ิ่อปกปริญญาบัตรเหม่อนตอนเดินลงจัากเวิที โดยมีอาจัารย์เดินคุมแถิ่วิ ลงบันไดด้านทิศตะวัินตก ผู้่านด้านนอกลานเสาธง
แล้วิเลี�ยวิขวิาไปตามถิ่นนทางคณะนิติศาสตร์
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คำ�ช่�แจังกำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 บัณฑิิตจัะต้องปฏิบัติ ดังต�อไปน่�
1. บัณฑิิตแต่ละคณะจัะเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรายคณะตามลำาดับ บัณฑิิตหัวิแถิ่วิจัะเป็นผูู้้ 

ให้สญัญาณการลกุขึ�นยน่ ให้บณัฑิติในแต่ละแถิ่วิยน่ขึ�นพร้อมกนั แล้วิถิ่วิายควิามเคารพ (จัดุที� 1 หน้า 15) จัากนั�น  
จัึงเดินแถิ่วิเพ่�อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามแผู้นผู้ังที�แสดงในเอกสารหน้า 15

2. เม่�อขึ�นบนเวิทีแล้วิ เวิ้นระยะตามที�กำาหนดไวิ้ สำารวิม
3. การถิ่วิายควิามเคารพขณะที�อยู่บนเวิที ให้กระทำาที� 2 ตำาแหน่ง ค่อ จัุดที� 2 และ 5 (หน้า 15)
4. เม่�อลงจัากเวิทีแล้วิให้เดินเข้าที�นั�งตามแผู้นผู้ัง หน้า 15 และถิ่วิายควิามเคารพก่อนนั�ง 1 ครั�ง (จัุดที� 6)
 
จั่ดท่�บัณฑิิตต้องให้ควั�มสำ�คัญเปนพิเศึษ  ค่อ

จั่ดท่� 4 (ด่หน้� 15)

 - ต้องก้าวิเท้าขวิาให้ถิ่ึงจัุดโดยเหยียบบนเคร่�องหมาย แล้วิก้าวิเท้าซ้้ายชิด
 - เท้าชิด ย่�นม่อขวิารับใบปริญญาให้ถิ่ึง จัับปริญญาบัตรแล้วิชักม่อกลับ ถิ่่อปริญญาบัตรแนบอก ตามองที� 

 ปริญญาบัตรเท่านั�น แล้วิชำาเล่องขวิาก่อนส่บเท้าขวิา เพ่�อถิ่อย
 - ก้าวิถิ่อยหลังให้ก้าวิอย่างรวิดเร็วิ ระวิังโดนเพ่�อนชนล้ม

จั่ดท่� 5 (ด่หน้� 15)

 - อย่าล่มถิ่วิายควิามเคารพก่อนหันออกทางขวิา 

จั่ดท่� 6 (ด่หน้� 15)

 -  เม่�อถิ่ึงที�นั�ง ก่อนนั�งอย่าล่มถิ่วิายควิามเคารพ

แบบม�ตรฐ�นในกำ�รถิ่วั�ย์ควั�มเค�รพ
สำ�หรับบัณฑิิตช�ย์ เร่ย์กำวั�� กำ�รโค้งคำ�นับ

1. หยุดนิ�งย่นตรง
2. ใช้ส่วินบนของร่างกายตั�งแต่เอวิโค้งไปข้างหน้า ม่อแนบชิด ติดลำาตัวิ โดยไม่เกร็งแขน ค้อมศีรษะลงเล็กน้อย 

สง่างามแต่รวิดเร็วิ
3. ค่นลำาตัวิให้ตั�งตรง

แบบม�ตรฐ�นในกำ�รถิ่วั�ย์ควั�มเค�รพ สำ�หรับบัณฑิิตหญิงเร่ย์กำวั�� ถิ่อนส�ย์บัวั

1. หยุดนิ�งย่นตรง
2. เท้าขวิาเป็นหลัก ชักเท้าซ้้ายไปข้างหลัง พร้อมๆ กับการย่อตัวิลง และค้อมศีรษะลงเล็กน้อย
3. ม่อทั�งสองวิางประสานบนหัวิเข่าขวิา โดยหงายม่อซ้้ายและคว่ิำาม่อขวิาทับม่อซ้้าย
4. ใช้เท้าขวิาหน้าที�งออยู่ดันตัวิขึ�นตรง พร้อมกับดึงเท้าซ้้ายกลับมาย่นเสมอกัน ม่อสองข้างแนบลำาตัวิ
5. ให้ระวิังเท้าเหยียบชายครุย แล้วิทำาให้สะดุด เวิลาลุกขึ�น จัึงไม่ให้สวิมรองเท้าส้นแหลมและสูงมาก
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แบบม�ตรฐ�นกำ�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (ไม�ต้องเอ�ง�น)

ไม�ต้องเอ�ง�นในกำ�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (โปรดด่ภ�พประกำอบคำ�อธัิบ�ย์ ไม�ต้องกำระดกำข้้อมือ)

1. ณ จัุดที� 4 เท้าชิด เหยียบที�เคร่�องหมาย (ต้องเข้าให้ถิ่ึงจัุดเคร่�องหมาย) ย่นตรง ชักข้อศอกขวิาขึ�นแล้วิ ย่�นแขน
ขวิาออกไปข้างหน้าเหยียดม่อขวิาตรงระดับปกปริญญาบัตร ให้ข้อศอกเป็นจัุดสำาหรับปรับ ระยะสั�น - ยาวิ ของ
แต่ละบุคคล ที�สำาคัญต้องให้ข้อม่อถิ่ึงและอยู่ระดับเดียวิกันกับปริญญาบัตร สายตามองที�ปริญญาบัตรเท่านั�น

2. ฝึ่าม่อขวิานิ�วิชี� - กลาง - นาง - ก้อย ชิดติดกัน หัวิแม่ม่อห่างออกเล็กน้อย
3. จัับปริญญาบัตร โดยนิ�วิหัวิแม่ม่ออยู่ด้านบน อีก 4 นิ�วิ อยู่ด้านล่างและจัับปริญญาบัตรเต็มครึ�งล่างด้านขวิา
4. เม่�อม่อจัับปริญญาบัตรแล้วิ ดึงม่อกลับพร้อมกับม้วินข้อม่อเข้าแนบอก โดยให้หัวิแม่ม่ออยู่ด ้านบน                          

ของปกปริญญาบัตร
5. การถ่ิ่อปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวิาในลักษณะถิ่นัดม่อ ห้ามลดตำ�าลงในขณะเดินกลับที�นั�ง ตัวิปริญญาบัตร  

ที�แนบอกควิรอยู่ในลักษณะค่อนข้างตั�งตรง

แบบม�ตรฐ�นก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (ไม่ต้องเอ�ง�น)

นิ้วทั้ง	๔	เรียงชิด	
ติดกัน	นิ้วหัวแม่มือ	
ห่างออกเล็กน้อย

ไม่ต้องเอ�ง�นในก�รรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร (โปรดดูภ�พประกอบคำ�อธิบ�ย ไม่ต้องกระดกข้อมือ)

1.	 ณ	จุดที่	4	เท้าชิด	เหยียบที่เครื่องหมาย	(ต้องเข้าให้ถึงจุดเครื่องหมาย)	ยืนตรง	ชักข้อศอกขวาขึ้นแล้ว	ยื่นแขน
ขวาออกไปข้างหน้าเหยียดมือขวาตรงระดับปกปริญญาบัตร	ให้ข้อศอกเป็นจุดสำาหรับปรับ	ระยะสั้น	-	ยาว	ของ
แต่ละบุคคล	ที่สำาคัญต้องให้ข้อมือถึงและอยู่ระดับเดียวกันกับปริญญาบัตร	สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น

2.	 ฝ่ามือขวานิ้วชี้	-	กลาง	-	นาง	-	ก้อย	ชิดติดกัน	หัวแม่มือห่างออกเล็กน้อย
3.	 จับปริญญาบัตร	โดยนิ้วหัวแม่มืออยู่ด้านบน	อีก	4	นิ้ว	อยู่ด้านล่างและจับปริญญาบัตรเต็มครึ่งล่างด้านขวา
4.	 เมื่อมือจับปริญญาบัตรแล้ว	 ดึงมือกลับพร้อมกับม้วนข้อมือเข้าแนบอก	 โดยให้หัวแม่มืออยู่ด ้านบน																										

ของปกปริญญาบัตร
5.	 การถือปริญญาบัตรให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ	 ห้ามลดตำ่าลงในขณะเดินกลับท่ีน่ัง	 ตัวปริญญาบัตร	

ที่แนบอกควรอย่ใูนลักษณะค่อนข้างตั้งตรง

ที่ประทับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ซกัมอืกลบั	ม้วนข้อมอื	
ถอืปริญญาบตัรแนบอก

มอืจบัปรญิญาบตัรแล้ว

มือขวาเหยียดตรงระดับ	
สันปกปริญญาบัตร

สันปกปริญญาบัตร
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แบบม�ตรฐ�นในกำ�รเดินเมื�อถิ่ือปริญญ�บัตร

กำ�รย์ืน กำ�รเดิน กำ�รนั�ง หน้�ท่�ประทับ

1. ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวิา ตราสถิ่าบันฯ บนปกปริญญาบัตรจัะอยู่ด้านหน้า ม่อที�ถิ่่อปริญญาบัตร มีเฉพาะ      
หัวิแม่ม่อเท่านั�นที�อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร นิ�วิที�เหล่ออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร และถ่ิ่อ ในลักษณะ              
ที�ไม่เกร็ง

2. เดินอย่างสำารวิมจันถึิ่งที่�นั�ง โดยห้ามลดปริญญาบัตรตำ�าลงกวิ่าระดับอก เม่�อถึิ่งที�นั�งให้ถิ่วิายควิามเคารพแล้วิ        
นั�งอย่างสำารวิมจันสิ�นสุดพิธีฯ

บัณฑิิตต้องสำารวิมและระมัดระวัิงอากัปกิริยาของตนตลอดเวิลาที�อยู่หน้าที�ประทับและฝึึกการย่น การเดิน การนั�ง
ของตนให้ถิู่กวิิธี ดังนี�
กำ�รย์ืนต�อหน้�ท่�ประทับ ให้ย่นตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและม่อทั�งสองข้าง แนบลำาตัวิ
  สายตามองที�ปริญญาบัตรเท่านั�น
กำ�รเดินต�อหน้�ท่�ประทับ  ให้เดินอย่างสำารวิม  หลังตรง แขนแนบลำาตัวิไม่โยกศีรษะ ช่วิงก้าวิไม่ยาวิ
 หร่อสั�นเกินควิร
กำ�รนั�งต�อหน้�ท่�ประทับ  ให้นั�งด้วิยอาการสำารวิมและสงบ ไม่ไขวิ่ห้าง ไม่ถิ่อดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิด
 ปริญญาบัตรหร่อสูจัิบัตรอ่าน

แบบม�ตรฐ�นในก�รเดินเมื่อถือปริญญ�บัตร

ก�รยืน ก�รเดิน ก�รนั่ง หน้�ที่ประทับ

1.	 ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา	ตราสถาบันฯ	บนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า	มือที่ถือปริญญาบัตร	มีเฉพาะ						
หัวแม่มือเท่าน้ันที่อยู่ด้านหน้าปกปริญญาบัตร	 นิ้วท่ีเหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร	 และถือ	 ในลักษณะ														
ที่ไม่เกร็ง

2.	 เดินอย่างสำารวมจนถึงท่ี่นั่ง	 โดยห้ามลดปริญญาบัตรตำ่าลงกว่าระดับอก	 เมื่อถึงท่ีนั่งให้ถวายความเคารพแล้ว								
นั่งอย่างสำารวมจนสิ้นสุดพิธีฯ

บัณฑิตต้องสำารวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยู่หน้าที่ประทับและฝึกการยืน	 การเดิน	 การนั่ง
ของตนให้ถูกวิธี	ดังนี้
ก�รยืนต่อหน้�ที่ประทับ	 ให้ยืนตรง	ขาชิด	ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย	แขนและมือทั้งสองข้าง	แนบลำาตัว
		 สายตามองที่ปริญญาบัตรเท่านั้น
ก�รเดินต่อหน้�ที่ประทับ		 ให้เดินอย่างสำารวม		หลังตรง	แขนแนบลำาตัวไม่โยกศีรษะ	ช่วงก้าวไม่ยาว
	 หรือสั้นเกินควร
ก�รนั่งต่อหน้�ที่ประทับ		 ให้นั่งด้วยอาการสำารวมและสงบ	ไม่ไขว่ห้าง	ไม่ถอดรองเท้า	ไม่พัด	ไม่เปิด
	 ปริญญาบัตรหรือสูจิบัตรอ่าน
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ข้้อควัรปฏิบัติสำ�หรับบัณฑิิต

ข้้อห้�มสำ�หรับบัณฑิิต

ข้้อควัรระวัังเรื�องกำ�รแต�งกำ�ย์ เพิ�มเติมเรื�องดังต�อไปน่�

1. ตรงต่อเวิลาทั�งในวิันฝึึกซ้้อมและวิันรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ขยันฝึึกซ้้อม ทั�งการฝึึกซ้้อมที�คณะต้นสังกัด ฝึึกซ้้อมรวิม และฝึึกซ้้อมด้วิยตนเองหร่อในหมู่เพ่�อนบัณฑิิตด้วิยกัน
3. ศึกษาระเบียบ ขั�นตอน และวิิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจัชัดเจัน
4. สวิมรองเท้าที�จัะใช้ในวิันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั�งที�เข้าฝึึกซ้้อม เพ่�อป้องกันปัญหารองเท้ากัด และ 

ให้กรรมการฝึ่ายฝึึกซ้้อมได้ตรวิจัวิ่ารองเท้านั�นถิู่กต้องตามระเบียบหร่อไม่
5. บัณฑิิตควิรจััดการเร่�องที�พัก และการเดินทางให้ผูู้้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวิันซ้้อมใหญ่และวิันรับ

พระราชทานปริญญาบัตร เน่�องจัากบัณฑิิตจัะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจัากบริเวิณพิธีฯ
6. บัณฑิิตควิรนอนพักให้เพียงพอในค่นก่อนวิันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควิรด่�มสุราและสิ�งมึนเมาอ่�นๆ
7. ในวิันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิิตไม่ควิรรับประทานอาหารที�มีรสจััด หร่อที�เสี�ยง ต่อการ

ทำาให้ท้องเสีย ท้องผูู้ก หร่อปัสสาวิะบ่อย
8. ขณะนั�งในห้องพิธีฯ บัณฑิิตควิรนั�งอย่างสำารวิม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อย ไม่ไขวิ่ห้าง ไม่ถิ่อดรองเท้า ควิรจััด

ชายครุยให้เรียบร้อยตลอดเวิลา เพ่�อป้องกันอุบัติเหตุที�อาจัทำาให้ครุยขาดได้
9. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายช่�อที�อ่านผู้ิดพลาดหร่อไม่ตรงกับลำาดับของตน ไม่ต้องชะงักรอ 

ให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำาดับเป็นปกติ
10. เม่�อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ�น เช่น เสียหลัก ย่นเซ้ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บัณฑิิต ตั�งสติ

ให้มั�นคงแล้วิค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั�นเอง
11. บัณฑิิตควิรแต่งหน้าและผู้มแต่พองาม
12. หากบัณฑิิตมีควิามจัำาเป็นที�ต้องได้รับควิามช่วิยเหล่อในห้องพิธีฯ ให้ยกม่อขวิาเพ่�ออาจัารย์ผูู้้ควิบคุมแถิ่วิจัะได้ 

ให้ควิามช่วิยเหล่อ
13. บัณฑิิตควิรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนถิ่ึงเวิลาตั�งแถิ่วิ

1. ห้�ม ข้�ดกำ�รฝึึกำซ้้อม ทั�งกำ�รซ้้อมย์�อย์ท่�คณะ แลุ่ะกำ�รซ้้อมใหญ�ท่�ศึ่นย์์ประช่มอเนกำประสงค์กำ�ญจัน�
ภิเษกำ บัณฑิิตต้องเซ้็นชื�อร�ย์ง�นตัวัไวั้เปนหลุ่ักำฐ�น บัณฑิิตท่�ข้�ดกำ�รฝึึกำซ้้อม คณะกำรรมกำ�รจัะพิจั�รณ�         
ตัดสิทธัิ์ กำ�รเข้้�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

2. ห้�ม นำ�สิ�งข้องต��งๆ เข้้�ในศึ่นย์์ประช่มอเนกำประสงค์กำ�ญจัน�ภิเษกำในวัันพิธั่พระร�ชท�นปริญญ�บัตร 
โดย์เด็ดข้�ด ย์กำเวั้นธันบัตรจัำ�นวันเลุ่็กำน้อย์ ในห้องพิธั่ฯ ม่พย์�บ�ลุ่ด่แลุ่

1. ใช้รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำา ปลายไม่แหลม ส้นไม่แหลม ห้ามใช้รองเท้าหนังกลับ หนังแก้วิ และกำามะหยี�                  
รองเท้าห้ามมีกันสึก หร่อเก่อกม้าที�เป็นโลหะ

2. ห้ามบัณฑิิตทำาสีผู้ม และให้ทำาผู้มทรงสุภาพ หากผู้มยาวิให้เกล้าหร่อเก็บผู้มให้เรียบร้อย อนุญาตให้ติดได ้         
เฉพาะกิ๊บเสียบผู้มสีดำาเท่านั�น ไม่ติดขนตาปลอม ไม่ใส่ต่างหู

3. บัณฑิิตหญิงไม่สวิมเส่�อรัดรูป และควิรสวิมเส่�อซ้ับใน เน่�องจัากอากาศในห้องพิธีฯ เย็นมาก
4. เพ่�อไม่ให้เข็มขัดของบัณฑิิตหญิงเล่�อนจัากขอบกระโปรง ให้ทำาตัวิหนอนที�ขอบกระโปรง  ห้ามใช้คลิป
 ที�เป็นโลหะหนีบ เพราะเคร่�องตรวิจัวิัตถิุ่จัะมีเสียงดังทำาให้การเดินเข้าห้องพิธีฯ ล่าช้า
5. บัณฑิิตทุกคนให้ตัดเล็บม่อสั�น และไม่ทำาสีเล็บ
6. บัณฑิิตชายตัดผู้มและโกนหนวิดเคราให้เรียบร้อย
7. ห้ามสวิมเคร่�องประดับทุกชนิด
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่  ๒๑๗๐/๒๕๖๓) 
เรื่อง  ก าหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
เพือ่ให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ

สมพระเกียรติ จึงก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ได้รบัทราบก าหนดการเกี่ยวกบัการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวทิยาลยัขอนแกน่   ดังนี้    พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒  ซึ่งทรงก าหนดเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์   ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเช้า และรอบบ่าย และ
วันที่ ๑๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบเช้า  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.๒๕๕๘ จึงออกประกาศเพื่อให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปฏิบัติ ดังนี้ 

๑. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่  ๒๑๗๐/๒๕๖๓)  เร่ือง ก าหนดการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓” 

 ๒.    ให้ใช้ประกาศนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ๓.    การขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

    ๓.๑ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและสั่งจองชดุครุยออนไลน ์ ทางเว็บ http://reg.kku.ac.th ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถดาวน์โหลด แบบพมิพ์การข้ึนทะเบียนบัณฑิตไดจ้ากเว็บ https://registrar.kku.ac.th/registerGraduate/   
ช าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    ๓.๒   ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไมด่ าเนินการตามที่ก าหนดไว้ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปี  
พ.ศ. 256๓ 

    ๓.๓   ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของทา่นจาก เว็บ
http://reg.kku.ac.th เมนทูีห่น้าต่างชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

๔. ก าหนดการรับพระราชทานปรญิญาบัตร 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม ๒๕63 
    (วันรายงานตัว และฝึกซ้อม) 

 
08.30 - 16.30 น. 

- บัณฑิตระดับปริญญาตรี รายงานตัวและฝึกซ้อมที่คณะ 
- บัณฑิตระดับบณัฑิตศึกษา รายงานตัวและฝึกซ้อมที่ศูนยป์ระชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก ยกเว้นวิทยาลัยบณัฑิตศึกษาการจดัการ และ 
  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ช่วงเช้ารายงานตัวท่ีคณะ และบา่ยฝกึซ้อม 
  ที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
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-๒- 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม 

วันศุกร์ที ่11 ธันวาคม ๒๕63 
(วันฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 1) 

 

๐8.30 - 11.30 น. 
 

11.๓0 - 12.๓0 น. 
13.๓0 - 14.๓0 น. 
14.๓0 – 1๗.๐0 น. 

 
 
 

- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที๑่๓ ธ.ค. 63 ภาคเช้า เข้าฝึกซ้อมที่ศูนยป์ระชุม  
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก 
- บัณฑิตภาคเช้า เข้าร่วมงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
- บัณฑิตภาคบ่าย เข้าร่วมงาน “สบืทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที ่๑๓ ธ.ค. 63 ภาคบ่าย เข้าฝึกซ้อมที่ศนูย์ประชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
     * บัณฑิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ณ สถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

วันเสาร์ที ่12 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
(วันฝึกซ้อมใหญ่วันที่ 2) 

 

๐8.30 - 11.30 น. 
 

11.00 - 12.00 น. 
 
 

- บัณฑิตที่เข้าพิธี ฯ ในวันที ่๑๔ ธ.ค. 63 ภาคเช้า เข้าฝึกซ้อมที่ศนูย์ประชุม 
  อเนกประสงค์กาญจนาภเิษก 
- บัณฑิตภาคเช้า เข้าร่วมงาน “สืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง” 
    * บัณฑิตที่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
ถ่ายภาพหมู่บณัฑิต ณ สถานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ช่วงเช้า – บ่าย ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 
กาญจนาภิเษก  

วันจันทร์ที ่14 ธันวาคม ๒๕๖๓ 
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

ช่วงเช้า ตั้งแถวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ 
กาญจนาภิเษก  

๕.   ผู้ส าเร็จการศกึษารายใดที่ไม่มารายงานตัว และฝึกซ้อมในวัน เวลาที่ก าหนด จะไม่มีสิทธิ์เข้ารบั 
พระราชทานปริญญาบัตร 

๖.  การแต่งกายในวันฝึกซ้อมบัณฑิต 
 บัณฑิตชาย   แต่งกายสุภาพ ไมส่วมเสื้อยืด ไม่สวมกางเกงยีนส์ สวมรองเท้าที่ใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 บัณฑิตหญิง  แต่งกายสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืดรัดรูป สวมกระโปรงทรงสุภาพ (ห้ามสวมกระโปรงสั้น) สวมรองเท้า ที่ใช้ในวันพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 
การสวมหน้ากากอนามัย บัณฑิตต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะฝึกซ้อมโดยวันฝึกซ้อมให้บัณฑิตน าหน้ากาก

อนามัยมาด้วยตนเอง ส่วนในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้กับบัณฑิต 
๗.  การแต่งกายส าหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
     ผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบตัรต้องแต่งกายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 

๑๙๑๘/๒๕๕๕) เรื่อง การแต่งกายของผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ ๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  และประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี ๖๓๙/๒๕๖๐)  เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
           ๘.  การประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

   บัณฑิตจะทราบข่าวประชาสัมพนัธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก http//www.kku.ac.th 
และระบบทะเบยีนนักศึกษา ส านกับริหารและพัฒนาวิชาการ http//reg.kku.ac.th 

  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๖   ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
               (รองศาสตราจารย์ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 
            อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 
 



26 25



2725 26



28 27



2928



30 29



3129 30



32



33

ตัวอย่�งก�รแต่งก�ยของผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ที่เข้�รับ

พระร�ชท�นปริญญ�บัตร มห�วิทย�ลัยขอนแก่น

ในกรณีผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�เป็นข้�ร�ชก�รให้ใส่ชุดปกติข�วต�มหน่วยง�นที่สังกัด
และให้สวมชุดครุยทับ

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปช�ย)

ระดบัปรญิญ�ตร ีปรญิญ�โท 

และปริญญ�เอก

(สำ�หรับบุคคลทั่วไปหญิง)
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กำ�รถิ่��ย์ทอดสัญญ�ณภ�พแลุ่ะเส่ย์งบนระบบเครือข้��ย์ Internet
ในพิธ่ัพระร�ชท�นปริญญ�บัตร ผู้่้สำ�เร็จักำ�รศึึกำษ�ประจัำ�ปี 2563

วัันท่� 13-14 ธัันวั�คม  2563
จั�กำ อ�ค�รศ่ึนย์์ประช่มอเนกำประสงค์กำ�ญจัน�ภิเษกำ มห�วิัทย์�ลัุ่ย์ข้อนแกำ�น

----------------------------
วััตถ่ิ่ประสงค์ 
 1. เพ่�อประชาสัมพันธ์ เผู้ยแพร่สัญญาณภาพและเสียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นักศึกษา 
  มหาวิิทยาลัยขอนแก่น จัากศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจันาภิเษก ไปยังคณะ สาขาวิิชาต่าง ๆ 
 2.  เพ่�อให้ทุกคณะในมหาวิิทยาลัยขอนแก่น เช่�อมประสานเคร่อข่ายการส่�อสารขั�นพ่�นฐานเหล่านี�เข้าด้วิยกัน  
  อันจัะเป็นแนวิทางในการพัฒนาระบบเคร่อข่ายที�มีประสิทธิภาพต่อไป
 3.  ให้ญาติบัณฑิิตใช้พ่�นที�บริเวิณอาคารตา่งๆ ของมหาวิิทยาลยัขอนแกน่เป็นที�พักรอในขณะที�บัณฑิิตเข้าไป 
  ในบริเวิณพิธี เปิดโอกาสให้เหล่าญาติบัณฑิิตได้ใกล้ชิดคณาจัารย์ และสถิ่านที�ศึกษาของบุตรหลาน  
  บัณฑิิตและญาติบัณฑิิตจัะได้มีควิามภาคภูมิใจัในสถิ่าบันอันเป็นที�ศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน

จ่ัดรับชมกำ�รถิ่��ย์ทอดสด
 1.  จุัดสามารถิ่รับชมได้ ในมหาวิิทยาลัยขอนแก่น ดังนี�

1) อาคารจัตุรมุข อุทยานเกษตร ดำาเนินการโดยศูนย์นวัิตกรรมการเรียนการสอน 
คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วัิฒนธรรม จัอ LDE 
ขนาด 3X5 เมตร จัำานวิน 1 จัอ 

2) คณะต่าง ๆ ที�ได้มีการจััดเตรียมไว้ิสำาหรับญาติ
ของบัณฑิิต

ดำาเนินการโดยคณะ และหน่วิยงานต่าง ๆ

 2.  สามารถิ่รับชมการถ่ิ่ายทอดสดได้ผู่้านเคร่อข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู่้านหน้าเว็ิบเพจัของมหาวิิทยาลัย 
      ทางช่อง KKU Channel (YouTube)  และ Facebook ของมหาวิิทยาลัยขอนแก่น

ควั�มค�ดหวัังท่�จัะได้รับ
 1.  เพ่�อเป็นการจััดระเบียบและระบบควิามปลอดภัยด้านสาธารณสุข การระบาดของโรคโควิิด -19
 2.  เพ่�อกระจัายควิามแออัด และลดปัญหาการจัราจัร กรณีรับ-ส่งเสด็จั 
 3. เพ่�อแก้ปัญหาการรับรองผูู้้ปกครอง ในเร่�อง สถิ่านที� อาหาร เคร่�องด่�ม ควิามร้อนอบอ้าวิ และการใช้ 
  ห้องนำ�า
 4.  เพ่�อแก้ปัญหาหาบเร่แผู้งลอย ร้านค้าในบริเวิณใกล้ ๆ พระราชพิธีฯ
 5.  เพ่�อให้คณะ สาขาวิิชามีโอกาสพบปะและดูแลรับรองผูู้้ปกครองได้ใกล้ชิด อาทิ
  -  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผูู้้ปกครองรู้จัักและได้เห็น อาคารสถิ่านที� และเทคโนโลยี อุปกรณ์เคร่�องม่อ 
   ของคณะต่าง ๆ ที�ได้ส่งบุตรหลานมาศึกษาเล่าเรียน 
  -  ได้รับการรับรองในสถิ่านที�ที�เหมาะสม สะดวิกสบาย
  -  ได้รับการดูแลต้อนรับจัากฝ่ึายต้อนรับและประชาสัมพันธ์ของคณะ มีการจััดอาหาร เคร่�องด่�ม  
   ของชำาร่วิย ซุ้้มถ่ิ่ายภาพ บันทึกภาพร่วิมกับคณาจัารย์ เจ้ัาหน้าที� เกิดภาพลักษณ์อันดีกับเหล่า 
   ญาติบัณฑิิต
 6. เพ่�อให้มีจุัดนัดพบที�ชัดเจัน
ผู้่้รับผิู้ดชอบดำ�เนินกำ�ร
 1.  ศูนย์นวัิตกรรมการเรียนการสอน มหาวิิทยาลัยขอนแก่น
 2.  คณะกรรมการฝ่ึายถ่ิ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 3.  สำานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิิทยาลัยขอนแก่น
 4.  กองส่�อสารองค์กร มหาวิิทยาลัยขอนแก่น
 5.  คณะและหน่วิยงานที�ร่วิมดำาเนินงาน 

ข้อห้าม

จุดรวมบัณฑิต
บริเวณลานการแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีห้องสุขา 50 กว่าห้องไว้บริการ

1. ห�มจอดรถยนต รถจักรย�นยนต ริมถนนมะลิวัลย ท้ังสองฝ งถนน ต้ังแต ส่ีแยกไฟแดง                                                                                                                        

ถนนมะลิวัลยตัดกับถนนท�งหลวงชนบท ถึงส้ินสุดเขตมห�วิทย�ลัยขอนแกน และถนน                  

ท�งหลวงชนบท (เชื่อมถนนมะลิวัลยกับถนนมิตรภ�พ) จ�กร�นข�ยย�คณะเภสัชศ�สตร                   

ผ�นศูนยประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร ทั้งวัน 

 (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 ต้ังแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                        

ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันท่ี 3 - 4 ธันว�คม 2562 ต้ังแต เวล� 00.00 - 16.30 น. 

มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ท่ีอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                                          

ซึ่งเปนที่จอดรถยนต และที่พักญ�ติบัณฑิต

ข�วรพุทธเจ�  เอ�มโนและศิระกร�น

นบพระภูมิบ�ล   บุญดิเรก

เอกบรมจักริน   พระสย�มินทร

พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพร�ะพระบริบ�ล

ผลพระคุณ ธ รักษ�  ปวงประช�เปนสุขศ�นต

ขอบันด�ล   ธ ประสงคใด

จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย

ดุจถว�ยชัย   ชโย

คำาร้องโดย : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สมเด็จฯ ( เจ้าฟ้า ) กรมพระยา นริศรา นุวัดติวงศ / ทำานอง : ปโยตร สซูโรฟสกี้

เพลงสรรเสริญพระบารมี
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ข้าวิรพุทธเจั้า  เอามโนและศิระกราน

นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก

เอกบรมจัักริน   พระสยามินทร์

พระยศยิ�งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล

ผู้ลพระคุณ ธ รักษา  ปวิงประชาเป็นสุขศานต์

ขอบันดาล   ธ ประสงค์ใด

จังสฤษดิ์ดัง   หวิังวิรหฤทัย

ดุจัถิ่วิายชัย   ชโย

คำ�ร้องโดย์ : พระบ�ทสมเด็จัพระมงกำ่ฎีเกำลุ่้�เจั้�อย์่�หัวั รัชกำ�ลุ่ท่� ๖

สมเด็จัฯ ( เจั้�ฟ้� ) กำรมพระย์� นริศึร� น่วััดติวังศึ์ / ทำ�นอง : ปโย์ตร์ สซ้่โรฟสกำ่�

ข้อห้าม

จุดรวมบัณฑิต
บริเวณลานการแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีห้องสุขา 50 กว่าห้องไว้บริการ

1. ห�มจอดรถยนต รถจักรย�นยนต ริมถนนมะลิวัลย ท้ังสองฝ งถนน ต้ังแต ส่ีแยกไฟแดง                                                                                                                        

ถนนมะลิวัลยตัดกับถนนท�งหลวงชนบท ถึงส้ินสุดเขตมห�วิทย�ลัยขอนแกน และถนน                  

ท�งหลวงชนบท (เชื่อมถนนมะลิวัลยกับถนนมิตรภ�พ) จ�กร�นข�ยย�คณะเภสัชศ�สตร                   

ผ�นศูนยประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร ทั้งวัน 

 (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 ต้ังแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                        

ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันท่ี 3 - 4 ธันว�คม 2562 ต้ังแต เวล� 00.00 - 16.30 น. 

มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ท่ีอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                                          

ซึ่งเปนที่จอดรถยนต และที่พักญ�ติบัณฑิต

ข�วรพุทธเจ�  เอ�มโนและศิระกร�น

นบพระภูมิบ�ล   บุญดิเรก

เอกบรมจักริน   พระสย�มินทร

พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพร�ะพระบริบ�ล

ผลพระคุณ ธ รักษ�  ปวงประช�เปนสุขศ�นต

ขอบันด�ล   ธ ประสงคใด

จงสฤษดิ์ดัง   หวังวรหฤทัย

ดุจถว�ยชัย   ชโย

คำาร้องโดย : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

สมเด็จฯ ( เจ้าฟ้า ) กรมพระยา นริศรา นุวัดติวงศ / ทำานอง : ปโยตร สซูโรฟสกี้

เพลงสรรเสริญพระบารมี
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Covid-19 MDForm_003 
 เริ่มใช้วันท่ี      พฤศจิกายน 2563 

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

แบบคัดกรองเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2563 

 

วันที่คัดกรอง......................................... 
ชื่อ ..................................................................   รหัสนักศึกษา................................................................ 
คณะ................................................................   เบอร์โทร.......................................... 
 

อาการ 
1. มีอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้              ไม่ใช่   ใช่ 
    ไอ น้้ามูก เจ็บ คอ ไม่ได้กลิ่น/รส หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ย หรือหายใจล้าบาก  
2. มีประวัติมีไข้หรืออุณหภูมิกายตั้งแต่ 37.5 ๐C ขึ้นไป              ไม่ใช่   ใช่ 
3. เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ                 ไม่ใช่   ใช่ 
  

ปัจจัยเสี่ยง คือ มีประวัติในช่วงเวลา 14 วันก่อน อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้  
1. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือมาจากหรืออยู่อาศัยในพ้ืนที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019*    ไม่ใช่   ใช่ 
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัดหรือติดต่อกับคนจ้านวนมาก          ไม่ใช่   ใช ่
3. ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือ สถานที่ท่ีมีการรวมกลุ่มคน เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า        ไม่ใช่   ใช่ 

สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ 
4. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019              ไม่ใช่   ใช่ 
 

 

การแปลผล 
 เข้าข่ายสงสัยโรค COVID-19  คือ  ตอบใช/่มีอาการข้อใดข้อหนึ่ง ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยงข้อใดข้อหนึ่ง     

 

 ไม่เข้าข่ายโรค COVID-19 
 

  

หมายเหตุ  :  
 *  พื้นที่เสี่ยง หมายถึง ต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาด หรือช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง/ 
แรงงาน อาศัยบริเวณชายแดนติดกับประเทศที่มีการระบาด 
- เมียนมาร์  10 จังหวัด ได้แก่ เชยีงราย เชียงใหม่ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี แมฮ่่องสอน ชุมพร 

กาญจนบุรี และตาก 
- มาเลเซีย 4 จังหวัด ได้แก่ สดูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส 
 

 

 

ทั้งนี้พบผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้รายงานหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โทร. 043 363568 
เพ่ือประสานงานการรับ ส่งต่อมาตรวจคัดกรองและรักษาที่ รพ.ศรีนครินทร์ 

 

สตูล



ข้อห้าม

จุดรวมบัณฑิต
บริเวณลานการแสดงหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีห้องสุขา 50 กว่าห้องไว้บริการ

1. ห�มจอดรถยนต์ รถจักรย�นยนต์ ริมถนนมะลิวัลย์ ท้ังสองฝ งถนน ต้ังแต ส่ีแยกไฟแดง                                                                                                                        

ถนนมะลิวัลย์ตัดกับถนนท�งหลวงชนบท ถึงสิ้นสุดเขตมห�วิทย�ลัยขอนแกน และถนน                  

ท�งหลวงชนบท (เชื่อมถนนมะลิวัลย์กับถนนมิตรภ�พ) จ�กร�นข�ยย�คณะเภสัชศ�สตร ์                  

ผ�นศูนย์ประชุมฯ ไปจนถึงส�มแยกด�นหลังโรงเรียนส�ธิตศึกษ�ศ�สตร์ ทั้งวัน 

 (วันอ�ทิตย์ที่ 13 ธันว�คม 2563 ตั้งแตเวล� 04.00 น. เปนตนไป) และครึ่งวัน (วันจันทร์ที่ 14 

ธันว�คม 2563 ตั้งแตเวล� 04.00 น. เปนตนไป)

2. ห�มเข�เขตพิธีฯ จนกว�จะเร่ิมพิธีฯ และขอใหญ�ติอยูที่อุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตรหรือคณะที่

บัณฑิตสังกัดเท�นั้น

3. ห�มรถยนต์ รถจักรย�นยนต์ ผ�นถนนส�ย 1 ต้ังแต ส�มแยกอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร  

ถึงประตูสีฐ�น (ประตู 5) ในวันท่ี 13 - 14 ธันว�คม 2563 ต้ังแต เวล� 00.00 - 16.30 น. 

มห�วิทย�ลัยไดจัดรถยนต์ รับ-สง บัณฑิตและญ�ติบัณทิต ท่ีอุทย�นเทคโนโลยีก�รเกษตร                                          

ซึ่งเปนที่จอดรถยนต์ และที่พักญ�ติบัณฑิต



คำ�ปฏิญ�ณของบัณฑิต มห�วิทย�ลัยขอนแกน

ข�พระพุทธเจ� (กล�วชื่อ-สกุล) ............................................................................................

ขอกล�วคำ�ปฏิญ�ณตอหน�พระรัตนตรัย ตอพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ� 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�ร ีตอหน�คณะกรรมก�รสภ�มห�วทิย�ลัย 

และคณ�จ�รย์ ซึ่งชุมนุมกันอยู ณ สถ�นที่นี้ว�

  ข�พระพุทธเจ�  จะเทิดทูนและจงรักภักดี  ตอช�ติ  ศ�สน�  และพระมห�กษัตริย์ 

  ข�พระพุทธเจ�  จะเค�รพและปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ

  ข�พระพุทธเจ�  จะบำ�เพ็ญตนเปนพลเมืองดี

  ข�พระพุทธเจ�  จะประกอบสัมม�อ�ชีพ ดวยคว�มซ่ือสัตย์สุจริต

  ข�พระพุทธเจ�  จะเค�รพนับถือ  ครูบ�อ�จ�รย์ และใชวิช�คว�มรใูนท�งท่ีชอบ

    ดวยยุติธรรม

  ข�พระพุทธเจ�  จะมงุถึงผลประโยชน์สวนรวมของประเทศช�ติ

    ย่ิงกว�ผลประโยชน์สวนตัว

  ข�พระพุทธเจ�  จะรักษ�ไวซ่ึงศักด์ิ และสิทธิแหงปริญญ�โดยเครงครัด

  ข�พระพุทธเจ�  จะเทิดทูนเกียรติแหงมห�วิทย�ลัยขอนแกนสืบไป

ฝ�ยจัดบัณฑิตเข�รับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร 

ปพุทธศักร�ช 2563


