
พิธีประสาทปริญญาบัตร คร้ังที่ 24 
วันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดล าปาง 

 ข้อมูลวันที่ 20 มกราคม 2565 
 

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีประสาทปริญญาบัตร 
*ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านรักษาเวลาโดยเคร่งครัด* 

 
การแต่งกาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตชาย ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษา ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะและ
หมวก ผมทรงสุภาพ หวีให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา ถุงเท้าสีด า รองเท้าหุ้มส้นหนังเรียบสีด า และไม่ใส่
เครื่องประดับ 

ส่วนมหาบัณฑิตชาย สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยหรือสีสุภาพ สวมชุดสูทสี
ด าหรือสีกรมท่า สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก ผมทรงสุภาพ หวีให้เรียบร้อย ไม่ไว้หนวดเครา ถุงเท้า
สีด า รองเท้าหุ้มส้นหนังเรียบสีด า และไม่ใส่เครื่องประดับ 

บัณฑิตหญิง ให้แต่งเครื่องแบบนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย กระโปรงสี
ด าหรือสีกรมท่า ความยาวเสมอเข่า สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก ผมทรงสุภาพ ห้ามท าสีผม ห้าม
ปล่อยผมยาว ให้รวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย สวมรองเท้าหุ้มส้นปิดมิดชิดสีด า ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลายหรือโลหะ
ประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย และไม่ใส่เครื่องประดับ 

ส่วนมหาบัณฑิตหญิง สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว กลัดกระดุมคอ ติดเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 
สวมชุดสูทสีด าหรือสีกรมท่า กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า ความยาวเสมอเข่า สวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะและ
หมวก ผมทรงสุภาพ ห้ามท าสีผม ห้ามปล่อยผมยาว ให้รวบหรือเกล้าให้เรียบร้อย รองเท้าหุ้มส้นปิดมิดชิดสีด า 
ส้นเตี้ย ไม่มีลวดลายหรือโลหะประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลาย และไม่ใส่เครื่องประดับ 

ข้าราชการให้สวมเครื่องแบบปกติขาว และสวมทับด้วยชุดครุยวิทยฐานะและหมวก 
 
การสวมหมวก 

ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตสวมหมวกตลอดเวลาในระหว่างพิธีการ โดยให้พู่อยู่ด้านขวาของหมวก เมื่อ
กล่าวค าปฏิญาณตนเสร็จแล้ว ให้ปัดพู่ไปด้านซ้ายโดยพร้อมเพรียงกัน 



การโค้งค านับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตยืนตรงโค้งค านับพร้อมกัน ณ จุดที่ 1, 2 และ 4  
      จุดที่ 1 เป็นจุดเตรียมตัว โดยบัณฑิตและมหาบัณฑิตหันหน้าเข้าหาประธาน โค้งค านับ 1 ครั้ง 
      จุดที่ 2 เป็นจุดรอฟังการขานชื่อ โค้งค านับ 1 ครั้ง   
     จุดที่ 3 เป็นจุดรับปริญญาบัตรจากประธาน ไม่ต้องโค้งค านับ รับปริญญาบัตรแล้วก้าวถอยเฉียงขวาไป
ยังจุดที่ 4  

จุดที่ 4 เป็นจุดหมุนกลับตัว โค้งค านับ 1 ครั้ง แล้วหมุนขวากลับตัวก้าวเดินลงจากเวทีไปประจ าที่นั่ง 
ก่อนนั่งลงประจ าที่ ให้ท าโค้งค านับประธานในพิธีอีก 1 ครั้ง 
 
การรับปริญญาบัตร 

 
เมื่อถึงจุดที่ 3 จุดรับปริญญาบัตร ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตยกแขนขวาให้อยู่ในระดับเดียวกับใบ

ปริญญาบัตรที่ประธานยื่นให้ โดยจะอยู่ในลักษณะเท้าชิด และใช้มือจับใกล้มุมล่างขวา ให้ฝ่ามืออยู่ที่ส่วนล่าง
ของปริญญาบัตร เมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว ให้หมุนข้อมือแนบใบปริญญาบัตรไว้กับอก ท ามุมเฉียงเล็กน้อย และ
ให้ปริญญาบัตรตั้งไว้ตลอดเวลาจนถึงที่นั่ง 
 
 



การปรบมือ 
1. ปรบมือให้แก่มหาบัณฑิตคนแรกของพิธี 

      2. ปรบมือให้แก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุกคน ทุกคณะวิชา 
3. ปรบมือให้แก่บัณฑิตคนสุดท้าย 

 
การกล่าวค าปฏิญาณตน 

เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายรับปริญญาบัตรเสร็จแล้ว ตัวแทนบัณฑิตจะเดินไปท่ีโพเดียมหน้าเวที บัณฑิตและ
มหาบัณฑิตทุกคนยืนตรง แล้วกล่าวค าปฏิญาณตนตามผู้แทนจนจบ  

*ขณะรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี ให้แนบปริญญาบัตรไว้ที่อกตลอดเวลา 
 

ค ากล่าวปฏิญาณตนของบัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 
 
 ข้าพเจ้า/ ...........(บัณฑิตกล่าวชื่อตัว)........../ ผู้ได้รับปริญญาบัตร / ขอให้ค าสัตย์ปฏิญาณ / 
ต่อสภามหาวิทยาลัย / คณาจารย์ / และท่านผู้มีเกียรติ / ณ ที่นี้ว่า / จะอุทิศกาย / ใจ / และสติปัญญา / เพ่ือ
เทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / จะน าความรู้และความสามารถ / ไปประกอบสัมมาอาชีวะ/ ด้วย
ความวิริยะอุตสาหะ / และพากเพียร / ให้สมกับที่ได้ร่ าเรียน / มาจากมหาวิทยาลัย / จะขอรักษา / ความเป็น
บัณฑิต / อันทรงศักดิ์ / และสิทธิ์แห่งปริญญา / เป็นปัญญาชน / อันทรงค่า / ของประเทศชาติสืบไป 
 
การถ่ายภาพหมู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตและมหาบัณฑิตแต่งชุดครุยวิทยฐานะให้ถูกต้อง มารวมตัว ณ จุดนัดหมายก่อนเวลา 15 นาท ี
2. ให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตตั้งแถวตอน เรียงล าดับตามความสูง เพ่ือเตรียมขึ้นอัฒจันทร์ถ่ายภาพ 
3. เมื่อช่างภาพถ่ายภาพเสร็จแล้ว ให้ทุกคนยืนรออยู่ในแถว รอรับบัตรคิว เรียงล าดับตามแถวที่ยืน

ถ่ายภาพ **ห้ามสลับแถวและสลับบัตรคิว** 
4. เมื่อรับบัตรคิวแล้ว ให้เดินออกจากอัฒจันทร์ทันทีไปยังบริเวณที่จัดไว้ ให้กรอกข้อมูลของบัณฑิต 

เช่น ชื่อ-นามสกุล คณะวิชา ที่อยู่ แล้วน าไปใส่ในกล่องท่ีจัดเตรียมไว้ให้ 
 

 



ข้อห้ามปฏิบัติ 
1. ผู้ที่ไม่เข้าร่วมพิธีสวมฮูดและร าลึกความเป็นบัณฑิตและซ้อมรับปริญญาบัตร จะไมอ่นุญาติให้เข้า

ร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร 
2. ไมก่ลัดดอกไม้หรือเครื่องประดับทุกชนิดในพธิีการ 
3. ไม่สวมแว่นตาด าในพิธีการ 
4. ปิดโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในพิธีการ 
5. ไม่พูดคุยกันในพิธีการ 
6. ไม่ลุก-นั่ง-เดินในพิธีการ 

 
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

จุดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม  
1. บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ (อาคารบริหารธุรกิจเดิม) 
2. อาคาร 5 เอนกประสงค์ 

 
การบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

จุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ที่ ห้องพยาบาล ชั้น 1 อาคาร 5 เอนกประสงค ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจราจรและท่ีจอดรถ 

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยจะเปิดให้เดินรถทางเดียว จากทางเข้าประตูหน้าเสาธง ผ่านจุดคัดกรองที่ 
1 (ถ้าคัดกรองไม่ผ่านให้วนซ้ายออกประตู 1 ที่อยู่ถัดไป) ถ้าผ่านให้เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านหอพัก 3 และ 4 ผ่าน
อาคาร 5 เอนกประสงค์ ผ่านลานจอดรถอาคาร 4 ผ่านสนามกีฬา อาคารหอพัก 1 และ 2 และออกทางประตูที่ 4 
(ใกล้ธนาคารกรุงเทพ) 

ที่จอดรถ 
1. อาคาร 5 เอนกประสงค์  
2. อาคาร 4 คณะนิเทศศาสตร์ฯ 
3. หอพัก 1 และ 2 



ขั้นตอนการสวมฮูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ถือหมวกด้วยมือซ้าย และพาดฮูดไว้บนแขนขวา โดยหันแถบสีออกด้านนอก 
2. กรรมการจัดแถว Marker จะจัดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตตั้งแถวรอบริเวณทางเดินก่อนเดินขึ้นเวที 
3. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถว และตรงขึ้นบนเวทีไปจนสุดแถว (ไม่ต้องยกมือไหว้อาจารย์/ผู้บริหาร) 
4. กรรมการจัดแถว Marker จะให้สัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต แล้วหันหันซ้ายเข้าหาอาจารย์/ผู้บริหาร 
4. กรรมการจัดแถว Marker ให้สัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต ท าความเคารพ 
5. บัณฑิตและมหาบัณฑิต ยื่นฮูดให้อาจารย์/ผู้บริหาร เสร็จแล้วหันขวา ย่อลง 
6. เมื่อสวมฮูดเสร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิตหันขวาเข้าหาอาจารย์/ผู้บริหาร ยื่นหมวกแล้วย่อลง 
7. เมื่อสวมหมวกเสร็จ บัณฑิตและมหาบัณฑิตยืนตรง  
8. กรรมการจัดแถว Marker ให้สัญญาณบัณฑิตและมหาบัณฑิต ท าความเคารพ หันขวา แล้วเดินลง 
จากเวทีไปนั่งประจ าที่เดิม 


