ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่อง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
-------------------------------------------------------------------ด้ ว ยพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ตาบลคลองหก อาเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงแจ้งกาหนดการและข้อควร
ปฏิ บั ติ ส าหรั บ มหาบั ณ ฑิ ต และบั ณ ฑิ ต ตามเอกสารแนบท้ า ยประกาศ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานในพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ มหาบัณฑิต และบัณฑิตต้อง
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มหาบัณฑิต และบัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่เท่านั้น จึงจะ
ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์วโิ รจน์ ลิ้มไขแสง)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

๒

กาหนดการแนบท้ายประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
กาหนดการฝึกซ้อมและจุดรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๒๙
ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
- คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)
- คณะทรัพยากรธรรมชาติ
- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงเช้า)
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
- คณะเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงบ่าย)
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
- คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙ (ช่วงบ่าย)
- คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีการจัดการ

๐๖.๐๐
๐๖.๑๕
๐๖.๔๕
๐๗.๐๐
๐๗.๔๐
๐๙.๐๐
๑๑.๓๐

วันฝึกซ้อมใหญ่**

วันฝึกซ้อมย่อย

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
รายงานตัวและตั้งขบวนแถว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย)
(เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)
ณ อาคาร ๓๕ (อาคารเรียนรวมหลังใหม่)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายภาพหมู่)
(เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)
ณ อาคารอเนกประสงค์ (โรงยิม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตสกลนคร

ลงทะเบียนและรายงานตัวในแถว
เตรียมตั้งขบวนแถว
เดินมารอบริเวณปฏิมากรรมดอกบัว
ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
นั่งประจาที่ (ตรวจสอบชือ่ และจานวน)
เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม (โดยประมาณ)

**มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตกาฬสินธุ์

๑๐.๐๐
๑๐.๑๕
๑๐.๔๕
๑๑.๐๐
๑๑.๔๐
๑๓.๐๐
๑๖.๐๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี (คลองหก)
รายงานตัวและตั้งขบวนแถว
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตขอนแก่น

น.
น.
น.
น.
น.
น.
น.

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ซ้อมย่อย)
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายภาพหมู่)
ณ วิทยาเขตสุรินทร์

ลงทะเบียนและรายงานตัวในแถว
เตรียมตั้งขบวนแถว
เดินมารอบริเวณปฏิมากรรมดอกบัว
ผู้บริหารนาขบวนแถวเข้าสู่หอประชุม
นั่งประจาที่ (ตรวจสอบชือ่ และจานวน)
เริ่มการฝึกซ้อมใหญ่
เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม (โดยประมาณ)

**มหาบัณฑิต และบัณฑิตแต่งกายเช่นเดียวกับวันรับจริง

หมายเหตุ : ทั้งนี้มหาวิทยาลัยฯ ขอแจ้งไม่อนุญาตให้บัณฑิตยื่นคาร้องแจ้งขอเปลี่ยนคานาหน้านามเนื่องจากจะดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ แจ้งลาดับแถวทีน่ ั่งให้แก่บัณฑิตทราบในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๓

ข้อควรปฏิบัติสาหรับมหาบัณฑิตและบัณฑิตแนบท้ายประกาศ
การแต่งกายของมหาบัณฑิต และบัณฑิต
๑. การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย (ไม่ควรสวมเสื้อยืดกางเกงยีนส์) และสวมรองเท้าที่จะ
ใช้ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (มหาบัณฑิตหญิง และบัณฑิตหญิงไม่ควรสวมกางเกง)
๒. การแต่งกายวันฝึกซ้อมใหญ่ แต่งกายเช่นเดียวกับวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกประการ มหาบัณฑิตที่
รับราชการทหาร ตารวจ แต่งกายปกติขาวและนากระบี่ ถุงมือ มาฝึกซ้อมด้วย

การแต่งกายของบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ก. บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑. แต่งกายเครื่องแบบข้าราชการ ปกติ หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
๒. บัณฑิตที่รบั ราชการทหาร ตารวจ ให้แต่งกายตามสังกัด
๓. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข. บัณฑิตชายทีไ่ ม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑. เสื้อราชปะแตนสีขาว
๒. กางเกงขายาวสีขาว แบบสากลทรงสุภาพ
๓. มีแผงคอ ตามแบบที่กาหนดประดับเข็มตราสัญลักษณ์หมาวิทยาลัยสีเงิน สูง ๓.๕ ซม. ทับบนแผงคอทั้งสองข้าง
๔. กระดุมเสื้อสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
๕. ถุงเท้าสีดาไม่มีลวดลาย
๖. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
๗. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค. บัณฑิตหญิงที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ
๑. เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่รัดรูป และไม่หลวมเกินไป ไม่มลี วดลาย ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกโดยตลอด แขนสั้น
เพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรง ไม่ผ่าปลายแขน ติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อ ตัวเสื้อมีความยาวเพียงพอสาหรับให้กระโปรงทับได้ เวลาสวมให้สอด
ชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อย
๒. เข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กลัดบนอกเสื้อด้านซ้าย
๓. กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกันหรือสี
ตามที่ส่วนทางราชการกาหนด
๔. เข็มขัดหนังสีดา หัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีปลอกสีเดียวกับเข็มขัด
สาหรับสอดปลายเข็มขัด
๕. ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
๖. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิว้ )
๗. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง. บัณฑิตหญิงมีครรภ์
๑. เสื้อสีขาวเกลี้ยง ชายเสื้อตรง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง แขนปล่อยธรรมดา
แบบแขนเชิ้ต เวลาสวมให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรง
๒. กระโปรงแบบสุภาพ สีกรมท่า ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
๓. ถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

๔

๔. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิว้ )
๕. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
จ. บัณฑิตหญิงมุสลิม สามารถแต่งกายชุดฮิญาบ โดย
๑. สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว มีสายรัดข้อมือ
๒. สวมกระโปรงสีกรมท่ายาว ไม่มีลวดลาย
๓. ผ้าคลุมศีรษะสีขาว
๔. สวมเสื้อครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
๕. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว (ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว)
แต่ทั้งนี้ต้องยื่นคาร้องต่อคณะทีต่ นสังกัด เพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยฯ

การแต่งกายของมหาบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ก. มหาบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
๑. แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการ ปกติขาว หรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐ
๒. มหาบัณฑิตที่รบั ราชการทหาร ตารวจ ให้แต่งกายตามต้นสังกัด
๓. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ข. มหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
๑. เสื้อเชิ้ตขาว ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. กางเกงขายาว แบบสากลทรงสุภาพ สีเดียวกับเสื้อสูท
๓. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่มีเหล็กหรือโลหะติดอยู่
๔. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ค. มหาบัณฑิตหญิงทีไ่ ม่ได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ
๑. เสื้อเชิ้ตขาว ไม่ผูกเนคไท สวมทับด้วยสูทสีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
สีเดียวกับเสื้อสูท
๓. สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มลี วดลาย
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว
(ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว)
๕. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย
ง. มหาบัณฑิตหญิงมีครรภ์
๑. เสื้อสีขาวเกลี้ยง ชายเสื้อตรง ตัวเสื้อยาวคลุมท้อง เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงสวมทับด้วย
สูทแบบปล่อยเอวสีตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. กระโปรงแบบสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ความยาวต่ากว่าเข่า ๓ นิ้ว ชายเสมอกัน
สีเดียวกับเสื้อสูท
๓. สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มลี วดลาย
๔. รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา ทรงสุภาพ ไม่มีลวดลายหรือเครื่องประดับมันวาว
(ไม่ควรสูงเกิน ๒ นิ้ว)
๕. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแต่งกาย

