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ค ำน ำ 
 

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาได้ก าหนดพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 ณ หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่ เพ่ือให้พิธี
ประสาทปริญญาบัตรในครั้งนี้ด าเนินการส าเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาจึง
ได้จัดท าคู่มือพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2563 ขึ้น เพ่ือให้บัณฑิตผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับ
ทราบก าหนดการ ขั้นตอน ระเบียบการ และแนวทางต่าง ๆ ในการปฏิบัติตนในการเข้ารับปริญญาบัตร ขอให้
บัณฑิตทุกท่านศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอน และแนวทางต่าง ๆ ตามที่วิทยาลัยก าหนดไว้ คณะกรรมการหวัง
ว่าจะให้พิธีการครั้งนี้สวยงามเรียบร้อยเป็นที่ประทับใจบัณฑิตและผู้ปกครองในวาระอันส าคัญครั้งนี้และโอกาส
นี้ คณะกรรมการทุกท่านขอแสดงความยินดีกับความส าเร็จของบัณฑิตทุกท่านขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่าน
ประสบความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป 
 
         
 
         

 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและฝึกซ้อม 
                                                                                              พฤศจิกายน 2563 
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1. ข้อปฏิบัติในพิธีประสำทปริญญำบัตร 
1.1 กำรเข้ำรับปริญญำบัตร 

      เพ่ือให้พิธีประสาทปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย ถูกต้องและสวยงาม ก่อนเข้า
รับปริญญาบัตรเข้ารับผู้ส าเร็จการศึกษาควรเตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้ 
      1.1.1 อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ โดยเคร่งครัด 
                1.1.2 เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว ควรฝึกซ้อมด้วยตนเองโดยเฉพาะการแสดง
ความการรับปริญญา การเชิญปริญญาบัตร การเข้านั่งประจ าที่ ฯลฯ 
 
 1.2 กำรฝึกซ้อม  
      ผู้เข้ารับปริญญาบัตรจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ตามวัน เวลา และสถานที่
ตามประกาศของวิทยาลัย จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยให้บัณฑิต ยื่นค าร้องต่อ
คณบดีคณะวิชาที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการ เพ่ือขอฝึกซ้อม
ย่อยในวันอื่นตามที่คณะกรรมการฝึกซ้อมก าหนด 
 

1.3 ข้อก ำหนดส ำหรับกำรฝึกซ้อมและกำรเข้ำรับปริญญำบัตร 
       1.3.1 ผู้ที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย จะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกซ้อมใหญ่ 
       1.3.2 ผู้เข้ารับปริญญาบัตรทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศสถาบันเรื่อง การแต่งกาย ทรงผม 
รองเท้าและอ่ืนๆ ให้ถูกต้องตามประกาศของวิทยาลัย 
       1.3.3 ผู้เข้ารับปริญญาบัตรที่มีโรคประจ าตัวหรือมีปัญหาด้านสุขภาพที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันฝึกซ้อมย่อยและเขียนค าร้อง เพ่ือวิทยาลัยจะได้จัดที่นั่งและดูแล
อย่างใกล้ชิดต่อไป 
       1.3.4 บัณฑิตที่ไม่แจ้งความจ านงเข้ารับปริญญาบัตร ตามวันเวลาที่วิทยาลัยก าหนดให้ วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์เทเรซาถือว่า “ท่านสละสิทธิ์” ในการเข้าร่วมพิธี 
       1.3.5 บัณฑิตท่านใดที่ไม่สามารถเข้ารับปริญญาบัตร ในพิธีประสาทปริญญาวันศุกร์ที่ 15 
มกราคม 2564 ได้ โปรดติดต่อด้วยตนเองเพ่ือขอรับปริญญาบัตรได้ที่ส านักงานทะเบียน หลังวันพิธีประสาท
ปริญญา 2 สัปดาห์เป็นต้นไป 
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2. กำรแต่งกำยของบัณฑิต 
    บัณฑิตต้องแต่งกำยตำมข้อบังคับที่ระบุไว้นี้  คือ  
 2.1 บัณฑิตชำย 
  2.1.1 บัณฑิตชำยท่ัวไป ทุกระดับ 
         1) เสื้อ ให้ใส่เสื้อสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเนคไทของวิทยาลัย  
         2) กำงเกง ทรงกางเกงสแลคสีด าไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ ขายาวถึงหลังเท้า 
ไม่พับปลายขา 
         3) เข็มขัด หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัย  

4) รองเท้ำ สวมถุงเท้าสีด าและรองเท้าหนังหุ้มส้นสีด าล้วน ไม่มีลวดลาย ไม่ติดโลหะ (ควรสวม
รองเท้าคู่ท่ีจะใช้ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรในการฝึกซ้อม เพ่ือให้เกิดความเคยชินและคล่องตัว)  

5) ผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินต้นคอ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย (กล้องถ่ายภาพบนเวทีจะอยู่
ด้านซ้ายมือ) 
ห้ำมท ำสีผมที่ไม่ใช่สีด ำ/น้ ำตำลด ำธรรมชำติ และห้ำมฉีดสเปรย์ หรือท ำไฮไลท์สีที่ผม 
 
 2.2 บัณฑิตหญิง  
  2.2.1 บัณฑิตหญิง ระดับปริญญำตรี 
         1) เสื้อ ให้ใช้ชุดนักศึกษาเครื่องแบบสถาบัน ติดเครื่องหมายวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย กลัด 
กระดุมที่คอเสื้อ 
         2) กระโปรง ทรงตรงสีด า สีกรมท่า หรือสีน้ าเงินเท่านั้น แบบสุภาพไม่มีลวดลาย ไม่อัดพลีท มี
ความยาวคลุมเข่า หรือไม่ควรให้ยำวเกินชำยครุย  
         3) เข็มขัด หนังสีด า หัวเข็มขัดเป็นโลหะมีเครื่องหมายวิทยาลัย 
         4) รองเท้ำ สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มส้นแบบคัทชู สีด าล้วน (เท่านั้น) แบบเรียบปิดปลาย
เท้า ไม่มีเครื่องประดับและไม่มีลวดลาย ความสูงพอประมาณ ไม่ควรใช้ส้นสูงหรือแหลมเกินไป (ควรสวม
รองเท้าคู่ท่ีจะใช้ในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรในการฝึกซ้อมเพ่ือให้เกิดความเคยชินและคล่องตัว)  
         5) ถุงน่อง ใช้ถุงน่องยาวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
         6) ผม จัดแต่งทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย (กล้องถ่ายภาพบนเวทีจะอยู่ด้าน
ซ้ายมือ)  
ห้ำมท ำสีผมที่ไม่ใช่สีด ำ/น้ ำตำลด ำธรรมชำติและห้ำมฉีดสเปรย์หรือ ท ำไฮไลท์สีที่ผม ไม่มีเครื่องประดับทุก
ชนิดที่ผม แต่ถ้ำหำกจ ำเป็น ต้องใช้ที่รัดผม หนีบผม ให้ใช้สีด ำเรียบเท่ำนั้น ส ำหรับกำรแต่งกำยของ
บัณฑิตหญิงมุสลิม ให้ใช้สีผ้ำคลุมศีรษะสีด ำ สีกรมท่ำหรือสีน้ ำเงิน  
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ภาพที่ 1  การแต่งกายบัณฑติชาย – หญิง และมหาบณัฑติที่ไม่ใช่ข้าราชการ 

 
2.3 บัณฑิตชำย-หญิงทุกระดับที่เป็นข้ำรำชกำร–รัฐวิสำหกิจซึ่งลำศึกษำต่อ 
 ให้แต่งชุดปกติขาวได้โดยติดเครื่องหมายประจ ากระทรวง ที่สังกัดพร้อมแถบยศ แถบเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ตามฐานะท่ีได้รับ ส ำหรับผมและรองเท้ำเช่นเดียวกับข้อ 2.1 และข้อ 2.2 
 

                   
ภาพที่ 2  การแต่งกายข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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 2.4 กำรแต่งกำยของบัณฑิตที่มียศทหำร และต ำรวจ รวมถึงยศว่ำที่ร้อยตรีขึ้นไป  
 ให้แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของกระทรวงกลาโหม และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
อันประกอบด้วย กระบี่ สายโยงกระบี่ ถุงมือ และประดับแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ให้น ากระบี่มาด้วย 
 
 2.5 กำรสวมครุยวิทยฐำนะ 
  2.5.1 สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแบบในข้อ 2.3 หรือ 2.4  
  2.5.2 คล้อง Hood ที่มีแถบสีประจ าคณะ 
  2.5.3 ติดเข็มวิทยฐานะไว้ตรงกลางปลายแหลมด้านหน้าของ Hood 
  2.5.4 บัณฑิตชายให้ถือประคองหมวกด้วยมือซ้ายตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีและสวมหมวกเมื่อกลับเข้าที่
นั่ง หลังจากรับประสาทปริญญาบัตรแล้ว โดยให้พู่หมวกอยู่ด้านขวา 
  2.5.5 บัณฑิตหญิงให้สวมหมวกตลอดเวลาที่อยู่ในพิธีโดยให้พู่หมวกอยู่ด้านขวา 
  2.5.6 เมื่อบัณฑิตรับปริญญาบัตรและปฎิญาณตนแล้ว จึงปัดพู่จากด้านขวาไปด้านซ้าย 

2.5.7 ส าหรับบัณฑิตชาย ควรให้ชายครุยสูงจากพ้ืน 1 ฟุต พอดีเมื่อยืนตรง ส าหรับบัณฑิตหญิง ควร
ให้ชายครุยอยู่ในระดับเดียวกับชายกระโปรง หรือ ยาวกว่าพองาม ในระหว่างพิธีประสาทปริญญาบัตร ให้ผู้เข้า
รับปริญญาบัตรสวมครุยวิทยฐานะตามแบบและสีตามที่วิทยาลัยก าหนด ไม่ติดดอกไม้เครื่องประดับใด ๆ บน
เสื้อครุยตลอดพิธี    
 2.5.8 วิทยาลัยได้ก าหนดแถบสีของ Hood ประจ าคณะวิชา ดังนี้ 
  - คณะบริหารธุรกิจ   สีฟ้า 
  - คณะศึกษาศาสตร์   สีชมพู 
  - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีส้ม 
  - คณะพยาบาลศาสตร์   สีขาว 

 - คณะสาธารณสุขศาสตร์   สีเหลือง 
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ครุยวิทยฐำนะของวิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ 
 

                     
 

คณะบริหำรธุรกิจ 
 
 

                     
 

คณะศึกษำศำสตร์ 
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คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 
 

                     
 

คณะพยำบำลศำสตร์ 
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
 
2.6 ข้อปฏิบัติในกำรเข้ำพิธีประสำทปริญญำบัตร  

2.6.1 บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด 
2.6.2 ห้ามน ากระเป๋า ถุง อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าหอประชุม 
2.6.3 ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม 
2.6.4 ห้ามสวมนาฬิกาท่ีข้อมือขวา และห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
2.6.5 ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ 
2.6.6 ห้ามพูดคุย หรือลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ าระหว่างขณะอยู่ในหอประชุม 
2.6.7 ให้นั่งส ารวมระหว่างพิธี ห้ามนั่งไขว่ห้าง 
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3. กำรแสดงควำมเคำรพ 
    3.1 กำรแสดงควำมเคำรพของบัณฑิตชำย โดยกำรโค้งค ำนับ 
 หยุดนิ่งยืนตรงเท้าชิดกัน ใช้ส่วนบนของร่างกายตั้งแต่เอวโค้งไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือแนบ
ชิดล าตัว โดยไม่เกร็งแขน ค้อมศีรษะเล็กน้อย (ไม่ผงกศีรษะ) สายตามองปลายเท้า แล้วจึงคืนล าตัวให้ตั้งตรง
ตามเดิม ให้ท าด้วยจังหวะนิ่มนวล ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป 
 

 
ภาพที่ 3  การแสดงความเคารพโดยการโค้งค านับ 

 
3.2 กำรแสดงควำมเคำรพของบัณฑิตหญิง โดยกำรถอนสำยบัว 

         หยุดนิ่งยืนตรง ชักเท้าข้างหนึ่งไปข้างหลัง พร้อมๆ กับย่อตัวลงศีรษะตรง (ชักเท้าให้ชักเท้าซ้ายไป
ทางด้านหลังของเท้าขวา) หรือชักเท้าขวาไปทางด้านหลังของเท้าซ้ายตามความถนัดปล่อยมือทั้งสองแนบชิด
กับล าตัวด้านข้างโดยไม่เกร็งแขนและน่องขาหน้า ร่างกายส่วนบนจะตรง ศีรษะตรง ใช้เท้าหน้าที่งอตัวอยู่ดัน
ตัวขึ้นตรง พร้อมดึงเท้ากลับมายืนเสมอกัน ให้ระวังชายครุยที่จะมากรอมเท้า แล้วท าให้สะดุดเวลาลุก 
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ภาพที่ 4  การแสดงความเคารพโดยการถอนสายบัว 

 

4. รูปแบบกำรรับปริญญำบัตร เมื่อถึงต าแหน่งต่อหน้าประธาน 
    4.1 ยืนตรง มือขวาเหยียดเกือบตรงในระดับหน้าอก นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือห่างออกเล็กน้อย 
ช้อนมือจับกึ่งกลางของปริญญาบัตร 
 

                     
ภาพที่ 5  การรับปริญญาบัตร 

 
4.2 ชักมือกลับน าปริญญาเข้าแนบอกด้านขวา โดยตราวิทยาลัยจะอยู่ด้านหน้า และหัวแม่มืออยู่ด้านบน

ของปกปริญญาบัตร เมื่อรับเรียบร้อยแล้วให้ชักเท้าขวากลับมาทางด้านหลัง 45 องศา (ขวา-ซ้าย-ขวา) แล้วหัน
ขวาเดินลงจากเวที 
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ภาพที่ 6  การเชิญปริญญาบัตร 

 
4.3 การถือปริญญาบัตร ให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่ าลงในขณะเดินกลับที่นั่ง 

ปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตราวิทยาลัยบนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า มือที่ถือปริญญาบัตรจะอยู่
ด้านหน้า และมีเฉพาะหัวแม่มือเท่านั้นที่อยู่ด้านบนของปกปริญญาบัตร นิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร 
และถือในลักษณะที่ไม่เกร็ง เดินไม่แกว่งแขวน ห้ามลดปริญญาบัตรลงต่ ากว่าระดับอก มือซ้ายแนบล าตัว    
(ไม่ต้องเกร็ง) ระหว่างที่เดินให้ส ารวมจนถึงท่ีนั่ง โดยตั้งปริญญาบัตรไว้ที่หน้าตัก 

 

 
ภาพที่ 7 การถือปริญญาบตัร 
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5. กำรเดินเข้ำประจ ำที่นั่ง กำรลุกจำกที่นั่ง กำรเดินเข้ำรับปริญญำบัตร 
5.1 กำรเดินเข้ำประจ ำที่นั่ง 

 อาจารย์ผู้คุมแถวเดินน าบัณฑิตเข้าห้องประชุม โดยเดินเป็นคู่ (หมายเลข 1 กับหมายเลข 2) เมื่อ
บัณฑิตคนแรกของแต่ละแถวถึงแถวที่นั่งของตนเองให้แถวที่ 1 เลี้ยวซ้ายและนั่งประจ าที่เก้าอ้ีตามล าดับ
หมายเลข และแถวที่ 2 เลี้ยวขวาและนั่งตามล าดับหมายเลขของตนเอง ห้ามสับเปลี่ยนต าแหน่งที่นั่งโดย
เด็ดขาด อาจารย์คุมแถวตรวจทานชื่อและล าดับตามแถวที่นั่งอีกครั้งในขณะที่นั่งหากมีปัญหาฉุกเฉินใด  ๆ ให้
แจ้งอาจารย์คุมแถวทันที 

 
ภาพที่ 8  แผนผังการเดินเข้านั่งประจ าที่ในห้องประชุม 

 

5.2 กำรเข้ำรับประสำทปริญญำบัตร 
5.2.1 กำรลุกจำกที่นั่ง กำรเดินเข้ำรับปริญญำบัตร 

         เมื่ออาจารย์ผู้ควบคุมแถวให้สัญญาณ บัณฑิตประจ าแถวแถวที่ 1 (แถวซ้ายมือและขวามือ) ลุก
ขึ้นและแสดงความเคารพต่อประธานพิธี (โดยการโค้งค านับ) โดยพร้อมเพรียงกัน บัณฑิตที่นั่งแถวซ้ายมือซ้าย
หันทุกคนแล้วเดินออกทางซ้ายเป็นแถวตามล าดับเพ่ือขึ้นรับปริญญาบัตร บัณฑิตที่นั่งแถวขวามือขวาหันแล้ว
เดินออกทางช่องด้านข้างเดินไปทางด้านหลังของห้องประชุม แล้วเลี้ยวขวาไปต่อแถวตามล าดับเพ่ือขึ้นรับ
ปริญญาบัตร  
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ภาพที่ 9  แผนผังการเดินเข้ารับปริญญา 

 
 

5.2.2 หลังรับปริญญำบัตรเรียบร้อยแล้ว  
        ถือปริญญาบัตรแนบล าตัวด้านหน้า เดินกลับนั่งที่โดยเดินผ่านหลังห้องประชุมและเดินเข้า

กลางห้องประชุม แถวซ้ายมือเลี้ยวซ้าย แถวขวามือเลี้ยวขวา เมื่อถึงที่นั่งให้ยืนรอบัณฑิตคนสุดท้ายในแถว
มาถึงที่นั่งให้ท าความเคารพประธาน (โดยการโค้งค านับ) พร้อมกันแล้วนั่ง 
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ภาพที่ 10  แผนผังการเดินกลับประจ าที่หลังรับปรญิญา 

 

     5.2.3 กำรเดินเข้ำรับปริญญำบัตรบนเวที 
             เมื่อถึงจุดหน้าประธานให้ท าความเคารพ (บัณฑิตชายโค้งค านับ บัณฑิตหญิงถอนสายบัว) แล้วก้าว
เดินหน้า 2 ก้าวก้าวที่ 3 เท้าชิด เข้ารับปริญญาบัตร หลังจากนั้นถอยหลังเฉียง 45 องศา 3 ก้าวแล้วหันขวา 
เดินลงเวที เพ่ือเดินกลับที่นั่งตามเส้นทางเดิน 
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ภาพที่ 11  แผนผังการเดินบนเวที 
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6. ก ำหนดกำรฝึกซ้อมพิธีประสำทปริญญำ 
ก ำหนดกำรฝึกซ้อม 

พิธีประสำทปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
วันพุธที่ 13 มกรำคม 2564 

กำรฝึกซ้อมย่อย (แยกคณะ) 
 ให้บัณฑิตทุกคนรายงานตัวตามรายชื่อที่ส าเร็จการศึกษา โดยแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษา
แยกตามคณะ 
 6.1 กำรซ้อมย่อย แยกซ้อมตำมคณะวิชำ 
      กำรซ้อมย่อย แยกซ้อมตำมคณะวิชำ  เวลา 08.00 – 12.00 น. 
      08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน ณ ตึกอ านวยการ ชั้น 1 

     08.30 – 09.00 น. รับครุยได้ที่หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่ (SMB 106) 
      09.00 – 12.00 น. ซ้อมย่อยของแต่ละคณะ 

   - คณะศึกษาศาสตร์ ห้อง Exhibition (JMB107) อาคารโจเซฟ มารีย์  
   - คณะบริหารธุรกิจ หอประชุม อาคารโจเซฟ มารีย์ 
   - คณะพยาบาลศาสตร์ หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่ 
   - คณะสาธารณสุขศาสตร์ หอประชุม อาคารเซนต์แมร์รี่ 
   - คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์  อาคารเซนต์แมร์รี่ (SMB105) 

หมำยเหตุ คณะวิชาจะถ่ายรูปหมู่ช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ตามล าดับ ดังนี้ 
  09.00 น. คณะศึกษาศาสตร์ 
  09.30 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์  

  10.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  11.00 น. คณะบริหารธุรกิจ 

 6.2 กำรซ้อมใหญ่ (ซ้อมย่อยรวมคณะและซ้อมใหญ่) เวลา 13.00 – 16.00 น. 
  13.00 น. เรียกรวมคณะ ณ สนามหลังตึกอ านวยการ 

  13.30 น. เดนิขบวนเข้าห้องประชุมเซนต์แมร์รี่ 
  14.00 น. ซ้อมย่อยรวมคณะ 

  16.00 น. เริ่มซ้อมจริงรวมคณะ 

หมำยเหตุ  บัณฑิตรับครุยไปแล้วให้น ามาใส่เพ่ือถ่ายรูปเวลาซ้อมเสมือนจริงและเวลาซ้อมอาจจะใช้เวลานาน 
              กว่าที่ก าหนด กรณีบัณฑิตไม่พร้อม 
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 6.3 ระเบียบกำรเข้ำซ้อม 
    6.3.1 หากไม่เข้ารับการฝึกซ้อมตามวันและเวลาที่ก าหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตร 
             6.3.2 การแต่งกายในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่  
           (1) บัณฑิตปริญญาตรี แต่งกายชุดนักศึกษา 
           (2) มหาบัณฑิต แต่งกายสุภาพ 
 

7. กำรรำยงำนตัวพิธีประสำทปริญญำบัตร 
    บัณฑิตต้องรายงานตัวตามตารางก าหนดการ โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา ผู้ที่
ไม่มารายงานตัวตามท่ีก าหนดไว้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 
     ส าหรับบัณฑิตที่มีโรคประจ าตัว หรือมีปัญหาสุขภาพที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างการ
เข้ารับปริญญาบัตร ให้แจ้งต่ออาจารย์ผู้คุมแถวทราบตั้งแต่วันฝึกซ้อมใหญ่เพ่ือเตรียมการต่อไป 
 
สถำนที่รำยงำนตัวในวันพิธีประสำทปริญญำบัตร 
 บัณฑิตต้องลงทะเบียนรายงานตัวตามคณะและล าดับหมายเลขที่ลงทะเบียน ตามจุดลงทะเบียนที่
วิทยาลัยก าหนด 

 
ภาพที ่12  แผนผังจุดลงทะเบยีนส าหรับบณัฑติ ณ ตึกอ านวยการ 
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8. ก ำหนดกำรพิธีประสำทปริญญำบัตร 
ก ำหนดกำร 

พิธีประสำทปริญญำบัตรแก่บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
ณ หอประชุม อำคำรเซนต์แมร์รี่ วิทยำลัยนำนำชำติเซนต์เทเรซำ 

วันศุกร์ที่ที่ 15 มกรำคม 2564 

 
07.00 น. บัณฑิตรำยงำนตัว 
08.00 น. พิธีถ่ำยภำพหมู่ 
09.00 น. ขบวนบัณฑิตเข้ำหอประชุม 
09.30 น. ประธำนในพิธีถึงวิทยำลัยฯ 
10.00 น. ขบวนเกียรติยศเข้ำหอประชุม 
10.30 น. ประธำนในพิธี ฯพณฯ พระอัครสังฆรำช พอล ชำง อิน-นัม ถึงหอประชุม 
   - อธิการบดี ดร. ปิยะดา วรรธนะสาร 
                                 กล่าวรายงานกิจการวิทยาลัย 
   - ประธานประสาทปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 
       • บัณฑิตวิทยาลัย 
       • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       • คณะศึกษาศาสตร์ 
       • คณะบริหารธุรกิจ 
       • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
       • คณะพยาบาลศาสตร์ 
       • ผู้ช่วยพยาบาล 
   - ประธานให้โอวาท 
   - ผู้แทนบัณฑิตน าบัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 
   - นายกสภาวิทยาลัยกล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต 
   - อุปนายกสภาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติ 
   - บัณฑิตร้องเพลงประจ าวิทยาลัย 
   - เสร็จพิธี 
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9. ขั้นตอนกำรเข้ำรับปริญญำบัตร 
    บัณฑิตทุกท่าน ควรศึกษาขั้นตอนต่าง ๆ ให้เข้าใจ เพ่ือจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและพร้อมเพรียงกัน 
ขัน้ตอนในการเข้ารับปริญญาบัตรมีดังนี้ 
     9.1 กำรเข้ำนั่งประจ ำที่ 

- บัณฑิตหญิงรายงานตัวและตั้งแถวสนามหลังอาคารบริหาร วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา โดย
ให้เข้าแถวตามล าดับที่ก าหนดไว้ 

- อาจารย์ผู้คุมแถวจะตรวจทานรายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าห้องประชุม 
- อาจารย์ผู้คุมแถวเดินน าบัณฑิตเข้าห้องประชุม ให้บัณฑิตนั่งประจ าที่ตามล าดับที่ก าหนดไว้ ห้าม

สับเปลี่ยนที่นั่งโดยเด็ดขาด ในขณะที่นั่งให้นั่งอย่างส ารวม หากมีปัญหาฉุกเฉินใด ๆ ให้แจ้งอาจารย์ผู้คุมแถว 
- รอรับประธานในพิธี 

9.2 กำรต้อนรับประธำนในพิธี 
- เมื่อขบวนเกียรติยศและประธานมาถึงบริเวณพิธี ให้บัณฑิตยืนขึ้น หันหน้าเข้าหาเส้นทางของ

ประธานในพิธี เมื่อประธานเดินผ่านแถวใดให้แถวนั้นแสดงความเคารพโดยการโค้งค านับ 
9.3 กำรเข้ำรับปริญญำบัตร 
- บัณฑิตลุกจากที่นั่งตามการให้สัญญาณจากอาจารย์ผู้คุมแถว ท าความเคารพโดยการโค้งค านับ 

และเดินเป็นแถวตามเส้นทางเพ่ือขึ้นรับปริญญาบัตร 
- อาจารย์ฝ่ายพิธีการ จะก ากับให้บัณฑิตคนแรกที่รับปริญญาและบัณฑิตคนแรกของทุกคณะ ยืน

รอท่ีบันไดทางข้ึนเวที เมื่อคณบดีมายืนที่ไมโครโฟนและท าความเคารพประธาน บัณฑิตจึงเดินขึ้นไปบนเวที 
- การเดินบนเวทีนั้น เว้นระยะห่าง 2 ก้าว เมื่อถึงจุดหน้าประธานให้ท าความเคารพ (ผู้หญิงให้ถอน

สายบัวแบบสากล ผู้ชายให้โค้งค านับ) แล้วก้าว 3 ก้าวก้าวที่ 4 เท้าชิดเข้าไปรับปริญญาบัตร หลังจากนั้นถอย
เฉียง 45 องศา 3 ก้าว หันขวา เดินลงเวทีเพื่อเดินกลับที่นั่งตามเส้นทางที่ก าหนด 

9.4 กำรกล่ำวค ำปฏิญำณตนและรับโอวำท 
- เมื่อพิธีประสาทปริญญาบัตรเสร็จสิ้น และผู้รับปริญญาคนสุดท้ายเดินกลับเข้าที่นั่งแล้ว อาจารย์

ผู้ควบคุมแถว จะส่งสัญญาณให้บัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืน เพ่ือรับฟังโอวาทจากประธานในพิธี เพ่ือจบการให้
โอวาทให้โอวาทให้บัณฑิตท าความเคารพร่วมกัน (ผู้หญิงและผู้ชายใช้โค้งค านับ) 

- ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้และน าบัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน 
9.5 กำรปัดภู่ เมื่อปฏิญาณตนแล้วให้ผู้ส าเร็จการศึกษา ใช้มือซ้ายปัดภู่ (จากขวามาซ้าย) โดยพร้อม

เพรียงกันและนั่งประจ าที่ 
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ภาพที่ 13  การปัดภู ่
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9.6 กำรร้องเพลงวิทยำลัย 
     หลังจากนายกสภาวิทยาลัยกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติเรียบร้อยแล้ว อาจารย์และ

บัณฑิตทุกคน ลุกขึ้นยืน พร้อมร้องเพลงวิทยาลัยร่วมกัน 
9.7 กำรส่งประธำนในพิธี 
     เมื่อประธานในพิธีเดินลงจากเวทีเพ่ือออกจากห้องประชุม ให้บัณฑิตยืนตรง ขวาหันหรือซ้ายหัน

เข้าหาเส้นทางเดินกลางห้องประชุม เมื่อประธานในพิธีเดินผ่านแถว ให้บัณฑิตแสดงความเคารพโดยการโค้ง
ค านับและยืนตรงเมื่อขบวนประธานคนสุดท้ายผ่านแถว 
 

10. กำรเตรียมตัวในกำรเข้ำรับปริญญำบัตร 
      10.1 บัณฑิตทุกท่านควรศึกษาข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยละเอียดเพ่ือที่จะได้เตรียมเครื่องแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องก่อนวันพิธีประสาทปริญญา ซึ่งจะท าให้การเข้ารับปริญญาบัตรของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
      10.2 ตรวจสอบก าหนดการต่าง ๆ ทั้งในวันฝึกซ้อมและในวันพิธีประสาทปริญญาบัตรให้ชัดเจน 
      10.3 บัณฑิตที่ผ่านการฝึกซ้อมแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับอนุญาตให้เข้ารับปริญญาบัตร 
      10.4 บัณฑิตต้องเตรียมบัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือแสดงในการรายงานตัว 
      10.5 บัณฑิตควรนัดหมายญาติและผู้ปกครองไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าห้องประชุม เนื่องจากจะไม่อนุญาตให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาเดินออกนอกแถว ทั้งนี้เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
       10.6 บัณฑิตทุกคน จะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมและจัดขบวนบัณฑิตอย่างครบถ้วนตามก าหนดการ 
       10.7 การแต่งกายในวันรับปริญญาบัตร บัณฑิตจะเข้ารับปริญญาบัตร จะต้องสวมครุยและหมวกวิทย
ฐานะตามวิทยาลัยก าหนด 
       10.8 ในวันรับปริญญาบัตรบัณฑิตจะต้องรายงานตัว วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00-08.30 น.  
       10.9 การคืนชุดครุย 
 
บัณฑิตคืนชุดครุยที่ วิทยำลัยโดยตรงกับฝ่ำยทะเบียนหลังพิธีประสำทปริญญำบัตร จนถึงวันที่  5 
กุมภำพันธ์ 2564 หำกไม่คืนชุดครุยในวันและเวลำที่ก ำหนดจะถูกยึดเงินมัดจ ำจ ำนวน 1,500 บำท     
(หนึ่งพันหำ้ร้อยบำทถ้วน) 
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11. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับกำรถ่ำยภำพบัณฑิตและมหำบัณฑิต 
ก ำหนดกำรถ่ำยภำพหมู่ คือ ช่วงเช้ำของวันซ้อมรับปริญญำ ตำมล ำดับของกำรถ่ำยภำพหมู่ตำม

ประกำศของวิทยำลัย 
บัณฑิตผู้เข้ำรับปริญญำบัตรที่ประสงค์จะถ่ำยภำพหมู่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

        11.1 รายงานตัวและตั้งแถว (จุดรายงานตัวและจุดตั้งแถว) ตามสถานที่ก าหนด โดยมีเจ้าหน้าที่ของ   
แต่ละคณะจะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว 
 11.2 บัณฑิตทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะตามสีของคณะวิชา 
 11.3 คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและพิธีการจะประกาศเรียกแถว เพ่ือรอเข้าถ่ายภาพตามล าดับ ณ 
บริเวณท่ีจัดเตรียมไว้ก่อนก าหนดการถ่ายภาพ 30 นาที 
 11.4 ก าหนดเวลาและล าดับการถ่ายภาพหมู่ ให้เป็นไปตามท่ีอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมก าหนด 
 11.5 กรณีถ่ายภาพหมู่ของคณะผ่านไปแล้ว จะไม่มีการถ่ายภาพซ้ า/เพ่ิมเติมอีก ดังนั้นผู้มาไม่ทันเวลาที่
ก าหนดจะไมไ่ด้ถ่ายภาพหมู่ 

 
 รำยละเอียดของรูปภำพที่บัณฑิตได้รับ 
 1. ภาพเดี่ยวขณะรับปริญญา (ภาพสี) ขนาด 6”x8” จ านวน 2 ภาพ 
 2. ภาพเดี่ยวขณะรับปริญญา (ภาพสี) ขนาด 11”x14” จ านวน 1 ภาพ ใส่กรอบอเด็มโก้ พิเศษ    
(ขอบทอง) 4 ด้าน และปัม๊โลโก้วิทยาลัย และหัวข้อด้วยทองเหลือง 
 3. ภาพหมู่สีขนาด “12x24” จ านวน 1 ภาพ 
 4. CD  1 แผ่น  
 พร้อมจัดส่ง และรับประกันกรอบเสียหายอันเกิดจากการจัดส่ง 
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ภำคผนวก 
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ค ำปฏิญำณตน  
PLEDGE BY THE GRADUATES 

 
I pledge that / I will remain deeply grateful / all my life, / 
for the knowledge and wisdom / that the lecturers and 

administrators / 
 

at St Theresa International College / have imparted to me, / 
during my time here. 

 
I promise to use / this knowledge and wisdom, / 
acquired at St Theresa International College, / 

 
for the benefit of my beloved country, THAILAND, / my KING, / 

and all my fellow citizens. 
 

I pledge to do my utmost / to uphold the highest moral standards / 
in all my dealings / with my fellow men, / and to strive to always / 

set a good example / in everything I do. 
 

I promise to serve my KING / and my Country, THAILAND faithfully, / 
all the days of my life, / to actively promote / 

the values of good citizenship / at all time, / and to bring honor / 
to my family and to myself. 
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เพลงวิทยำลัย 

COLLEGE SONG 
 

The world is a stage, We must play our part; 
The scenes may change, Yet we never depart, 

From the vision so deeply, Formed in our heart, 
Strive we must, for success to last ! 

Every vision envisaged, Every mission embarked; 
Ensuring success is hatched; In unity we march, 

Without fear or favor, Strife and envy we push aside, 
Seeing only victory in our sight ! 

We’ll march on ‘Till the break of dawn; 
We’ll strive on ‘Till skills are honed; 

We’ll strive on ‘Till ta-lents are shown; 
Together at St Theresa Inti, 

Blue and green are shining brightly; Shoulder to shoulder in unity, 
‘Till we achieve our des-tiny…! 
‘Till we achieve our des-tiny…! 

‘Till we achieve our…. 
des…ti…ny…! 

…………………………………………………… 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์ 
 
 
คณะบริหารธุรกิจ 
 
 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

กำรจัดขบวนบัณฑิต 
 

ขบวนบัณฑิต 
1. ขบวนริ้วธงสวิีทยำลัย   (นักศึกษำ 50 คน)     

 
 
 

 
 
2.  ขบวนบัณฑิต 

  
 
 
 
 
 
 

 

-  ให้บัณฑิตเดินเป็นคู่เรียงล าดับจากการลงทะเบียน                                                                                            
-  ในขณะที่บัณฑิตเดินเข้าห้องประชุมให้เปิดเพลงมาร์ชวิทยาลัย                                                                                 
-  ขบวนริ้วธงวิทยาลัย เมื่อถึงหน้าห้องประชุมให้จัดแถวซุ้มธงเพ่ือให้บัณฑิตเดินผ่านเข้าห้องประชุม             
-  เมื่อบัณฑิตเข้าห้องประชุมแล้ว ให้ขบวนริ้วธงกลับมาน าหน้าขบวนเกียรติยศอีกครั้ง    
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อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร ์
 
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 
 
อาจารย์คณะบริหารธรุกิจ 
 
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร ์
 
รองคณบด/ีคณบดีและผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
ขบวนธงหรือตรา ประธานในพิธี 
 

ขบวนเกียรติยศ 
 

ขบวนเกียรติยศ 
1. ขบวนน ำขบวนเกียรติยศ 

  
 
 
 
 

 
2. ขบวนริ้วสีธงวิทยำลัย   (นักศึกษำ 50 คน)                                        

  
 
 

 
 
3. ขบวนอำจำรย ์  

 

 
 

ตราวิทยาลัย  (นักศึกษา  3 คน) 

 
ธงวิทยาลัย   (นักศึกษา  3 คน) 

 ธงสีคณะ  5  คณะ 
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กรรมการสภาวิทยาลยั (10 ท่าน) 
 
 
 
 
 
 
ขบวนธงหรือตรา ประธานในพิธี 
 
 
นายกสภาวิทยาลัย 
ผู้ติดตามประธาน 
ประธาน 

 
 
ขบวนประธำนในพิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MY PLEDGE 
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แนวปฏิบัติกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม (Social Distancing) 
 การปฏิบัติตนโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือลดโอกาสการแพร่เชื้อและป้องกันการติดเชื้อ 
Covid-19 ให้ถือปฎิบัติ ดังนี้ 
 1. บัณฑิตและผู้ติดตามทุกคน ต้องลงทะเบียนในการเข้าพ้ืนที่ของวิทยาลัยตามจุดคัดกรองที่วิทยาลัย
จัดไว้ 
 2. บัณฑิตต้องผ่านจุดคัดกรองและสวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการเข้าร่วมพิธีซ้อมและพิธี
ประสาทปริญญาบัตร 
 3. กรณีบัณฑิตมีไข ้งดเข้าร่วมพิธี 
 4. ผู้ติดตามบัณฑิตทุกคนทั้งในวันซ้อมและวันประสาทปริญญาบัตรต้องผ่านจุดคัดกรองและสวม 
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามบัณฑิตที่มีไข้เข้าเขตวิทยาลัย 
 5. ขอความร่วมมือให้บัณฑิตน าผู้ติดตามบัณฑิตมาเท่าที่จ าเป็น เพ่ือลดความเสี่ยงของการระบาดของ
โรค Covid-19  
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