งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2561
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ณ อาคารกีฬา 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
-------------------------ข้อมูลสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จพระราชดาเนิน
1. คณะ/วิทยาลัยและจานวนนิสติ ปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จพระราชดาเนิน
กลุ่มคณะ/วิทยาลัยปฏิบัตหิ น้าที่รบั เสด็จพระราชดาเนิน

กลุ่มคณะ/วิทยาลัยปฏิบัตหิ น้าที่สง่ เสด็จพระราชดาเนิน

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

1. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

2. คณะกายภาพบาบัด

2. คณะพยาบาลศาสตร์

3. คณะเภสัชศาสตร์

3. คณะพลศึกษา

4. คณะสังคมศาสตร์

4. คณะแพทยศาสตร์

5. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

5. คณะมนุษยศาสตร์
6. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

2. กาหนดการฝ่ายจัดแถวนิสิตตั้งแถวรับ – ส่งเสด็จพระราชดาเนิน
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562
นิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มคณะ/วิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จพระราชดาเนินฯ
06.00 น. รวมพลและลงทะเบียน ณ อาคารกีฬา 3
06.30 น. - ฟังคาชี้แจงซักซ้อมการเดินแถว ตั้งแถว ถวายความเคารพ แต่งกาย และการลงทะเบียนบันทึกกิจกรรม
- รับประทานอาหารเช้า ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย และทาภารกิจส่วนตัว
07.30 น.

- เดินแถวไป ณ จุดที่กาหนด
- ฝึกซ้อมการตั้งแถว ถวายความเคารพ (เมื่อฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตพักผ่อนใกล้บริเวณจุดที่ยืนตั้งแถว
และรอรับสัญญาณ/คาสั่งตั้งแถว)

08.45 น.

- ตั้งแถวเตรียมพร้อมรับเสด็จ (เมื่อได้รับสัญญาณ/คาสั่ง)
- ตรวจความเรียบร้อยการตั้งแถว การแต่งกายของนิสิต (ขณะตั้งแถวให้นิสิตถอดแว่นกันแดด เครื่องประดับสะท้อน
แสงและหุบร่ม)
- สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ถึง มศว องครักษ์

09.00 น.

- นิสติ รับเสด็จพระราชดาเนิน (เมื่อเสด็จเข้าในอาคารกีฬา 1 นิสติ ส่งใบลงทะเบียนกิจกรรม 1 คน/ใบ และแยกย้ายกัน
พักผ่อนตามอัธยาศัย)

-2นิสิตชั้นปีที่ 1 กลุ่มคณะ/วิทยาลัย ปฏิบัติหน้าทีส่ ่งเสด็จพระราชดาเนินฯ
10.30 น. รวมพลและลงทะเบียน ณ อาคารกีฬา 3
11.00 น.

- ฟังคาชี้แจงซักซ้อมการเดินแถว ตั้งแถว ถวายความเคารพ แต่งกาย และการลงทะเบียนบันทึกกิจกรรม
- รับประทานอาหารกลางวัน ตรวจความพร้อมเครื่องแต่งกาย และทาภารกิจส่วนตัว

11.30 น.

- คณะอนุกรรมการฯ และนิสิตชั้นปีที่ 1 เดินแถวไป ณ จุดที่กาหนด
- ฝึกซ้อมการตั้งแถว ถวายความเคารพ (เมื่อฝึกซ้อมเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตพักผ่อนใกล้บริเวณจุดที่ยืนตั้งแถว และรอ
รับสัญญาณ/คาสั่งตั้งแถว)

12.15 น.

- ตั้งแถวเตรียมพร้อมส่งเสด็จ (เมื่อได้รับสัญญาณ/คาสั่ง)
- ตรวจความเรียบร้อยการตั้งแถว การแต่งกายของนิสิต (ขณะตั้งแถวให้นิสิตถอดแว่นกันแดด
เครื่องประดับสะท้อนแสงและหุบร่ม)

12.30 น.

- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินกลับ
- นิสิตส่งเสด็จพระราชดาเนิน (เมื่อเสด็จพ้นประตูมหาวิทยาลัย นิสิตส่งใบลงทะเบียนกิจกรรม 1 คน/ใบ
และแยกย้ายกันพักผ่อนตามอัธยาศัย)

3. การแต่งกาย
5.1 นิสิตแต่งกายเครื่องแบบชุดพิธีการ

-3-

4. การถวายความเคารพ
การถวายความเคารพทุกครั้ง จะเริ่มจากการยืนตัวตรง เท้าชิด แขนแนบลาตัว
หญิง ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว ปฏิบัติดังนี้
ชักเท้าซ้ายไปด้านหลัง เยื้องเท้าขวาเล็กน้อย งอเข่าขวาย่อตัวต่าลงเล็กน้อย มือทั้งสองข้างแนบ
ลาตัว ก้มศีรษะเล็กน้อย ใช้เท้าซ้ายดันตัวขึ้น ยืดเข่าขวาขึ้น ยืนตัวตรง ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าขวา
ชาย ถวายความเคารพโดยการคานับ ปฏิบัติดังนี้
ก้มศีรษะพร้อมโค้งตัวลงไปถึงเอว ตามองปลายเท้า และยืดตัวขึ้น ให้ทาด้วยจังหวะที่นิ่มนวล ไม่ช้า
หรือเร็วเกินไป
5. ข้อห้ามในขณะปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จพระราชดาเนิน
5.1 ห้ามถ่ายภาพ
5.2 ห้ามสวมแว่นตาสีดา
5.3 ห้ามกางร่ม
5.4 ห้ามสวมใส่เครื่องประดับที่สะท้อนแสง
6. การบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มสาหรับนิสิต
นิสิตชั้นปีที่ 1 แต่ละคณะ/วิทยาลัย ส่งตัวแทนนิสิตไปรับอาหารและเครื่องดื่มที่ อาคารกีฬา 3
6.1 คณะ/วิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่รับเสด็จฯ รับอาหารและน้าดื่ม เวลา 06.30 น.
6..2 คณะ/วิทยาลัยปฏิบัติหน้าที่ส่งเสด็จฯ รับอาหารและน้าดื่ม เวลา 11.00 น.
7. การลงทะเบียนบันทึกกิจกรรม
การลงทะเบียนบันทึกกิจกรรมของนิสิตที่ไปตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จพระราชดาเนิน ดังนี้
7.1 นิสิตรับใบบันทึกกิจกรรมจากอาจารย์และบุคลากรที่กากับดูแลนิสิต คนละ 1 ใบ กรอกข้อมูล
ตามที่ระบุในใบบันทึกกิจกรรมให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
7.2 นิสิตส่งคืนใบบันทึกกิจกรรมที่อาจารย์และบุคลากรที่กากับดูแลนิสิต หลังจากปฏิบัติหน้าที่
รับหรือส่งเสด็จเรียบร้อย (ส่งเฉพาะของตนเอง 1 คน 1 ใบ ไม่ให้นิสิตรับฝากใบบันทึกกิจกรรมของเพื่อน)
7.3 นิสิตตรวจสอบชื่อการบันทึกกิจกรรมในระบบ Supreme หลังจากวันเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 2
สัปดาห์ ไม่มีรายชื่อให้ติดต่อ
คุณจุไรวรรณ ส่งวงษ์จินดา ส่วนกิจการนิสิต มศว องครักษ์
หรือคุณทรัพย์ทวี เพาะบุญ ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร
8. กรณีเหตุเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
กรณีเหตุนิสิตเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ขอให้นิสิตแจ้งอาจารย์หรือบุคลากร
ได้โดยทันที


- 4 ผังแสดงการจัดนิ สิตยืนตัง้ แถวรับ-ส่งเสด็จพระราชดาเนิ น
ผังแสดงการจัดนิสิตตั้งแถวรับเสด็จพระราชาดาเนิน

เส้นทางจัดนิสติ ยืนตัง้ แถวรับเสด็จพระราชดาเนิน
ผังแสดงการจัดนิสิตตั้งแถวส่งเสด็จพระราชาดาเนิน

เส้นทางจัดนิสติ ยืนตัง้ แถวส่งเสด็จพระราชดาเนิน
เส้นทางจัดบัณฑิตตัง้ แถวส่งเสด็จพระราชดาเนิน

D C
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75

ผังแสดงการจัดนิสิตยืนตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จพระราชดาเนิน

B A
92 66
อาคารกีฬา2
6
สถานที่รวม
พล

แถวยืนบัณฑิตส่งเสด็จ
แถวยืนนิสติ
รับเสด็จ ยืนรับเสด็จจุดที่ 1 – 65 จุด 76 – 92 และ จุด A
–B
ส่งเสด็จ ยืนรับเสด็จจุดที่ 1 – 75

สนามกี ฬา
ซอฟท์บอล

คลองรังสิ ต

58

76
29

31

ถนนรังสิ ต-นครนายก

อาคารกี ฬา1

-6การจัดระยะการยืนและจานวนนิสิตตั้งแถวรับส่งเสด็จฯ
1. ระยะการยืน 10 เมตร ต่อและจานวนนิสิตตั้งแถวรับส่งเสด็จฯ 20 คน
2. กรณีที่มีนิสิตระยืนลาดับสุดท้ายน้อยกว่า 20 คน ให้ปรับขยายจานวนนิสิตออกไปให้เต็มระยะยืนแถวสุดท้าย หรือ 2 แถวสุดท้าย เพื่อให้ดูสวยงาม
3. กรณีที่มีนิสิตมาตั้งแถวรับ - ส่งเสด็จฯ น้อยกว่าจานวนนิสิตที่กาหนดไว้ อาจปรับจานวนนิสิตยืนในแถวดังนี้
จานวนนิสติ ทัง้ หมด
จานวนระยะยืนแถวทีค่ ณะรับผิดชอบ

= จานวนนิสติ ยืนต่อระยะหนึ่ง
จุด

ตย. คณะมนุษยศาสตร์ มีนิสิตจานวน 400 คน ระยะยืนแถวที่รับผิดชอบ 20 ระยะ แต่นิสิตมารายงานตัว จานวน 320 คน
320
= 16 คนต่อระยะยืนหนึ่ง
20

จุด

รูปแบบการจัดนิสิตยืนตั้งแถวรับ – ส่งเสด็จฯ



10 เมตร

ข้อห้ามในขณะปฏิบัติหน้าที่รับ – ส่งเสด็จพระราชดาเนิน
1. ห้ามถ่ายภาพ
2. ห้ามสวมแว่นตาสีดา

20 คน

20 คน

16 คน



10 เมตร

3. ห้ามกางร่ม



10 เมตร

4. ห้ามใส่เครื่องประดับที่สะท้อนแสง





