วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กาหนดการฝึกซ้อมและพิธีประสาทปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2560
ข้อปฏิบัติ
1. การแต่งกาย
1.1 ครุย

1.2 ชุดข้างใน

1.3 ทรงผม

รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

ข้อห้ามปฏิบัติ

1. ใช้วันซ้อมใหญ่และวันจริง
1. ห้ามกลัดดอกไม้และ
2. สวมครุยปริญญาทับเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่อง
เครือ่ งประดับทุกชนิด
แบบราชการและกลัดเข็มวิทยาฐานะบนแถบครุย
บนครุย
บริเวณหน้าอกด้านซ้าย
มหาบัณฑิตและบัณฑิตชาย สวมชุดนักศึกษา สวมเสื้อสีขาว
แขนยาว กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า เสื้อ เบเซอร์
วิทยาลัยฯ เข็มขัดสีดาใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของวิทยาลัยฯ
ถุงเท้าสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดาแบบสุภาพ
หรือชุดข้าราชการปกติขาวกรณีที่เป็นข้าราชการ หรือว่าที่ร้อย
ตรี
มหาบัณฑิตและบัณฑิตหญิง สวมชุดนักศึกษา เสื้อแขนสั้น
กลัดกระดุมคอ ติดเข็มเครื่องหมายวิทยาลัยฯ กระโปรงทรง
ตรงสีกรมท่า เข็มขัดสีน้าตาลใช้หัวเข็มขัดเครื่องหมายของ
วิทยาลัยฯ หรือชุดข้าราชการปกติขาว กรณีที่เป็นข้าราชการ
หรือว่าที่ร้อยตรี สวมถุงน่องไนล่อนสีเนื้อสูงเหนือเข่า รองเท้า
หุ้มส้นสีดา (ไม่ควรสูงเกิน 2 นิ้ว)
บัณฑิตหญิง ทรงผมต้องสุภาพหวีเรียบร้อย โดยต้องสวม
ไม่ควรทาทรงผม
หมวกปิดทับหน้าครึ่งหน้าผากให้ส่วนแหลมของหน้าหมวกอยู่ ด้านหน้าแบบยกสูง
กึ่งกลางหน้าผากพอดีเพื่อให้เห็นหน้าในตอนถ่ายภาพมากที่สุด มากๆเพราะจะสวม
สีผม ตามเกณฑ์ที่กาหนด
หมวกลาบากและไม่สวย
บัณฑิตชาย ต้องตัดผมให้เรียบร้อย ผมต้องไม่ยาว
ประต้นคอและต้องโกนหนวดเคราให้เรียบร้อย

ข้อปฏิบัติ
รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ
1.4 เครื่องประดับ 1. ไม่ใส่เครื่องประดับทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกาข้อมือ
2. ห้ามสวมใส่แว่นตาดา
3. ห้ามทาสีเล็บและเพ้นท์สีเล็บเจลทุกชนิด
4. อนุญาตให้ใส่คอนแทคเลนส์ชนิดใสได้
5. ติดขนตาปลอมได้ 1 ชั้น
6.ไม่ใส่ต่างหูแวววาวและแบบระย้าตุ้งติ้ง

1.5 รองเท้า

2. หมวก

3. การถวาย
ความพระบรม
ฉายาลักษณ์
ของบัณฑิต
(จุดที่ 1)
4. การถวาย
ความเคารพ
(จุดที่ 2)
5.จุดเข้ารับ
(จุดรับที่ 3)

บัณฑิตหญิง เป็นรองเท้าสีดาแบบหุ้มส้นปิดมิดชิดทุก
ส่วน แบบสุภาพ ส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ไม่ประดับโลหะ
หรือโบว์ขนาดใหญ่ ต้องสวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย
บัณฑิตชาย เป็นแบบหุ้มส้นหนังเรียบไม่ประดับโลหะ
สีดาส้นธรรมดา ยกเว้นชุดเครื่องแบบราชการ
บัณฑิตชาย หญิง ให้สวมหมวก ตลอดเวลาเข้าร่วมพิธี
ประสาทปริญญาบัตรให้พู่อยู่ด้านขวา (ติดกิบ๊ ให้อยู่กับหมวก
เฉียง 45 องศากับที่ค่อนมาข้างหน้า เพื่อไม่ให้บังหน้าเมื่อ
ถ่ายภาพ)
บัณฑิตหญิง ถอนสายบัว โดยยืนตรงเท้าชิดแขนเหยียดตรง
แนบข้างลาตัว ตามองตรงไปที่พระบรมฉายาลักษณ์ วาดเท้า
ซ้ายไป ด้านหลัง ย่อตัวลง แล้วยืดตัวตรงชิดเท้า
บัณฑิตชาย และบัณฑิต/มหาบัณฑิต ข้าราชการ คานับ โดย
ยืนตรงเท้าชิดแขนเหยียดตรงแนบข้างลาตัว ตามองตรงไปที่
พระบรมฉายาลักษณ์
บัณฑิตหญิง ย่อไหว้ ศีรษะก้มเล็กน้อย
บัณฑิตชาย และบัณฑิต/มหาบัณฑิต ข้าราชการ ยืนตรงโค้ง
คานับพองาม
เมื่อจะเข้ารับประสาทปริญญาบัตรบัณฑิตก้าวเท้าขวาแล้วยก
แขนขวาให้อยู่ในระดับเดียวกับใบปริญญาบัตร โดยพณฯ พระ
คาร์ดินันไมเกิ้ลมีชัยกิจบุญชู จะมอบให้มืออยู่กลางปริญญา
บัตร รับมาจับแนบเหนือระดับสะดือ โดยเท้าจะอยู่ในลักษณะ

ข้อห้ามปฏิบัติ

ห้ามใช้รองเท้าสาน
หรือแบบมีสายรัดข้อเท้า
ห้ามพกพาสิ่งของทุก
ชนิด โดยเฉพาะ
โทรศัพท์มือ

ข้อปฏิบัติ
6. การถือใบ
ปริญญาบัตร
(จุดรับที่ 4 )
7.การปรบมือ

8. การกล่าวคา
ปฏิญญา

รายละเอียดที่ต้องปฏิบัติ

ข้อห้ามปฏิบัติ

เท้าชิด
เมื่อรับปริญญาบัตรแล้ว ถอยหลัง 2 ก้าวหมุนขวาลงเวที แล้ว
หันหาประธานเพื่อคานับมือแนบใบปริญญาบัตร
ไว้ระดับสะดือจนถึงที่นั่งให้ปริญญาบัตรตั้งขึ้น
ปรบมือให้มหาบัณฑิตคนแรก และบัณฑิตที่ได้รับ
เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 ของทุกคณะ และบัณฑิตคน
สุดท้าย
เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายรับประสาทปริญญาบัตรแล้ว
ตัวแทนบัณฑิตจะเดินไปที่ไมโครโฟน บัณฑิตทุกคน
ยืนขึ้นทาความเคารพ แล้วกล่าวคาปฏิญญาตามจนจบ
และยืนนิ่งเพื่อรับฟังพระโอวาทพร้อมแนบปริญญาบัตร
ไว้ที่อก

คาปฏิญาณ
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………........................................
ขอกล่าวคาปฏิญาณต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์แห่งความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ ความเมตตา
กรุณา และความดี เบื้องหน้าที่ประชุมนี้ว่า
ข้าพเจ้า จะเทิดทูน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้าพเจ้า จะประกอบการงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายในขอบเขตของ
กฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ โดยมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของสังคมประเทศชาติ ยิ่งกว่าประโยชน์
ส่วนตน
ข้าพเจ้า จะธารงรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรโดยเคร่งครัด และจะเคารพครู
อาจารย์ เทิดทูนเกียรติของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ตลอดไป
ขณะที่ประธานในพิธีให้โอวาท (บัณฑิตยืน)

ฝ่ายฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบัตร
วันซ้อมใหญ่ : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
วันพิธี : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562
----------------------------------------------------------------------ผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 211 คน
- มหาบัณฑิต 18 คน (การบริหารการพยาบาล 10 คน / จิตวิทยาประยุกต์ 8 คน)
- บัณฑิต 193 คน (พยบ. 117 คน / วทบ. (จิต) 28 คน /กายภาพบาบัด 48 คน)
วันซ้อม : วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562
กาหนดการฝึกซ้อมย่อย ที่ หอประชุมฟรังซิส วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
08. 00 น.
ลงทะเบียนตรวจสอบรายชื่อผู้รับปริญญา และรับชุดครุย ที่ลานหน้าสานักทะเบียนฯ
08.30 - 11.00 น.
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 (มหาบัณฑิตและบัณฑิต) ณ หอประชุมฟรังซิส
11.00 - 11.45 น.
อาหารกลางวัน ณ โรงอาหารอาคารเซนต์ไมเกิ้ล

ตอบแบบสอบถาม (สาหรับบางคนที่ยังไม่ได้ตอบ)
11.45 - 12.15 น. ลงทะเบียนและส่งแบบสอบถาม (ตรวจการแต่งกาย) ณ ศาลาหลุยส์มารี
12.15 - 12.45 น.
ถ่ายภาพหมู่ที่ หน้าศาลาหลุยส์มารี (ภาพพื้นหลังเป็นโบสถ์วัดเซนต์หลุยส์)
กลุ่มที่ 1
มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะพยาบลศาสตร์
กลุ่มที่ 2
มหาบัณฑิตและบัณฑิตคณะจิตวิทยา
กลุ่มที่ 3
บัณฑิตคณะกายภาพบาบัด
12.45 - 14.00 น. ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์ (มหาบัณฑิตและบัณฑิต)
14.00 - 16.00 น. ซ้อมใหญ่ ณ โบสถ์เซนต์หลุยส์
รวมทุกฝ่าย พร้อมนักขับ + มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณาจารย์ และนักศึกษาช่วยงาน
(ผู้บริหาร/คณาจารย์ เข้าร่วมซ้อมใหญ่ เวลา 14.00 น.)
หมายเหตุ ท่านอธิการบดี และอธิการิณี มอบของที่ระลึกแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิต หลังพิธีซ้อมใหญ่
ห้องรับรองแขกผู้มีเกียรติ/คณาจารย์
- สโมสรผู้สูงอายุ
จัดซุ้มแสดงความยินดี
- สนามหน้าอาคารเซนต์ไมเกิ้ล

พิธีประสาทปริญญาบัตร
วันเสาร์ ท่ ี 26 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.
สถานที่จอดรถ
- โรงเรี ยน ACC จำนวน 50 คัน (รถตู้) ลำนสมำนฉันท์ จำนวน 30 คัน (แจก VIP) และโรงพยำบำลเซนต์หลุยส์
(แสดงบัตรจอดรถ) จำนวน 100 คัน ลำนอำคำรเซนต์ไมเกิ ้ล จำนวน 70 คัน (บัณฑิตและญำติ) โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์
ศึกษำ จำนวน 30 คัน (สำหรับคณำจำรย์)

การแต่ งกาย - อำจำรย์สวมชุดครุยวิทยฐำนะ
บุคลำกรสำยสนับสนุน สวมเสื ้อโปโลน ้ำเงิน กระโปรงหรื อกำงเกงสีกรมท่ำ รองเท้ ำหุ้มส้ น และเสื ้อสูทสีเทำ
ขั้นตอนเตรียมการก่อนเริ่มพิธี
07.30 น.
- มหาบัณฑิต และบัณฑิต รายงานตัวกับฝ่ายฝึกซ้อม ที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา
(ห้องแยกตามกลุ่มที่ 1 – 5 )
09.00 น.
- คณาจารย์ พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ลงทะเบียนที่ด้านหน้าวัดพระจิตและเตรียมตั้งแถวต้อนรับพระคาร์ดินัล
- คุณอริสา ภูริวัฒน์ เตรียมพวงมาลัย / ปากกา สมุดลงนาม (โต๊ะในห้องสโมสรผู้สูงอายุ)
- อ.นฤมล เตรียมชุดพระคุณเจ้า (ในห้องอาหารสโมสรผู้สูงอายุ)
09.30 น.
- มหาบัณฑิต และบัณฑิตตั้งขบวนจากหน้าโรงเรียนเข้าโบสถ์เซนต์หลุยส์
(นักศึกษากายภาพและจิต ปี 1 จานวน 39 คน ตั้งแถว 2 ฝั่งรับบัณฑิตเข้าโบสถ์)
- ผู้บริหาร และคณาจารย์ตั้งแถวรับประธานในพิธีที่ด้านหน้าวัดพระจิตเจ้า
- แขกผู้มีเกียรติเข้านั่งในแถวที่จัดรับรองในโบสถ์เซนต์หลุยส์ (ข้างตู้ศีล)

09.40 น.

09.40 น.

09.50 น.

(คุณนวภัสพร คุณกฤษณะ และคุณยลพักตร์ คุมประตูหน้าโบสถ์ 3 บาน)
- อ.นฤมล ต้อนรับ คณะสงฆ์ หรือคณะนักบวช เข้าห้องรับรองสโมสรผู้สูงอายุ
- พิธีกรเริ่มประกาศ ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่อยู่ในโบสถ์รับทราบ (2 รอบ)
(ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ปิดเครื่องมือสื่อสาร)
- พนักงานแผนกประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้สถานที่ ห้องน้า และอื่นๆ ด้านนอกโบสถ์
- อธิการบดี อธิการิณี คณะสงฆ์ คณะกรรมการบริหาร คณาจารย์ ผู้แทนมหาบัณฑิต
(เซอร์โยฮันนา จิรวรรณ บุญทองมาก หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)
อ.ศรีสมร จัดเตรียมตั้งแถวนักศึกษากายภาพและจิต ปี 1 จานวน 39 คน รอต้อนรับ
ฯพณฯ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จากถ้าแม่พระถึงลานหน้าวัดพระจิตเจ้า
(เซอร์โยฮันนา จิรวรรณ บุญทองมาก) ผู้แทนมหาบัณฑิตและผู้แทนบัณฑิต มอบ
พวงมาลัย)
- ประธานในพิธี ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับคณาจารย์ที่หน้าวัดพระจิตเจ้า
(พระคาร์ดินัล พระสงฆ์ อธิการบดี รองอธิการบดี กรรมการสภาวิทยาลัยฯ
กรรมการบริหาร คณาจารย์)
- ท่านอธิการบดี /อธิการิณี เรียนเชิญประธานในพิธี และคณะสงฆ์ เข้าห้องรับรอง
พักผ่อน ดื่มน้า (ฝ่ายจัดเลียง เสิร์ฟน้าแก่ประธานในพิธี พระสงฆ์)
พระคุณเจ้าลงนาม และเปลี่ยนชุด
- อ.นฤมล สรุปลาดับขั้นตอนพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ประธานในพิธี ทั้ง 2 ท่าน
- คณาจารย์เข้าประจาที่นั่งในโบสถ์เซนต์หลุยส์ (ข้างตู้ศีล ชั้น 1 และชั้น 2)
- ประธานจัดงาน (ดร.นัยนา) เรียนเชิญผู้บริหาร ตั้งขบวน ณ บริเวณ ลานหน้าโบสถ์
เซนต์หลุยส์ (กาชับเวลาตั้งขบวนให้พร้อมตามเวลา)
เพื่อเตรียมเข้าสู่มณฑลพิธี ทางประตูกลาง โดยเรียงตามลาดับ ดังนี้
1. ธงชาติ
2. ธงวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
3. อธิการบดี
4. อธิการิณี + มาแมร์ (ถ้ามาร่วม เดินคู่)
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รักษาการคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์)
6. คณบดีคณะจิตวิทยา
7. คณบดีคณะกายภาพบาบัด
8. กรรมการสภาวิทยาลัยฯ (....ถ้ามี......) (เดินเป็นคู่)
9. ประธานวจนพิธีกรรม : บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
10. บาทหลวงโชคชัย คูรัตนสุวรรณ

10.00 น.

11. บาทหลวงสุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
.....................
บาทหลวงสมภพ เรืองวุฒิชนะพืช (ช่วยดูแลพระคาร์ดินัล)
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
- พระคาร์ดินัล และพระสงฆ์ เคลื่อนขบวนเข้าโบสถ์เซนต์หลุยส์
อ.นฤมล เรียนเชิญพระคาร์ดินัล และพระสงฆ์ เข้าขบวนพร้อมเดินแห่เข้าโบสถ์ได้ทันที
ขั้นตอนเข้าสู่โบสถ์

09.30 น.

- Sr.Jeannette จุดเทียนบนแท่น (สัญลักษณ์เตรียมพร้อมเข้าพิธี)
(พิธีกรดูสัญญาณจาก อ.ภัทรกร มุขศรีนาค)
09.30 น.
- มหาบัณฑิต และบัณฑิต เดินขบวนเข้าโบสถ์ (เปิดเฉพาะประตูกลางรอไว้)
- นักขับร้องเริ่ม ร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
09.40 น.
- ปิดประตูทุกบาน (นวภัสพร กฤษณะ ยลพักตร์คุม / คุณอริสา คุมประตูข้าง)
- เมื่อขบวนบัณฑิต ทุกคนเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว และขับร้องเพลงมาร์ชวิทยาลัยฯจบ
พิธีกร
- เชิญทุกท่านยืน เพื่อต้อนรับขบวนของประธานในพิธี
10.00 น.
- ขบวนธง + ขบวนพระสงฆ์ เข้าสู่มณฑลพิธี (พิธีกรให้สัญญาณคุณพิมพ์กานต์)
- นักขับร้อง เริ่มขับร้อง : เพลงเชิญร้องบรรเลง
เมื่อพระคาร์ดินัล เดินเข้าประตูกลาง นักขับร้อง : เพลงสดุดีพระสังฆราชา
นักขับร้อง จะร้องเพลงไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกท่านจะเข้าประจาที่
- การเข้าประจาที่ (ทาความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนเข้าประจาที่)
- ผู้ถือธงชาติ (นายณัฐชนน
สุตัณฑวิบูลย์ จิต ปี 3)
- ผู้ถือธงวิทยาลัยฯ (นายวันเฉลิม เวฬุวนารักษ์ พย.บ. ปี 2)
ความเคารพ (โค้งศีรษะ) และเดินขึ้นเวที ด้านข้างซ้าย (ผ่านหน้านักขับ)
เพื่อนาธงไปวางไว้หลังพระแท่น และเดินลงบันได้ด้านขวา
(ผ่านหน้าที่นั่งอาจารย์ไปนั่งแถวสุดท้ายข้างคุณอริสา)
- ผู้เชิญปริญญาบัตรให้พระคุณเจ้า (อ.จิราภรณ์ และ อ.วรวีร์ เต็มพร้อม) นั่งแถวแรกด้านใน
กับนักขับ
- ผู้อยู่ในขบวน(อธิการบดี และรองฯ ทาความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์
(ยกมือไหว้ก้มศีรษะ) แล้วเดินเข้าไปยืนหน้าที่นั่งแถวแรกข้างตู้ศีล (ด้านขวาของพระแท่น)
- ประธานในพิธี (พระสงฆ์ และพระคาร์ดินัล ) เดินขึ้นเวทีด้านขวาของพระแท่น ผ่านที่นั่ง VIP และ
คณาจารย์

