


กําหนดการฝกซอมและเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ประจําปการศึกษา 2562

วันเสารท่ี 10 ตุลาคม 2563 (ถายภาพหมู)

09.00 น. บัณฑิตลงทะเบียน  ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

09.30 น. คณาจารยถายภาพหมูรวมกับบัณฑิต 

ณ  ลานจอดรถหนาอาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย

แตงกายเสมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (สวมครุยวิทยฐานะ)

วันจันทรท่ี 19 ตุลาคม 2563 (ซอมยอยครั้งที่ 1)

08.30 น. บัณฑิตลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.    บัณฑิตฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 

วันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2563 (ซอมยอยครั้งที่ 2)

08.30 น. บัณฑิตลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.    บัณฑิตฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2563 (ซอมใหญ)

12.30 น. บัณฑิตลงทะเบียน

13.00 – 16.00 น.    บัณฑิตฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562

ณ หองประชุม Auditorium ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 

แตงกายเสมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (สวมครุยวิทยฐานะ)

 วันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

วันเสารท่ี 24 ตุลาคม 2563 

10.00 น. บัณฑิตลงทะเบียน ณ โถงอาคารสิรินธรานุสรณ ๖๐ พรรษา

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย 
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1. ขอปฏิบัติและการแตงกายในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

1.1 การแตงกาย

• การแตงกายสําหรับบัณฑิตชาย

ผม ทรงสุภาพไมยาวเกินปกเสื้อครุย ไมรุมราม ไมปดหนาดานซาย งดเวนการทําสีผม 

ใบหนา หามไวหนวดเครา 

มือ ตัดเล็บสั้น ไมสวมนาฬิกา กําไล แหวน ดายสายสิญจน หรือเคร่ืองประดับทุกชนิด

เสื้อ ใชเสื้อราชปะแตน สีขาว ติดกระดุมโลหะสีเงินตราสถาบัน

กางเกง สีขาวไมรัดรูป ขายาวถึงหลังเทา ไมพับปลายขา ผาชนิดเดียวกับเสื้อ

ถุงเทา สั้นสีดํา ไมมีลวดลาย

รองเทา หนังหุมสนสีดําแบบสุภาพ 

สวมครุยวิทยฐานะ

อางอิงขอมูลจาก     ขอบังคับสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วาดวยเครื่องแบบของนักศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจําตําแหนง พ.ศ.๒๕๖๐
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• การแตงกายสําหรับบัณฑิตหญิง

ผม ทรงสุภาพ หากผมยาวใหเกลาหรือเก็บผมใหเรียบรอย ไมปดหนาดานซาย งดเวนการทําสีผม 

ไมติดเครื่องประดับทุกชนิด อนุญาตใหติดไดเฉพาะกิ๊บเสียบผมสีดําเทาน้ัน

ใบหนา ควรแตงหนาโทนสีธรรมชาติ ไมฉูดฉาด หามสวมคอนแทคเลนสสีหรือคอนแทคเลนสตาโต 

ไมเขียนอายไลเนอรหนาจนเกินพอดี เปลือกตาไมทาสีเขมหรือมีประกายแวววาว

มือ ตัดเล็บสั้น ไมสวมนาฬิกา กําไล แหวน ดายสายสิญจน หรือเครื่องประดับทุกชนิด

เสื้อ ตามเครื่องแบบนักศึกษาหญิง ติดกระดุมคอเสื้อ สวมเสื้อซับใน  

เข็ม เครื่องหมายสถาบันการพยาบาลฯประดับท่ีอกเสื้อเบ้ืองขวา

กระโปรง สีกรมทาแบบสุภาพ ทรงตรง ไมมีลวดลาย มีความยาวคลุมเขาพอดีกับชายเสื้อคลุม 

ไมผาดานขาง

เข็มขัด ใชเข็มขัดตามเครื่องแบบนักศึกษา 

ถุงนอง ยาวแบบเต็มตัวสีเน้ือ ไมมีลวดลาย

รองเทา ใชรองเทาหนังหุมสนสีดําแบบสุภาพ ความสูงไมเกิน 1 ½ น้ิว

สวมครุยวิทยฐานะ
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1.2 การถวายความเคารพ

• การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตชาย

1. ยืนตรงเทาชิด แขนและมือปลอยขางลําตัว 

2. โคงต้ังแตเอวข้ึนไป กมศีรษะ ตามองปลายเทา จากนั้นคอยๆ ยืดตัวตรงข้ึนตามเดิม   
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• การถวายความเคารพสําหรับบัณฑิตหญิง

1. ยืนตัวตรงเทาชิดกัน แขนและมือปลอยขางลําตัว  

2. ใหเทาขวาเปนหลัก ชักเทาซาย ไปดานหลังของเทาขวา ยอตัวลง

3. ในขณะที่ชักเทาซาย ใหยกมือทั้งสองขางข้ึน วางประสานกันบนหนาขาเหนือเขา โดยใชมือขวา

ทับมือซาย (โดยหงายมือซายและควํ่ามือขวาลง) กมศีรษะลงเล็กนอย ทอดสายตาลง 

เสร็จแลวยืนตรงมือแนบขางลําตัว
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1.3 การรับปริญญาบัตร

1. บัณฑิตย่ืนมือขวาออกไประดับเดียวกับปริญญาบัตร ขนานกับพื้น

2. ใหนิ้วโปงช้ีข้ึนดานบน จับปริญญาบัตรใหกระชับ แลวดึงมือกลับ ถือปริญญาบัตรไวแนบอก
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1.4 การถือปริญญาบัตร

การถือปริญญาบัตรนั้น 

ใหปกปริญญาบัตรดานที่มีพระมหาพิชัยมงกุฎในตราสถาบันอยูดานนอก

แนบแขนขวา ต้ังฉากกับตัว

ใหปริญญาบัตรขนานกับตัวในแนวต้ัง
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1.5 อุปกรณ วัสดุ และส่ิงของท่ีหามนําเขาไปในหองประชุม

1. ธนบัตร เงินเหรียญ และกระเปาทุกชนิด

2. เครื่องมือส่ือสารและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทุกชนิด

3. เครื่องประดับทุกชนิด ไดแก สรอยคอ ตางหู นาฬิกาขอมือ

สรอยขอมือ สรอยขอเทา กําไล แหวน สายสิญจน สายรดัขอมือ

เปนตน

4. อาหาร ขนมและเครื่องดื่มทุกชนิด

5. ยาดม ยาหมอง น้ําตาเทียม ลิปสติก ตลับแปง กระดาษทิชชู

กระดาษซับมัน

6. อุปกรณเครื่องเขียนทุกชนิด

7. อาวุธ วัสดมุีคม และวัสดุที่อาจกอใหเกิดประกายไฟทุกชนิด
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1.6 ขอปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรค COVID-19 

• บัณฑิตทุกคนตองทําแบบคัดกรองตนเองสําหรับโรค COVID-19 
กอนวันถายภาพหมู และ กอนการฝกซอมยอย ภายในระยะเวลาที่กําหนด

• บัณฑิตทุกคนตองตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย กอนเขารวมการถายภาพหมู 
การฝกซอมและวันพระราชทานปริญญาบัตร หากอุณหภูมิรางกายสูงกวา 
37.5 องศาเซลเซียส จะไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธี

• บัณฑิตทุกคนตองสวมหนากากอนามัยในการฝกซอมทุกคร้ัง

ในวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

- บัณฑิตทุกคนตองสวมหนากากอนามัยและตองเปล่ียนหนากากอนามัยอัน
ใหมภายหลังรายงานตัว กอนเขาหองประชุม

- บัณฑิตทุกคนจะตองลางมือดวยแอลกอฮอลสเปรย/เจลอีกคร้ังกับ
คณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตและรับสงเสด็จ กอนขึ้นเวที       
รับพระราชทานปริญญาบัตร
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2. การเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

2.1 กอนเขาหองประชุม

เมื่อเดินแถวเขาหองประชุม ใหเดินผานหนาเวที แลวเล้ียวขวาเมื่อถึงโตะหมูบูชา 
แลวเล้ียวขวาอีกครั้ง เขาตามแถวที่นั่ง เริ่มตั้งแตแถวที่ 5 ซ่ึงเปนแถวแรกของบัณฑิตมา
จนถึงแถวสุดทาย บัณฑิตผูที่ไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเกียรตินิยมอันดับสองจะนั่ง
อยูในกลุมแรก หลังจากนั้น บัณฑิตแตละคนจะนั่งเรียงตามตัวอักษรตามลําดับ ซ่ึงใน
ระหวางการฝกซอมการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตจะตองจําตําแหนงของ
ตนและเพ่ือนบัณฑิตผูอยูกอนหลังเพ่ือความสะดวกในการจัดแถว

2.2 การเขาน่ังในหองประชุม

• การตรวจรายช่ือ

บัณฑิตที่จะเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนพรอมกันที่โถงอาคารสิริน-
ธรานุสรณ ๖๐ พรรษา เพ่ือตรวจสอบรายช่ือกับคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิต  
และรับสงเสด็จ เพ่ือยืนยันการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร จากนั้นเดินแถวไปยัง  
หองประชุม Auditorium ช้ัน 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 
สภากาชาดไทย และตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตอีกครั้งกอนเขาหองประชุม พรอมเปล่ียน
หนากากอนามัยอันใหมกอนเขาหองประชุม
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3. การเตรียมตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่ออธิการบดีเริ่มกลาวรายงานไดชวงหนึ่ง ใหบัณฑิตแถวแรกเตรียมตัวเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร โดยจะตองสังเกตคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตและ
รับสงเสด็จผูใหสัญญาณซ่ึงอยูทางซายมือของบัณฑิต 

สัญญาณเพ่ือเตรียมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

1. สัญญาณหงายมือข้ึน ใหบัณฑิตลุกข้ึนยืนพรอมกันทั้งแถว

2. สัญญาณควํ่ามือและลดมือลง ใหบัณฑิตถวายความเคารพพรอมกัน จากนั้น
ทําซายหันและเดินออกทางซาย ตั้งแถวเตรียมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตแถวตอมาใหคอยดูสัญญาณจากคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตและ
รับสงเสด็จผูใหสัญญาณ และเมื่อคณะกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตและรับสงเสด็จ    
ใหสัญญาณ ใหบัณฑิตออกมาตั้งแถวเขารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละแถวจนครบ
บัณฑิตทุกคน 
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บัณฑิตคนที่ 2 เดินตามบัณฑิตคนแรกมารอท่ีจุดท่ี 2 บัณฑิตคนที่ 3 รอที่ จุดที่ 1 

ตามลําดับ เมื่อบัณฑิตคนหนาเดินผานแตละจุด ใหบัณฑิตคนถัดไปมายืนรอท่ีจุดขางหนา             

(ไมเวนจุดใหวาง) ทําเชนนี้จนครบบัณฑิตทุกคน ทั้งนี้บัณฑิตทุกคนจะตองลางมือดวยแอลกอฮอล

สเปรย/เจลอีกครั้งกับคณะอนุกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตและรับสงเสด็จ กอนขึ้นเวทีรับ

พระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุ เ ม่ือถึงท่ีนั่ ง เรียบรอยแลว บัณฑิตจะตองนั่ งดวยอาการสํารวม และถือ                 

ใบปริญญาบัตรแนบอกตลอดจนเสร็จส้ินพิธี

4. ข้ันตอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อคณบดีเริ่มตนกลาววา  “ขอพระราชทานกราบบังคับทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท.........”

บัณฑิตคนแรกจะเดินขึ้นบันได ถวายเคารพ ณ จุดท่ี 1 (เฉพาะบัณฑิตคนแรก) แลวเดินไปรอที่ 

จุดที่ 3 จนกวาคณบดีอานชื่อ บัณฑิตถวายความเคารพแลวเดินไปยังจุดท่ี 4 เทาชิด ย่ืนมือ

ออกไป รับพระราชทานปริญญาบัตร ถอยหลังเฉียงประมาณ 3 กาวมาท่ีจุดท่ี 5 เทาชิด          

ถวายความเคารพ กลับหันหลังไปทางขวา เดินลงเวทีไปยังท่ีนั่งเดิม โดยตองถวายความเคารพอีก

2 ครั้ง คือ กอนเขาไปในแถวที่นั่ง และ กอนนั่งลง 
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5. การเขารับพระราชทานรางวัล

บัณฑิตที่ไดรับเหรียญรางวัลและเหรียญเชิดชูเกียรติ เมื่อไดรับพระราชทานปริญญา
บัตรเรียบรอยแลว ใหบัณฑิตเดินไปนั่งตอจากบัณฑิตคนสุดทาย โดยใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร การถือของพระราชทานใหถือลักษณะ
เชิญ (แขนตั้งฉาก) จนถึงที่นั่งเดิม

6. การกลาวคําปฏิญาณ

เมื่อผูแทนบัณฑิตเดินออกมาทางดานหนาเวที บัณฑิตทุกคนยืนข้ึนพรอมกันถวาย
ความเคารพ ผูแทนบัณฑิตจะกราบบังคมทูลวา “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรง
ทราบฝาละอองพระบาท ขาพระพุทธเจา (ผูแทนบัณฑิตกลาวช่ือและนามสกุลของ
ตนเอง) ขอพระราชทานพระราชวโรกาส นําบัณฑิตผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตรใน
วันนี้กลาวคําปฏิญาณ” บัณฑิตทุกคนยังไมตองกลาวตาม 

การกลาวตามเริ่มตั้งแต “ขาพเจา.........(กลาวช่ือตนเอง) ผูเปนบัณฑิตสถาบันการ
พยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ขอใหคําสัตยปฏิญาณ...........” แลวกลาวตามไป
จนจบ เมื่อจบแลวผูแทนบัณฑิตจะกลาวคําวา “ดวยเกลาดวยกระหมอม” บัณฑิตไมตอง
กลาวตาม หลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพรอมกันครั้งหนึ่งและรอรับ  
พระราโชวาท จบแลวทุกคนถวายความเคารพ เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารมี                
ถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจะเสด็จพระราชดําเนินจากที่ประทับไปทรงกราบ
พระพุทธรูป เมื่อหันพระพักตรไปยังบัณฑิต ใหบัณฑิตถวายความเคารพอีกครั้งหนึ่ง 
เพ่ือสงเสด็จ 
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คําปฏิญาณของบัณฑิต

พระนาม สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อานวา

สม-เด็ด-พระ-กะ-นิด-ถา-ทิ-ราด-เจา-กรม-สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-ส-ุดา-
สหยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี

อางอิงขอมูลจาก กรมราชเลขานุการในพระองค สํานักพระราชวงั, ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผูแทนบัณฑิต : “ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท / ขาพระพุทธเจา

(กลาวคนเดียว) (กลาวช่ือและนามสกุลของตนเอง)/ ขอพระราชทานพระราชวโรกาส/              

นําบัณฑิตผูไดรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้กลาวคําปฏิญาณ”

บัณฑิตทุกคน : “ขาพระพุทธเจา (บัณฑิตทุกคนกลาวช่ือและนามสกุลของตน)

(กลาวตามผูแทนบัณฑิต) 

ผูเปนบัณฑิตสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย / 

ขอใหคําสัตยปฏิญาณ / ตอหนาพระรัตนตรัย /

พระพักตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี / ซ่ึงเสด็จพระราชดําเนิน / แทนพระองคพระบาท  

สมเด็จพระเจาอยูหัว /และทานผูมีเกียรติ ณ ที่นี้ วา / 

ขาพระพุทธเจา / จักเทิดทูน / และจงรักภักดีตอชาติ / ศาสนา /

พระมหากษัตริย / จักใชศิลปวิทยาการ / ที่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา

สภากาชาดไทย / ไดประสิทธ์ิประสาท / ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล

และการผดุงครรภโดยสุจริต / ดํารงอยูในคุณธรรม / ยึดมั่นในหลักการกาชาด /

รักษาไวซ่ึงความสามัคคีของหมูคณะ / เพื่อประโยชนแหงประชา / และจักขอรักษา

ไวซ่ึงความเปนบัณฑิต / อันทรงศักด์ิและสิทธ์ิแหงปริญญา / เพื่อเทิดทูนและเชิดชู /

ช่ือสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย / ใหคงอยูสืบไป”

ผูแทนบัณฑิต : “ดวยเกลาดวยกระหมอม”

(กลาวคนเดียว)
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เพลง สดุดีองคสภานายิกาสภากาชาดไทย

ทํานอง-คํารอง : พรพิรุณ

จังหวะ : สโลว มารช

ผูขับรอง : หมู

ขอเดชะ ขาฯ แตองคสภานายิกาฯ อันเหลาขาฯ พยาบาลสภากาชาดไทย

นอมประณตแทบบาทบงสุดวยดวงฤทัย ขอทูนเทิดพระคุณไวเหนือเกลาฯทุกพระองค

ลวนเกื้อการุณยเลิศดวยน้ําพระทัย ทวยราษฎรไซซ้ึงดวงจิตชีวิตไมอับเฉา

ยามเจ็บไขไดอาศัยผอนคลายบรรเทา ทุกพระองคทรงชวยแบงเบา

ปดเปาทุกขรอนปวงชน

(นําเขาทรีโอ) ขอกราบพระบาทพระราชินีนาถปนจักรีนริมล

ขาฯ ขอถวายคําปฏิญาณ ผองพยาบาลสภากาชาดไทยทั่วคน

จักกระทําหนาที่แหงตน ไมแบงช้ันชน ทุกชาติเช้ือพรอมเกื้อกูล

จักขออุทิศตนเย่ียงแบบอยาง ที่ไดทรงวางแนวทางคุณธรรมเพียบพูน

จักผดุงเกียรติพยาบาลใหไพบูลย ขอทูนเทิดเกียรติคุณองคสภานายิกา ชโย ชโย
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เพลง สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

Credits
คณะกรรมการจัดทําเพลง: ผศ.ดร.วรุณยุพา รอยกุลเจริญ, ผอ.สุรีย ตันชัชวาล, ดร.วิไลเลิศ คําตัน

ศิลปน: ปนัสยา กิตติกถากุล & กรณัฐ นิปกานนท     คํารอง/ทํานอง/Producer: สุรักษ สุขเสวี

เรียบเรียง: โสตถนิันท ไชยลังการณ  Saxophone: เศกพล อุนสําราญ

Guitar: ชวิน จิตรสมบูรณ Mix Down: ปณต สมานไพสิฐ

Sound Engineers: สดุดี ศรีประทุม บันทึกเสียง: Koolga Studio (ก.ย.2562)

สะพรั่งขาวพราวพิสุทธิ์  งามละมุนคุนตา 

ดอกสวีแดสูงคา  เบงบานมาเกินรอยป

ดังอาภรณพริ้งเพรา  ผองสกาวขาวนวลงามดี

ถิ่นที่นี้ คือที่มา พยาบาล

เฝาพากเพียรเรียนวิชา  เยียวยาชีวิตคน

ดวยมาตรฐานสากล  เกียรติภูมิแหงสถาบัน

บริบาลผูคน ดั่งญาติมิตรใกลชิดมานาน

ดวยจรรยาบรรณ ปณิธาน ยึดมั่นในใจเรา

* เทิดบังคม องคสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา

เกื้อการุณยหนทางบรรเทาเจ็บปวยใหคนไทย

** สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทริา ดุจเพชรเม็ดลํ้าเลอคา แหงสภากาชาดไทย

มุงหมายรับใชปวงชน ทุมเท อดทนตั้งใจ

ชีวิตนี้พรอมพลีให เพ่ือคนไทย ไดพ่ึงพา

Solo / * / ** / ** และ

สถาบันการพยาบาล ศรีสวรินทริา สภากาชาดไทย
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