กำหนดกำรปฏิบัติงำน
คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดกำรด้ำนบัณฑิต ฝ่ำยพิธีกำร ฝ่ำยขำนนำมบัณฑิต
และ
คณะทำงำนฝ่ำยงำนรับลงทะเบียนและควบคุมแถวบัณฑิต
คณะทำงำนฝ่ำยฝึกซ้อมและกำกับกำรรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
คณะทำงำนฝ่ำยจัดเรียงปริญญำบัตร
ระหว่ำงวันที่ 30 กรกฎำคม - 4 สิงหำคม 2560
ณ วิทยำลัยกำรอำชีวศึกษำปทุมธำนี
---------------------------------วันอำทิตย์ที่ 30 กรกฎำคม 2560 เข้าที่พัก (จัดหาเองหรือจองที่พักที่ สสอ.)
วันจันทร์ที่ 31 กรกฎำคม 2560
09.00 – 10.45 น.
10.45 – 12.๐0 น.
1๒.๐๐ – 1๓.๐0 น.
13.00 – 16.30 น.
วันอังคำรที่ 1 สิงหำคม 2560
09.00 – 12.00 น.
1๒.๐๐ – 1๓.๐0 น.
13.00 – 16.30 น.
วันพุธที่ 2 สิงหำคม 2560
04.00 – 05.00 น.
05.00 – 0๖.00 น.
0๖.00 – 07.๐0 น.
07.๐0 – 0๗.30 น.
07.30 – 0๙.30 น.
0๙.30 – ๑๐.00 น.
๑๐.00 – ๑๐.๔๕ น.

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน ณ ห้องปทุมรัตน์
ศึกษาสถานที่ปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
พัก
จัดเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ซักซ้อมขั้นตอนการรับรายงานตัว และลงทะเบียน
พัก
ฝึกซ้อมขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตร
ในห้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันฝึกซ้อมใหญ่
กรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ลงทะเบียนปฏิบัติงาน
บัณฑิตรายงานตัว ลงทะเบียน
จัดแถวบัณฑิตเรียงลาดับตามปทที่สาเรจจการศึกษาและรายชื่อสถาบัน
บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย
ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
บัณฑิต ถ่ายรูปหมู่ รายสถาบัน ตามปทที่สาเรจจการศึกษา
บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย
ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
- บัณฑิตนั่งในห้องพิธี ด้วยความสงบเรียบร้อย
- ประธานกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ปฐมนิเทศ
- เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้โอวาท
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๑๐.๔๕ – 1๒.๐๐ น.
1๒.๐๐ – 1๓.๐0 น.
1๓.๐0 – 1๕.๐0 น.
1๕.๐0 – 1๕.๑๕ น.
1๕.๑๕ – 1๖.30 น.
1๖.30 – 1๗.00 น.

ทาการฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๓0)
พัก
ทาการฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (บัณฑิตแถวที่ ๓1 – 60)
พัก
ทาการฝึกซ้อม ครั้งที่ ๓ (บัณฑิตแถวที่ ๑ – ๖0)
ทาการฝึกซ้อม ผู้ที่ยังไม่ผ่านการฝึก ทั้ง ๓ ครั้ง

หมำยเหตุ: การแต่งกาย วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
1. บัณฑิตแต่งกายตามระเบียบพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
2. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายขานนามบัณฑิต และคณะทางาน
ที่เกี่ยวข้อง ชายแต่งกายชุดสากล และหญิงแต่งกายชุดสูท ที่สามารถสวมครุยปริญญาทับ
เพื่อร่วมถ่ายภาพหมู่กับบัณฑิตได้
วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหำคม 2560
08.30 – 12.00 น.
1๒.๐๐ – 1๓.๐0 น.
13.00 – 16.30 น.
วันศุกร์ที่ 4 สิงหำคม 2560
04.00 – 05.00 น.
05.00 – 0๖.00 น.
0๖.00 – 07.๐0 น.
07.๐0 – 0๘.30 น.
๐๘.๓0 – ๐๙.๓0 น.
๐๙.๔๕ – 1๐.๔๕ น.
1๐.๔๕ – 1๑.๐0 น.
1๑.๐0 – 1๑.๔๕ น.
1๑.๔๕ – 1๑.๕๐ น.
1๑.๕๐ – 1๒.๐0 น.
1๒.๐0 – 1๓.00 น.

ประชุมสรุปงาน และตรวจทานระบบงาน
พัก
ปรับปรุงและเตรียมระบบงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
วันรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
กรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ลงทะเบียนปฏิบัติงาน
บัณฑิตรายงานตัว ลงทะเบียน
จัดแถวบัณฑิต เรียงลาดับตามปทที่สาเรจจการศึกษาและรายชื่อสถาบัน
บัณฑิตเดินแถวเข้าห้องพิธี ผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อย
ของคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
บัณฑิตนั่งในห้องพิธี ด้วยความสงบเรียบร้อย
บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบที่ 1
(จานวน ๑,620 ราย แถวที่ ๑ – ๓0)
พัก
บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รอบที่ ๒
(จานวน ๑,587 ราย แถวที่ ๓1 – ๖0)
บัณฑิตกล่าวปฏิญาณตน
รับฟังพระราโชวาท
ส่งเสดจจ ฯ
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หมำยเหตุ: การแต่งกาย วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560
- บัณฑิตชาย ชุดราชปะแตน หรือชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ
สถาบันการอาชีวศึกษา
- บัณฑิตหญิง ชุดนักศึกษา หรือชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ
สถาบันการอาชีวศึกษา
- นายกสภา ชุดราชปะแตนติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา
- ผู้อานวยการสถาบัน ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา
- รองผู้อานวยการสถาบัน ผู้ช่วยผู้อานวยการสถาบัน ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์
สวมชุดครุยวิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา
- ผู้อานวยการสถานศึกษา ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุยวิทยฐานะ
สถาบันการอาชีวศึกษาหรือตามวุฒิการศึกษาจากสถาบันที่สาเรจจการศึกษา
- ครูและคณาจารย์ ชุดปกติขาว ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ ติดปลอกแขนไว้ทุกข์ สวมชุดครุย
วิทยฐานะสถาบันการอาชีวศึกษา

