กําหนดการสําหรับบัณฑิตในการฝกซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา ๒๕61

สําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี
ระหวางวันที่ 3-4 กันยายน ๒๕๖2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ระหวางวันที่ 5-9 กันยายน ๒๕๖2 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
วันอังคารที่ 3 กันยายน ๒๕๖2 วันฝกซอมยอยครั้งที่ 1
ณ หอประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี (สวมชุดสุภาพ* ดูรายละเอียดแนบทาย)
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน/รายงานตัวบัณฑิตและรับเข็มวิทยฐานะ (บัณฑิตยื่นเอกสาร ๒ ฉบับ)
-เอกสาร “ประกอบการรายงานตัวการเขารับพระราชทานฯ ๑ ฉบับ”
ในเวปไซตhttps://job.psu.ac.th/
-เอกสาร “แบบสํารวจขอมูลบัณฑิตคณะฯ ประจําปการศึกษา ๒๕61”
ในเวปไซตhttp://huso.pn.psu.ac.th/job-huso/
๐๘.๔๐ – 10.0๐ น.
แนะนําขอมูลที่เกี่ยวของกับบัณฑิตสําหรับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
-ชมวิดีโอสาธิตตัวอยางการแตงกายของบัณฑิต
-สาธิตการเอางาน การทําความเคารพ จังหวะการเดินเขารับพระราชทานฯ
-ชี้แจงรายละเอียดการฝกซอม
๑0.2๐ - 12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ ๑ /ฝกซอมตามกลุมยอย (หอประชุม / หองซอมอาคารคณะฯ)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ ๒ /ฝกซอมตามกลุมยอย (หอประชุม / หองซอมอาคารคณะฯ)
๑๕.๔๐ – ๑๖.๐๐ น.
ฝกซอมรวมกันทุกกลุม /สรุปภาพรวมการฝกซอม (ณ หอประชุม สนอ.ฯ)
*(กลุมฝกซอมยอยจะแจงใหทราบอีกครั้งในวันที่ 3 กันยายน 2562)*

วันพุธที่ 4 กันยายน ๒๕๖2 วันฝกซอมยอยครั้งที่ 2
ณ หอประชุมสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี (สวมชุดครุยวิทยฐานะ)
๐๖.๓๐-๐๘.๐๕ น.
บัณฑิตถายภาพหมู บริเวณลานพระราชบิดา
๐๘.๒๐-๐๘.๓๐ น.
๐๘.4๐–๐๘.๔5 น.

*ขอใหบัณฑิตแตละสาขาวิชา มากอนเวลาที่นัดหมายอยางนอย 15 นาที
ดูตารางเวลาการถายภาพแตละสาขาวิชาในตางรางแนบทาย*

ตรวจสอบรายชื่อครั้งที่ ๓ (บริเวณดานขางหอประชุม สนอ.ฯ)
บัณฑิตพรอมกันในหอประชุม สนอ.
-คณบดีฯ/รองคณบดีฯ กลาวแสดงความยินดี
๐9.00-12.0๐ น.
ฝกซอมในภาพรวม /สรุปการฝกซอม
๑๒.๒๐ น.
เสร็จสิ้นการฝกซอม
12.30 น.
กิจกรรม “สงพี่บัณฑิต...ผานซุมธง”/มอบหนังสือประจํารุน
วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน ๒๕๖2 วันฝกซอมรวม
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ (สวมชุดนักศึกษา)
12.3๐ น.
บัณฑิตคณะฯ ตั้งแถวพรอมกัน ณ บริเวณเตนทดานขางศูนยประชุมฯ
13.0๐ น.
ตรวจสอบรายชื่อ/สงรายชื่อบัณฑิต
๑4.3๐ น.
บัณฑิตเดินแถวเขาที่นั่งในหอประชุมและฝกซอมรวมทั้งหมด
๑8.๐๐ น.
เสร็จสิ้นการฝกซอม
วันศุกรที่ 6 กันยายน ๒๕๖2 วันฝกซอมใหญ
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ (สวมชุดครุยวิทยฐานะ เสมือนวันจริง)
09.๐๐ น. (โดยประมาณ) ถายภาพหมูบัณฑิต (ณ โรงยิมเนเซียม วิทยาเขตหาดใหญ *ใกลกับสระวายน้ํา*)
*เวลาที่แนนอนสําหรับการถายภาพหมูบัณฑิต จะแจงใหทราบอีกครั้ง*
12.3๐ น.
บัณฑิตคณะฯ ตั้งแถวพรอมกัน ณ บริเวณเตนทดานขางศูนยประชุมฯ
13.0๐ น.
ตรวจสอบรายชื่อ/สงรายชื่อ และตรวจความเรียบรอยของบัณฑิต
๑4.3๐ น.
บัณฑิตเดินแถวเขาที่นั่งในหอประชุมและฝกซอมรวมทั้งหมด
๑8.๐๐ น.
เสร็จสิ้นการฝกซอม
วันอาทิตยที่ 8 กันยายน 2562 วันพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕61
สําหรับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาเขตปตตานี
ณ ศูนยประชุมนานาชาติฯ วิทยาเขตหาดใหญ (สวมชุดครุยวิทยฐานะ)
๑1.3๐ น.
บัณฑิตคณะฯ ตั้งแถวพรอมกัน ณ บริเวณเตนทดานขางศูนยประชุมฯ
12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ/สงรายชื่อและตรวจความเรียบรอยของบัณฑิต
๑3.3๐ น.
บัณฑิตพรอมกันในหอประชุมฯ (หองคอนแวนชั่นฮอล)
๑6.๐๐ น. เปนตนไป
เริ่มหมายกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําปการศึกษา ๒๕61

หมายเหตุ
๑.กําหนดการขางตนเปนกําหนดการสําหรับบัณฑิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
เทานั้น ซึ่งบัณฑิตจะตองมีความรับผิดชอบและตรงตอเวลาหากขั้นตอนใดบัณฑิตไมเขารวม
บัณฑิตจะไมมีสิทธิ์เขารับพระราชทานปริญญาบัตรได ไมวากรณีใดๆ
(ดูรายละเอียดกําหนดการโดยรวม จากประกาศของมหาวิทยาลัย)
๒.บัณฑิตตองกรอกขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ในเวปไซตhttps://job.psu.ac.th/
เพื่อนํามาใชเปนเอกสารการขึ้นทะเบียนบัณฑิตในวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖2 ดวย
๓.บัณฑิตตองกรอกขอมูลใน แบบสํารวจขอมูลบัณฑิตคณะฯ ประจําปการศึกษา ๒๕61
ในเวปไซตคณะฯ http://huso.pn.psu.ac.th/job-huso/ เพื่อนํามาใชเปนเอกสารการขึ้นทะเบียน
บัณฑิตในวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖2 ดวย
๔.ขอใหบัณฑิตตรงตอเวลา เพื่อไมใหเปนการกระทบตอกิจกรรมและตอผูอื่น
๕.หากมีการตรวจสอบรายชื่อ ขอใหบัณฑิตตรงตอเวลาและบัณฑิตตองไดรับการตรวจสอบรายชื่อ
จากฝายตรวจสอบรายชื่อ หากบัณฑิตขาดหรือไมไดตรวจสอบรายชื่อในชวงเวลาที่กําหนด จะถือวา
บัณฑิตไมมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และจะถูกตัดสิทธิ์การเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
6.รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดที่ http://regist.pn.psu.ac.th/ หรือ http://reg.psu.ac.th/
7.กําหนดขางตนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได ขอใหบัณฑิตติดตามรายละเอียดเปนระยะๆ
เพื่อการเตรียมตัวตอไป

กําหนดการถายภาพหมูบัณฑิต แบงตามสาขาวิชา/วิชาเอก
บัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา ๒๕61
วันพุธที่ 4 กันยายน ๒๕๖2
ณ ลานพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
อาคารสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตปตตานี
ลําดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สาขาวิชา/วิชาเอก
ประวัติศาสตร
การจัดการสารสนเทศ
ปรัชญาและศาสนา
พัฒนาสังคม
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บริหารธุรกิจ+การจัดการทรัพยากรฯ
ภาษามลายู
มลายูศึกษา
ภาษาอาหรับ-อาหรับธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศส
เศรษฐศาสตรการพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียน
สังคมสงเคราะห
ภูมิศาสตร
ภาษาและวรรณคดีไทย
ภาษาจีน
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุน

จํานวนบัณฑิต
24
49
6
37
23
41
55
61
29
49
6
5
51
34
49
47
39
14
24
3
รวม 646 คน

การแตงกาย
ผูบริหาร/คณาอาจารย : สวมครุยวิทยฐานะ หรือสวมชุดสุภาพ
บัณฑิต : สวมครุยวิทยฐานะ
*เพื่อใหการถายภาพหมูของแตละสาขาวิชาเปนไปอยางรวดเร็ว
ขอใหบัณฑิตมากอนเวลานัดหมาย อยางนอย 15 นาที

เวลา
๐๖.๓๐ น.
๐๖.๓๕ น.
๐๖.๔๐ น.
๐๖.๔๕ น.
๐๖.๕๐ น.
๐๖.๕๕ น.
๐๗.๐๐ น.
๐๗.๐๕ น.
๐๗.๑๐ น.
๐๗.๑๕ น.
๐๗.๒๐ น.
๐๗.๒๕ น.
๐๗.๓๐ น.
๐๗.๓๕ น.
๐๗.๔๐ น.
๐๗.๔๕ น.
๐๗.๕๐ น.
๐๗.๕๕ น.
๐๘.๐๐ น.
๐๘.๐๕ น.

ขอมูลการเตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖1
***

การแตงกายวันซอมยอยครั้งที่ ๑ ณ วิทยาเขตปตตานี (วันที่ 3 กันยายน 2562)
บัณฑิตชายแตงกายดวยชุดสุภาพ
-เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก(เสื้อโปโล) สีสุภาพ
-กางเกงผาสแลคสีดําหรือสีกรมทา ทรงกระบอก หรือทรงกระบอกเล็ก (งดกางเกงทรงเดฟ ยีนส)
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ** (ขอใหเปนคูเดียวกับรองเทาที่ใชในวันรับจริง)
บัณฑิตหญิงแตงกายดวยชุดสุภาพ
-เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืดคอปก(เสื้อโปโล) สีสุภาพ
-กระโปรงสีสุภาพ
-รองเทาคัชชูสีดํา** (ขอใหเปนคูเดียวกับรองเทาที่ใชในวันรับจริง)
การแตงกายวันซอมยอยครั้งที่ ๒ ณ วิทยาเขตปตตานี (วันที่ 4 กันยายน 2562)
บัณฑิตชายแตงกายดังนี้
-เสื้อราชปะแตน ติดแผงคอ+เข็มตรามหาวิทยาลัย ตามที่กําหนด
-กางเกงผาสแลคสีดําหรือสีกรมทา ทรงกระบอก/ทรงกระบอกเล็ก (หามสวมทรงเดฟ)
-เข็มขัดสีดํา/น้ําตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ**
-สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดราชปะแตน
บัณฑิตหญิงแตงกายดังนี้
-เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว(แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ
(กระดุมเสื้อสวนอื่นใชกระดุมพลาสติกขาว)
-บัณฑิตหญิงมุสลิม ใชผาคุลมฮิญาบสีดํา ไมมีลวดลาย
-กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดํา** (นุงแบบสั้นตองยาวคลุมหัวเขา/นุงแบบยาวตองยาวไดไมเกินขอเทา)
-ถุงนองสีเนื้อ หรือสีที่ใกลเคียงกับสีผิวตนเอง
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ (สนรองเทาสูงไมเกิน 2 นิ้ว**)
-สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดนักศึกษา
การแตงกายวันซอมรวม ณ วิทยาเขตหาดใหญ (วันที่ 5 กันยายน 2562)
บัณฑิตชายแตงกายดังนี้
-เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว (แบบแขนสั้นหรือยาว) เนคไทสีกรมทา+ติดเข็มตรามหาวิทยาลัย
-กางเกงผาสแลคสีดําหรือสีกรมทา ทรงกระบอก/กระบอกเล็ก (หามสวมทรงเดฟรัดรูป)
-เข็มขัดสีดํา/น้ําตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ**
-ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย

บัณฑิตหญิงแตงกายดังนี้
-เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว(แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ 1 เม็ด
(กระดุมเสื้อสวนอื่นใชกระดุมพลาสติกสีขาวเทานั้น)
-บัณฑิตหญิงมุสลิม ใชผาคลุมฮิญาบสีขาว แบบไมมีลวดลาย
-กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดํา** (นุงแบบสั้นตองยาวคลุมหัวเขา/นุงแบบยาวตองไมเกินขอเทา)
-ถุงนองสีเนื้อ หรือสีที่ใกลเคียงกับสีผิวตนเอง
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ (สนรองเทาสูงไมเกิน 2 นิ้ว)**
การแตงกายวันซอมใหญและวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ (วันที่ 6 และ 9 กันยายน 2562)
บัณฑิตชายแตงกายดังนี้
-เสื้อราชปะแตน ติดแผงคอ+เข็มตรามหาวิทยาลัย ตามที่กําหนด
-กางเกงผาสแลคสีดําหรือสีกรมทา ทรงกระบอก/ทรงกระบอกเล็ก (หามสวมทรงเดฟรัดรูป)
-เข็มขัดสีดํา/น้ําตาล หัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัย
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ**
-ถุงเทาสีดําหรือสีกรมทา ไมมีลวดลาย
-สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดราชปะแตน
บัณฑิตหญิงแตงกายดังนี้
-เสื้อเชิ้ตนักศึกษาสีขาว(แบบแขนสั้นหรือยาว) โดยติดกระดุมดุนตรามหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ 1 เม็ด
(กระดุมเสื้อสวนอื่นใชกระดุมพลาสติกสีขาวเทานั้น)
-บัณฑิตหญิงมุสลิม ใชผาคลุมฮิญาบสีดํา ไมมีลวดลาย
-กระโปรงนักศึกษาทรงเรียบสีดํา** (นุงแบบสั้นตองยาวคลุมหัวเขา/นุงแบบยาวตองไมเกินขอเทา)
-ถุงนองสีเนื้อแบบเต็มตัว สีถุงนองใกลเคียงกับสีผิวตนเอง
-รองเทาคัชชูหนังสีดําแบบเรียบ (สนรองเทาสูงไมเกิน 2 นิ้ว**
-สวมชุดครุยวิทยฐานะ ทับชุดนักศึกษา
สําหรับบัณฑิตหญิงจะรัด/หรือไมรัดเข็ดขัดก็ได ทั้งนี้หากไมรัดเข็มขัด ตองมั่นใจวากระโปรงที่นุง
ไมหลวมเกินไป แตหากรัดเข็มขัด ตองเปนเข็มขัดที่มีหัวเข็มขัดดุนตรามหาวิทยาลัยเทานั้น
ขอปฏิบัติอื่นๆ
-ทรงผม/หนวดเครา : บัณฑิตชาย ตองตัดผมใหเรียบรอย ไมปลอยรุงรัง สีผมธรรมชาติ
หามยอมสีผม ตองโกนหนวดเครา ใหเรียบรอย
: บัณฑิตหญิงทําผมแบบทรงเรียบรอย หามติดเครื่องประดับทุกชนิดบนศีรษะ
สามารถใชกิ๊ฟดํา หรือตาขายคลุมผมดําไดเทานั้น
-เล็บมือ : บัณฑิตชายและหญิง ตอง ตัดเล็บใหสั้นเรียบรอย ไมทาสีเล็บ ไมเคลือบเล็บ
สีเล็บเปนสีธรรมชาติ
-น้ําหอม/กลิ่นกาย : บัณฑิต งด ใชน้ําหอมทุกประเภท อนุญาตใชไดเพียงแค
ลูกกลิ้งหรือสเปรยระงับกลิ่นกาย กลิ่นออนๆ ไดเทานั้น
-เครื่องประดับ : ไมอนุญาตใหบัณฑิตสวมใสเครื่องประดับทุกชนิด/ทุกประเภท รวมถึงเครื่องรางทุกประเภท
สําหรับบัณฑิตที่เปนขาราชการ/รวมทั้งทีม่ ียศนําหนาชื่อ วาที่รอยตรี ใหสวมชุดตามตนสังกัดหรือตามที่
หนวยงานกําหนด แลวสวมครุยวิทยฐานะ ทับชุดดังกลาวได

ตัวอยางภาพประกอบ
ตัวอยางรองเทาบัณฑิตหญิง

ใชรองเทาคัทชูหนังสีดํา แบบเรียบ สนรองเทาปลายไมแหลม สนสูงไดไมเกิน 2 นิ้ว
และหามใชรองเทาทีม่ ีลวดลาย หรือมีโลหะ โบ เชือก ติด แปะ รอย ประดับ เปนสวนประกอบบนรองเทา

ตัวอยางรองเทาบัณฑิตชาย

รองเทาคัชชูหนังสีดํา (ไมใชแบบมีเชือกผูก : เพื่อปองกันเชือกรองเทาหลุดและเหยียบเชือกรองเทาหกลมขณะเดินบนเวที)
และหามใชรองเทาทีม่ ีลวดลาย หรือมีโลหะ ติด แปะ รอย ประดับ หรือเปนสวนประกอบบนรองเทา
*คําแนะนําเพิ่มเติม : ขอใหบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง สวมรองเทาคูเดียวกับที่ใชในวันรับจริง
ตั้งแตวันซอมจนถึงวันรับจริง และขอใหเลือกใชรองเทาที่คอนขางมีคุณภาพ
เพื่อลดการเสียดสี รองเทากัด และชวยใหการเดินของบัณฑิต มีความสะดวกสบาย และคลองตัวมากขึ้น

ตัวอยางทรงผมบัณฑิตหญิง

*หมายเหตุ: สีผมตองเปนสีดํา หรือสีธรรมชาติเดิม หามทําสีผม หามทําไฮไลท
: ภาพขางตน เปนเพียงตัวอยางและแนวทางเบื้องตนเทานั้น ทั้งนี้ขอใหอยูในรูปแบบที่สุภาพ
ไมรุงรังหรือฟู และคํานึงวาบัณฑิตหญิงตองสวมหมวกตลอดเวลาในขณะที่สวมครุย

เข็มกลัดที่ใชสําหรับติดกับผาคุลมศีรษะของบัณฑิตมุสลิมหญิง

ตัวยางทรงผมบัณฑิตชาย

*หมายเหตุ: สีผมตองเปนสีดํา หรือสีธรรมชาติเดิม หามทําสีผม หามทําไฮไลท
: ภาพขางตน เปนเพียงตัวอยางและแนวทางเบื้องตนเทานั้น ทั้งนี้ขอใหอยูในรูปแบบที่สุภาพ
ไมรุงรังหรือฟู หรือทรงผมแบบแฟชั่น และตองโกนหนวด เครา ใหเรียบรอย

*ภาพประกอบจากอินเตอรเน็ต

ขอหามเพิ่มเติมที่พึงระวังสําหรับบัณฑิต

หามสวมรองเทามีลวดลาย
หรือแบบทีม่ ีเชือกผูก

หามสวมรองเทาหนังแกว

ไมสวมรองเทาที่สนสูงเกิน 2 นิ้ว เครื่องประดับ เครื่องรางทุกชนิด

หามติดขนตาปลอมยาวเกินจริง หามทาสีเล็บ ผิดธรรมชาติ
หามแตงหนาจัดจาน

หามใสตางหู สรอยคอ

หามทําสีผม ทําสีไฮไลท

หามติดกิ๊ปที่ผม
หรือประดับไวที่ ศรีษะ

โกนหนวด เครา ใหเรียบรอย

ตองตัดเล็บใหสั้น เรียบรอย

หามทําผม ทรงแฟชั่น

หามสวมกางเกงยีนส

หามฉีดน้ําหอม

หามพกอุปกรณสื่อสาร

หรือฟู ไมเรียบรอย

กางเกงขาเดฟ

(ใชไดเฉพาะโรลออน)

หรืออุปกรณอิเล็กฯ ทุกชนิด

ไมอนุญาตใหนําสิ่งของที่ไมเกี่ยวของเขาไปในหองพิธี โดยเด็ดขาด
โดยขอปฏิบัตินี้ ขอใหบัณฑิตยึดปฏิบัติตั้งแตวันแรกที่ซอม ณ วิทยาเขตหาดใหญ เปนตนไป
เพื่อใหเกิดความคุนชิน และสามารถจัดระเบียบตัวเองไดเหมาะสม ถูกตอง
กับขอปฏิบัติที่ทางมหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว

สิ่งของที่ไมเกี่ยวของ และไมอนุญาตใหนําเขาไปในหองพิธี ตัวอยางเชน

 กระเปาเงิน กระเปาสะพาย กระเปาถือทุกแบบ ทุกประเภท เหรียญตางๆ บัตรเครดิต
บัตรเอทีเอ็ม และบัตรทุกประเภท
โทรศัพทมือถือ สมารทโฟน เครื่องเลนเพลงพกพา อุปกรณสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท
เครื่องประดับทุกประเภท สรอยคอ แหวน กําไล ตางหู สรอยขอเทา สรอยขอมือ แหวนที่เจาะติดกับลิ้น/
หรือแหวนที่เจาะติดสะดือ เครื่องรางของขลัง สายสิญจน สายรัดขอมือ สรอยขอเทา กระจก
กระดาษซับมัน กระดาษทิชชู ผาเช็ดหนา ลูกอม หมากฝรั่ง ยาดม
สําหรับวันซอมใหญและวันรับจริง
อนุญาตใหพกธนบัตร ไดไมเกิน 100 บาท (ธนบัตรเทานั้น)
เนื่องดวยในงานพระราชทานฯ ปการศึกษาที่ผานมามีบัณฑิตทําชิ้นสวนของ “ขนตาปลอม”
หลุดและตกอยูบนเวทีของงานพระราชทานฯ จึงเปนขอแนะนํา วาหากบัณฑิตทานใดตองการติด
“ขนตาปลอม” ขอใหระมัดระวังและแนใจวาติดขนตาปลอมไดเรียบรอย ไมเสี่ยงตอการหลุดในขณะ
เดินขึ้นรับปริญญาบนเวที
ในวันซอมใหญและวันรับจริง ณ วิทยาเขตหาดใหญ ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดใหมีจุดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
สําหรับใหบัณฑิต ใชติดตอกับผูปกครอง หรือญาติได โดยไมมีคาใชจายใดๆ

อาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยและคณะ ไมรับฝากสิ่งของใด ๆ ของบัณฑิตทั้งสิ้น
กรณีบัณฑิตมีสิ่งของที่ไมอนุญาตเขาในหองพิธีการ
บัณฑิตตองรับผิดชอบกับการนําสิ่งของที่ติดตัวมาในวันที่ฝกซอม หรือวันเขารับปริญญาดวยตนเอง

