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บทคัดยอ 
การรับใบปริญญาบัตรเปนการแสดงวาบณัฑิตน้ันจบการศึกษาอยางสมบูรณ การจัดงาน

รับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีข้ึนเพื่อใหญาติพี่นอง เพื่อน และบุคคล

ที่รูจักไดเดินทางมาแสดงความยินดี การถายรูปหมูรวมกันเพื่อเก็บไวเปนความทรงจำและเปนที่

ระลึกในความสำเร็จตามซุมแสดงความยินดีเปนอีกกิจกรรมที่บัณฑิตใหมและญาติไดกระทำรวมกัน 

ซึ่งบริเวณจัดซุมแสดงความยินดีเพื่อใหถายรูปมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากรถยนต เน่ืองจาก

พื้นที่ที่จัดใหแตละหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีพื้นที่จำกัดและอยูบนถนนซึ่งเปนเสนจราจรขาออก

เสนหลักในงานรับปริญญาอีกดวย 

คำสำคัญ : การจัดการ, ซุมรับปริญญา, การแสดงความยินดี 

 

Abstract 

Receiving the degree certificate is to show that the new graduate has 

finished the education perfectly. The preparing for convocation ceremony of 

Mahachulalongkornrajavidayalaya University has provided the places for relatives, 

friends and related persons to come for congratulations and to take the 

photograph for good memory and unforgettable day. In each degree post has their 

own place for congratulative activities for new graduates and relatives, who group 

together in front of degree facade area to show their success but the limited 
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Abstract 

This study aimed to develop a guidelines on managing Chinese language 
learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan 
Administration. The study was divided into 2 phases. Phase 1 was to investigate the 
present state and needs on managing Chinese language learning for Bilingual 
Schools (Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration from the 
perspectives of the involved personnel in Bilingual Schools (Thai – Chinese) under 
the Bangkok Metropolitan Administration Phase 2 was to create guidelines on 
managing Chinese language learning for Bilingual Schools (Thai – Chinese) under the 
Bangkok Metropolitan Administration and to verify the accuracy and suitability of 
the guidelines by interviewing experts on teaching Chinese language and school 
management. A questionnaire, a semi-structured interview form, and an evaluation 
form were used as tools for collecting data. Percentage, mean, and Standard 
Deviation were employed for analyzing quantitative data. Modified Priority Needs 
Index (PNImodified) and content analysis were used for needs assessment and analyzing 
qualitative data, respectively.  

The results of this research found that the actual state of the Chinese 
language learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in all aspects 
was at a high level ( x =4.00) and the expected state of the Chinese language 
learning management for Bilingual Schools (Thai – Chinese) in the overall was at the 
highest level ( x =4.62). The difference between the actual state and the expected 
state were significant different at .01 level. The Modified Priority Needs Index revealed 
that aspects on teaching method and learners were at a high needs (PNImodified = 0.20) 
and aspects on curriculum and teaching technique were at a low needs (PNImodified 
= 0.13 and 0.10, respectively). 

The guidelines on managing Chinese language learning for Bilingual Schools 
(Thai – Chinese) under the Bangkok Metropolitan Administration consisted of 4 main 
factors: 1) Goal and Principle 2) Curriculum and Teaching facility 3) Teaching 
technique and Teaching method and 4) Instructor and Learner Development. 
 
Keywords: Guidelines, Chinese language learning management, Bilingual Schools (Thai – Chinese) 
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degree place for a facade area and each place is faced a risk of accidents, due to 

the section is limited places and this area of University is in the intersection road to 

the main exit of traffic road of the convocation ceremony. 

Keywords: Management; Degree Façade; Congratulations 

บทนำ 

การแสดงความยินดีของญาติพี่นอง กลุมเพื่อน และคนรูจักคุนเคยกับบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษา ไมวาจะเปนระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในวันรับใบปริญญาที่ทาง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดข้ึน โดยมีชวงวันและเวลากำหนดแนนอนของทุก ๆ ป 

การแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาในงานรับปรญิญาสวนมากจะใชคำภาษาอังกฤษวา 

“Congratulations” แปลวา ขอแสดงความยินดี หรือบางที่จะพูดคำสั้น ๆ วา “Congrats” เปน

การแสดงความยินดีประมาณวา “ยินดีดวยเพื่อน, ยินดีดวยพระคุณเจา” ซึ่งบุคคลทั่ว ๆ ไปจะนิยม

ใชคำพูดแบบน้ีแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม สวนในทางพระการแสดงความยินดีกับความสำเร็จจะ

นิยมใชคำวา “มุทิตา” แปลวา ความเปนผูมีใจช่ืนชมยินดีในเมื่อผูอื่นไดดีหรือไดรับความสำเร็จอยาง

ใดอยางหน่ึง เปนอาการที่เกิดข้ึนในใจเองโดยมิไดบังคับ เกิดข้ึนเพราะจิตใจปราศจากความอิจฉา

ริษยา เกิดข้ึนเพราะเปนผูมีปกติยอมรับในผลสำเร็จหรือความดีของคนอื่น เพราะฉะน้ันจึงเรียกเปน

คำเต็มไดวา “มุทิตาจิต” การรับปริญญาของพระสงฆและฆราวาสในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัยจึงเห็นการแสดงมุทิตาจิตอยูเปนเนืองนิตย เชน การมอบชอดอกไม การมอบของขวัญ 

การกลาวคำแสดงความยินดี และการจัดงานฉลองทำบุญใบปริญญาของบัณฑิตใหม เปนตน การรับ

ปริญญาบัตรเปนพิธีการพิเศษซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดข้ึนเพื่อมอบปริญญาบัตรแกบัณฑิตผูสำเร็จ

การศึกษาประจำปอยางเปนทางการ โดยบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบ

ขอบังคับเกี่ยวกับการรบัปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด มีข้ันตอนการลงทะเบียน การ

ซอมรับปริญญาบัตรยอยและซอมใหญ และเขารับประทานปริญญาบัตรจริง ซึ่งผูสำเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะไดรับประทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระอริยวง

ศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองคไดเสด็จมาประทานปริญญาบัตร

ใหแกบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษาเปนประจำทุก ๆ ป เปนขวัญและกำลังใจ ทำใหรูสึกปราบปลื้มปติ

อยางมากสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน ๆ 
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ภาพท่ี 1  การถายรูปแสดงความยินดีกบับัณฑิตผูสำเรจ็การศึกษาเพื่อเปนทีร่ะลกึและความทรงจำ 

 

การจัดซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจร 

การจัดซุมแสดงความยินดีเพื่อแสดงความยินกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา เปนกิจกรรม

สำคัญของหนวยงานตาง ๆ ในกำกับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมวาจะเปน

คณะ สวนงานตาง ๆที่อยูสวนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หนวยวิทยบริการ และหองเรียน เปน

ตน ทุกสวนงานตางขมี๋ขมั๋นประกวดประชันจัดทำซุมแสดงความยินดีอยางย่ิงใหญอลังการ บริเวณ

รอบ ๆ สระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา จะเต็มไปดวยซุมแสดงความยินดีเพื่อใหบัณฑิต

ผูสำเร็จการศึกษาและญาติพี่นอง คนรูจักคุนเคยไดถายรูปรวมกัน ไดแสดงความยินดี ไดแสดงมุทิตา

จิต พรอมทำกิจกรรมการละเลนพื้นบาน พื้นเมือง เพื่อเฉลิมฉลองการจบการศึกษาของบตุรหลาน 

เชน การละเลนของกลุมไทยใหญ การละเลนของคนพมา เปนตน ซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปที่ผาน

มาต้ังแตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดยายสถานที่รับปริญญาจากพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม มารับปริญญาที่หอประชุม มวก. 48 พรรษา ภายในมหาวิทยาลัยฯ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ. 2553 เปนตนมา เปนหาใหญของการรับปริญญาไมใชการไมมี

สถานที่การรับปริญญาเปนของตัวเอง แตเปนปญหาการจราจรงานรับปริญญาซึ่งถือวาเปนปญหา

ใหญและเปนปญหาหลักของการรับปริญญาทุก ๆ ป ตลอดระยะเวลา 10 ปที่ผานมา มีหนวยงาน

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดผลัดเปลีย่นกันเขามาดูแลเรื่องจราจรงานรับปริญญา ซึ่งดูเหมือนวาจะไม

มีหนวยงานไหนจะแบกรับการจัดระเบียบการจราจรในงานรับปริญญาตลอดทั้งวันไดเลย เมื่อป 

พ.ศ. 2556 คณะสังคมศาสตร ภายใตการนำของ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ไดระดมกำลังเจาหนา 

และคณาจารย ภายใตคณะสังคมศาสตรทั้งหมดใหดูแลการจราจรงานรับปริญญาทุกจุดทั่ว

มหาวิทยาลัย ถึงแมวาจะดูแลเรื่องการจราจรงานรับปริญญาไดดีในระดับหน่ึงก็ตาม แตปญหาที่พบ

เจอไดทุก ๆ น่ันก็คือ ความเสี่ยง ความปลอดภัย ปญหาการจราจรติดขัดระหวางถนนคนเดินถายรูป
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ตามซุมแสดงความยินดีที่มีอยูรายรอบสระน้ำ ทำใหรถตองชะลอตัวติดชะงักเปนระยะยาว ขวาง

ทางเขา-ออก ลามไปถึงการจราจรหนามหาวิทยาลัยอีกดวย 

ซุมแสดงความยินดีกับปญหาการจราจรในงานรับปริญญาเปนปญหาที่ทางมหาวิทยาลัย

ตองเรงแกไข เน่ืองจากเปนปญหากับการสัญจรมาหลายปแลว ถาหากมองผิวเผินอาจจะไมใชเรื่อง

ใหญ เพราะที่ไหน ๆ ที่มีการจัดงานรับปริญญาการจราจรจะตองติดขัดเปนเรื่องธรรมดา ไมมีที่ไหน

ที่จราจรไมติดขัด แตถาหากสังเกตดูปญหาการจราจารงานรับปริญญาภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยน้ัน จะสังเกตไดวาถนนเสนหลักการจราจรทั้งขาเขาและขาออก โดยเฉพาะ

บริเวณสระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ซึ่งเปนสถานที่รับปริญญาบัตร เปนสวนที่มีการจัด

ซุมแสดงความยินดี เปนจุดที่มีคนรอพบญาติพี่นองและบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา เปนจุดถายรูปและ

มีวิวตึกอาคารเรียนรวมที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุด เปนจุดที่รถขาเขาและขาออกมาพบกันพอดี (สาม

แยกบริเวณกำแพงทิศตะวันตก) เปนตน ปญหาเหลาน้ีถาสังเกตดี ๆ จะเห็นเปนเรื่องใหญ เน่ืองจาก

บริเวณน้ีเปนทั้งเสนจราจรและถายรูปแสดงความยินดีกับบัณฑิตผูสำเร็จการศึกษา หลายครั้ง

เกือบจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในบริเวณน้ี เพราะตางคนตางเผลอไมไดดู คนถายรูปก็ไมไดดูรถ คนขับรถ

ก็มัวแตดูความสวยงานของซุมรับปริญญา ซึ่งบริเวณน้ีมีความเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุรถชนได ดังน้ัน  

ผูมีสวนรวมในงานรับปริญญาทุกสวนงานควรเรงหาวิธีการแกไขปญหาบริเวณจุดน้ีอยางเรงดวน 

ไมอยางน้ันอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดข้ึนในงานแสดงความยินดีภายในมหาวิทยาลัยแนนอน 

 

  
 

ภาพท่ี 2 ซุมแสดงความยินดีกับความเสี่ยงของคนเดินถนนและถายรปู 

 

การประชุมรวมกันและการหาทางออกรวมกัน 

การวางแผนทำงานรวมกันของทุกฝายเปนสิ่งสำคัญและจำเปนตอการจัดการซุมแสดง

ความยินดีงานรับปริญญา การวางแผนเปนภารกิจที่ฝายจัดงานรับปริญญาตองกระทำเปนอันดับ

แรก กอนการดำเนินการใด ๆ ทั้งหมด ถามีการวางแผนที่ดีมีข้ันตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเช่ือไดวา
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การจัดการซุมแสดงความยินดีจะออกมาดีและสวยงาม ถูกใจทั้งคนจัดซุมและคนที่มาถายรูปไวเปนที่

ระลึก ซึ่งตลอด 5 ปที่ผานมา คณะผูบริหารและคณะทำงานงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยไมได

สะทอนปญหาที่เกิดข้ึนไดชัดเจน ปญหาที่เกิดข้ึนจึงผานไปตามเวลาเมือ่ถึงรอบปจัดงานรับปริญญาก็

จะเจอปญหาแบบเดิม ๆ และคอยแกไขปญหาเฉพาะหนาอยูเรื่อยไป การไมไดประชุมรวมกัน

ระหวางสวนกลาง และสวนภูมิภาค เชน วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ จึงเกิด

ประเพณีการจัดซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาแบบตางคนตางทำ ตางคนตางโชวฝมือการจัดซุม

แข ง ขั นกั น  ซึ่ งบ างป มี ก ารก ำห นดราง วัลซุ ม รับ ป ริญ ญ าดี เด น  จั ดอั น ดั บ และราง วัล 

ตาง ๆ ใหกับซุมแสดงความยินดี น่ันหมายความวา การประสานงานกันระหวางหนวยงานยังดอย ไม

มีการพูดคุย ไมมีการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการหาทางออกและการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน

จากการจัดซุมจากงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัย การจัดหลาย ๆ ซุมเพื่อการแขงขันฝมือกันตาม

ริมขอบสระน้ำและขอบถนนสงผลกระทบอะไรบาง หลังจากเสร็จงานรับปริญญาเกิดมลภาวะตอ

อะไรบาง และหากมองไปถึงงบประมาณจากหนวยงานตาง ๆ ที่ลงทุนจัดเต็มกันมาต้ังแตจังหวัดของ

ตัวเองใชงบประมาณจำนวนเทาใด คาใชจายระหวางเดินทางและคาเลี้ยงดูทีมงานใชงบจำนวน

เทาใด ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งที่สวนกลางและสวนภูมิภาคตองประชุมและรวมปรึกษาหารือเพื่อแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อใหงานรับปริญญาในปตอ ๆ ไป มีความสะดวก ราบรื่น ปลอดภัย และ

ประทับใจกับผูที่มารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม 

การหาทางออกรวมกันดวยการระดมทนุแตละหนวยงานรวมกัน โดยกำหนดงบประมาณ

แตละหนวยงาน เชน คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ พรอมกำหนดวงเงินที่จะ

รวมทุนไวเปนกองกลาง จัดต้ังคณะทำงานการจัดซุมรับปริญญาหรือตนไมประดับหรือดอกไม

ประดับ โดยใชพื้นที่บริเวณที่ไมกระทบตอการจราจรจัดนิทรรศการดอกไมและซุมแสดงความยินดี

เพื่อการถายรูปไวเปนที่ระลึก ลดข้ันตอนการแยงพื้นที่รอบขอบสระน้ำและขอบถนน ซึ่งวิธีการน้ีคง

ตองไดรับความยินยอมกับทุกสวนงานถึงจะเกิดเปนรปูเปนรางได หากสวนงานตาง ๆ ไมยินยอมก็คง

สิ้นหวัง 
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ภาพท่ี 3 ขยะบางสวนที่เกิดข้ึนจากการจัดซุมหลังวันรับปรญิญาเสรจ็สิ้น 

 

การใชพ้ืนท่ีรอบตึกอาคารเรียนรวมใหเปนประโยชน 

บริเวณรอบตึกจุดที่เปนบันไดเดินข้ึน-ลง และบริเวณลานกวางกลางตึกของอาคารเรียน

รวม เปนพื้นที่ที่ไมคอยจะไดใชประโยชนใหไดเต็มประสิทธิภาพที่ควรจะเปน พื้นที่สวนน้ีทุก ๆ ป 

มหาวิทยาลัยจะปลอยวางไว โดยเฉพาะบริเวณบันไดข้ึน-ลงทางฝงตะวันตกใกลสระน้ำตรงขามกับ

ตึกประชุม มวก. 48 พรรษา พื้นที่ตรงจุดน้ีทุก ๆ ป จะกลายเปนพื้นที่การละเลนศิลปะพื้นเมืองของ

ชนชาวไทใหญ ซึ่งย่ิงทำใหเกิดการชุลมุนคับค่ังดวยผูคนจำนวนมาก (โดยเฉพาะชาวไทใหญและพมา 

ที่เดินทางมารวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของพวกเขา ซึ่งมีจำนวนมากกวา 15 คันรถบัสข้ึน

ไป) บริเวณพื้นน้ีตรงจุดน้ีหากมหาวิทยาลัยบริหารจัดการใหดี เนรมิตพื้นที่สวนของบันไดข้ึน-ลง ให

เปนสวนดอกไมนานาพันธุ โดยจัดการเลนระดับดอกไมตามระดับข้ันบันได เพื่อใหเกิดความสวยงาม 

จะเปนที่ดึงดูดใจใหกับบัณฑิตใหมและผูที่มาแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมใหเขามาถายรูปเพื่อเก็บ

ไวเปนที่ระลึกอยางแนนอน พื้นที่อีก 2 จุดที่ควรพิจารณาจัดเหมือนกันกับพื้นที่บันไดข้ึน-ลงฝง

ตะวันตก คือ พื้นที่บันไดข้ึน-ลง หนาคณะสังคมศาสตร และหนาคณะมนุษยศาสตร เปนอีกพื้นที่ที่มี

ผูคนพลุกพลานและเหมาะสำหรบัถายรูปไวเปนที่ระลึก พื้นที่ที่สำคัญที่สดุที่ไมคอยจะไดใชประโยชน

สักเทาไรคือบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม บริเวณจุดน้ีทุก ๆ ป ใชจัดคอนเสิรตเพื่อความบันเทิง

ชวงตอนกลางคืนกอนวันรับปริญญาเพียงวันเดียว และหลังจากน้ันพื้นที่ตรงจุดน้ีจะวางเปลาไมไดใช

งานเลย ซึ่งหากเปนไปไดฝายจัดงานรับปริญญาจัดสรรใหซุมแสดงความยินดีของแตละวิทยาเขต 

วิทยาลัยสงฆ และหนวยวิทยบริการ ยายจากรอบสระน้ำหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา ใหเขามา

จัดซุมบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวมแทน หากแนวคิดน้ีเปนไปไดและเกิดข้ึนไดจริง จะทำให

ปองกันลมซึ่งเปนภัยธรรมชาติที่จะเกิดข้ึนตอซุมแสดงความยินดี และทุก ๆ ป บรรดาซุมแสดงความ

ยินดีงานรับปริญญาจะประสบเหตุการณแบบน้ีอยูร่ำไป ทำใหเกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง

งบประมาณในการซอมแซมเปนเงินจำนวนมาก และสิ่งที่สำคัญที่สุดจากการยายซุมแสดงความยินดี

ไปจัดบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม จะทำใหการจราจรริเวรหนาตึกประชุม มวก. 48 พรรษา และ

รอบสระน้ำ ไมติดขัดมากจนเกินไป จากการหยุดถายรูป การแสดงความยินดีแบบเด่ียวหรือแบบ

กลุม ซึ่งจะทำใหผูคนที่มารวมงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมไมกระจุกตัวบริเวณรอบสระน้ำ 

ชวยการเคลื่อนตัวของรถยนตที่มีจำนวนมากไดคลองตัวและไมติดขัด จะทำใหฝายจราจรไมเหน่ือย

มากและตองคอยระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดข้ึนตามมาอีกดวย 
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ภาพท่ี 4 บริเวณพื้นที่บันไดข้ึน-ลง และบริเวณกลางตึกอาคารเรียนรวม 

 

บทสรุป 

 การจัดการซุมแสดงความยินดีงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา ประสบความลมเหลวเชิงความปลอดภัย ทำใหเกิดความ

ชุลมุน การจราจรติดขัด เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุรถชนผูมารวมงาน เน่ืองจากสวนของการจัดการ

ซุมแสดงความยินดีเพื่อถายรูปเปนที่ระลกึของแตละแหงจัดบนขอบถนน และบางซุมไดกินพื้นที่ถนน

ออกมา เมื่อมีการถายรูปบริเวณหนาซุมผูถายรูปหรือชางกลองจะตองถอยหางออกมากลางถนนซึ่ง

เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุอยางมาก และทำใหรถยนตที่เคลื่อนไปบนทองถนนตองชะลอตัว ทำใหเกิด

การจราจรติดขัดต้ังแตหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา ลามไปถึงถนนใหญหนามหาวิทยาลัย ทำให

ผูสัญจรไปมาไดรับความเดือดรอนจากการจราจรติดขัด หากฝายจัดงานรับปริญญาสามารถบริหาร

จัดการซุมรับปริญญาไมใหจัดรอบสระน้ำหนาหอประชุม มวก. 48 พรรษา และฟุตบาทบนทางเดิน

ขางกำแพงทางทิศตะวันตกจะทำใหการจราจรงานรับปริญญาติดขัดนอยลง ลดความเสี่ยงจากการ

จะเกิดอุบัติเหตุรถชนไดอีกดวย 
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