ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2559
--------------------------ด้ว ย มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ เพชรบุรีได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ ให้ ส มเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดาเนินแทนพระองค์ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สาเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจาปี 2557 - 2558 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้ จึง กาหนดรายละเอียดการรับรายงานตัวบัณฑิตเพื่อ
เข้าฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2559 ดังนี้
1. วิธีรายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
บัณฑิตรายงานตัวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2559 ผ่านทาง เว็บไซด์
http://dsd.pbru.ac.th/parinya เท่านั้น ตั้งแต่ วันที่ 4 - 26 มิถุนายน 2559 และบัณฑิตต้องกรอกข้อมูล
พร้อมปริ้นบัตรประจาตัวบัณฑิต ติดรูปเพื่อนามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่วันเช่าชุดครุย และวันฝึกซ้อมทุกวัน
และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ เวทีใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร
2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับบัณฑิตในการฝึกซ้อมและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมีดังนี้
2.1 ค่าใช้จ่ายสาหรับบัณฑิต
รายการ
จานวนเงิน
หมายเหตุ
1.ค่าเช่าครุยวิทยฐานะ
1,200 บาท
2.ค่าเช่าชุดสูท (สาหรับบัณฑิต ชาย) 1,500 บาท
3.ค่าถ่ายรูปหมู่บัณฑิต
300 บาท
4.ค่างานเลี้ยงฉลองบัณฑิต
400 บาท (รายการที่ 1-6 ) บัณฑิตดาเนินการในระหว่างวันที่ 18-26
5.ค่ารถไป-กลับสวนอัมพรในวันรับ
300บาท/คน มิถุนายน 2559 ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์
ปริญญา(กรณีไปรถที่มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จัดไว้ให้)
6.ค่าอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา
250 บาท
7. ค่าตัดชุดข้าราชการปกติขาว
2,100 บาท (รายการที่ 7) บริ ก ารตั ด ชุ ด ปกติ ชุ ด ขาว ในวั น ที่ 26
(สาหรับที่รับข้าราชการที่มีความ
มิถุนายน 2559 ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัย
ประสงค์จะตัด)
ราชภัฏเพชรบุรี เวลา 10.00-13.00 น.
2.2 รายละเอียดของค่าใช้จ่าย
รายการ
รายละเอียด
1 การเช่าชุดครุยวิทยฐานะ
ค่าเช่า 700 บาท+ค่าประกัน ชุดเสียหาย 500 บาท รวม 1,200 บาท และ
กาหนดคืนชุดครุย ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2559 พร้อมรับค่า
ประกันชุดเสียหายคืน 500 บาท ณ ห้องการเงิน ชั้น 1 อาคารวิทยาภิรมย์
หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยของดคืนเงินประกัน ชุดเสียหาย
สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 032-493300-6 ต่อ 1119
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2.ค่าเช่าชุดสูท (สาหรับบัณฑิต ชาย) ค่าเช่า500บาท+ค่าประกันชุดเสียหาย 1,000บาท รวม 1,500 บาท และ
กาหนดคืนชุดสูท ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม - 22 สิงหาคม 2559 พร้อมรับค่า
ประกันชุดเสียหายคืน 1,000 บาท ณ ห้องสานักงานกองพัฒนานักศึกษา
(ประตูหมายเลข 4) อาคารอเนกประสงค์ หากเกินกาหนดเวลาดังกล่าวทาง
ร้านของดคืนเงินประกัน ชุดเสียหาย สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข
โทรศัพท์ 0 3249 3278
3.ค่ารถไป-กลับสวนอัมพรในวันรับ บัณฑิตจองรถได้ตั้งแต่ในวันที่ 18-26 มิถุนายน 2559 โดยสามารถจอง
ปริญญา(กรณีไปรถที่มหาวิทยาลัย ให้กับญาติที่จะไปแสดงความยินดีได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข
จัดไว้ให้)
โทรศัพท์ 0 3249 3300 6 ต่อ 1119
4.ค่าอุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษา อุปกรณ์เครื่องหมายนักศึกษาชาย,หญิง ชุดละ250บาทสอบถามรายละเอียด
ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 3249 3278 บัณฑิตที่เป็นข้าราชการไม่ต้องซื้อ
5.ค่าตัดชุดข้าราชการปกติขาว
บัณฑิตที่เป็นข้าราชการ หรือ ว่าที่ร้อยตรี ประสงค์จะตัดชุดปกติขาว ร้านจะ
(สาหรับที่รับข้าราชการที่มีความ มาวัดตัว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.-13.00 น.
ประสงค์จะตัด)
ณ ชั้น M อาคารวิทยาภิรมย์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
0 3249 3278
3.กาหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
วัน เดือน ปี
เวลา / น.
กิจกรรม
11 ส.ค.2559 07.00-08.30 น. -รายงานตัว ณ หน้าห้องประชุมอเนกประสงค์ 1 บัณฑิตทุกคนเข้าห้อง
ประชุมนั่งตามอัธยาศัย
08.30-10.00 น. -อธิการบดีกล่าวต้อนรับ
10.00-12.00 น. -บัณฑิตทุกท่านชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อมในภาพรวมและวีดีทัศน์การแต่งกาย
บัณฑิต พร้อมฟังขั้นตอนวิธีการฝึกซ้อมในภาพรวม
บัณฑิตแยกเข้ากลุ่มต่างๆ เพื่อฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ดังนี้
กลุ่ม 1 บัณฑิตเลขที่ 0001-0200 อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 3
กลุ่ม 2 บัณฑิตเลขที่ 0201-0400 อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 4
กลุ่ม 3 บัณฑิตเลขที่ 0401-0600 อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 5
กลุ่ม 4 บัณฑิตเลขที่ 0601-0800 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กลุ่ม 5 บัณฑิตเลขที่ 0801-1000 อาคารคณะวิทยาการจัดการ
กลุ่ม 6 บัณฑิตเลขที่ 1001-1200 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (อาคาร 25)
กลุ่ม 7 บัณฑิตเลขที่ 1201-1400 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กลุ่ม 8 บัณฑิตเลขที่ 1401-1761 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ฯ
กลุ่ม 9 ปริญญาเอกและปริญญาโทห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 2
พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
12.00-13.00 น. -บัณฑิตฝึกซ้อมกลุ่มย่อย(กลุ่มเล็ก) ต่อ
13.00-15.00 น. -บัณฑิตฝึกซ้อมรวม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ 1
15.00-16.30 น. -บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านร่วมงานฉลองบัณฑิต
17.00-20.00 น. ณ หน้าอาคารวิทยาภิรมย์

บัณฑิตวุฒิ
ปริญญาตรี
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.
ปริญญาเอก
ปร.ด.
ปริญญาโท
รป.ม. ศศ.ม.
ค.ม. บท.ม.
วศ.ม วท.ม
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12 ส.ค.2559 07.00-08.00 น. - บัณฑิตตั้งแถวเรียงตามที่กาหนดในการฝึกซ้อมย่อย
ณ ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเข้าห้องฝึกซ้อมรวม ณ ห้อง
อเนกประสงค์ 1 อาคารอเนกประสงค์
08.00-12.00 น. - ดาเนินการฝึกซ้อมรวม/ตรวจการแต่งกายบัณฑิต
- สรุปภาพรวมของการฝึกซ้อมภาคเช้า
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00-16.30 น. - ดาเนินการฝึกซ้อมรวม / ตรวจการแต่งกาย (ต่อ)
สรุปภาพรวมของการฝึกซ้อมภาคบ่าย
13 ส.ค.2559 07.00-08.00 น. - บัณฑิตตั้งแถวเรียงตามที่กาหนดในการฝึกซ้อมรวม
ณ ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์ เพื่อเข้าห้องฝึกซ้อมรวม ณ ห้อง
อเนกประสงค์ 1 อาคารอเนกประสงค์
08.00-08.30 น. - ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตเกียรตินิยม
08.30-12.00 น. - ฝึกซ้อมใหญ่ ป.เอก/ ป.โท/ ป.ตรี ทุกสาขา สวมครุยวิทยฐานะ
ณ ห้องอเนกประสงค์ 1
- สรุปผลการฝึกซ้อมใหญ่ / แจ้งการนัดหมาย
12.00-13.00 น. - พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
15 ส.ค.2559
10.00 น.
บัณฑิตตั้งแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ ด้านข้างหอประชุม
อาคารใหม่สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร

ปริญญาตรี
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.

ปร.ด. รป.ม.
ศศ.ม. ค.ม.
บท.ม. วศ.ม
วท.ม
บช.บ. วศ.บ.
ค.บ. วท.บ.
นศ.บ. ศศ.บ.
น.บ. บธ.บ.
รป.บ.

**** บัณฑิตสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ 0 3249 3278
4. การรับปริญญาบัตร
4.1 บั ณ ฑิ ต ที่ ร ายงานตั ว เข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ต้ อ งผ่ า นการฝึ ก ซ้ อ มพิ ธี รั บ
พระราชทานปริญญาบัตรทุกขั้นตอน ครบทุกวัน หากไม่ครบกาหนดหรือไม่ผ่ านการฝึกซ้อมให้บัณฑิตเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดไป
4.2 แนวปฏิบัติสาหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งผ่าน
เว็บไซด์รายงานตัวบัณฑิต (ไม่ต้องมารายงานตัว) โดยระบุช่องทางในการรับปริญญาบัตรดังนี้
1) มหาวิทยาลั ยส่ งปริญญาบัตรไปให้ บัณฑิตทางไปรษณีย์ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการ
จัดส่ง 50 บาท โดยชาระเป็นไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย คุณประไพ ขมแก้ว และส่งมาที่สานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
2) รับด้วยตนเองที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 90 วันหลังจากวัน
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2559) หากพ้นกาหนด 90 วัน ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมในการรับเอกสารล่าช้า 500 บาท
5. การแต่งกายของบัณฑิต
5.1 วันรายงานตัวและวันฝึกซ้อมย่อย (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)
5.1.1 ให้ ดุษฎีบั ณฑิต มหาบัณฑิตและบัณฑิตทุกท่าน สวมชุดสุ ภ าพเหมาะสมกับสถานที่
ราชการ และบัณฑิตทุกท่านต้องสวมรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ห้ามเป็นรองเท้าที่เปิดเห็นนิ้วเท้าหรือส้นเท้า ห้าม
บัณฑิตหญิงสวมชุดกางเกง และห้ามบัณฑิตชายสวมกางเกงยีนส์

4
5.2 วันฝึกซ้อมรวม (วันที่ 12 สิงหาคม 2559)
5.2.1 บัณฑิตชาย : สวมชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กางเกงสแล็คสีกรมท่า (สีเดียวกับสูท) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว (ห้ามมี
ตรายี่ห้อติดบริเวณที่มองเห็นชัดเจน) หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัดหนังสีดา เน็คไทสีกรมท่า เข็มติดเน็คไทตราพระราชลัญจกร รองเท้าหนังสีดา ห้ามมีโลหะประดับ ถุงเท้าสีดาล้วนห้ามมีลวดลายและห้ามทาสี
ผมผิดธรรมชาติ
5.2.2 บัณฑิตหญิง : สวมชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น (ห้ามมีจีบหรือ
สาบเสื้อหลัง) ไม่รัดแน่น ติดกระดุม เข็มติดอกและหัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัดหนังสีดา
รองเท้าคัทชู สูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามมีโลหะประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) ผมยาวรวบผมให้เรียบร้อย
และห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ
บัณฑิตหญิงตั้งครรภ์ : สวมชุดเสื้อและกระโปรงเย็บติดกัน (ชุดแซกความยาวคลุม
เข่า) โดยตัวเสื้อสีขาวแขนสั้น กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า ติดกระดุม และเข็มติดอกตราพระราชลัญจกร
รองเท้าคัทชูหนังสีดา ส้นสูงไม่เกิน 1.5 นิ้ว ห้ามมีโลหะประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) บัณฑิตที่ผม
ยาวรวบผมให้เรียบร้อย และห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ
5.2.3 บัณฑิตข้าราชการ หรือบัณฑิตได้รับยศว่าที่ร้อยตรี : บัณฑิตชายสวมเสื้อแขนยาว
กางเกงสแล็ค สวมรองเท้าหนังหุ้มส้น (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) บัณฑิตหญิงแต่งกายชุดกระโปรงสุภาพความยาว
คลุมเข่า รองเท้าคัชชูหุ้มส้นไม่เปิดเห็นนิ้วเท้าหรือส้นเท้า กรณีผมยาวจัดแต่งทรงผมให้เรียบร้อย และห้ามทาสี
ผมผิดธรรมชาติ
5.3 วันฝึกซ้อมใหญ่พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (วันที่
13 สิงหาคม 2559)
5.3.1 บัณฑิตชาย : สวมชุดนักศึกษาชาย (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กางเกงสแล็คสีกรมท่า (สีเดียวกับ เสื้อสูท) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว
(ห้ามมีตรายี่ห้อติดบริเวณที่มองเห็นชัดเจน) สวมเสื้อสูทสีกรมท่า หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร สายเข็มขัด
หนังสีดา เน็คไทสีกรมท่า เข็มติดเน็คไทตราพระราชลัญจกร สวมรองเท้าหนังสีดาไม่มีโลหะประดับ สวมถุงเท้า
สีดาล้วนห้ามมีลวดลาย และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา
5.3.2 บัณฑิตหญิง : สวมชุดนักศึกษาหญิง (ชุดพิธีการ) ตามระเบียบการแต่งกายเครื่องแบบ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น (ห้ามมีจีบหรือ
สาบเสื้อหลัง) ไม่คับรัดแน่น ติดกระดุม/เข็มติดอก/หัวเข็มขัดตราพระราชลัญจกร (ห้ามใช้หัวเข็มขัดสีน้าตาล)
สายเข็มขัดหนังสีดา สวมรองเท้าคัทชูหนังสีดาส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว (ห้ามใช้รองเท้าหนังแก้ว) รองเท้าไม่มีโลหะ
ประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว) สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา หากผมยาวให้เกล้า
ผมมวยเหนือท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) กรณีทักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และห้ามแต่งหน้าเข้ม
บัณฑิตหญิงตั้งครรภ์ : สวมชุดเสื้อและกระโปรงเย็บติดกัน (ชุดแซก) โดยตัวเสื้อสีขาว
แขนสั้น กระโปรงสีกรมท่ายาวคลุมเข่า ติดกระดุม และเข็มติดอกตราพระราชลัญจกร สวมรองเท้าคัทชูหนังสี
ดาส้นสูงไม่เกิน 2 นิ้ว (ห้ามใช้รองเท้าหนังแก้ว) รองเท้าไม่มีโลหะประดับ สวมถุงน่องสีเนื้อ (สีเดียวกับสีผิว)
สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา หากผมยาวให้เกล้าผมมวยเหนือท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) กรณี
ทักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และห้ามแต่งหน้าเข้ม
5.3.3 บัณฑิตข้าราชการ หรือ บัณฑิตได้รับยศว่าที่ร้อยตรี : ทั้งบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง
แต่งกายชุดข้าราชการปกติขาวที่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบของต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาที่
สาเร็จการศึกษา (บัณฑิตหญิงกระโปรงความยาวต้องคลุมเข่า สวมถุงน่องสีเนื้อ สีเดียวกับสีผิว หากผมยาวให้
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เกล้าผมมวยเหนือท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) กรณีทักเปียห้ามเห็นร่องโคนผม และห้ามแต่งหน้าเข้ม) สามารถดู
รายละเอียดการแต่งกายได้ทางเว็บไซด์ http://dsd.pbru.ac.th/parinya
6. แนวปฏิบัติสาหรับบัณฑิต
6.1 ติดบัตรประจาตัวบัณฑิตด้านขวาทุกครั้งที่เข้าพิธีฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัย และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคารใหม่สวนอัมพร
6.2 ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6.3 ห้ามบัณฑิตชายแต่งกายชุดบัณฑิตหญิง หรือการแต่งกายที่ผิดเพศ
6.4 ห้ามทาสีผมผิดธรรมชาติ จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย
6.5 บัณฑิตหญิงผมยาวให้เกล้ามวยเหนือท้ายทอย (เกล้ามวยต่า) เปิดหน้าด้านซ้าย
6.6 ห้ามบัณฑิตชายไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวด เครา และจอน
6.7 ห้ามเล็บยาว ต้องตัดให้พอดีเนื้อเล็บ และห้ามทาสีเล็บ
6.8 ห้ามนาขนมหรือของขบเคี้ยวเข้าห้องประชุมทุกแห่ง
6.9 ห้ามนาอุปกรณ์ทางการสื่อสาร เครื่องโทรศัพท์เข้าหอประชุมสวนอัมพร
6.10 ห้ามสวมเครื่องประดับทุกชนิด โลหะ เหรียญบาท ของมีค่าต่างๆ เข้าหอประชุมสวน
อัมพร ยกเว้นนาฬิกาให้สวมที่ข้อมือด้านซ้ายเท่านั้น
6.10 ห้ามผิดเวลาที่นัดหมาย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองพัฒนานักศึกษา

