
 

 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชธานี 

กำหนดการฝึกซ้อมและระเบียบการแต่งกายในวันฝึกซ้อมและวันประสาทปรญิญาบตัร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 
๑. กำหนดการฝึกซ้อมรับปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร  
    ๑.๑ วันซ้อมย่อย  วันพุธที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕    เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 ภาคเช้า  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.   แยกซ้อมย่อยเป็น ๒ กลุ่ม 
               เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น          ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบยีนและตั้งแถว ณ ห้องโถงชัน้ ๑   
                                          อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชนิีนาถ 
               เวลา ๐๘.๓๐ น                    เดินแถวเข้าห้องฝึกซ้อม 

  
กลุ่มที่ ๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ  
 ประกอบด้วย 

                                 ๑.๑ บัณฑิตวิทยาลัย   
                ๑.๒ คณะนิติศาสตร์    
                ๑.๓ คณะบริหารธุรกิจ   

                 ๑.๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์     
   ๑.๕ คณะศึกษาศาสตร์  

 กลุ่มที่ ๒   ณ ห้องพิธีชั้น ๓ อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  
                    ประกอบด้วย 
                               คณะพยาบาลศาสตร์  
       - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
       - หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 
  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ ณ ห้องพิธี ชั้น ๓   
                             อาคารเฉลิมเกียรติฉลองสิริราชสมบตัิครบ ๖๐ ปี 
  เวลา ๑๓.๐๐-๑๓.๓๐น     ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงชั้น ๑                  
                                                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ 

          เวลา ๑๓.๓๐ น              เดินแถวเข้าห้องพิธี 
          เวลา ๑๓.๔๕–๑๖.๓๐น    ซ้อมย่อยรวมทุกคณะ 

   



๒ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑิตและประสานงานนักศึกษา 
 

 

  ๑.๒  วันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕   

       ภาคเช้า        

      เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐น.    ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบยีนและตั้งแถว ณ ห้องโถงชัน้ ๑    
                                        อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชนิีนาถ 
              เวลา ๐๘.๓๐ น.             เดินแถวเข้าห้องพิธี 
              เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๐๐น.    ซ้อมใหญ่ 

      ภาคบ่าย        
              เวลา  ๑๓.๐๐–๑๓.๓๐ น.  ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงชั้น ๑    
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชนิีนาถ 

   เวลา ๑๓.๓๐ น              เดินแถวเข้าห้องพิธี 
   เวลา ๑๓.๔๕–๑๕.๐๐น    ซ้อมใหญ่ 
   เวลา  ๑๕.๑๕  น.  ถ่ายภาพหมู่   

 

     ๑.๓   วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  หยุดพัก ๑ วัน 

 
๒.  วันพิธปีระสาทปริญญาบัตร   วันเสาร์ที่ ๒๔  ธันวาคม ๒๕๖๕  
              เวลา  ๑๑.๓๐–๑๒.๓๐ น. ผู้สำเร็จการศึกษา ลงทะเบียนและตั้งแถว ณ ห้องโถงชัน้ ๑    
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชนิีนาถ 

   เวลา  ๑๒.๓๐ น            เดินแถวเข้าห้องพิธี 
   เวลา  ๑๔.๒๙  น.          เริ่มพิธีประสาทปริญญาบัตร    

 
๓. ข้อปฏิบัติในวันฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
 ๓.๑ การแต่งกาย 
                     - วันซ้อมย่อย ผู้สำเร็จการศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นที่จะใช้ในวันรบัจริง   

(ผู้สำเร็จการศึกษาหญิง ใช้เฉพาะชุดกระโปรง)  
   - วันซ้อมใหญ่ แต่งกายเหมือนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร 

    ๓.๒ เอกสารแสดงตัว 
                        ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวนกัศึกษาเพื่อแสดงตนในวนัฝึกซ้อม 

          ๓.๓ การตรวจสอบรายชื่อ  
  ผู้สำเร็จการศึกษาโปรดไปถึง กอ่นเวลานัดหมายเพื่อตรวจสอบรายชื่อที่ติดประกาศไว้ ณ สถานที่

ลงทะเบียนตามข้อ ๑ และใช้เลขลำดับนั้นเพื่อการจัดแถวและที่นั่ง  

        หมายเหตุ  ผู้สำเร็จการศึกษา ที่ไม่มาฝึกซอ้มจะถูกตัดสทิธิ์การเข้ารับปรญิญาบัตร/ประกาศนียบัตร 
 



๓ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑิตและประสานงานนักศึกษา 
 

 
๔.  การแต่งกายในวันประสาทปริญญาบตัร/ประกาศนียบัตร 

เพื่อให้การแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชธานี 
กำหนดเครื่องแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งชายและหญิงในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ไว้ดังนี้ 

 
๔.๑ ระดับบัณฑติศึกษา 

มหาบัณฑิตชาย - ชุดสากลสีกรมท่า/สีเข้ม 
- กางเกงสีกรมท่า เสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีกรมท่า แบบเรียบหรือแบบมีรูปโลโก้มหาวิทยาลยั 
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำแบบเรียบไม่ติดโลหะ ถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย 
-  ทรงผมสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา สีผมธรรมชาติ  
- สวมครุยวิทยฐานะ 
             

มหาบัณฑิตหญิง  - กระโปรงสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบสุภาพ                         
ไม่ผ่าดา้นหน้าหรือด้านข้าง หรือทรงจีบรอบ  

 - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมปีกตดัด้วยผ้าเรียบ ไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า 
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำล้วนไมม่ีเครื่องประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ 
- ถุงน่องใยบัวสีเนื้อ 
- ทรงผมสุภาพ สีผมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสผีมหรือสเปรย์สีผม                 
   ให้ผิดธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้ายเก็บปลายผมให้เรียบร้อย 
- ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
- สวมครุยวิทยฐานะ                                                                  
 

             สำหรบัข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีเครื่องแบบปกตขิาวให้แตง่
เครื่องแบบปกตขิาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 
 

๔.๒ ระดับปริญญาบัณฑติ 
บัณฑิตชาย - ชุดราชปะแตน 

- แผงคอสีตามคณะ 
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำและใสถุ่งเท้าสีเข้ม 
- สวมครุยวิทยฐานะ 

บัณฑิตหญิง  - กระโปรงสีกรมท่าไม่มีลวดลาย ความยาวคลุมเข่า ทรงตรงแบบสุภาพ ไมผ่่า       
                             ด้านหน้าหรือด้านข้าง หรือทรงจีบรอบ  

                                 - เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น ตัดด้วยผ้าเรียบไม่มีลวดลายในเนื้อผ้า   
                   - กระดุม เข็ม และหัวเข็มขัดมหาวิทยาลัย 

- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ไม่มีเคร่ืองประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ           
- ถุงน่องใยบัวสีเนื้อ                         



๔ 

                                                                                            ฝ่ายฝึกซ้อมบณัฑิตและประสานงานนักศึกษา 
 

                                   - ทรงผมสุภาพ สีผมธรรมชาติไม่เปลี่ยนสีผมหรือสเปรย์สีผม     
    ให้ผิดธรรมชาติ เปิดหน้าด้านซ้าย เก็บปลายผมให้เรียบร้อย 
- ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
- สวมครุยวิทยฐานะ 

สำหรับขา้ราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานรฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่มีเครื่องแบบปกติขาวให้แตง่เครื่องแบบปกติ
ขาว สวมครุยวิทยฐานะ ไม่สวมหมวก 

 
๔.๓ ระดับประกาศนียบัตร 

               ชาย - เสื้อปกติขาว คอตั้ง ติดเข็มมหาวิทยาลัยทีป่กคอเสื้อทั้ง ๒ ข้าง 
                  - กางเกงสีขาวตัดด้วยผ้าเรียบ ทรงสุภาพ 
                  - รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ ถุงเท้าสีดำ 
 
 หญิง - ชุดพิธีการสีขาวแขนยาว  

 - กระดุม และเข็มมหาวิทยาลัย 
- รองเท้าหุ้มส้นหนังสีขาว ไม่มีเคร่ืองประดับใดๆ ส้นสูงพอประมาณ 

 - ถุงน่องสีขาว 
- ทรงผมสุภาพ รวบผมให้เรียบร้อย ไม่เปลี่ยนสีผม หรือสเปรย์สีผม   

    ให้ผิดธรรมชาติ  
                                             - ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด สวมหมวกผู้ช่วยพยาบาล 

 - สวมเครปวิทยฐานะ 
 

๕. มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  
   ๕.๑ ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากรและผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน  ก่อนเข้าห้องพิธี  ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

และวัดอุณหภูมิ  เม่ือพบว่ามีไข้ ( อุณหภูมิ ๓๗.๕ องศาเซลเซียสขึ้นไป) ต้องแยกออกมาคัดกรองความเสี่ยงตามหลักการติดต่อ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  โดยตรวจ ATK  ทุกราย  หากผลการตรวจพบ  ATK  Positive  งดเข้ารับปริญญาบัตรใน
ห้องพิธี 

๕.๒ ผู้เข้าห้องพิธีทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีอ่ยู่ในห้องพิธี ยกเว้นขณะเข้ารับปริญญาบัตร 
 


