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วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2507 
 

 ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความพอใจที่ได้ทราบความเป็นมาและผลงานของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรอย่างละเอียดและมี ความยินดีที่ ได้มามอบปริญ ญ าบัตรและอนุปริญ ญ าบัตร                
ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นครั้งแรกในวันน้ี 
 ศิลปะเป็นเครื่องแสดงเรื่องราวของมนุษยชาติอย่างส าคัญอย่างหน่ึง ประเทศที่เจริญแล้ว
ย่อมยกย่องและอุดหนุนเกื้อกูลการศึกษาค้นคว้าวิชาด้านน้ีเสมอด้วยวิชาอ่ืนๆ และย่อมมีสถานศึกษา
ชั้นสูงเพื่ อการน้ันอยู่ทั่ วกัน  การที่มหาวิทยาลัยศิลปากรพยายามปรับปรุงขยายกิจการ              
ของมหาวิทยาลัยให้เจริญขึ้นเป็นล าดับจนเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เช่นน้ี จึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและ      
น่าจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 
 ข้าพเจ้าขอชมเชยบัณฑิตทุกรุ่น ทุกคน ที่มีความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน       
จนได้รับความยกย่องอย่างสูงจากมหาวิทยาลัย ในบัดน้ี ท่านทั้งหลายก็ได้รับปริญญาทางศิลปะแล้ว   
จึงควรจะค านึงถึงความเป็นศิลปะน้ี ซึ่งหมายถึงความสามารถตามธรรมชาติที่จะเห็นความงามและ
คิดถึงความงามเมื่อเกิดความคิดแล้วก็ต้องอาศัยวิชาความรู้หรือเทคนิค เช่น วิชาช่าง เป็นต้น จึงจะ
แสดงออกมาเป็นจิตรกรรม ประติมากรรม หรือศิลปกรรมในลักษณะอ่ืนๆได้ ท่านทั้งหลายจะออกไป
มีหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับศิลปโดยตรง ควรจะได้ตระหนักว่าต้องฝึกฝนทั้ งความเป็นศิลปิน       
ทั้งวิชาช่างของท่านพร้อมกันไป ท่านจึงจะท าหน้าท่ีได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถรักษามาตรฐาน
ศิลปชาติไว้สืบไปได้ 
 ในที่สุดน้ี ข้าพเจ้าขออ านวยพรให้ทุกท่านที่ประชุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่ น้ีมีความสุข       
ความเจริญทั่วกัน 
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แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ทุกท่าน 
การสร้างบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีสติปัญญามีความรับผิดชอบต่อตนเองและเอ้ือ
อาทรต่อสังคม  เป็นสิ่งส าคัญที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมุ่งเน้นซ่ึงในปีน้ีก็เป็นที่ประจักษ์ว่า
มหาวิทยาลัยศิลปากรได้สร้างบัณฑิตที่จะเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนสังคมและ
ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาอีกรุ่นหน่ึง   

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรถือเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธ์ิและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  
การได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนับเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของ
ตนเองและครอบครัว  ดังน้ัน จึงขอให้บัณฑิตทุกท่านตั้งใจฝึกซ้อม และศึกษาคู่มือการเข้า
รับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด โดยเฉพาะข้อปฏิบัติที่ เหมาะสมและ 
ข้อปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์พร้อมในทุกขั้นตอน 

ความส าเร็จในการศึกษาครั้งน้ีเป็นอีกหน่ึงก้าวส าคัญที่น่าภาคภูมิใจแต่ชีวิตของ
ทุกท่านน้ันย่อมต้องก้าวต่อไปเพื่อค้นหาหมุดหมายแห่งชีวิตขอให้ทุกท่านจงน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ ได้รับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรไปสร้างสรรค์ประโยชน์ทั้งต่อตนเอง  
สังคมและประเทศชาติสืบไป   

  

                                                                         

     รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ 
                                                            รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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ตอนที่ 1  ครุยวิทยฐานะ 
 

ครุยวิทยฐานะ ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชาครุยประจ าต าแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 เล่มที่ 118 ตอนที่ 78 ก ราชกิจจานุเบกษา หน้า 3-4  
วันที่  10 กันยายน 2544 มีครุยวิทยฐานะบัณฑิต 3 ระดับ ได้แก่ ปริญญาบัณฑิต 
มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต 

ครุยบัณฑิต  เป็นเสื้อคลุมท าด้วยผ้าสีด า ผ่าอกยาวตลอด หลังจีบ ด้านหน้า 
มีข้างละ 2 จีบ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร มีแถบผ้าสีด าโอบรอบคอ  
กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนจีบพองยาวถึงข้อมือ ปลายแขน
พับตลบเข้าข้างในเป็นสองชั้น ผ้าคล้องคอด้านในท าด้วยก ามะหยี่สีด า ด้านนอกท าด้วย  
ผ้าสีด า และขลิบริมด้วยผ้าก ามะหยี่ตามสีประจ าคณะ (สีไทยโทน)กว้าง 2เซนติเมตร   
โดยรอบ 

ครุยมหาบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมท าด้วยผ้าสีด า ผ่าอกยาวตลอด หลังจีบ ด้านหน้า 
มีข้างละ 2 จีบ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร มีแถบก ามะหยี่สีด าโอบรอบคอ 
กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนจีบพองยาวถึงข้อมือ ปลายแขน
พับตลบเข้าข้างในเป็นสองชั้ น ตอนกลางแขนทั้ งสองข้างมีแถบก ามะหยี่ สีด า  
กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวพาดด้านข้าง จ านวนสองแถบติดเรียงกัน ระยะห่าง 4 เซนติเมตร 
ผ้าคล้องคอด้านในท าด้วยก ามะหยี่สีด า ด้านนอกท าด้วยผ้าสีด า และขลิบริมด้วยผ้า
ก ามะหยี่ตามสีประจ าคณะหรือสีประจ าสาขาวิชา (สีไทยโทน) กว้าง 4 เซนติเมตร 
โดยรอบ 

ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมท าด้วยผ้าสีด า ผ่าอกยาวตลอด หลังจีบ ด้านหน้ามี
ข้างละ 2 จีบ ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ 15 เซนติเมตร มีแถบก ามะหยี่สีด าโอบรอบคอ 
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กว้าง 5 เซนติเมตร ยาวตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง แขนจีบพองยาวถึงข้อมือ ปลายแขน
พับตลบเข้าข้างในเป็นสองชั้น ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบก ามะหยี่สีด า กว้าง 5 
เซนติเมตร ยาวพาดด้านข้าง จ านวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่าง 4 เซนติเมตร คล้อง
คอด้านในท าด้วยก ามะหยี่สีด า ด้านนอกท าด้วยผ้าก ามะหยี่ตามสีประจ าคณะหรือ 
สีประจ าสาขาวิชา (สีไทยโทน) ขลิบริมด้วยก ามะหยี่สีด า กว้าง 2 เซนติเมตร โดยรอบ 

เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีลักษณะเป็นทรงบัวตูมดุนนูน ขนาด 2 
เซนติเมตรกว้าง 1.6 เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นรูปพระพิฆเนศวร มีกรอบล้อมเป็นลายไทย 
ด้านล่างรูปพระพิฆเนศวรมีอักษรย่อว่า “มศก.” ท าด้วยโลหะพื้นลงยาแยกสีตามสีประจ า
คณะ เน้ือโลหะตามวิทยฐานะ ดังน้ี 

1. เข็มทองแดง เข็มวิทยฐานะระดับบัณฑิต 
2. เข็มเงิน  เข็มวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิต 
3. เข็มทอง  เข็มวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต 
ประดับเข็มวิทยฐานะบนจีบแรกด้านซ้ายมือของครุย ห่างจากปกคอ 1 ฝ่ามือ 
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ครุยของมหาวิทยาลัยศิลปากรมีแถบสีไทยโทน ดังนี้ 
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ตอนที่ 2  การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
1. การขึ้นทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

- บัณฑิตที่ประสงค์จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ลงทะเบียนทาง
www.reg.su.ac.th และจะต้องด าเนินการช าระหนี้สิ้นของมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย เช่น 
ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียนการส่งคืนหนังสือห้องสมุด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

- บัณฑิตที่ เป็นพระภิกษุ สามเณร หญิงมีครรภ์ ผู้มีปัญหาด้านสุขภาพหรือ   
ความผิดปกติทางร่างกาย (อันมีผลกระทบต่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร) บัณฑิต  
ผู้มีความประสงค์แต่งกายข้ามเพศต้องแจ้งช่ือและรายละเอียดพร้อมหลักฐานทาง 
การแพทย์ (ยกเว้นพระภิกษุ สามเณร) ที่คณะวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและกองกิจการ
นักศึกษาทันทีที่ประกาศใหข้ึ้นทะเบียนบัณฑิตในปีการศึกษานั้นๆ 

- บัณฑิตจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ตามวัน เวลา และสถานท่ี  
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ยกเว้นกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่บัณฑิตไม่สามารถ
ฝึกซ้อมย่อยกับคณะของตนในวันที่ก าหนดไว้ได้ ให้ยื่นค าร้องต่อคณบดีคณะที่บัณฑิต
ส าเร็จการศึกษา หรือคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต เพื่อขอฝึกซ้อมย่อยใน    
วันอ่ืนตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต ก าหนด 
2. ข้อก าหนดในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
เรียบร้อยถูกต้องและสวยงาม ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิตควรเตรียมตัวล่วงหน้า  
อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบและประกาศต่างๆ โดยเคร่งครัด  
เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว ควรฝึกซ้อมด้วยตนเองโดยเฉพาะ  
โดยมีข้อก าหนดในการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้ 
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- ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อย จะถูกตัดรายช่ือและไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร และบัณฑิตทุกคนจะต้องแต่งกายให้ถูกต้อง 

- บัณฑิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพหรือความผิดปกติทางร่างกาย (อันมีผลกระทบ   
ต่อการรับพระราชทานปริญญาบัตร) ที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดระหว่างการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แจ้งคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต ในวัน
ฝึกซ้อมย่อย และเขียนค าร้องเพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้จัดที่นั่งและดูแลอย่างใกล้ชิด
ต่อไป 

 
3. การขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

บัณฑิตสามารถแสดงความจ านงขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   
ได้ในกรณีดังนี ้

3.1 เหตุสุดวิสัยในการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- กรณีทีบ่ัณฑิตประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยโดยกะทันหัน 
- กรณีบิดาหรือมารดาบัณฑิตเสียชีวิตในช่วงเวลาก าหนดการฝึกซ้อมและ  

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- กรณีบัณฑิตก าลังศึกษาหรือท างานในต่างประเทศ 
- กรณีสุดวิสัยอื่นๆ ให้อธิการบดีพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล 

3.2 การด าเนินการขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
- ยื่นค าร้องและแสดงหลักฐานต่างๆ ประกอบการพิจารณาที่กองบริการ

การศึกษา 
- มหาวิทยาลัยจะเลื่อนให้ได้ไม่เกิน 1 ครั้ง 
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ตอนที่ 3 การแต่งกาย 

1. การแต่งกายในการฝึกซ้อม 
1.1 วันฝึกซ้อมคณะวิชา 

- ปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตแต่งกายชุดสุภาพ 
- ต้องไม่สวมกระโปรงรัดรูปยาวหรือสั้นจนเกินไป เพื่อความคล่องตัว 
ในการฝึกซ้อม 

- บัณฑิตชายสวมกางเกงผ้า ไม่สวมกางเกงยีนส์ หรือกางเกงขาเดฟ 
1.2 วันฝึกซ้อมย่อย 

- บัณฑิตต้องแต่งกายเหมือนกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
- ต้องสวมครุยวิทยฐานะ และประดับเข็มวิทยฐานะ  

1.3 วันฝึกซ้อมใหญ่  
- บัณฑิตต้องแต่งกายเหมือนกับวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
- ต้องสวมครุยวิทยฐานะ และประดับเข็มวิทยฐานะ 

2. การแต่งกายพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
บัณฑิตจะต้องแต่งกายถูกต้องตามประกาศมหาวิทยาลยั ดังน้ี 
2.1 บัณฑิตชาย (ที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ) 

- เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาวแบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป  กระดุม   
สีขาว มกีระเป๋าที่อกด้านซ้าย สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงให้เห็นเข็มขดั 

- เนคไทมหาวิทยาลัยสีเขียวเวอรร์เิดียน ไม่ติดเข็มตุ้งติ้งหรือคลิปหนบีเนคไท 
- เสื้อสูทสากลนิยมสีกรมท่า แขนยาวคลุมข้อมือ ชายสูทยาวคลมุเขม็ขัด 
- กางเกงผ้าทรงกระบอกขายาวแบบสากลสีกรมท่า ขายาวคลุมหลังเท้า     

ไม่พับขากางเกง ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์หรือทรงขาเดฟ  
- เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด้าหรือน้้าตาล หัวเข็มขัดท้าด้วยโลหะสีเงิน   

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 
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- รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้น ไม่มีเชือกผูกไม่ฉลุหรือมีลวดลายไม่มีโลหะหรือ
ของประดับ ปลายรองเท้าแบบปลายมนหรือปลายตัด ไม่สวมใส่รองเท้าแบบปลายแหลม 

- ตัดผมสั้น เป็นทรงสุภาพ หวีให้เข้าทรง ไม่ให้ผมยาวรุงรังหรือตั้งช้ี 
ไม่สวมวิกผมปลอม 

- ห้ามไว้หนวด เครา และจอน 
- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครยุวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 

2.2 บัณฑิตหญิง (ที่ไม่ใช่ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ) 
- เสื้อสีขาวแบบและทรงสุภาพ ไม่มีลวดลาย ไม่รัดรูป แขนสั้นเหนือศอก    

ปกเสื้อแบบคอเชิต้ปลายแหลม ตัวเสื้อผ่าอกโดยตลอดมีสาบเสื้อ ติดกระดุมโลหะสีเงินดุน
เป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 5 เม็ด และติดกระดุมคอเสื้อ ความยาวตัวเสื้อพอเหมาะให้ขอบ
กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย ไม่ติดเข็มตุ้งติ้งท่ีปกเสื้อ 

- กระโปรงสีกรมท่า แบบเรียบทรงตรง ความยาวคลุมเข่าไม่เกิน 1 นิ้ว        
ผ่าด้านหลัง ขนาดพอดีตัว ใช้คลิปหนีบหนีบเข็มขัดติดกับกระโปรงได้ 

- สวมเข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด าหรือน้ าตาล หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงนิ 
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัย 

- ถุงน่องแบบเต็มตัวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย 
- รองเท้าหนังสีด าแบบหุ้มส้นและปิดปลายเท้า ไม่ฉลุหรือมีลวดลาย ไม่มี

โลหะหรือของประดับ ส้นรองเท้ามีความสูงไม่เกิน 2.5 นิ้ว  
- หัวรองเท้าแบบปลายมนหรือปลายตัด ไม่สวมใส่รองเท้าแบบส้นแหลม 
- ไม่ใช้ชุดชั้นในท่ีมีโลหะเนื่องจากต้องผ่านการตรวจจากเครื่องจับโลหะ 
- ทรงผมเป็นทรงสุภาพ ไม่ท าผมทรงสูง ไม่ปล่อยผมยาวรุงรังหรือปิดใบหน้า 

ด้านซ้าย ไม่สวมวิกผมปลอม และห้ามติดโบว์หรือประดับดอกไม้ ห้ามใช้แท่งไม้ โลหะ 
พลาสติก หรือวัสดุใดเสียบผมอนุญาตเฉพาะกิ๊ฟขนาดเล็ก 

- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 
2.3 บัณฑิตที่เป็นพระภิกษุ สามเณร 

- บัณฑิตที่เป็นพระสงฆ์ สามเณร ให้ห่มคลุมด้วยจีวรสีพระราชนิยม ไม่ต้อง
สวมครุยวิทยฐานะทับเครื่องแต่งกาย ปลงผมและโกนหนวดเคราตามกาล 
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2.4 บัณฑิตหญิงท่ีมีครรภ์ 
- สวมชุดคลุมท้องสีขาว ผ้าเนื้อหนาพอสมควร คอปก แขนยาว 
- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 

2.5 บัณฑิตหญิงท่ีเป็นมุสลิม 
- สวมเสื้อแขนยาวสีขาว กระโปรงแบบเรียบสีกรมท่า ยาวคลุมข้อเท้า 
- สวมคลุมศีรษะด้วยผ้าคลุม(ฮิญาบ) สีด าเรียบ ไม่มีลวดลาย ไม่ประดับ 

เครื่องตกแต่งบนผ้าคลุม  
- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 

2.7 บัณทิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ 
- สวมเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด 
- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 

2.7 บัณทิตที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ 
- สวมเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด 
- สวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยฐานะ ประดับเข็มวิทยฐานะ 
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ครุยบัณฑิต 

      
ครุยมหาบัณฑิต 

  

     
ครุยดุษฎีบัณฑิต 
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เคร่ืองแบบปกติขาว 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 

 
            เคร่ืองแต่งกายบัณฑิต                 บัณฑิตหญิงมุสลิม        
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ลักษณะการการท าผมที่ดีของบัณฑิตหญิง คือ เปิดให้เห็นด้านหนา้ทั้งหมด  
เกล้าและเก็บผมให้เรียบร้อย  ไม่ดนัทรงสูงเกินไป  ไม่ปล่อยผมปดิหน้าด้านซ้าย 

 

ลักษณะการการท าผมที่ดีของบัณฑิตชาย คือ  
ตัดผมสั้นหรือรวบผมให้เรียบร้อย จัดทรงเปิดหนา้ด้านซ้าย  ไม่ท าผมทรงช้ีตั้ง  
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ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตหญิง             ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตหญิง 
ท่ีอนุญาตให้ใช้                                 ทีไ่ม่อนุญาตให้ใช้              
 

 
ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตชาย             ลักษณะรองเท้าของบัณฑิตชาย 
ท่ีอนุญาตให้ใช้                                ที่ไม่อนุญาตให้ใช้              
 
 

 
ลักษณะแว่นตาที่อนุญาตให้ใช้          ลักษณะแว่นตาที่ไม่อนุญาตให้ใช้             
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ข้อห้ามในการตกแต่งร่างกายในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 
- ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด ได้แก่ สร้อยคอ จี้ กรอบพระ ต่างหู นาฬิกา 

ข้อมือ สร้อยข้อมือ สร้อยข้อเท้า ก าไล เข็มกลัด แหวน ด้ายผูกข้อมือ สายสิญจน์ สายรัด
ข้อมือ 

- ห้ามสวมแว่นกันแดด แว่นตาด าหรือเข้มมาก แว่นตาแฟช่ัน ห้ามมีวัสดุประดับ 
ที่สะท้อนแสงหรือมีลวดลาย หลากสีหลีกเลี่ยงการใช้เลนส์เปลี่ยนสีใช้กรอบแว่นสีสุภาพ 
ควรใช้แว่นกรอบบางหรือไม่มีกรอบ หากเป็นแว่นกรอบหนาอนุญาตเฉพาะกรอบสีด า
เท่านั้น  

- ห้ามใส่ Big Eye ทุกสี ควรใส่คอนแทคเลนส์แบบใสหรือสีธรรมชาติ  
- ห้ามย้อมสีผมด้วยสีต่างๆ ยกเว้นสีผมโดยก าเนิดไม่ใช่สีด า อนุญาตย้อมเป็นสีด า

ได้ โดยต้องเป็นสีเดียวกันทั้งศีรษะ ห้ามท าไฮไลท์สีผม 
- ห้ามใส่ขนตาปลอมหลีกเลี่ยงการแต่งหน้าด้วยวัสดุสะท้อนแสง กากเพชร  
- ไม่อนุญาตให้ต่อเล็บต้องตัดเล็บสั้นและไม่ทาสีเล็บ ตะไบเล็บให้เรียบร้อย  
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อุปกรณ์ วัสดุ และสิ่งของ ที่ห้ามน าเข้าไปในอาคารหอประชุม 
- กระเป๋าทุกชนิด ธนบัตร เงินเหรียญ 
- กล้องถ่ายรูป โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด 
- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด iPod/iPad/tablet/MP3/flash drive 
- นาฬิกาข้อมือ กุญแจรถ พวงกุญแจทุกชนิด 
- เครื่องประดับทุกชนิด ได้แก่ สร้อยคอ จี้ กรอบพระ ต่างหู นาฬิกาข้อมือ สร้อย

ข้อมือ สร้อยข้อเท้า ก าไล เข็มกลัด แหวน ด้ายผูกข้อมือ สายสิญจน์ สายรัดข้อมือ 
- ลกูอม หมากฝรั่ง ของขบเคี้ยว ยาลม ยาดม ยาหม่อง 
- บุหรี่ กระดาษทิชชู กระดาษซับมัน ลิปสติก ตลับแป้ง 
- อุปกรณ์เครื่องเขียน สมุด หนังสือ หนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษอื่นๆ 

ทุกชนิด 
- อาวุธ วัสดุมีคม และวัสดุที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด 
- น้ าตาเทียม 
 

-  

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บณัฑิต จะตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกาย  
ขณะบณัฑิตเข้าแถวรายงานตัวในวันฝึกซ้อมใหญ่และวันรบัพระราชทานปริญญาบัตร   

หากแต่งกายไม่ถูกต้อง จะถูกตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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ตอนที่ 4 การฝึกซ้อม 
 

การฝึกซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกท่านจะต้องท า 
ความเข้าใจและฝึกซ้อมขั้นตอนต่างๆ ให้ถูกต้อง เพื่อให้รับทราบขั้นตอนต่างๆ ที่จะต้อง
ปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอย่างละเอียด โดยเฉพาะขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ ได้แก่ การถวายความเคารพ การเดิน การรับพระราชทานปริญญาบัตรจาก
พระหัตถ์ และการเชิญปริญญาบัตร เพื่อให้บัณฑิตได้น าขั้นตอนต่างๆ ที่ได้อธิบายไว้ไป
ทดลองปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้บัณฑิตมีความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
สวยงามและรวดเร็ว 

การฝึกซ้อมย่อยเป็นการฝึกปฏิบัติจะมีคณาจารย์เป็นตัวอย่างและให้ค าแนะน า
เพิ่มเติม ส่วนการฝึกซ้อมใหญ่จะฝึกปฏิบัติเช่นเดียวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
1. การฝึกซ้อมด้วยตนเองก่อนวันฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัย 

เพื่อให้การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
เรียบร้อย ถูกต้องและสวยงาม ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อมจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตควร
เตรียมตัวล่วงหน้า ดังนี้ 

- อ่านคู่มือเล่มนี้ให้เข้าใจและปฏิบัติตามไปด้วย 
- เมื่อเข้าใจการปฏิบัติตนในแต่ละขั้นตอนแล้ว ฝึกซ้อมด้วยตนเองหน้ากระจก  

จนมั่นใจว่าท าได้อย่างถูกต้อง สวยงาม และคล่องแคล่ว 
- ฝึกซ้อมกับกลุ่มเพื่อนบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยกัน 

โดยผลัดกันติชมและให้ข้อแนะน าซึ่งกันและกัน หรืออาจฝึกปฏิบัติ  โดยมีผู้อื่นที่คุ้นเคย
ช่วยสังเกตให้ก็ได้ แล้วปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับของ
ผู้อื่นว่าใช้ได้ดีแล้ว 

- การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์เป็นเรื่องส าคัญมาก  
ถือ เป็ น เกี ยรติ สู งสุดของบัณ ฑิ ตที่ จะแสดงความ เคารพจงรักภั กดี ต่ อสถาบั น 
อันสูงสุดของประเทศชาติ บัณฑิตจึงควรฝึกซ้อมให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ประหม่าจนวางตน   
ไม่ถูก หยิบจับปริญญาบัตรไม่ถูกต้อง หรือท าให้ปริญญาบัตรร่วงหล่นลงได้ 
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2. การเตรียมตัวเพ่ือรับการฝึกซ้อม 
- บัณฑิตจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้า เพราะอาจจะต้องลางานประมาณ 3-5 วัน 
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จะมีการฝึกซ้อมเพิ่มเติม ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้

ทราบภายหลัง 
3. การฝึกซ้อม 

3.1 การรายงานตัว  ให้บัณฑิตรายงานตัว ณ สถานที่ตามก าหนดการที่ได้แจ้งไว้ 
ในประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
2560 ผู้ที่ไม่ได้เข้ารายงานตัวจะถูกตัดสิทธ์ิการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

3.2 การฝึกซ้อมย่อย  ให้บัณฑิตที่รายงานตัวแล้วฝึกซ้อมย่อย ณ สถานที่ตาม
ก าหนดการที่ก าหนดไว้ (แยกแต่ละวิทยาเขต และแยกคณะวิชา) 

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย มีดังต่อไปนี ้
- บัณฑิตนั่งตามล าดับการเข้ารบัพระราชทานปริญญาบัตรห้ามสับเปลี่ยนท่ีนัง่

โดยเด็ดขาด 
- ระหว่างการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยจะแจ้งก าหนดการรวมทั้งข้อมูลที่ควรแจ้ง

ให้ทราบหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ชมวีดีทัศน์แนะน าการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแกบ่ัณฑิตจัดให้มีการสาธิตการเดินเข้าจังหวะ  

การท าความเคารพ การรับและการเชิญปริญญาบัตรฯ 
- แบ่งบัณฑิตเป็นกลุ่มย่อย เพื่อฝึกกับคณะอนุกรรมการฝา่ยฝึกซ้อมแก่บัณฑิต 

ในเรื่องการเดินเข้าจังหวะ การท าความเคารพการรับและการเชิญปริญญาบัตร  
- ให้บัณฑิตฝึกซ้อมการลุกจากที่นั่งในแต่ละแถวให้พร้อมเพรียงกันการลุกขึ้น

ถวายความเคารพ โดยมีอาจารย์ให้สัญญาณในการลุกขึ้น การเดินเพื่อขึ้นรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร การถวายความเคารพ การเดินกลับเข้าแถว 

- หลังจากฝึกซ้อมเสร็จแล้ว คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต       
กล่าวสรุป และประกาศก าหนดการ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ใหบ้ัณฑิตทราบอีกครั้ง 
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3.3 การฝึกซ้อมใหญ่ 
ท าการฝึกซ้อมตามก าหนดการ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระ
ชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

3.4 การถ่ายภาพหมู่ 
ก าหนดให้ถ่ายภาพหมู่ ในวันฝึกซ้อมย่อย ส าหรับล าดับของการถ่ายภาพหมู่

เป็นไปตามก าหนดการของมหาวิทยาลยั บัณฑิตที่ประสงค์จะถ่ายภาพหมู่ต้องปฏิบัติ ดังนี ้
- รายงานตัวและตั้งแถว ณ จุดสถานท่ีก าหนด โดยมีเจ้าหน้าท่ีของแต่ละคณะ

จะเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว 
- บัณฑิตทุกคนจะต้องสวมครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะ 
- จะประกาศตั้งแถวก่อนการถ่ายภาพ20นาที ตามล าดับคณะวิชาที่ก าหนด 

ณ บริเวณที่จัดเตรียมไว้ 
- ก าหนดเวลาและล าดับการถ่ายภาพหมู่ ให้เป็นไปตามก าหนดการที่ก าหนด 
- กรณีการถ่ายภาพหมู่ของคณะเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่มีการถ่ายภาพซ้ าหรือ

เพิ่มเติมอีก  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
การถ่ายรูปหมู่บณัฑิตตามก าหนดการที่ได้แจ้งไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยศลิปากร  

เรื่อง พิธีพระราชทานปรญิญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

 



 คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยศิลปากร  18 | P a g e  
 

ตอนที่ 5 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

1. การเข้านั่งประจ าท่ี 
- บัณฑิตต้องเข้าแถวตามล าดับที่ได้มาจากการฝึกซ้อมใหญ่เท่านั้น ห้ามบัณฑิต 

ออกจากแถวโดยมิได้รับอนุญาต ถ้าไม่เข้าแถวตามเวลาที่เรียกรายงานตัว จะไม่ได้รับ
อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

- คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต คุมแถวตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต 
- เมื่อถึงก าหนดเวลา คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต น าแถวบัณฑิตเข้า

สู่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ให้บัณฑิตนั่งประจ าที่ตามล าดับท่ีได้ฝึกซ้อมฯ ห้ามสับเปลี่ยนที่น่ัง
โดยเด็ดขาดในขณะประจ าที่นั่ง หากมีปัญหาฉุกเฉินใดๆ ให้แจ้งคณะอนุกรรมการฝ่าย
ฝึกซ้อมแก่บัณฑิต 

- ต้องนั่งด้วยอาการส ารวมท่านั่งบนเก้าอี้ ห้ามไขว่ห้าง หรือเหยียดขามาด้าน 
หรือยกแขนขึ้นพาดพนักเก้าอี้ 

- เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จจากพระราชอาสน์
ที่ประทับเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธี บัณฑิตจะต้องยืนขึ้น     
หากเสด็จผ่านต้องถวายความเคารพทุกครั้ง และต้องยืนอยู่จนกว่าจะเสร็จพระราช   
กรณียกิจนั้นหรือในช่วงนั้น และเมื่อเสด็จกลับไปประทับพระราชอาสน์ บัณฑิตต้องถวาย
ความเคารพแล้วจึงนั่งลงได้ 

- เม่ือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพระราชพิธีเสร็จสิ้น และเสด็จพระราช
ด าเนินกลับบัณฑิตต้องยืนขึ้นถวายความเคารพเมื่อรถยนต์พระที่นั่งแล่นออกไปและ   
เพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง บัณฑิตต้องถวายความเคารพด้วย 
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5. การเดินขึ้นและลงเวที 
บัณฑิตคนแรก 

- เมื่อคณบดีจะเริ่มอ่านค ากราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกขึ้นบนเวที       
ถวายความเคารพจุดที่ 1 โดยเอียงตัวไปยังแท่นประทับแล้วเดินเรียงแถวตามจุดที่ก าหนด
ไว้ไปยังจุดที่ 2 หันหน้าเข้าหาท่ีประทับแล้วถวายความเคารพ 

- เมื่อคณบดีเริ่มอ่านช่ือ ให้บัณฑิตคนแรก เดินไปจุดที่ 3 และเดินอีก 2 ก้าว
เท้าชิดไปยังจุดที่ 4 ยื่นมือออกไปรับพระราชทานปริญญาบัตร (ไม่ต้องเอางาน) แล้วเชิญ
ปริญญาบัตรไว้แนบอก แล้วถอยหลังเฉียงทางขวา 3 ก้าว หน้าตรงแท่นที่ประทับ 

- เท้าชิดที่จุดที่ 5 ถวายความเคารพ หันหลังกลับโดยหมุนตัวไปทางขวา     
เดินลงจากเวที มือขวายังเชิญปริญญาบัตรแนบอก มือซ้ายแนบล าตัวจนถึงที่นั่งถวาย  
ความเคารพก่อนนั่งลง 

 
บัณฑิตคนต่อๆ ไป 

- เดินเรียงแถวตามบัณฑิตคนแรก ถึงจุดที่ 1 ไม่ต้องถวายความเคารพ เดินไป
ตามจุดต่อจากคนข้างหน้า (ไม่เว้นจุด) ด้วยอาการสงบ 

- ถึงจุดที่ 2 ถวายความเคารพแล้วก้าวต่อไปยังจุดที่ 3 เท้าชิด และเดินอีก 2 
ก้าว เท้าชิดไปยังจุดที่ 4 ยื่นมือออกไปรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วเชิญปริญญาบัตร
แนบอก ถอยหลังเฉียงขวา 3 ก้าว หน้าตรงแท่นที่ประทับ 

- เท้าชิดที่จุดที่ 5 ถวายความเคารพ หมุนตัวไปทางขวา เดินลงจากเวที มือยัง
เชิญปริญญาบัตรแนบอก มือแนบล าตัวจนถึงที่น่ัง ถวายความเคารพก่อนนั่งลง 
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2. การเฝ้ารับเสด็จพระราชด าเนิน 
เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินมาถึง

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (เพลงสรรเสริญพระบารมี) ให้บัณฑิตยืนตรง สมเด็จพระเทพรัตน   
ราชสุดาฯ จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย (บัณฑิตไม่ต้อง
พนมมือ) และทรงประทับพระราชอาสน์ บัณฑิตถวายความเคารพ และนั่งลงด้วยความ
เรียบร้อย 

 
3. การถวายความเคารพ 

การเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือผู้แทนพระองค์ในงานพิธีต่างๆ สิ่งทีบ่ัณฑิต 
จะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ คือ การถวายความเคารพให้ถูกต้องตามวิธีและราชประเพณี 

3.1 บัณฑิตชายทุกคน  
ถวายความเคารพโดยการโค้งค านับ มีขั้นตอนดังนี้ 

ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยลงแนบล าตัวแลว้โน้มตวัลงตั้งแตร่ะดบั
เอวข้ึนไป (ไม่ใช่ผงกศีรษะ) ก้มหน้าสายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สอง จากนั้นค่อยๆ 
ยืดตัวขึ้นตรงตามเดิม 

3.2 บัณฑิตหญิงทุกคน 
ถวายความเคารพโดยการถอนสายบัว มีขั้นตอนดังนี ้

ยืนตัวตรงเท้าชิดกัน แขนและมือปล่อยแนบล าตัว ชักเท้าข้างใดข้างหนึ่ง 
ตามแต่จะถนัดไปด้านหลัง ไขว้ขามาด้านหลังเท้าหน้า ให้ทิ้ งน้ าหนักตัว  ย่อตัว 
ลงมาตรงๆ จากนั้นยืดตัวขึ้น ชักเท้าท่ีไขว้ไปด้านหลังกลับมาชิดกัน และยืนตรงตามเดิม 

 
4. การลุกจากที่นั่งเพ่ือเตรียมเดินแถว 

- เมื่อถึงเวลาจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตเห็นสัญญาณไฟสีเหลือง 
ให้เตรียมตัว 

- เมื่อเห็นสัญญาณไฟสีเขียวใหบ้ัณฑิตทุกคนลุกขึ้นยืนพร้อมกนัโดยสงบ 
- เมื่อสัญญาณไฟสีเขียวดับให้ถวายความเคารพพร้อมกัน จากนั้นท าซ้ายหันและ

เดินออกทางซ้าย ตั้งแถวเตรียมขึ้นเวทีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
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การเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร(ดูแผนผังประกอบ) 
บัณฑิตเห็นสัญญาณ ไฟสีเหลืองให้เตรียมพร้อม และสัญญาณ ไฟสีเขียวให้  

บัณฑิตยืนตรงเมื่อสัญญาณไฟสีเขียวดับให้ถวายความเคารพแล้วเดินแถวไปรอขึ้นเวที
เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยเดินเรียงล าดับตามที่นั่งในแถวที่ก าหนดไว้ 
บัณฑิตทุกท่านก้าวขึ้นสู่เวที ถึงจุดที่ 1 ถวายความเคารพ (เฉพาะคนแรกของคณะเท่าน้ัน) 
โดยเดินเรียงแถวตามจุดที่ก าหนดไว้ ไปถึงจุดที่ 2 ถวายความเคารพ โดยแขนทั้งสองข้าง
ปล่อยแนบล าตัว ไม่แกว่งแขน 
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 จากนั้นเดินไปจุดที่ 3 และเดินอีก 2 ก้าว เท้าชิดไปยังจุดที่ 4 ยื่นมือออกไปรับ
พระราชทานปริญญาบัตร (ไม่ต้องเอางาน) เมื่อรับพระราชทานปริญญาจากพระหัตถ์
แล้วต้องเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอก พร้อมก้าวเท้าขวาถอยหลังเฉียง 3 ก้าว โดยไม่ต้อง
เหลียวหลังมายืนที่จุดที่ 5 แล้วถวายความเคารพ จากนั้นให้กลับหลังหันโดยหมุนตัวไป
ทางขวาของตนเอง เดินลงเวทีไปนั่งที่น่ังของตนถวายความเคารพก่อนนั่งลง 

 
การรับพระราชทานปริญญาบัตร 

 ณ จุดที่ 4 บัณฑิตเท้าชิดยื่นมือรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ 
กดลงบนปริญญาบัตรด้านบนพร้อมกับใช้นิ้วที่เหลือช้อนลงใต้ปริญญาบัตร จับไว้ให้แน่น 
แล้วดึงมือกลับ เชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกให้ปกปริญญาบัตรด้านที่มีตรามหาวิทยาลัยอยู่
ด้านนอก ให้ข้อศอกแนบล าตัว ในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ห้ามพูดหรือเอ่ย
ค าใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 
 

  

จุดที่ 1 บัณฑิตคนแรกของคณะถวายความเคารพ

บัณฑิตทุกคน
ถวายความเคารพ

บัณฑิตทุกคน
ถวายความเคารพ
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การเชิญปริญญาบัตร 
บัณฑิตเมื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วจะต้องเชิญปริญญาบัตรให้ถูกต้องคือ 

เชิญปริญญาบัตรไว้แนบอกข้อศอกแนบล าตัวอยู่ตลอดเวลา จนกว่าจะเข้านั่งประจ าที่ 
ของตน และเมื่อยืนขึ้นเพื่อกล่าวค าปฏิญาณ หรือรับพระราชทานพระบรมราโชวาท หรือ   
ยืนรอส่งเสด็จฯ และถวายความเคารพขณะส่งเสด็จฯ บัณฑิตจะต้องเชิญปริญญาบัตรไว้
แนบอกเสมอ 
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6. การกล่าวค าปฏิญาณและรับพระราชทานพระบรมราโชวาท 
เมื่อพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นลง ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟน 

ที่เตรียมไว้บัณฑิตทั้งหมดยืนขึ้น มือขวาเชิญปริญญาบัตรแนบอกถวายความเคารพ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

พระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
อ่านว่า สม-เด็ด-พระ-เทบ-พะ-รัด-ราด-สุ-ดา- 

สะ-หยาม-บอ-รม-มะ-ราด-ชะ-กุ-มา-รี 

ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน า 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบ ฝา่ละอองพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้แทนบัณฑิตฯ) 

ขอพระราชทานพระราชวโรกาส น าบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตรวันนี้กล่าวค าปฏิญาณ (ผู้แทนบัณฑิตกล่าว 
คนเดียว) 

ข้าพเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อตนเอง พร้อมกันกับผู้แทนบัณฑิต 
หลังจากนั้นบัณฑิตทุกคนกล่าวตามผู้แทนบัณฑิต) 

ขอกล่าวค าปฏิญาณ ต่อหน้าพระรัตนตรัยเฉพาะพระพักตร์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และที่ประชุมนี้ว่า 

ข้าพเจ้า จักประกอบอาชีพ โดยใช้ศิลปวิทยาซึ่งได้รับการประสิทธิ์
ประสาทจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ ในทางที่เป็นคุณประโยชน์ จักยึดมั่นใน
ความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จักเผยแพร่ขยายเกียรติคุณ
แห่งหมู่คณะและวิชาชีพให้ไพศาล จักสมานสามัคคี พลีประโยชน์ตนเพื่อ
ส่วนรวม จักยึดมั่นในค าปฏิญาณนี้ เสมอด้วยชีวิต 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม (ผู้แทนบัณฑิตฯ กล่าวคนเดียว) 
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7. การส่งเสด็จพระราชด าเนิน 
- เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินกลับ บัณฑิต

ยืนตรง ถวายความเคารพ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
หรือผู้แทนพระองค์เสด็จพระราชด าเนินออกจากหอประชุม ถวายความเคารพอีกครั้ง 

- เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีจบลง ให้บัณฑิตทุกท่านนั่งลงประจ าที่ 
- เจ้าหน้าท่ีจะน าพระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานแจกให้แก่บัณฑิตทุกคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บัณฑิตรอจนได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมแก่บัณฑิต 
บัณฑิตจึงทยอยออกจากห้องประชุมได้ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร 

เรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------------------ 

 
ตามหนังสือส านักพระราชวัง ที่ รล ๐๐๐๒.๓ / ๙๖๘๔ ลงวันที่ ๓๐มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง      

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์           
ไปพระราชทานปริญญาบตัรแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพุธที่ 
๒ มกวาคม ๒๕๖๒ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการประชุมครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้ก าหนด         
วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ นั้น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอให้ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนขอรับพระราชทานปริญญาบัตรไว้แล้ว  แต่งกายตามระเบียบ สวมครุย
ประดับเข็มวิทยฐานะ เข้ารับการฝึกซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้  

 

 การฝึกซ้อมคณะวิชา (การแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ) 
 

 ๑. วันเสาร์ท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 
คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 

จิตรกรรมฯ  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. อาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกะทะ) 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. อาคารศูนย์รวม ๒ (ตึกกะทะ) 

 
 

๒. วันอาทิตย์ท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 
คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 

สถาปัตยกรรมศาสตร์   ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องเกาศัลย์ กองกิจการนักศึกษา 
วิทยาศาสตร์   ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมไววิทย์ พุทธารี 
เภสัชศาสตร์  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมประโชติ เปล่งวิทยา ๑ 

 
๓. วันอังคารท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 
โบราณคดี  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์สันสกฤตศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ   ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ส านักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ชั้น ๓  
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๔. วันจันทรท่ี์ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซ้อม สถานที่รายงานตัวและฝึกซ้อม 
ดุริยางคศาสตร์  ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. หอดนตรีตรึงใจ บูรณสมภพ 

 
 ๕. วันอังคารท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ดังน้ี 

คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซอ้ม สถานทีร่ายงานตัวและฝึกซ้อม 
บัณฑิตวิทยาลยั  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ชั้นบน) 

มัณฑนศิลป์   ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. อาคารศิลป พีระศรี ๓ 
อักษรศาสตร์  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมเทพยสุวรรณ 
ศึกษาศาสตร์   ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมหลวงพ่อวดัไร่ขิง 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขา  
ธุรกิจวิศวกรรม/ 

เทคโนโลยีชีวภาพ/เทคโนโลยี
อาหาร/พัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร/วัสดขุั้นสูงและนาโน
เทคโนโลยี/ ปิโตรเคมีและ 

วัสดุโพลเิมอร์ 

 
 

ภาคเช้า 
๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. 

 
 

๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ชั้นล่าง) 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ สาขา 
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ/

วิศวกรรมการ 
จัดการและโลจสิติกส์/
วิศวกรรมอุตสาหการ/

วิศวกรรมเคร่ืองกล/วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และระบบ 

คอมพิวเตอร์/วศิวกรรมเคมี 

 
 

ภาคบ่าย 
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. 

 
 

 
๑๓.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

 
 
 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ (ชั้นล่าง) 
 

 
 

 ๖. วันอังคารท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ดังน้ี 
คณะวิชา เวลารายงานตัว เวลาฝึกซอ้ม สถานทีร่ายงานตัวและฝึกซ้อม 

สัตวศาสตร์ฯ  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารวิทยบริการ 
วิทยาการจดัการ  ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม 
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การฝึกซ้อมย่อย (การแต่งกายตามระเบียบ สวมครุยประดับเข็มวิทยฐานะ) 

วันพุธท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังน้ี 

 

 ๑. ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 

การฝึกซ้อมย่อย 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 

คณะวิชา 
สถานที ่

รายงานตวั 
สถานที ่
ตั้งแถว 

การตั้งแถว/ถ่ายภาพหมู่ 
ณ ลานจอดรถพระราชวัง

สนามจันทร ์
ตั้งแถว ถ่ายภาพ 

รายงานตัว 
๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. 
ตั้งแถวและเดนิแถว 

เวลา ๐๖.๔๕-๐๗.๓๐ น.
เข้าหอประชุม 

เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๑๕ น. 
ฝึกซ้อม 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

บัณฑิตวิทยาลัย   อาคารเฉลิม      
พระเกียรติ รร.สาธิต 

อาคารเฉลิม      
พระเกียรติ รร.สาธิต 

๑๒.๑๐ น. ๑๒.๒๕น. 

จิตรกรรมฯ  โรงอาหาร รร.สาธิต โรงอาหาร รร.สาธิต ๑๒.๒๕ น. ๑๒.๔๐ น. 
สถาปัตย์  โรงอาหาร รร.สาธิต โรงอาหาร รร.สาธิต ๑๒.๔๐ น. ๑๒.๕๕ น. 
โบราณคดี   ถนนหน้าสระว่ายน ้า  ถนนหน้าสระว่ายน ้า ๑๒.๕๕ น. ๑๓.๑๐ น. 
มัณฑนศิลป์  สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต ๑๓.๑๐ น. ๑๓.๒๕ น. 
อักษรศาสตร์   อาคาร ๓๖ ปี อาคาร ๓๖ ปี ๑๓.๒๕ น. ๑๓.๔๐ น. 
ศึกษาศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  ๑๓.๔๐ น. ๑๓.๕๕ น. 
วิทยาศาสตร์  ลานไทร ลานไทร  ๑๓.๕๕ น. ๑๔.๑๐ น. 

 เภสัชศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  ๑๔.๑๐ น. ๑๔.๒๕ น. 
 
 

๒. ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 

การฝึกซ้อมย่อย 
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 

คณะวิชา 
สถานที ่

รายงานตัว  
สถานที ่
ตั้งแถว 

ลานจอดรถพระราชวัง
สนามจันทร ์

ตั้งแถว ถ่ายภาพ 
รายงานตัว 

เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 
ตั้งแถวและเดนิแถว 

เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 
เข้าหอประชุม 

เวลา๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 
ฝึกซ้อม 

เวลา ๑๒.๐๐-๑๗.๐๐ น. 

วิศวกรรมศาสตร์ฯ  อาคารเฉลิม      
พระเกียรติ รร.สาธิต 

อาคารเฉลิม      
พระเกียรติ รร.สาธิต ๐๘.๑๕ น. ๐๘.๓๐น. 

ดุริยางคศาสตร์  โรงอาหาร รร.สาธิต โรงอาหาร รร.สาธิต ๐๘.๓๐ น. ๐๘.๔๕ น. 
สัตวศาสตร์ฯ   โรงอาหาร รร.สาธิต โรงอาหาร รร.สาธิต ๐๘.๔๕ น. ๐๙.๐๐ น. 

วิทยาการจัดการ   ถนนหน้าสระว่ายน ้า ถนนหน้าสระว่ายน ้า ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๑๕ น. 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ  สนามบาส รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต ๐๙.๑๕ น. ๐๙.๓๐ น. 

วิทยาลัยนานาชาติ   สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต ๐๙.๓๐ น. ๐๙.๔๕ น. 
นักศึกษาทุนภูมิพล   สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต - - 

 
หมายเหตุการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต 
อัฒจันทร์ท่ี ๑  บัณฑิตวิทยาลัย มัณฑนศิลป์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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อัฒจันทร์ท่ี ๒  จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โบราณคดี ศึกษาศาสตร์   
เภสัชศาสตร์ ดุริยางคศาสตร์ สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ  

 
การฝึกซ้อมใหญ่ (การแต่งกายเหมือนกับวันพระราชทานปริญญาบัตร) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังน้ี 

 

๑. ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
การฝกึซ้อมใหญ่  

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
คณะวิชา 

สถานที ่
รายงานตัว 

สถานที ่
ต้ังแถว 

รายงานตัว 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. 

ต้ังแถวและเดินแถว 
เวลา ๐๖.๔๕-๐๗.๓๐ น. 

เข้าหอประชุม 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๑๕ น. 

ฝึกซ้อม 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

บัณฑิตวิทยาลยั อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ 
โรงเรียนสาธิต 

อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
โรงเรียนสาธิต 

จิตรกรรมฯ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ 
สถาปตัยกรรมศาสตร์ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ 

โบราณคด ี ถนนหน้าสระว่ายน ้า ถนนหน้าสระว่ายน ้า 
มัณฑนศิลป ์ สนามบาสฯ รร.สาธติ สนามบาสฯ รร.สาธติ 
อักษรศาสตร์ อาคาร ๓๖ ป ี อาคาร ๓๖ ป ี
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ลานไทร ลานไทร 

 เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

๒. ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
การฝกึซ้อมใหญ่  

ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ 
คณะวิชา 

สถานที ่
รายงานตัว 

สถานที ่
ต้ังแถว 

รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น. 

ต้ังแถวและเดินแถว 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 

เข้าหอประชุม 
เวลา๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. 

ฝึกซ้อม 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

วิศวกรรมศาสตร์และ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ อาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต 

ดุริยางคศาสตร์ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ 
สัตวศาสตร์ฯ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ โรงอาหารโรงเรียนสาธติ 

วิทยาการจดัการ ถนนหน้าสระว่ายน ้า ถนนหน้าสระว่ายน ้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สนามบาสฯ รร.สาธติ สนามบาสฯ รร.สาธติ 

วิทยาลยันานาชาต ิ สนามบาสฯ รร.สาธติ สนามบาสฯ รร.สาธติ 
นักศึกษาทุนภูมิพล สนามบาสฯ รร.สาธติ สนามบาสฯ รร.สาธติ 
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วันพระราชทานปริญญาบัตร 
วันพุธท่ี ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  ๖ รอบพระชนมพรรษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
 

๑. ภาคเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป 
พระราชทานปริญญาบัตร คณะวิชา สถานที่รายงานตัว สถานที่ตั้งแถว 

 

รายงานตัว 
เวลา ๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. 

ตั้งแถวและเดนิแถว 
เวลา ๐๖.๔๕-๐๗.๓๐ น. 

เข้าหอประชุม 
เวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๑๕ น. 

พระราชทานฯ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. 

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ รร.สาธิต อาคารเฉลิมพระเกียรติ รร.สาธิต 

จิตรกรรมฯ โรงอาหารโรงเรียนสาธิต โรงอาหารโรงเรียนสาธิต 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โรงอาหารโรงเรียนสาธิต โรงอาหารโรงเรียนสาธิต 

โบราณคดี ถนนหน้าสระว่ายน ้า ถนนหน้าสระว่ายน ้า 
มัณฑนศิลป์ สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต 
อักษรศาสตร์ อาคาร ๓๖ ปี อาคาร ๓๖ ปี 
ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ลานไทร ลานไทร 
เภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 

 
 

๒. ภาคบ่าย เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป 
พระราชทานปริญญาบัตร คณะวิชา สถานที่รายงานตัว สถานที่ตั้งแถว 

รายงานตัว 
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๓๐น. 

ตั้งแถวและเดนิแถว 
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๑๕ น. 

เข้าหอประชุม 
เวลา๑๑.๑๕-๑๒.๐๐น. 

พระราชทานฯ 
เวลา ๑๒.๓๐-๑๔.๓๐ น. 

วิศวกรรมศาสตร์และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิต 

ดุริยางคศาสตร์ โรงอาหารโรงเรียนสาธิต โรงอาหารโรงเรียนสาธิต 
สัตวศาสตร์ฯ โรงอาหารโรงเรียนสาธิต โรงอาหารโรงเรียนสาธิต 

วิทยาการจัดการ ถนนหน้าสระว่ายน ้า ถนนหน้าสระว่ายน ้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต 

วิทยาลัยนานาชาติ สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต 
นักศึกษาทุนภูมิพล สนามบาสฯ รร.สาธิต สนามบาสฯ รร.สาธิต 

 
 

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 
 

                                           ประกาศ   ณ  วันที่             กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  สุทธะนันท์) 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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เพลงสรรเสริญพระบารม ี

 

  ข้าวรพุทธเจ้า  เอามโนและศิระกราน  

 นบพระภูมิบาล   บุญดิเรก  

 เอกบรมจักริน   พระสยามินทร์  

 พระยศยิ่งยง   เย็นศิระเพราะพระบริบาล  

 ผลพระคุณ ธ รักษา   ปวงประชาเป็นสุขศานต์  

 ขอบันดาล   ธ ประสงค์ใด  

 จงสฤษดิ์ดัง  หวังวรหฤทัย  

 ดุจจถวายชัย  ชโย 
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ค ำปฏิญญำของผู้ได้รับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ศิลปบัณฑิตและอนุปริญญำบัตรศิลปบัณฑิตแห่งมหำวิทยำลัยศิลปำกร 

วันจันทร์ ที่ 12 ตุลำคม 2507 
 
ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 
 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน าบัณฑิต 
ซึ่งส าเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรศิลปบัณฑิตและอนุปริญญา
บัตรศิลปบัณฑิตวันนี้ กล่าวค าปฏิญญา 
 ข้าพเจ้า .............(กล่าวชื่อตัว).............ขอกล่าวค าปฏิญญาต่อหน้า 
พระรัตนตรัยเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และชุมนุมนี้ว่า 
 ข้าพเจ้าจะประกอบอาชีพโดยใช้ศิลปวิทยา ซึ่งได้รับประสิทธิประสาท
จากมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ ในทางที่ เป็นคุณประโยชน์  จะยึดมั่น ใน 
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รัฐธรรมนูญ ปฏิบัติตน 
ตามระเบียบวินัย ให้ความเคารพสักการะแด่ครูบาอาจารย์ จะรักษาเทิดทูน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้น จะเผยแพร่ขยาย
เกียรติคุณแห่งหมู่คณะและวิชาชีพให้ไพศาล จะสมานสามัคคีพลีประโยชน์ตน
เพ่ือส่วนรวม จะยึดมั่นในค าปฏิญญานี้เสมอด้วยชีวิต 
  

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ 







ที่ปรึกษา  รศ.ดร.พิทักษ์ ศิริวงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
  อาจารย์ปวริส มินา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

เรียบเรียง  นายกมล แมลงทับ ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา 
 

ออกแบบกราฟฟิก นางสาวสุดามาศ ทองนอก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

ประสานงาน นางสาวนงคราญ สระทองหน นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
  นายภานุพงศ์ เงาะล าดวน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
 

ถ่ายภาพ  นายนัฐพล          อินทร์แหยม      เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

จ านวนพิมพ์ 6,000 เลม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลพระปฐมเจดีย์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
โทร./โทรสาร : 034-255805     Website: www.dsa.su.ac.th 

ประสานงานผลติโดย ปวีณา นิลถนอม      โทร. 062-1797978 
พมิพท์ี่ : อิทธิพัทธ์ เซอร์วิส  
43/1 หมู่ที5่ ต าบลถนนขาด อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 
 
 




