
 
 

 

 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เรื่อง  การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ 

 

 
ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓–๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ          
๖ รอบพระชนมพรรษา ดังนั้น เพื่อให้การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตมีความเหมาะสมและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๑) และ (๑๐) มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ เรื ่อง สีประจำสถาบันและสีประจำคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน จึงออกประกาศ
กำหนดการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายและ
ข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที ่๔๒” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ การแต่งกายสำหรับข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ให้แต่งเครื่องแบบปกติขาว 
พร้อมกระบี่และถุงมือโดยไม่สวมหมวก และสวมครุยวิทยฐานะทับ 

ข้อ ๔ การแต่งกายสำหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการประเภทอื่นนอกจากที่ระบุตาม ข้อ ๓ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที ่หน่วยงานของรัฐที ่มีเครื ่องแบบปกติขาว ให้แต่งเครื ่องแบบปกติขาว             
ติดเครื่องหมายถูกระเบียบตามสังกัดของตน โดยไม่สวมหมวก และสวมครุยวิทยฐานะทับ 

ข้อ ๕ การแต่งกายสำหรับบุคคลทั่วไป  ก่อนสวมครุยวิทยฐานะทับ ให้แต่งกายดังนี้ 
 ๕.๑   ชาย 
  (๑) สวมชุดสูทสากลสีดำหรือสีกรมท่า ไม่อนุญาตให้ใช้ชุดพระราชทานและชุด

สูทสากลที่มีกระดุมโลหะที่ปลายแขน 
  (๒) สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวด้านในชุดสูทสากล 
  (๓) ผูกเน็คไทไม่มีลายสีดำหรือสีกรมท่า โดยไม่ติดเข็มกลัดโลหะ 
  (๔) ทรงผมเป็นทรงสุภาพหนวดเคราควรโกนให้เรียบร้อยและสีผมเป็นสีตาม

ธรรมชาติ สำหรับผู้นับถือศาสนาซิกซ์ให้ใช้ผ้าโพกศีรษะสีขาวหรือสีดำ 
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  (๕) สวมรองเท้าหุ ้มส้นหนังสีดำ แบบเรียบปิดปลายเท้า โดยห้ามมีโลหะ

ประดับรองเท้า และสวมถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลาย 
   ๕.๒ หญิง 
    (๑) สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอเสื้อปลายแหลม มีปก  
    (๒) สวมกระโปรงทรงสุภาพ ทำด้วยผ้าสีดำหรือสีกรมท่า ไม่รัดรูป มีความ
ยาวคลุมเข่า ชายกระโปรงเรียบ ไม่ผ่าด้านข้างหรือด้านหน้า         
    (๓) ทรงผมเป็นทรงสุภาพและสีผมเป็นสีตามธรรมชาติ สำหรับผู้นับถือ
ศาสนาอิสลาม ให้ใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) สีดำไม่มีลวดลาย 
    (๔) สวมรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดำ แบบเรียบปิดปลายเท้า โดยห้ามมีโลหะ
ประดับรองเท้า  และสวมถุงน่องสีเนื้อแบบเต็มตัวไม่มีลาย 
    (๕) กรณีบัณฑิตตั้งครรภ์ที่ต้องสวมชุดคลุมท้อง ให้สวมชุดคลุมท้องแบบ
สุภาพทำด้วยผ้าสีขาวไม่มีลวดลาย คอเชิ้ตปกแหลม แขนเสื้อสั้นเหนือศอก โดยความยาวของชุดไม่เกินความ
ยาวของครุยวิทยฐานะ 
   ๕.๓ บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด บัณฑิตผู้
นั ้นสามารถแต่งกายตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกำหนด 
   ๕.๔ บัณฑิตที่เป็นนักบวช 
    (๑) ให้แต่งกายสุภาพตามข้อกำหนดเรื่องการแต่งกายในศาสนาของตน 
    (๒) บัณฑิตหญิงซึ่งเป็นแม่ชีในศาสนาพุทธ และมีหลักฐานหนังสือสุทธิบรรณ 
สามารถแต่งกายแบบแม่ชีได้ 
    (๓) ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายในศาสนาของนักบวช ให้
สวมครุยวิทยฐานะตามสีประจำคณะ  

  ข้อ ๖ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ่ ให้แต่งกายและปฏิบัติตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศฉบับนี้ 

  ในระหว่างพิธี ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวมครุยวิทยฐานะตามสีประจำคณะที่
กำหนดในตารางบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี ้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยที ่สถาบันเป็นผู ้จัดหาให้ 
ตลอดเวลาที่อยู่ในหอประชุมฯ โดยหน้ากากอนามัยดังกล่าว คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและผู้เชี่ยวชาญการ
ฝึกซ้อม จะแจกให้กับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ ดังนี้ 

(๑) ชิ ้นที ่ ๑ แจกให้ ณ สถานที ่ลงทะเบียนที ่แต่ละคณะกำหนด โดยผู ้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรจะต้องถอดหน้ากากอนามัยชิ้นที่ใส่มา แล้วเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยชิ้นที่สถาบัน
แจกให้ และไม่อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้รับแจกจากสถาบันเข้าหอประชุมฯ โดยเด็ดขาด 

(๒) ชิ้นที่ ๒ แจกให้ ณ บริเวณทางเข้าหอประชุมฯ โดยต้องถอดหน้ากากอนามัยชิ้นที่ 
๑ และท้ิงลงภาชนะที่สถาบันจัดให้ แล้วเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยชิ้นที่ ๒ ที่ได้รับแจกจากสถาบัน 
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(๓) ชิ้นที่ ๓ แจกให้ก่อนขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร โดยต้องถอดหน้ากาก

อนามัยชิ้นที่ ๒ และทิ้งลงภาชนะที่สถาบันจัดให้ แล้วเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยชิ้นที่ ๓ ที่ได้รับแจกจาก
สถาบัน 

  ข้อ ๗ บัณฑิตที่มีโรคประจำตัว ควรรับประทานยาป้องกันให้ครบถ้วน หากมีความจำเป็นต้องพก
ยารักษาโรคประจำตัวให้แจ้งต่อกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมทราบล่วงหน้า 

  ข้อ ๘ ห้ามนำวัตถุดังต่อไปนี้ เข้าหอประชุมฯ 
  (๑) อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 
  (๒) กระเป๋า หรือถุงทุกชนิด 
  (๓) อาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเค้ียว  
  (๔) บุหรี่ 
  (๕) วัสดุที่เป็นโลหะ 
  (๖) อาวุธ วัตถุมีคม 
  (๗) วัตถุท่ีอาจก่อให้เกิดประกายไฟทุกชนิด 

  ข้อ ๙ ข้อห้ามอ่ืน ๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   (๑) ห้ามสวมแว่นตาที่มีเลนส์สีเข้ม 
   (๒) ห้ามสวมนาฬิกาที่ข้อมือขวา ในกรณีที่สวมนาฬิกาที่ข้อมือซ้าย ต้องไม่เป็นนาฬิกา
ข้อมือที่สามารถสื่อสารหรือถ่ายภาพได้ (smart watch) 
   (๓) ห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด 
   (๔) ห้ามติดเครื่องประดับผมทุกชนิด 
   (๕) ห้ามไว้เล็บยาว 
   (๖) ห้ามทาสีเล็บ 
   (๗) ห้ามมีรอยสักตามข้อมือหรือข้อเท้า 

  ข้อ ๑๐ ห้ามนำสิ่งของพกติดตัวในขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เช่น กระดาษ ปากกา 
ดินสอ กระเป๋าสตางค์ ผ้าเช็ดหน้า กระดาษชำระ กระดาษซับมัน เครื่องสำอางทุกชนิด หน้ากากอนามัยที่ไม่ใช่
หน้ากากท่ีทางสถาบันจัดให้ 

  ข้อ ๑๑ ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่มีการเก็บรักษาหรือรับฝากทรัพย์สินของ
บัณฑิตในทุกกรณ ี

  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรายใดไม่เป็นไปตาม
ประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้เป็นกรณีพิเศษ ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของประธานคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรือผู้ที ่ได้รับมอบหมายเป็นผู้
วินิจฉัยสั่งการ และให้ถือว่าคำวินิจฉัยสั่งการนั้นเป็นที่สิ้นสุด 
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    ประกาศ  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  
 

                     (ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์) 
                 รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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บัญชีแนบท้าย 
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๒ 
ฉบบัลงวันที่               . 

 
๑ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย 
- ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืด 
-    ผู้ชายต้องไม่สวมกางเกงยีน หรือกางเกงที่รัดรูปจนเกินไป  
- ผู้หญิงต้องไม่สวมกระโปรงรัดรูป ยาว หรือสั้นจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในวันฝึกซ้อม

อาจสวมกระโปรงที่จะใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตรก็ได้ และไม่สวมกางเกง 
- ห้ามสวมรองเท้าแตะ ขอแนะนำให้สวมรองเท้าที่ใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับ

ผู้หญิงสวมรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นแบบปิดปลายเท้า  ส้นรองเท้าไม่ควรสูงหรือแหลมมากจนเกินไป 
-  สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่จัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม 
๒ การแต่งกายในวันฝึกซ้อมใหญ่ 
- การแต่งกายเหมือนวันพระราชทานปริญญาบัตร 
- ต้องสวมครุยวิทยฐานะและควรสวมรองเท้าท่ีใช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
- ข้าราชการทหาร ตำรวจ ต้องนำกระบี่มาฝึกซ้อมใหญ่ด้วย 
- ห้ามไว้เล็บยาว  และห้ามทาสีเล็บ เคลือบ ทำลวดลาย หรือติดสติ๊กเกอร์ที่เล็บ 

        - สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าที่จัดเตรียมมาเอง ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม 

๓ การแต่งกายในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
– ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

  

ภาพที่ ๑ การแต่งกาย
สำหรับข้าราชการ หรือ
พนักงานร ัฐว ิสาหกิจ
หรือพนักงานของรัฐ 

ภาพที่ ๒ การแต่งกาย
สำหรับบุคคลทั ่วไปที่
ไม ่ใช่ข ้าราชการ หรือ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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๓ ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสวยครุยวิทย
ฐานะตามสีที่กำหนดตามประกาศสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง สีประจำคณะ/หน่วยงาน ที่จัดการ
เรียนการสอน ดังนี้ 

คณะ สีผ้าคล้องคอ 
รัฐประศาสนศาสตร์ เขียวใบไม้ 
บริหารธุรกิจ แดงเลือดนก 
พัฒนาการเศรษฐกิจ ฟ้า 
สถิติประยุกต์ แสด 
คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร ม่วง 
ภาษาและการสื่อสาร ชมพู 
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ น้ำเงิน 
นิติศาสตร์ ขาว 
นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ฟ้าอมเขียว 
การจัดการการท่องเที่ยว เหลืองทอง 
วิทยาลัยนานาชาติ น้ำเงินและขาว 
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เขียวใบไม้อ่อน 

 
๕ ให้สวมหน้ากากอนามัยที่สถาบันแจกให้ตลอดพิธี และไม่อนุญาตให้นำหน้ากากอนามัย

ส่วนตัวเข้าห้องประชุมโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๖. ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่สถาบันกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือรักษาความปลอดภัยทางสุขอนามัยส่วนรวม 

----------------------------------------------------------- 

ภาพที่ ๓ การแต่งกาย
สำหรับมุสลิม 




