


                                 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ก าหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี 

เวลา 07.00 น. – 14.30 น. 
---------------------------------------------------------------- 

   
  คณะศิลปกรรมศาสตร์  สโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับชมรมนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดท าโครงการ “สายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่ สร้างเครือข่าย
ศิลปกรรมศาสตร์” ขึ้น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. – 14.30 น. เพ่ือร่วมแสดงความยินดีกับ
บัณฑิตใหม่ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562  เป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาชีพอีกทั้งเป็นการติดตามฐานข้อมูลท าเนียบรุ่นศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ นอกจากนี้
เพ่ือให้บัณฑิตได้มีโอกาสถ่ายภาพชุดครุยวิทยะฐานะร่วมกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  การนี้จึงใคร่                  
ขอความร่วมมือให้บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์เตรียมพร้อมดังนี้ 
   1. การกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานท าของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2562 ให้นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูล
ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://supreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php  
ให้แล้วเสร็จก่อน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  
  2. แต่งกายด้วยชุดนิสิต และสวมรองเท้าที่ใช้ใส่จริงในงานพระราชทานปริญญาบัตรเพ่ือฝึกซ้อม               
และเตรียมชุดครุยเพ่ือถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในการซ้อมย่อย  วันที่ 21 พฤศจิกายน 
2563  

3. ขอให้บัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Fofa alumni "รุ่นจบปีการศึกษา 2562" สามารถแสกน QR code  

 
 

หมายเหตุ  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์ก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร (ครูเม)  
คุณนุชนารถ รอดสอาด  (พ่ีมิ้น) 
02 2600123 ต่อ 15087  

https://newsupreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php
http://commencement.swu.ac.th/dip_qni_login.php%20ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่%202
http://commencement.swu.ac.th/dip_qni_login.php%20ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่%202


ก าหนดการโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม 
ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 
ณ  ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น4 อาคารนวัตกรรม ศาตราจารย์ดร.สาโรช บัวศรี 

เวลา 07.00 น. –14.30 น. 
---------------------------------------------------------------------- 

 
07.00 น. รายงานตัวซ้อมย่อย ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บวัศรี   

   ชั้น 1 เกียรตินิยมอันดับ 1 และ 2 และสาขาวิชาศิลปศึกษา 

   ชั้น 2 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย  

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์  

   ชั้น 3 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ และสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 

   ชั้น 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชานาฏศิลป์ 

07.30 น. บัณฑิตทุกสาขาวิชาพร้อมกัน ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช  บัวศรี   

08.00 น. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่บัณฑิตใหม่ 

08.15 น. บัณฑิตรับชมวีดีทัศน์พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

08.30 น. บัณฑิตฝึกซ้อมย่อยการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

11.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่บัณฑิตใหม่ดีเด่นคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

  ตัวแทนนิสิตปัจจุบันและบัณฑิตใหม่ ร่วมร้องเพลง “หมายเลขหนึ่ง” 

11.30 น. กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์  

14.00 น. สิ้นสุดกิจกรรม 
   

 
** หมายเหตุ  
 บัณฑิตต้องเข้ารับการฝึกซ้อมย่อยให้ครบทุกครั้ง และตรงตามเวลานัดหมาย มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร 
  
 
 
 



สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563  
 

สถานที ่ สาขาวิชา 

ชั้น 1   สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 
     - กศ.บ. ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย  

 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
     - กศ.บ. ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล 
     - ศป.บ. ดนตรีสากล  

 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
     - กศ.บ. ศิลปศึกษา  

ชั้น 2 
โถงหน้าบันไดเลื่อน 

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 
     - ทัศน์ศิลป์ 
     - ศิลปวัฒนธรรม 

ชั้น 3 
โถงหน้าบันไดเลื่อน 

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
     - ผลิตภัณฑ์  
     - เครื่องประดับ  
     - แฟชั่น  

 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
     - การออกแบบสื่อสาร  

ชั้น 4  
โถงหน้าหอใหญ่ 

เกียรตินิยม อันดับ 1 กศ.บ. และ ศป.บ. 

โถงหน้าหอใหญ่ เกียรตินิยม อันดับ 2 กศ.บ. และ ศป.บ. 

โถงหน้าหอเล็ก สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
     - การแสดงและก ากับการแสดง 
     - การออกแบบเพ่ือการแสดง 

โถงหน้าหอเล็ก สาขาวิชานาฏศิลป์ 
     - นาฏศิลป์สากล 
     - นาฏศิลป์ไทย 
     - นาฏศิลป์ศึกษา  



ก าหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต แต่ละสาขาวิชา 
 

ล าดับที่ สาขาวิชา เวลาถ่ายภาพ 

1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 
     - กศ.บ. ดนตรีศึกษา – ดนตรีไทย 

11.30น. 

2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
     - การแสดงและก ากับการแสดง 
     - การออกแบบเพ่ือการแสดง 

11.45น. 

3 สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
     - ผลิตภัณฑ์ 
     - เครื่องประดับ 
     - แฟชั่น 

12.00น. 

4 สาขาวิชาศิลปศึกษา 
     - กศ.บ. ศิลปศึกษา 

12.15 

5 สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ 
     - ทัศน์ศิลป์ 
     - ศิลปวัฒนธรรม 

12.30น. 

6 สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 
     - การออกแบบสื่อสาร 

12.45น. 

7 สาขาวิชานาฏศิลป์ 
     - นาฏศิลป์สากล 
     - นาฏศิลป์ไทย 
     - นาฏศิลป์ศึกษา 

13.00 น. 

8 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 
     - กศ.บ. ดนตรีศึกษา – ดนตรีสากล 
     - ศป.บ. ดนตรีสากล 

13.15น. 

 
หมายเหตุ 
 ขอให้บัณฑิตแต่ละสาขาวิชามาพร้อมกันบริเวณสถานที่ถ่ายภาพ (จุดนัดพบ : ศูนย์ดนตรแีละการแสดง
อโศกมนตรี ชั้น 4) ก่อนเวลาถ่ายภาพ 15 นาที 

1. ขอให้บัณฑิตแต่งกายชุดนิสิต และสวมชุดครุยที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



สถานที่รับรายงานตัวระหว่าง วันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2563 

                       ณ มศว องครักษ์

  
 
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563  
ภาคเช้า ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต  
สถานที่รายงานตัว ห้อง 101 ชั้น 1 อาคารเรียนรวม  องครักษ์

รายงานตัว 08.00 น. / เดินแถว 09.00 น. / ฝึกซ้อม 10.00 น. 
 
ภาคบ่าย บัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
สถานที่รายงานตัว 3619 – 3757 ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม องครักษ์ 
   3758 – 3826 ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม องครักษ์ 
   3827 – 3883 ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม องครักษ์

   3884 – 3945 ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม องครักษ์

รายงานตัว 11.30 น. / เดินแถว 12.30น. / ฝึกซ้อม 13.30 น. 
 

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  
04.00 – 05.00 น.  รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) 
05.15 น.  เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่ 
09.00 น.  ฝึกซ้อมใหญ่ 
 
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  
04.00 – 05.00 น.  รายงานตัวสถานที่เดิม (เหมือนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) 
05.15 น.  เดินแถว 
09.00 น.  รับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อควรปฏิบัติในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 1. ในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร บริเวณมหาวิทยาลัยการจราจรจะติดขัดมาก จึงควร
มาก่อนเวลารายงานตัว และงดน ารถยนต์และพาหนะส่วนบุคคลอ่ืน ๆ เข้ามาจอดในบริเวณมหาวิทยาลั 
 2. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนต้องท าผมทรงสุภาพ ไม่ท าสีผม ตัดเล็บให้สั้น ไม่ทาสี
เล็บ ไม่ติดขนตาปลอมสี หรือขนตาแฟนซี ไม่สวมต่างหูหรือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะ และ
ห้ามสวมแหวน นาฬิกา ก าไลข้อมือ และเครื่องประดับอ่ืน ๆ 
 3. บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคน ห้ามน าโทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องมือสื่อสารหรือ
เครื่องมือติดตามตัว เข้าในอาคารบริเวณพิธีฯ 
 4. ในระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรก าลังด าเนินอยู่ ขอให้บัณฑิตทุกท่านอยู่ในความสงบและส ารวม 
ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทาน 
 5. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อเข้าสู่อาคารบริเวณพิธีฯ ให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดและค าแนะน า
ของกรรมการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ สถานที่นั้น ๆ อย่างเคร่งครัด 
 6. ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้อง
รายงานตัว 
 
การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
- การแต่งกาย วันที่ 21 และวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 บัณฑิตหญิง : ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมกระโปรง และสวมรองเท้าหุ้มส้น) 
 บัณฑิตชาย : ชุดนิสิตหรือชุดสุภาพ (สวมเสื้อเชิ้ต และสวมรองเท้าหนังหุ้มส้น) 
 
- การแต่งกาย วันที่ 23 และวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 บัณฑิตหญิง : ระดับปริญญาตรี แต่งกายเครื่องแบบนิสิต เสื้อแขนสั้น ส่วนระดับสูงกว่าปริญญาตรี สวม
เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ทั้งสองระดับต้องกลัดกระดุมคอติดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย สวมกระโปรงทรงตรงสี
กรมท่า สวมถุงน่องเต็มตัวสีเนื้อ รองเท้าหนังสีด า หุ้มส้นหัวตัด สูงไม่เกินสองนิ้ว ห้ามใส่รองเท้าส้นเข็ม ส าหรับ
ข้าราชการ พลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจ แต่งเครื่องแบบปกติขาว ตามต้นสังกัด สวมครุยวิทย
ฐานะ 
 บัณฑิตชาย : ระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรีสวมชุดสากลสีกรมท่า ทรงสุภาพ และเป็นสี
เดียวกันทั้งเสื้อและกางเกง ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตข้างในสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเทา รองเท้าหนังหุ้มส้น สีด าไม่มี
ลวดลายและโลหะ ถุงเท้าสีด า ส าหรับข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจ แต่งเครื่องแบบ
ปกติขาว ตามต้นสังกัด สวมครุยวิทยฐานะ 
 พระภิกษุสงฆ์ : ห่มจีวรสีพระราชนิยม 
 
 



ทรงผมส าหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 บัณฑิตหญิง จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่นและไม่ท าสีผม ผมยาวให้เกล้าหรือรวบ
ไว้ให้เรียบร้อย ควรเก็บผมด้านข้างใบหน้าเพ่ือความเหมาะสมสวยงามในการถ่ายภาพและถวายความเคารพ ไม่
สวมวิกหรือตาข่ายคลุมผมที่มีลวดลาย (แฟชั่น) 
 บัณฑิตชาย จัดแต่งทรงผมให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แต่งทรงผมแฟชั่น ไม่ท าสีผม ไม่ปล่อยผมยาวรุงรัง และ
ไม่ไว้หนวดเครา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ตัวอย่างทรงผมสุภาพส าหรับงานรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตหญิง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 


