ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
เรื่อง การรายงานตัวของบัณฑิตทีจ่ ะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี 2560
…………………………
เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ กาหนดวัน เสด็จ พระราชทานปริญ ญาบัตรแก่ ผู้ส าเร็จการศึก ษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ภาคเหนือ
ระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีหมายกาหนดให้เข้ารับ
พระราชทานปริญ ญาบัตร ในวันศุก ร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 รอบแรก ณ หอประชุมที ปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จั งหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรได้กาหนดให้มีพิธีซ้อมรับ
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ระหว่ า งวั นที่ 6 - 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุ ม ที ปั ง กรรั ศ มี โ ชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร จัง หวัดกาแพงเพชร เพื่อให้การรายงานตัวบัณฑิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร จึงแจ้งข้อปฏิบัติ ดังนี้
ข้อ 1 บัณฑิตรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ลงทะเบียนในระบบ Online ระหว่าง
วันที่ 1๔ ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 โดยมีขั้นตอนดังนี้
(1) บัณฑิตกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทาทางเว็บไซต์
http://www.kpru.ac.th
(2) บั ณ ฑิ ต กรอกแบบยื น ยั น การลงทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต เพื่ อ เข้ า รั บ พระราชทาน
ปริญญาบัตร ทางเว็บไซต์ http://www.kpru.ac.th
(3) พิมพ์ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต และนาไปชาระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน) หรือ ทีเ่ คาน์เตอร์เซอร์วสิ ทุกสาขาทั่วประเทศไทย
พร้อมนาเอกสารการชาระเงินมายืนยันการรายงานตัวเข้าซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตรและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) ค่าใช้จ่ายชุดครุยวิทยฐานะ ชาระเงินเป็น 3 ระดับ ดังนี้
(4.1) ระดับปริญญาตรี ชาระเงินจานวน 1,000 บาท
(ค่าเช่า 500 บาท/ ค่ามัดจา 400 บาท/ เข็มตรามหาวิทยาลัยฯ
100 บาท)
(4.2) ระดับปริญญาโท ชาระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ
จานวน 1,400 บาท
(4.3) ระดับปริญญาเอก ชาระเงินค่าตัดพร้อมเข็มตรามหาวิทยาลัยฯ
จานวน 1,600 บาท
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(5) ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
ระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ชาระเงิน
จานวน 2,600 บาท รายการที่จ่าย มีดงั นี้
(5.1) ค่าดาเนินการในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
(5.2) ค่าถ่ายภาพรูปหมูบ่ ัณฑิต พร้อมกรอบหลุยส์ จานวน 2 ภาพ
- ภาพขนาด 12x24 นิ้ว
- ภาพขนาด 10x17 นิ้ว
(5.3) ค่าอาหารกลางวัน/น้าดื่ม ระหว่างฝึกซ้อม 3 มื้อ อาหารว่าง
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 มือ้
(5.4) ค่าของที่ระลึก
(5.5) งานเลี้ยงสังสรรค์ “ราตรีศรีสกั ทองฉลองบัณฑิต”
(5.6) ค่าคู่มือ
ข้ อ 2 บั ณ ฑิ ต ท่ า นใดไม่ ป ระสงค์ จ ะเข้ า รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร ให้ ก รอก ภาวะ
การมี ง านทาตามข้อ 1 (1) และพิ มพ์ แบบฯ เพื่อไปติดต่อขอรับ ใบปริญญาบัตร ที่ส านัก ส่งเสริม วิชาการและ
งานทะเบียนหลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นแล้ว
ข้อ 3 ชุดครุยวิทยฐานะที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ขอความร่วมมือบัณฑิตใช้ชุดครุย
วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่อความถูกต้องของสีชุดครุย
ข้อ 4 วันรายงานตัว วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2560 บัณฑิ ตต้องแต่ง กายชุดสุ ภาพ
ห้าม สวมเสื้อแขนกุด สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น การเกงยีนส์ กางเกงสามส่วน ร้องเท้าแตะ รองเท้าสาน และรองเท้า
รัดส้น
ข้อ 5 ในวันฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และต้องมาฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ทุกวัน หาก
ไม่ มาฝึก ซ้อ ม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ไม่ ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุม ทีปังกรรัศมี โชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ข้ อ 6 บั ณฑิ ตที่ ล งทะเบี ยนและช าระเงิน แล้ ว มหาวิ ท ยาลั ยขอสงวนสิ ท ธ์ ก ารเรีย กเงิน คื น
ทุกกรณี หากท่านต้องการทราบข้อ มูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึก ษา คุณกัญญารัตน์ คามี
โทร 083 2729013 และสอบถามเรื่องการลงทะเบียนบัณฑิตได้ที่คุณอนุวัฒน์ แนไพร โทร. 087 7285401
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

กาหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจาปี พ.ศ. 2560
ระหว่างวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2560
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
------------------วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-08.00 น.
- บัณฑิตรายตัว ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 2
แล้วเดินขึ้นห้องประชุมชั้น 3
เวลา 08.00-09.45 น.
- กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกบั บัณฑิตใหม่ทกุ ท่าน
โดย รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บญ
ุ มาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
เวลา 09.45-10.15 น.
- การแต่งกายและการฝึกซ้อมของบัณฑิต
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา
เวลา 10.15-10.30 น.
- แนะนาการตรวจเช็คบัณฑิตด้วยระบบสารสนเทศ
ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ ชั้น 3
เวลา 10.30-12.00 น.
- สาธิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 12.00-13.00 น.
- พักรับประทานอาหาร ณ บริเวณลานจอดรถ
อาคารคณะครุศาสตร์
เวลา 13.00-17.00 น.
- บัณฑิตรายงานตัวและฝึกซ้อมกลุ่มย่อย
ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
เวลา 18.00-23.00 น.
- ร่วมงาน “หนึง่ ความสาเร็จ หนึ่งความภาคภูมิใจ
บัณฑิตใหม่ KPRU”
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-09.00 น.

เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-13.30 น.
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

- ผู้บริหาร คณาจารย์ ทุกท่าน พร้อมกันเพือ่ ถ่ายภาพรูป
รวมกับบัณฑิต สวมชุดครุยวิทยฐานะ) ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 1
- บัณฑิตทุกท่าน พร้อมกันเพือ่ ถ่ายรูปหมูบ่ ัณฑิต
(สวมครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบเหมือนรับจริง)
ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ ชั้น 1
- ฝึกซ้อมกลุ่มย่อยแยกไปตามคณะต่างๆ
- พักรับประทานอาหาร
ณ บริเวณลานจอดรถคณะครุศาสตร์
- บัณฑิตเดินแถวขึ้นหอประชุมพร้อมตรวจเครื่องแต่งกาย
บัณฑิต ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ ชั้น 1-3
- ฝึกซ้อมพิธีรบั พระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ ชั้น 3

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
เวลา 07.00-08.00 น.
เวลา 08.00-08.30 น.
เวลา 09.00-10.00 น.
เวลา 10.00-12.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- บัณฑิตทุกคนรายงานตัว ตั้งแถวเพื่อสักการะพระพุทธ
วิธานปัญญาบดี (สวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบ
เหมือนรับจริง) ณ ลานพระพุทธวิธานปัญญาบดี
- เดินแถวจากลานหน้าพระพุทธวิธานปัญญาบดี
ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
- พิธีประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บัณฑิตดีเด่น
และชมวีดีทัศน์แนะนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3
- ฝึกซ้อมพิธีรบั พระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติชั้น 3
- พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ บริเวณลานจอดรถ
คณะครุศาสตร์
- ฝึกซ้อมพิธีรบั พระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่)
ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ

