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สวนท่ี 1 บริบทมหาวิทยาลัย 
 

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้ง
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยูเขตหมูบานวังยาง หมูท่ี 1 ตําบล
นครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี 421 ไร 58 ตารางวา  
 ปพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวทิยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปการศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน 392 คน 
ซ่ึงนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก  
 ปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2527    
มีผลใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ท่ีไมใชวิชาชีพครูได  
 ปการศึกษา 2529 เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก  
 ปพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง 36 แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ปพุทธศักราช 
2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ซ่ึงมีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปน สถาบันราชภัฎกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2538  
 ปการศึกษา 2541 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2543 เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ท่ี อ.แมสอด จ.ตาก ใชสถานท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคมเปน
ศูนยการศึกษาเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพ้ืนท่ี 600 ไร ของสถาบันท่ี      
ต.แมปะ อ.แมสอด จ.ตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2545 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอนเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศ
ในพระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผล
ใหสถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ปพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 
จึงมีผลบังคับ ต้ังแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ 41 แหง ท่ัวประเทศ            
มีสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  



 ปพุทธศักราช 2548 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 
 ปพุทธศักราช 2550 เปดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตร                     รัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 ปพุทธศักราช 2551 เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม      
การปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก โดยรับ
นักศึกษาท่ีเปนบุคลากรองคกรปกครองทองถ่ินจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
 ปพุทธศักราช 2552 เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตร          
การบริหารและพัฒนา รุนแรก 
 ปพุทธศักราช 2557 เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา     
รุนแรก 
 ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท้ังสิ้น 14 หนวยงาน ประกอบดวย คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการ
จัดการ คณะพยาบาลศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและ              
งานทะเบียน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 
วิสัยทัศน อัตลักษณ และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  
 
 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย : 

 
วิสัยทัศน 20 ป (2561-2580) : มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน ใหทองถ่ินมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน 5 ป (2561-2565) : มหาวิทยาลัยท่ีมีความพรอมในการเปนสถาบันอุดมศึกษา

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
 
 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย : 

บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
การผลิต  พัฒนาครู และการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 
 
 



ปรัชญาของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพ

ใหเปนขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนนท่ี
จิตสํานึกในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาท่ีมุงพัฒนาผูเรียนตามผลลัพธการเรียนรูเปนสําคัญ โดยเนนการจัดการเรียน

การสอนแบบบูรณาการกับการปฏิบัติจริงและใหชุมชนเปนแหลงเรียนรูผานกระบวนการทักษะ         
วิศวกรสังคม เพ่ือใหผูเรียนเปนผูมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต มีจิตอาสา มีความรู ความสามารถในการ
สรางสรรคผลงานท่ีนําไปพัฒนาทองถ่ิน 
 

คานิยมหลักของมหาวิทยาลัย  
K – Knowledge : สรางสรรคความรูใหม 
P – Public Service and Productivity : ใหบริการชุมชน สังคมและมีผลิตภาพท่ีดี 
R – Responsibility : ยึดถือความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
U – Unity : มีความรัก สามัคคีในองคกร 
 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย  
1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางสรรค

และการสื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปรงใสดวยหลัก       

ธรรมาภบิาล มีการพัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน 
 

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย  
1. เพ่ิมขีดความสามารถ สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

แกชุมชนและทองถ่ิน ภายใตบริบทของทองถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือเปน
ท่ีพ่ึงของทองถ่ิน 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสรางสรรคสังคม 
4. ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

 

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และ

เปนองคกรแหงนวัตกรรม 



โครงสรางองคกรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 2 บริบทหนวยงาน 
 

ประวัติสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 
 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เดิมเปนเพียงงานบริการ
วิชาการ ดําเนินการในรูปของพันธกิจหนึ่งของคณะ/ศูนย/สํานัก และมีการรวบรวมเปนงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย โดยศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกตเปนหนวยงานรับผิดชอบ ป พ.ศ. 2552  
มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่องจัดตั้งสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2552 ไวดังตอไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด  
2. สํานักประกันคุณภาพการศึกษา  
ซ่ึงในโครงสรางสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มีงานบริการวิชาการเปนองคกรหนึ่งท่ีมีภาระ

รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยฯ และแบงงานตามภารกิจ ดังนี้  
1) หนวยวางแผนและประเมินผลงานบริการวิชาการ  
2) หนวยสนับสนุนและบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
3) หนวยขอมูลสารสนเทศ  
4) หนวยพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมและฝกอบรม  
5) หนวยจัดการความรูดานบริการวิชาการ  
6) หนวยพัฒนาเครือขายองคการการบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยมีรองผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา ฝายงานบริการ
วิชาการ มีตัวแทนบุคลากรของคณะ/ศูนย/สํานัก เปนคณะกรรมการรวม และมีการบรรจุพนักมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ประจํางานบริการวิชาการ และตําแหนงนักวิชาการศึกษา ประจํางาน
บริการวิชาการ  

ป พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการปรบัเปลี่ยนโครงสรางการทํางาน และมีคําสั่งแตงตั้งบุคลากร
ปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ โดยมีหัวหนางานบริการวิชาการ และมีผูปฏิบัติงานประจําบริการวิชาการ  

ตอมามีมติ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการประชุม ครั้งท่ี 3/2557 เม่ือวันท่ี 28 
เมษายน 2557 ใหมีการจัดตั้งสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดข้ึน ซ่ึงเปนสวนงานภายใน มีฐานะ
เทียบเทาคณะ และสภามหาวิทยาลัยฯ ไดแตงตั้งผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเม่ือ
วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2558 โดยมีผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได รองผูอํานวยการสํานัก
บริการวิชาการและจัดหารายได ฝายบริการวิชาการแกสังคมและทองถ่ิน และรองผูอํานวยการสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได ฝายจัดหารายได  
 

วิสัยทัศนสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได : 
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายไดเปนหนวยงานสรางพันธกิจสัมพันธในการบริหารทรัพยากร

ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 



 พันธกิจสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได : 
1. จัดหารายไดโดยใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเปนฐาน  
2. สนับสนุนการบริการวิชาการแกชุมชนทองถ่ินและสังคม  
3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานการจัดหารายไดและการบริการวิชาการแกสังคม 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได : 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดหารายไดจากทรัพยากรของมหาวิทยาลัย  
2. พัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธ 

 

 เปาประสงคสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได : 
1. มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรทางการเงินจากแหลงตาง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผนดินและ 

งบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
2. ชุมชนไดรับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถอยางเขมแข็งและยั่งยืน 

 

วัตถุประสงคดานการบริการวิชาการ 
1. เพ่ือวางระบบการจัดการทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรระยะสั้นท่ีกอใหเกิดรายได  
2. เพ่ือบริหารจัดการดําเนินงานบริการวิชาการแกไขปญหาของทองถ่ินท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและสังคม และเปนศูนยกลางดานการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย  
3. เพ่ือกํากับและติดตามการบูรณาการโครงการบริการวิชาการแกสังคมกับพันธกิจสัมพันธของ

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย 
 

ภาระงานสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 
 สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มีภาระงานดังนี้ 

1. งานบริหารท่ัวไป 
1.1 หนวยนโยบายและแผน  

1) กําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธทางการเงิน    
แผนบริหารความเสี่ยง และแผนอ่ืน ๆ  

2) ปฏิบัติงานวิเคราะหขอมูลการขอและจัดทํางบประมาณแผนดินและงบประมาณรายได  
3) ติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการ ประจําป แผนกลยุทธทาง

การเงิน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนอ่ืน ๆ  
4) ปรับปรุงแผนกลยุทธแผนปฏิบัติราชการประจําป แผนกลยุทธ ทางการเงิน แผนบริหาร

ความเสี่ยง และแผนอ่ืน ๆ  
5) รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการประเมินของสกอ. และ สมศ.  
6) การวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษยและกรอบอัตรากําลัง  

1.2 หนวยธุรการและสารบรรณ  
1) ลงทะเบียนรบั-สง หนังสือราชการทุกประเภท  
2) บันทึกคําวินิจฉัยสั่งการ  
3) ติดตามแฟมท่ีเสนอผูบริหารและเรื่องจากหนวยงานภายในและภายนอก  



4) รางและโตตอบหนังสือราชการถึงหนวยงานภายในและภายนอก  
5) ถายเอกสารและอัดสําเนาหนังสือราชการ  
6) จัดเก็บ คนหา ทําลาย บริการยืมหนังสือและเอกสารตาง ๆ  
7) จัดทําเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Binary Documents Enterprise)  

1.3 หนวยเลขานุการ  
1) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการและบุคคลท่ีเก่ียวของ  
2) จัดทําวาระการประชุม  
3) สรุปรายงานการประชุม  
4) ติดตอประสานงาน  

1.4 หนวยจัดการทรพัยากรมนุษย  
1) กําหนดนโยบาย วางแผนทรพัยากรมนุษย และกรอบอัตรากําลัง  
2) พัฒนาทรพัยากรมนุษย  
3) ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
4) บํารุง รักษา และเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี  

1.5 หนวยการเงิน บัญชี  
1) รับ-จาย เงินคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ  
2) จัดทําบัญชี 3 มิติ และควบคุมบัญชีเงินรายไดและรายจาย  
3) จัดทํางบกําไรขาดทุน และงบดุล  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนและประจําป  
5) ตรวจสอบและเก็บหลักฐานเอกสารเก่ียวกับการเงิน  

1.6 หนวยพัสดุและครุภัณฑ  
1) กําหนดคุณลักษณะพัสดุ ครุภณัฑ  
2) จัดซ้ือ จัดจาง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ  
3) จัดทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนการดูแล ซอมแซม บํารุงรักษา 

1.7 หนวยสื่อสารองคกร  
1) ขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ  

1.1 รวบรวมขอมูลการดําเนินการงานบริการวิชาการและจัดหารายได  
1.2 ประชาสัมพันธขาวสารสํานักงานบริการวิชาการและจัดหารายไดใหเขาถึง

กลุมเปาหมาย 
1.3 ประสานงานกับสื่อตาง ๆ เพ่ือเผยแพรขอมูล ขาวสาร  
1.4 จัดทําฐานขอมูลความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของหนวยงาน บุคคลท้ังภายในและ

ภายนอก 
1.5 จัดทําฐานขอมูลงานบริการวิชาการและจัดหารายได  
1.6 จัดทําจดหมายขาวหรือสื่อประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลาย  
 
 
 
 



2) พัฒนาเครือขายการบริการวิชาการและจัดหารายได  
2.1 ประสานงานและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายในท้ังระดับคณะ ศูนย 

สํานัก ในการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ินและเครือขายการบริการวิชาการ  
2.2 สรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ 

ภาคประชาสังคม กลุมวิสาหกิจชุมชน ภาคประชาชน ฯลฯ  
2.3 จัดทําทะเบียนเครือขายการบริการวิชาการและจัดหารายได ของหนวยงานท้ัง

ภายในและภายนอก เพ่ือสงเสริมใหมีความรวมมือกับชุมชนหรือภาครัฐและเอกชนหรือหนวยงานวิชาชีพ  
 

2. งานบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น 
2.1 หนวยบริการวิชาการ  

1) วางแผนและพัฒนางานบริการวิชาการ  
1.1 สํารวจความตองการรับบริการวิชาการ  
1.2 จัดทําโครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการ  
1.3 จัดทําและพัฒนาคูมือการใหบริการวิชาการ  
1.4 โครงการพิเศษ  

2) บูรณาการงานบริการวิชาการ  
2.1 สํารวจความตองการรับบริการวิชาการ  
2.2 ประสานงานกับคณะ ศูนย สํานักในการจัดทําแผนและบูรณาการงานบริการวิชาการ

ใหสอดคลองกับพันธกิจตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  
2.3 สงเสริมการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
2.4 รวบรวม สังเคราะห ติดตามผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัยเพ่ือนําผลไปปรบัปรุง 
2.5 สงเสริมการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการไปใชในพัฒนา 

การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย  
2.6 สงเสริมใหมีการถายทอดผลงานบริการวิชาการภายในสถาบันและเผยแพรสู

สาธารณชน  
3) จัดการความรูและประเมินโครงการบริการวิชาการ  

3.1 จัดทําแผนการจัดการความรูการบริการวิชาการ  
3.2 จัดทํา/โครงการ/กิจกรรมการจัดการความรูและบริการวิชาการ  
3.3 ติดตามรวบรวมการรายงานผลการจัดกิจกรรม การจัดการความรูบริการวิชาการ 

และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ดานการจัดการความรู  
3.4 ประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการวิชาการ  
3.5 เผยแพรองคความรูแกหนวยงาน/บุคคลท้ังภายในและภายนอก  
3.6 ยกยองหนวยงาน/บุคคลดีเดนดานการจัดการความรูและงานบริการวิชาการ 

2.2 หนวยฝกอบรม  
1) ฝกอบรม  

1.1 ติดตอประสานงานกับวิทยากรภายในและภายนอกในการจัดฝกอบรมและ
สรางสรรคหลักสูตร  



1.2 ฝกอบรมทางวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาตาง ๆ ใหกับหนวยงาน/บุคคลท้ังภายใน
และภายนอก  

2) ประเมินโครงการฝกอบรม  
2.1 ติดตามและประเมินโครงการฝกอบรม  
2.2 จัดทํารายงานผลการฝกอบรม 

2.3 หนวยสรางสรรคหลักสูตรและใหคําปรึกษา  
1) พัฒนาและจัดทําหลักสูตรฝกอบรม  
2) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  
3) ประเมินหลักสูตรฝกอบรม  
4) ใหคําปรึกษาในการวิเคราะหความตองการพัฒนา จัดทําหลักสูตรฝกอบรม และ

การศึกษาดูงาน  
 

3. งานจัดหารายได 
3.1 ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารน้ําเพชร, อาคาร KPRU HOME)   

1) ใหบริการหองพัก หองประชุมสัมมนา  
2) วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ  
3) จัดทํารายรับ-รายจาย ของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของศูนยฝกประสบการณวิชาชีพทางธุรกิจ  

3.2 หนวยบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
1) ใหบริการหองประชุมสัมมนา และหองจัดเลี้ยงกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอก  
2) วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธการใหบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ  
3) จัดทํารายรับ-รายจาย ของงานใหบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของงานใหบริการหองประชุมมหาวิทยาลัยฯ  

3.3 หนวยบริการชุดครุยปริญญา  
1) ใหบริการชุดครุยปริญญา  
2) วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธการใหบริการชุดครุยปริญญา  
3) จัดทํารายรับ-รายจาย ของงานใหบริการชุดครุยปริญญา  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของงานใหบริการชุดครุยปริญญา  

3.4 รานคากิจกรรมสหกรณ  
1) จัดหาสินคาอุปโภคและบริโภค เพ่ือจําหนายใหกับนักศึกษา บุคลากร และหนวยงาน

ภายใน  
2) วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธรานคากิจกรรมสหกรณ  
3) จัดทํารายรับ-รายจาย ของงานรานคากิจกรรมสหกรณ  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของงานรานคากิจกรรมสหกรณ  

3.5 โรงอาหารและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจ  
1) ใหบริการเชาพ้ืนท่ีจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ในเชิงธุรกิจ  
2) วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธโรงอาหารและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจ  
3) ใหบริการเชาพ้ืนท่ีประกอบธุรกิจ หรือดําเนินการใชพ้ืนท่ีในการประกอบธุรกิจ  



4) จัดทํารายรับ-รายจายของงานโรงอาหารและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบธุรกิจ  
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของงานโรงอาหารและบริหารพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบ

ธุรกิจ  
3.6 น้ําดื่มเพชรราชภัฏ  

1) ติดตอประสานงานกับบริษัทเพ่ือผลิตน้ําดื่ม โดยใชแบรนดของมหาวิทยาลัย 
2) ทําการตลาดและประชาสัมพันธน้ําดื่ม  
3) จัดทํารายรับ-รายจายของงานน้ําดื่มเพชรราชภัฏ  
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปของงานน้ําดื่มเพชรราชภัฏ  



โครงสรางองคกรสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 

 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

การใหบริการชุดรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

การใหบริการชุดรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนหนวยงานหนึ่งในงานจัดหารายได 
สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จําเปนตองมีองคความรู และ  
ความเขาใจเก่ียวกับชุดรับปริญญาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงเปนชุดสําหรับใสในพิธีการ
สําเร็จการศึกษา และใสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพ่ือแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะท่ีไดจากการสําเร็จ
การศึกษา ซ่ีงมีข้ันตอนปฏิบัติงานตั้งแต การศึกษาขอมูลชุดในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร,        
การกําหนดการรับบริการเชา ตัด ชุดครุยปริญญา ชุดปกติขาว และชุดสูท, การประชาสัมพันธการใหบริการชุด
รับปริญญา, การวัดตัวตัดชุดรับปริญญาและการเลือกขนาดชุดรับปริญญา, การชําระเงินชุดรับปริญญา, 
การจัดซ้ือจัดจางในการจัดหาชุดรับปริญญา, การบรรจุชุดรับปริญญา, การรับและคืนชุดรับปริญญา และ
การรายงานและสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา ซ่ึงการปฏิบัติงานในแตละข้ันตอนตองมี
ความละเอียดรอบคอบ มีความถูกตองตามคุณวุฒิของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแตละสาขาวิชา และมี
พรอมท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และตรงตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    
ซ่ึงจะไดอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานแตละข้ันตอนดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหบริการชุดรับปริญญามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 
 



ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลชุดในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ไดกําหนดรูปแบบชุดสําหรับใชในการเขารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรใหมีลักษณะเฉพาะของตนเอง โดยจะแยกตามตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร รวมถึงการแตงกายของบัณฑิตท่ีไมไดเปนขาราชการ การแตงกายของบัณฑิตท่ีเปน
ขาราชการ การแตงกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การแตงกายของอาจารยบุคลากร และแขกผูมีเกียรติ ดังนี้ 

 
1.1 ศึกษาและปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 หมวด 6 

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ ซ่ึงระบุไวในคูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2562 ดังนี้ 
 

“มาตรา 55 ปริญญามีสามชั้น คือ  
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด. 
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม. 
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.  

มาตรา 56 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญาในสาขาวิชาท่ีมีการสอนในมหาวิทยาลัย กําหนดให
สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 57 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับ
ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเกียรตินิยมอันดับสองก็ได  

มาตรา 58 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับกําหนดใหมีประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตรสําหรับสาขาวิชาใดไดดังนี้  

(1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังท่ีไดรับปริญญาแลว  

(2) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดกอน
ถึงข้ันไดรับปริญญาตรี  

(3) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  

มาตรา 59 มหาวิทยาลัยมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักด์ิแกบุคคลซ่ึง สภามหาวิทยาลัยเห็นวา
ทรงคุณวุฒิมีคุณธรรม และมีผลงานท่ีเปนคุณูปการตอสวนรวม สมควรแกปริญญานั้น ๆ แตจะใหปริญญา
ดังกลาวแกคณาจารยประจํา ผูดํารงตําแหนงตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยหรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยในขณะท่ีดํารงตําแหนงนั้นมิไดท้ังนี้ตองไมเปนการ
ใหปริญญากิตติมศักดิ์เพ่ือแลกกับผลประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และ
หลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 60 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะหรือเข็มวิทยฐานะเปนเครื่องหมายแสดง
วิทยฐานะของผูไดรับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ
ประกาศนียบัตร และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร  และครุยประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัยก็ได   
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา



ตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงจะใชใน
โอกาสใด โดยมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย  

มาตรา 61 สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหมีตราสัญลักษณ หรือเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
ไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

มาตรา 62 สภามหาวิทยาลัยอาจออกขอบังคับใหมีเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย
นักศึกษาได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
1.2 ศึกษาและปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ซ่ึงระบุไวในคูมือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2562 ดังนี้ 

 

“มาตรา 3  ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกําแพงเพชร ดังตอไปนี้  

(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษร ยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”  

(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใช อักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.” 

(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ 
“ทล.บ.”  

(4) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใช อักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”  

(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรยีกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”  

(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”  



(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.” 

(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ “ปรัชญา

ดุษฎี บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”  

(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช อักษรยอ “ศป.ด.” และ      

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.บ.”  

(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรยีกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”  

(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”  

(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรยีกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.” 

(12) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.” และ 

“ปรัชญาดุษฎ ีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”  

(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก) เอก เรียกวา “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช อักษรยอ “สท.ด.” และ    

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”  
(ข) โท เรียกวา “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สท.ม.”  
(ค) ตรี เรียกวา “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สท.บ.”  

ท้ังนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย  

 



มาตรา 7 สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้  
(1) สาขาวิชาการบัญชี    สีฟาเทา  
(2) สาขาวิชาการศึกษา    สีฟา  
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี    สีมวง  
(4) สาขาวิชานิติศาสตร    สีขาว  
(5) สาขาวิชานิเทศศาสตร   สีน้ําตาลทอง  
(6) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    สีชมพู  
(7) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   สีน้ําตาล  
(8) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  สีแดงเลือดนก  
(9) สาขาวิชาวิทยาศาสตร    สีเหลือง  
(10) สาขาวิชาศิลปศาสตร    สีแสด  
(11) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   สีชมพูบานเย็น  
(12) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร   สีน้ําตาลสม  
(13) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร   สีเทา”  

 

1.3 ศึกษารูปแบบแถบสีครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และถูกตองตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.3.1 สีชุดครุยวิทยฐานะในการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในสาขาวิชา 
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา แสดงดังตารางท่ี 1 สปีระจําสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

 

ตารางท่ี 1 สีประจําสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สีครุยวิทยฐานะ 
ระดับปริญญาตร ี ครุศาสตรบัณฑิต  สีฟา 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สีแสด 
 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สีน้ําตาล 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สีเหลือง 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต  สีชมพู 
 นิติศาสตรบัณฑิต  สีขาว 
 บัญชีบัณฑิต  สีฟาเทา 
 เทคโนโลยีบัณฑิต  สีมวง 
 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สีแดงเลือดนก 
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต  สีชมพูบานเย็น 
 สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สีเทา 

ระดับปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สีฟา 
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สีน้ําตาล 

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สแีสด 



1.3.2 แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบสี สําหรับบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แสดงดังภาพท่ี 2 
แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาตร ี 

 
 

 

 
 

 
 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การศึกษา 
 

ชื่อยอ : ค.บ. 
 

ชื่อสี คือ สีฟา 

 

 
 

 
 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การบัญชี 
 

ชื่อยอ : บช.บ.  
 

ชื่อสี : สีฟาเทา 

 
 

 

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : ศิลปะศาสตร 
  

ชื่อยอ : ศศ.บ. 
 

ชื่อสี : สีแสด 

 
 

 

ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต  
 

สาขาวิชา : เทคโนโลย ี
 

ชื่อยอ : ทล.บ. 
 

ชื่อสี : สีมวง 

 
 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
  

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร 
 

ชื่อยอ : รป.บ. 
 

ชื่อสี : สีน้ําตาล 

 
 

 

ปริญญาศิลปะกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิจิตรศิลปและ
ประยุกตศิลป 
 

ชื่อยอ :  ศป.บ. 
 

ชื่อสี : สีแดงเลือดนก 

 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : วิทยาศาสตร  
 

ชื่อยอ : วท.บ. 
 

ชื่อสี : สีเหลือง 

 
 

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร 
 

ชื่อยอ : ศ.บ.  
 

ชื่อสี : สีชมพูบานเย็น 

 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 

สาขาวิชา : บริหารธุรกิจ 
 

ชื่อยอ : บธ.บ. 
 

ชื่อสี : สีชมพ ู

 
 

 

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : สารสนเทศศาสตร 
 

ชื่อยอ : สท.บ. 
 

ชื่อสี : สีเทา 

       

 

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : นิติศาสตร 
 

ชื่อยอ : น.บ. 
 

ชื่อสี : สีขาว 

 

  

 
ภาพท่ี 2 แถบสคีรุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวทิยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาตรี 

 



1.3.3 แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบสี สําหรับบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แสดงดังภาพท่ี 3 
แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาโท 

 
 

 

 
 

 
 

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : การศึกษา 
 

ชื่อยอ :  ค.ม. 
 

ชื่อสี : สีฟา 

 

 
 
 

 
 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร 
 

ชื่อยอ : รป.ม  
 

ชื่อสี : สีน้ําตาล 

ภาพท่ี 3 แถบสคีรุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาโท 
 

1.3.4 แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบสี สําหรับบัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก ในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แสดงดังภาพท่ี 4 
แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาเอก 
 

 
 

 

 
 

 
 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 

สาขาวิชา : ศิลปะศาสตร 
 

ชื่อยอ : ปร.ด. 
 

ชื่อสี : สีแสด 

 

 

ภาพท่ี 4 แถบสคีรุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวทิยฐานะบนแถบส ีระดับปริญญาเอก 
 

1.3.5 แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะบนแถบสี ประจําตําแหนงกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แสดงดังภาพท่ี 5 แถบสีครุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวิทยฐานะ
บนแถบสี ประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

                                         
 

ภาพท่ี 5 แถบสคีรุยวิทยฐานะและการประดับเข็มวทิยฐานะบนแถบส ีตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย 



1.4 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับบัณฑิต  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เปนเสื้อคลุมทําดวย
ผาสีดํา มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ แตกตางกันไปตามสีประจําสาขาวิชา ดังตัวอยางภาพท่ี 6 
ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

1.4.1 ตัวเสื้อ เปนเสื้อคลุมทําดวยผาสีดํายาวเหนือขอเทาประมาณ 13-15 เซนติเมตร ตัวเสื้อ
ผาอกตลอดท้ังตัว มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดคอเสื้อลงมาจนถึงชายเสื้อ และวนรอบ
ชายเสื้อ มีขลิบดิ้นสทีองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมีแถบผาสี
น้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร  

1.4.2 แขนเสื้อยาวจากหัวไหลถึงปุมขอมือหรือกลางฝามือ ปลายแขนปลอย มีสีประจํา
สาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดทอนแขนเสื้อดานบนเหนือขอศอก และวนรอบแขนเสื้อ มีแถบสีประจํา
สาขาวิชาจํานวน 1 แถบ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสีเขียวกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสี
น้ําเงินเปนสีพ้ืน และมีขลิบสีประจําสาขาวิชาอยูตรงกลางระหวางแถบผาสนี้ําเงิน กวาง 2 เซนติเมตร  

1.4.3 ปลายแขนเสื้อ มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บปลายแขนเสื้อ และวนรอบ
ปลายแขนเสื้อ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมี
แถบผาสีน้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 



1.5 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับมหาบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท  เปนเสื้อคลุมทํา
ดวยผาสีดํา มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ แตกตางกันไปตามสีประจําสาขาวิชา ดังตัวอยางภาพท่ี 7 
ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

1.5.1 ตัวเสื้อ เปนเสื้อคลุมทําดวยผาสีดํายาวเหนือขอเทาประมาณ 13-15 เซนติเมตร ตัวเสื้อ
ผาอกตลอดท้ังตัว มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดคอเสื้อลงมาจนถึงชายเสื้อ และวนรอบ
ชายเสื้อ มีขลิบดิ้นสทีองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมีแถบผาสี
น้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร  

1.5.2 แขนเสื้อยาวจากหัวไหลถึงปุมขอมือหรือกลางฝามือ ปลายแขนปลอย มีสีประจํา
สาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดทอนแขนเสื้อดานบนเหนือขอศอก และวนรอบแขนเสื้อ มีแถบสีประจํา
สาขาวิชาจํานวน 2 แถบ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสีเขียวกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสี
น้ําเงินเปนสีพ้ืน และมีขลิบสีประจําสาขาวิชาอยูตรงกลางระหวางแถบผาสนี้ําเงินกวาง 2 เซนติเมตร อยูตรง
กลางจํานวน 2 แถบ  

1.5.3 ปลายแขนเสื้อ มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บปลายแขนเสื้อ และวนรอบ
ปลายแขนเสื้อ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมี
แถบผาสีน้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



1.6 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  เปนเสื้อคลุมทํา
ดวยผาสีดํา มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ แตกตางกันไปตามสีประจําสาขาวิชา ดังตัวอยางภาพท่ี 8 
ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

1.6.1 ตัวเสื้อ เปนเสื้อคลุมทําดวยผาสีดํายาวเหนือขอเทาประมาณ 13-15 เซนติเมตร ตัวเสื้อ
ผาอกตลอดท้ังตัว มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดคอเสื้อลงมาจนถึงชายเสื้อ และวนรอบ
ชายเสื้อ มีขลิบดิ้นสทีองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมีแถบผาสี
น้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร  

1.6.2 แขนเสื้อยาวจากหัวไหลถึงปุมขอมือหรือกลางฝามือ ปลายแขนปลอย มีสีประจํา
สาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดทอนแขนเสื้อดานบนเหนือขอศอก และวนรอบแขนเสื้อ มีแถบสีประจํา
สาขาวิชาจํานวน 3 แถบ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสีเขียวกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสี
น้ําเงินเปนสีพ้ืน และมีขลิบสีประจําสาขาวิชาอยูตรงกลางระหวางแถบผาสนี้ําเงินกวาง 2 เซนติเมตร อยูตรง
กลาง จํานวน 3 แถบ  

1.6.3 ปลายแขนเสื้อ มีสีประจําสาขาวิชาทําดวยผากํามะหยี่ เย็บปลายแขนเสื้อ และวนรอบ
ปลายแขนเสื้อ มีขลิบดิ้นสีทองกวาง 1 เซนติเมตร และมีขลิบสีประจําสาขาวิชากวาง 2 เซนติเมตร และมี
แถบผาสีน้ําเงินอยูตรงกลางระหวางขลิบสีประจําสาขาวิชา กวาง 2 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 8 ชุดครุยวิทยฐานะสําหรับดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



1.7 ชุดครุยวิทยฐานะประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร เปนเสื้อคลุม
ทําดวยผาสีดํา มีสีประจําตําแหนงทําดวยผากํามะหยี่ ดังตัวอยางภาพท่ี 9 ชุดครุยวิทยฐานะประจําตําแหนง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี ้

1.7.1 ตัวเสื้อ เปนเสื้อคลุมทําดวยผาสีดํายาวเหนือขอเทาประมาณ 13-15 เซนติเมตร ตัวเสื้อ
ผาอกตลอดท้ังตัว มีสีประจําตําแหนงทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดคอเสื้อลงมาจนถึงชายเสื้อ และวนรอบ
ชายเสื้อ มีขลิบดิ้นสทีองกวาง 1 เซนติเมตร และมีแถบผาสีน้ําเงินเปนสีพ้ืน  

1.7.2 แขนเสื้อยาวจากหัวไหลถึงปุมขอมือหรือกลางฝามือ ปลายแขนปลอย มีสีประจํา
ตําแหนงทําดวยผากํามะหยี่ เย็บติดทอนแขนเสื้อดานบนเหนือขอศอก วนรอบแขนเสื้อ และวนรอบปลาย
แขนเสื้อ มีขลิบดิ้นสทีองกวาง 1 เซนติเมตร มีแถบผาสีน้ําเงินเปนสีพ้ืน  

 

 
 

ภาพท่ี 9 ชุดครุยวิทยฐานะประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 



1.8 รูปแบบเข็มวิทยฐานะ เปนรูปตรามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ทําดวยโลหะชุบเงิน
(สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป)  และทําดวยโลหะชุบทอง(สําหรับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร) สูง 5 เซนติเมตร เปนรูปวงรี 2 วงซอนกัน ระหวางวงรีสวนบนเขียน
อักษร ภาษาไทยวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร” สวนลางเขียนอักษรภาษาอังกฤษวา 
“KAMPHAENG  PHET RAJABHAT UNIVERSITY” ภายใตวงรี ดานในเปนดวงตราพระราชลัญจกรประจํา
พระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 ซ่ึงเปนรูปพระท่ีนั่งอัฐทิศประกอบ กลางวงจักรมีอักขระ
เปนอุ หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปลงโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้นตั้งอยูบนพระท่ีนั่งอัฐทิศ 
แปลความหมายวา ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผนดิน ซ่ึงใชสําหรับติดบนหนาอกท้ัง 2 ขางของชุดครุย
วิทยฐานะ แสดงดังภาพท่ี 10 เข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูที่ไดรับปริญญาตั้งแตชั้น
บัณฑิตข้ึนไป และภาพท่ี 11 เข็มวิทยฐานะสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 

ภาพท่ี 10 เข็มวิทยฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผูท่ีไดรับปริญญาตั้งแตชั้นบัณฑิตข้ึนไป 
 

 
 

ภาพท่ี 11 เข็มวิทยฐานะสําหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 



1.9 สรอยสังวาล ทําดวยโลหะชุบทอง เปนรูปเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คลอง
คอระดับหนาอก เฉพาะตําแหนงนายกสภาและอธิการบดี แสดงดังภาพท่ี 12 สรอยสังวาลตําแหนงนายก
สภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 
 
ภาพท่ี 12 สรอยสังวาล ตําแหนงนายกสภาและอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
1.10 การประดับเข็มวิทยฐานะ เพ่ือเปนการแสดงวุฒิ และถือเปนศักดิ์ และสิทธิ์ของบัณฑิต โดยผู

ท่ีไดรับปริญญาต้ังแตชั้นบัณฑิตข้ึนไป ใหประดับเข็มวิทยฐานะบนหนาอกท้ัง 2 ขาง ดานหนาของชุด      
ครุยวิทยฐานะตรงกลางบนแถบผากํามะหยี่สีน้ําเงิน โดยวัดจากตนคอยาวลงมาจนถึงหนาอกท้ัง 2 ขาง หรือ
ระหวางราวนมท้ัง 2 ขาง ดังภาพท่ี 13 การประดับเข็มวิทยฐานะดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะ 
  

 
 

ภาพท่ี 13 การประดับเข็มวิทยฐานะดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะ 



1.11 การประดับเข็มวิทยฐานะประจําตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ให
ประดับเข็มวิทยฐานะบนหนาอกท้ัง 2 ขาง ดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะตรงกลางบนแถบผากํามะหยี่สีน้ําเงิน 
โดยวัดจากตนคอยาวลงมาจนถึงหนาอกท้ัง 2 ขาง หรือระหวางราวนมท้ัง 2 ขาง ดังภาพท่ี 14 การประดับเข็ม
วิทยฐานะดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 14 การประดับเข็มวิทยฐานะดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะ 
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

1.12 การประดับสรอยสังวาลรูปแบบเครื่องหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ประจําตําแหนง
นายกสภาและอธิการบด ีใหคลองคอระดับหนาอก ดานหนาของชุดครุยวิทยฐานะ แสดงดังภาพท่ี 15       การ
ประดับสรอยสังวาลตําแหนงนายกสภาและอธิการบดี 

 

   
 

ภาพท่ี 15 การประดับสรอยสังวาลตําแหนงนายกสภาและอธิการบดี 



1.13 การสวมใสและรูปแบบชุดครุยวิทยฐานะประจําสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีและการประดับ
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บัณฑิตตองสวมชุดครุยวิทยฐานะไวดานนอกสุด โดยให 
สวมทับชุดนักศึกษา สวมทับชุดสูท และสวมทับชุดปกติขาวหรือชุดเครื่องแบบราชการตามสังกัด ดังนี้ 

1.13.1 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจําสาขาวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต คือ สีฟา แสดงดังภาพท่ี 16 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะ
สาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 16 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาครุศาสตรบัณฑิต 
 
1.13.2 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจําสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต คือ สีแสด แสดงดังภาพท่ี 17 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะ
สาขาวิชาศิลปศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 17 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาศิลปศาสตรบณัฑิต 
 



1.13.3 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คือ สีน้ําตาล แสดงดังภาพท่ี 18 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและ
ประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 18 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

1.13.4 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต คือ สีเหลือง แสดงดังภาพท่ี 19 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็ม
วิทยฐานะสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 19 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาวิทยาศาสตรบณัฑิต 
 



1.13.5 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต คือ สีชมพู แสดงดังภาพท่ี 20 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็ม
วิทยฐานะสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 20 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
 

1.13.6 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต คือ สีขาว แสดงดังภาพท่ี 20 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับ         
เข็มวิทยฐานะสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 20 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชานิติศาสตรบัณฑิต 
 
 



1.13.7 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต คือ สีฟาเทา แสดงดังภาพท่ี 21 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทย
ฐานะสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

 

 
 
ภาพท่ี 21 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 

 
1.13.8 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตร ีประจําสาขาวิชา

เทคโนโลยีบัณฑิต คือ สีมวง แสดงดังภาพท่ี 22 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชา
เทคโนโลยีบัณฑิต 

 

 
 
ภาพท่ี 12 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต 
 



1.13.9 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจําสาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คือ สีแดงเลือดนก แสดงดังภาพท่ี 23 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็ม
วิทยฐานะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 23 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
 

1.13.10 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต คือ สีชมพูบานเย็น แสดงดังภาพท่ี 24 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและ
ประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 24 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 



1.13.11 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาตรี ประจํา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต คือ สีเทา แสดงดังภาพท่ี 25 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับ
เข็มวิทยฐานะสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 25 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
 
1.14 การสวมใสและรูปแบบชุดครุยวิทยฐานะในระดับปริญญาโทและการประดับเข็มวิทยฐานะ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มหาบัณฑิตตองสวมชุดครุยวิทยฐานะไวดานนอกสุด เชนเดียวกับ
บัณฑิต โดยใหสวมทับชุดนักศึกษา สวมทับชุดสูท และสวมทับชุดปกติขาวหรือชุดเครื่องแบบราชการตาม
สังกัด ดังนี้ 

1.14.1 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาโท ประจํา
สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต  คือ สีฟา  แสดงดังภาพท่ี  26  การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับ
เข็มวิทยฐานะสาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 
 

ภาพท่ี 26 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต 



1.14.2 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะในระดับปริญญาโท ประจํา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คือ สีน้ําตาล แสดงดังภาพท่ี 27 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและ
ประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 27 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

1.15 การสวมใสและรูปแบบชุดครุยวิทยฐานะในระดับปริญญาเอกและการประดับเข็มวิทยฐานะ 
ประจําสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คือ สีแสด แสดงดังภาพท่ี 28 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับ
เข็มวิทยฐานะสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

 
 

ภาพท่ี 28 การสวมใสชุดครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะสาขาวิชาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 
 



1.16 ศึกษาขอมูลการแตงกายของบัณฑิตท่ีไมไดเปนขาราชการ  
1.16.1 บัณฑิตชาย  

(1) เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไมมีลวดลาย คอเชิ้ตปลายแหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดท่ี 
ขอบกางเกงทับไดเรียบรอยสวมสายเสื้อไวในกางเกง  

(2) สูทแบบสากล ทรงสุภาพ สีกรมทา  
(3) กางเกงขายาวแบบสากล ทรงสุภาพ เนื้อผาเรียบ สีเดียวกับสูท  
(4) เนคไทสัญลักษณมหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกําหนด)  
(5) เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณมหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกําหนด)  
(7) ถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย  
(8) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและเครื่องตกแตงโลหะ  
(9) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(10) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  

1.16.2 บัณฑิตหญิง  
(1) เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไมมีลวดลายและรัดตึง มีความหนาพอสมควร ปกเสื้อคอเชิ้ตปลาย

แหลม ตัวเสื้อยาวเลยสะเอวขนาดท่ีกระโปรงทับไดเรียบรอย กลัดกระดุม ดุนตรามหาวิทยาลัย ทุกเม็ด 
(รวมคอเสื้อ) และติดเข็มตรามหาวิทยาลัย  

(2) กระโปรงทรงเอ เนื้อผาเรียบ สีกรมทา ยาวคลุมเขา  
(3) เข็มขัด สายเข็มขัด สัญลักษณมหาวิทยาลัย (ตามแบบมหาวิทยาลัยกําหนด)  
(4) ถุงนองสีเนื้อไมมีลวดลายชนิดเต็มตัว 
(5) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและเครื่องตกแตงโลหะ  
(6) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(7) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  
(8) บัณฑิตท่ีตองสวมชุดคลุมทอง ใหใชเสื้อเชิ้ต สีขาว ตอกระโปรงสี กรมทา ติดซิปหลัง 

โดยมีรูปแบบการแตงกายของบัณฑิตท่ีไมไดเปนขาราชการดังภาพท่ี 29 เครื่องหมายบัณฑิต
ชายและบัณฑิตหญิง และภาพท่ี 30 รูปแบบชุดบัณฑิตชาย และชุดบัณฑิตหญิง  

 

   
 

ภาพท่ี 29 เครื่องหมายบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง 

เครื่องหมายบัณฑิตชาย เครื่องหมายบัณฑิตหญิง 



 
 

ภาพท่ี 30 รูปแบบชุดบัณฑิตชาย และชุดบัณฑิตหญิง 
 
1.17 ศึกษาขอมูลการแตงกายของบัณฑิตท่ีเปนขาราชการ  

1.17.1 ขาราชการพลเรือนสามัญ ชาย 
(1) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไมสวมหมวก 
(2) เครื่องหมายตามตนสังกัดกําหนด 
(3) ถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย  
(4) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและเครื่องตกแตงโลหะ  
(5) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(6) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  

1.17.2 ขาราชการพลเรือนสามัญ หญิง 
(1) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว ไมสวมหมวก 
(2) เครื่องหมายตามตนสังกัดกําหนด 
(3) ถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย  
(4) สวมรองเทาหุมสนสีดํา ไมเปดหัว ไมมีลวดลาย สวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว  
(5) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(6) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  
โดยมีรูปแบบการแตงกายของบัณฑิตท่ีเปนขาราชการ แสดงดังภาพท่ี 31 รูปแบบชุดปกติ

ขาวของบัณฑิตชาย และชุดชุดปกติขาวของบัณฑิตหญิง 
 



 
 
ภาพท่ี 31 รูปแบบชุดปกติขาวของบัณฑิตชาย และชุดชุดปกติขาวของบัณฑิตหญิง 
 

1.18 ศึกษาขอมูลการแตงกายวาท่ีรอยตรี ขาราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร 
1.18.1 การแตงกายวาท่ีรอยตรี ขาราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร ชาย 

(1) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว (ทหารบก ปกปดกระเปาเปนรูปใบโพธิ์คว่ํา) (ทหารเรือ
เหมือนขาราชการพลเรือน) และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ ดังนี้  

(1.1) บาอินธนูตามชั้นยศ  
(1.2) เครื่องหมายเหลาติดท่ีคอเสื้อขวา  
(1.3) เครื่องหมายนก ติดคอเสื้อซาย  
(1.4) อกซายติดเครื่องหมายแพรแถบ(สัญญาบัตร)  
(1.5) กระดุมเสื้อใชของกองทัพบก สีทอง  
(1.6) ปกผูโดดรมพาราเซลติด/กระโดดหอใหติดหนาอกซาย 
(1.7) กระบี่(ตามเหลาท่ีสังกัด เชน บก เรือ อากาศ ตํารวจ)  
(1.8) สายโยงกระบี่(สามชาย) ตัวขอเก่ียวตองพับเพ่ือคลองกระบี่ได  
(1.9) ถุงมือใชสีขาวลวน  
(1.10) ปายชื่อแบบโลหะ แบบ 1 แถว(ชื่อภาษาไทย) ขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 

7.5 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร  
(1.11) รองเทาหนังแบบทหาร แบบผูกเชือก หรือแบบฮาฟ 

(2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา(ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(3) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา(ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  
(4) คาดกระบี่กับสายกระบี่ 
(5) นําถุงมือสีขาวไปดวย  



1.18.2 การแตงกายวาท่ีรอยตรี ขาราชการตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร หญิง 
(1) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว (ทหารบก ปกปดกระเปาเปนรูปใบโพธิ์คว่ํา) (ทหารเรือ

เหมือนขาราชการพลเรือน) และมีเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบและกระบี่ 
(1.1) บาอินธนูตามชั้นยศ  
(1.2) เครื่องหมายเหลาติดท่ีคอเสื้อขวา  
(1.3) เครื่องหมายนก ติดคอเสื้อซาย  
(1.4) อกซายติดเครื่องหมายแพรแถบ(สัญญาบัตร)  
(1.5) กระดุมเสื้อใชของกองทัพบก สีทอง  
(1.6) ปกผูโดดรมพาราเซลติดหนาอกขวา สวนปกกระโดดหอใหติดหนาอกซาย(เทานั้น) 
(1.7) ปายชื่อแบบโลหะ  แบบ 1 แถว(ชื่อภาษาไทย) ขนาดกวาง 2.5 เซนติเมตร ยาว 

7.5 เซนติเมตร และหนา 0.1 เซนติเมตร 
(1.8) สวมรองเทาหุมสนสีดํา ไมเปดหัว ไมมีลวดลาย สวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว 

(2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(3) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  

โดยมีรูปแบบการแตงกายวาท่ีรอยตรี สําหรับบัณฑิตท่ีสําเร็จวิชาทหารชั้นปท่ี 5 ขาราชการ
ตํารวจและทหาร ชั้นสัญญาบัตร แสดงดังภาพท่ี 32 รูปแบบการแตงกายวาท่ีรอยตรีของบัณฑิตชาย และ
การแตงกายวาท่ีรอยตรีของบัณฑิตหญิง 

 

 
 

ภาพท่ี 32 รูปแบบการแตงกายวาท่ีรอยตรีของบัณฑิตชาย และการแตงกายวาท่ีรอยตรีของบัณฑิตหญิง 
 



1.19 ศึกษาขอมูลการแตงกายของบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
1.19.1 บัณฑิตกิตติมศักดิ์ชาย  

(1) สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถาเปนขาราชการ) หรือสวมชุดขอเฝา หรือชุดสูทสีกรมทา 
หรือชุดสูทสีสุภาพ  

(2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(3) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและเครื่องตกแตงโลหะ 
(4) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  

1.19.2 บัณฑิตกิตติมศักดิ์หญิง  
(1) สวมเครื่องแบบปกติขาว (ถาเปนขาราชการ) หรือสวมชุดขอเฝา หรือชุดสากลนิยม หรือ

ชุดไทยพระราชทาน  
(2) สวมรองเทาหุมสนสีดํา ไมเปดหัว ไมมีลวดลาย สวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว  
(3) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒิการศึกษา (ความยาวประมาณครึ่งนอง)  
(4) ติดบัตรประจําตัวบัณฑิตไวท่ีหนาอกดานขวา (ต่ํากวาเข็มวิทยฐานะ)  

1.20 ศึกษาขอมูลการแตงกายของอาจารย บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ  
1.20.1 การแตงกายของอาจารย และบุคลากร 

(1) ผูปฏิบัติหนาท่ีภายในอาคารพิธี สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา  
(2) ผูปฏิบัติหนาท่ีกํากับแถวบัณฑิต และนั่งเปนเกียรติ สวมเครื่องแบบชุดปกติสีขาว หรือ

ชุดขอเฝาและสวมครุยวิทยฐานะ  
(3) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและไมเปดหัว หรือเครื่องตกแตงโลหะ  
(4) อาจารย และบุคลากรหญิงสวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว  
(5) ติดบัตรอนุญาต  

1.20.2 การแตงกายของแขกผูมีเกียรติ  
(1) ชาย  

(1.1) เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา หรือชุดสูทสากลนิยม  
(1.2) รองเทาหนัง หุมตลอดเทา สีดําลวนไมมีลวดลายและเครื่องตกแตงโลหะ 
(1.3) สวมครุยวิทยฐานะ (ถามี)  
(1.4) ติดบัตรอนุญาต   

(2) หญิง  
(1.1) เครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝา หรือชุดไทยพระราชทาน หรือชุดสากลนิยม  
(1.2) สวมรองเทาหุมสนสีดํา ไมเปดหัว ไมมีลวดลาย สวมถุงนองสีเนื้อชนิดเต็มตัว  
(1.3) สวมครุยวิทยฐานะ (ถามี) 
(1.4) ติดบัตรอนุญาต 

1.21 ศึกษาขอมูลบัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก หากบัณฑิตมีความประสงคจะแตงกาย ตาม
ระเบียบของศาสนาสามารถกระทําได โดยแตงกายตามระเบียบของศาสนา (ใชผาคลุมผมสีดํา) ภาพท่ี 33 
รูปแบบการแตงกายบัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก 

 



 
 

ภาพท่ี 33 รูปแบบการแตงกายบัณฑิตมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิก 
 

ปญหา : บัณฑิตสวนใหญไมทราบวาตนเองจบสาขาอะไร ทราบแตวาอยูคณะอะไร ทําให ไม
สามารถบอกไดวาตนเองต องใชครุยวิทยฐานะสาขาอะไร 

แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีทําการสอบขอมูลบัณฑิตวาบัณฑิตจบคณะอะไรหรือเรียน
เก่ียวกับอะไรมา เจาหนาท่ีจึงไดชี้แจงทําความเขาใจใหบัณฑิตทราบวา บัณฑิตจบสาขาวิชาอะไร และใชสี
ครยุวิทยฐานะอะไร  

ขอเสนอแนะ : ควรใหบัณฑิตนําวุฒิการศึกษาท่ีตนเองจบการศึกษามาประกอบในการจองชุดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดการรับบริการเชา การตัด ชุดรับปริญญา 
 
 กําหนดการในการพระราชทานปริญญาบัตรจะถูกกําหนดข้ึนเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ไดรับหนังสือราชการจากสํานักงานท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเสด็จฯ พระราชทาน
ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ โดยกองกิจการในพระองค 904 
จะกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการพระราชทานปริญญาบัตร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะ
เปนผูกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการจัดพิธีฝกซอมพระราชทานปริญญาบัตร ผูปฏิบัติหนาท่ีในการ
ใหบริการรับเชา ตัด ชุดครุยปริญญา ชุดปกติขาว และชุดสูท รวมถึงเครื่องหมายวิทยฐานะและเครื่องแตง
กายบัณฑิต ตองเตรียมการจัดชุดใหพรอมและเพียงพอสําหรับบัณฑิต โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 
 2.1 ปฏิบัติตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานซอม
รับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ซ่ึงคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจะกําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี ในการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร รวมถึงหนาท่ีรับผิดชอบในแตละฝาย ดังภาพท่ี 34 
ตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

 2.2 จัดทําแผนและกําหนดการใหบริการชุดรับปริญญาแกบัณฑิตผู ท่ีประสงคจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร หรือผูท่ีตองการสั่งจอง ดังตารางท่ี 2 แผนการใหบริการชุดรับปริญญา 



ตารางท่ี 2 แผนการใหบริการชุดรับปริญญา 
 

ท่ี กําหนดการ เดือน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 กําหนดการราคาการเชา ตัด ชุดรับปริญญา             
2 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักสงเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน เพ่ือสอบถามจํานวนบัณฑิต 
            

3 กําหนดวัน เวลา สถานท่ี ใหบริการเชา ตัด ชุดรับปริญญา             
4 ตรวจนับและตรวจสอบชุดครุยวิทยฐานะใหเชา             
5 ทําความสะอาดชุดครุยวิทยฐานะใหเชา             
6 ประชาสัมพันธ วัน เวลา การเชา ตัด ชุดรับปริญญา             
7 เปดรับจองการเชา ตัด ชุดรับปริญญา ผานเว็บไซต สํานักบริการวิชาการ

และจัดหารายได  
            

8 จัดทําเรื่องจัดซ้ือ-จาง ในการจางตัดชุดรับปริญญา             
9 ประสานงานกับผูรับจางตัดชุดรับปริญญา             
10 การตรวจรับชุดรับปริญญากับผูรับจาง             
11 บรรจุชุดรับปริญญาตามรายชื่อบัณฑิต             
12 แจกชุดรับปริญญาท่ีบรรจุเรียบรอยแลวใหกับบัณฑิต             
13 รับคืนชุดรับปริญญาและคืนเงินประกันชุดรับปริญญา             
14 ทําความสะอาดชุดครุยวิทยฐานะท่ีบัณฑิตนํามาคืนพรอมจัดเก็บชุดครุย

วิทยฐานะ 
            

15 สรุปงบประมาณการเชา ตัด ชุดรับปริญญา             
16 รายงานและนําสงงบประมาณรายรับ-รายจายใหมหาวิทยาลัย             



2.3 ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กองพัฒนานักศึกษา สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือสอบถามขอมูลจํานวนของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา และมีความประสงคจะเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  

2.4 จัดทํารายชื่อบัณฑิตแตละสาขาวิชา ตามท่ีไดรับแจงจากสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดเตรียมชุดครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะใหเพียงพอในการใหบริการ
บัณฑิต 

2.5 ประสานงานรานผูรับจาง เพ่ือสอบถามราคาในการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ตัดชุดสูท และชุด
ปกติขาว สําหรับใชเปนขอมูลในการกําหนดราคากลาง 

2.6 กําหนดราคาการรับเชา การตัด ชุดครุยวิทยฐานะแตละระดับ ชุดสูท และชุดปกติขาว พรอม
กําหนดราคาคาประกันชุด และราคาเข็มวิทยฐานะ เพ่ือใหบัณฑิตไดทราบราคาการเชา ตัด ชุดรับปริญญา 
ดังตารางท่ี 3 การกําหนดราคาการเชา ตัดชุดรับปริญญา 

 
ตารางท่ี 3 การกําหนดราคาการเชา ตัดชุดรับปริญญา 
 

รายการ คาเชา (Rent) ราคาตัด (Buy) 
ชุดครุยบัณฑิต (Bachelor) 900 บาท แบงเปน 

- คาเชา 300 บาท  
- ประกัน 500 บาท  
- เข็มครุยวิทยฐานะ 100 บาท 
 

1,000 บาท แบงเปน 
- คาตัด 900 บาท 
- เข็มครุยวิทยฐานะ 100 บาท 

ชุดครุยมหาบัณฑิต (Master) - 1,400 บาท แบงเปน 
- คาตัด 1,300 บาท 
- เข็มครุยวิทยฐานะ 100 บาท 
 

ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต (Doctor) - 1,700 บาท แบงเปน 
- คาตัด 1,600 บาท 
- เข็มครุยวิทยฐานะ 100 บาท 
 

ชุดสูท (Suit) 1,600 บาท แบงเปน 
- คาเชา 600 บาท  
- ประกันเชา 1,000 บาท  
- ประกันจอง 100 บาท 
 

คาตัด 2,500 บาท 
 

ชุดปกติขาว 1,700 บาท แบงเปน 
- คาเชา 700 บาท  
- ประกัน 1,000 บาท  
- ประกันจอง 100 บาท 
(ไมรวมเครื่องหมาย) 
 

คาตัด 3,000 บาท 
(ไมรวมเครื่องหมาย) 

 

หมายเหตุ : ราคาชุดข้ึนอยูกับการจัดหาผูรับจางในการดําเนินงานตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 



2.7 รายงานรายละเอียดเก่ียวกับการใหบริการชุดรับปริญญากับคณะกรรมการงานจัดหารายได
และผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ในเรื่องของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในแต
ละสาขาวิชา จํานวนชุดครุยวิทยฐานะท่ีมีความพรอมสําหรับใหเชา การกําหนดราคาในการเชาชุดครุยวิทย
ฐานะ การกําหนดราคาในการสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ การกําหนดราคาเข็มวิทยฐานะ การจัดหาชุดครุยให
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร การประสานงานกับผูรับจาง รวมถึงแนวทางการ
ประสานงานหนวนงานอ่ืนๆ 
 

ปญหา : ราคาการตัดชุดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ข้ึนอยูกับเศรฐกิจของผู
ประกอบในแตละป 

แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีมีการประสานงานเพ่ือตอรองราคาชุดใหมีราคาท่ีต่ํา แตตองมี
คุณภาพ 

ขอเสนอแนะ : เจาหนาท่ีทําการประสานสานกับผูประกอบการหลายจํานวนไมนอย 3 ราย เพ่ือ
แนวทางในการสืบราคาเบื้องตน กอนนําเสนอผูบริหารเพ่ือกําหนดอัตราคาชุดแตละชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 3 การประชาสัมพันธการใหบริการชุดรับปริญญา 
  
 การประชาสัมพันธการใหบริการชุดรับปริญญา ในการรับตัด การเชา ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติ
ขาว และชุดสูท เพ่ือใหผูท่ีสําเร็จการศึกษาท่ีมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ไดทราบ
กําหนดการในการเปดใหบริการ เพ่ือใหบัณฑิตไดมีพรอมสําหรับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 
 3.1 จัดทําขอมูลการประชาสัมพันธ  การรับเชาหรือตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสูท และชุดปกติขาว กําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ในการ
ใหบริการแกบัณฑิต ขอมูลเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงประกอบดวย ชื่อ และเบอรโทรศัพท 
 3.2 จัดทํารูปแบบการประชาสัมพันธ  โดยใชโปรแกรม  Adobe Photoshop  ในการจัดเรียง
ขอมูล และตกแตงภาพใหสวยงาม จากนั้นจัดเก็บในรูปแบบไฟลขอมูล ดังตัวอยางภาพท่ี 35 รูปแบบการ
ประชาสัมพันธการเปดรับบริการเชา-ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

 
 
ภาพท่ี 35 รูปแบบการประชาสัมพันธการเปดรับบริการเชา-ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 

 
 3.3 สงไฟลขอมูลรูปแบบการประชาสัมพันธการเปดรับบริการเชา-ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว 
และชุดสูท ท่ีไดจัดทําไวตามขอ 3.2 เพ่ือนําขอมูลเขาสูระบบเว็บไซตในการประชาสัมพันธโดยผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

3.3.1 สงไฟลขอมูลใหกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในงานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส ศูนย
คอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเปนผูดูแลเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือขอความอนุเคราะหในการนําขอมูลประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร (https://www.kpru.ac.th) ดังตัวอยางภาพท่ี 36 การประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 



 
 

ภาพท่ี 36 การประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

(1) ผู ใชบริการสามารถเขาไปท่ี เว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยพิมพ  
https://www.kpru.ac.th บนแถบท่ีแสดง URL จากนั้นจะปรากฏหนาตางเว็บไซตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซ่ึงจะแสดงไวบริเวณประชาสัมพันธแบบชนิดเลื่อนของเว็บ ผูใชบริการสามารถเลื่อนดูประกาศ
การประชาสัมพันธการเปดรับบริการเชา-ตัด ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูทไดทันที 

(2) ผูใชบริการสามารถคลิกท่ีรูปภาพการประชาสัมพันธ จากนั้นจะปรากฎหนาตาง
ประชาสัมพันธข้ึน ดังตัวอยางภาพท่ี 37 เขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 37 เขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1 

2 



 3.3.2 สงไฟลขอมูลใหกับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานผูแลเว็บไซตสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายได เพ่ือนําขอมูลประชาสัมพันธผานเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได (https://asl.kpru.ac.th)  
ดังภาพท่ี 38 การประชาสัมพันธผานเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ดังนี้ 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 38 การประชาสัมพันธผานเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 



(1) ผูใชบริการสามารถเขาไปท่ีเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได โดยพิมพ 
https://asl.kpru.ac.th  บนแถบท่ีแสดง URL จากนั้นจะปรากฏหนาตางสํานักบริการวิชาการและจัดหา
รายไดแสดงข้ึนมา 

(2) ผูใชบริการเลือกคลิกเมนูจัดหารายได จะปรากฏเมนูยอยข้ึนมา  
(3) ใหคลิกเลือกท่ีบริการชุดครุยปริญญาบัตร มรภ.กพ. จากนั้นจะปรากฏหนาตางการใช

บริการชุดครุยปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  ผูใชบริการสามารถเลื่อนดูหนาเว็บได  ดัง
ภาพท่ี 39 การเขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได  

 

 
 

ภาพท่ี 39 การเขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเว็บสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 

3.3.3 สงไฟลขอมูลใหกับผูแลเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือนําขอมูล
ประชาสัมพันธผานเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร(https://www.facebook.com/kprupr) 
ดังตัวอยางภาพท่ี 40 การประชาสัมพันธผานเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 40 การประชาสัมพันธผานเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

1 
2 

3 



(1) ผูใชบริการสามารถเขาไปท่ีเว็บ Facebook โดยพิมพคําวา https://www.facebook.com 
บนแถบท่ีแสดง URL จากนั้นจะปรากฏหนาตาง Facebook แสดงข้ึนมา ใหทาน Login ดวย User Name 
และ Password ของทานเอง 

(2) ผูใชบริการเลือกคลิกเมนูคนหา และพิมพชื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จะ
ปรากฏเมนูยอยข้ึนมาเพจดานขาง  

(3) ใหคลิกเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จากนั้นจะปรากฏหนาตางเพจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

(4) ผูใชบริการสามารถเขาไปคนหาขอมูลหรือเลื่อนดูขอมูลการประชาสัมพันธผานเพจ 
Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังภาพท่ี 41 การเขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเพจ 
Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 41 การเขาดูระบบการประชาสัมพันธผานเพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

ปญหา : บัณฑิตอานขอความประชาสัมพันธไมเขาใจ จึงไดโทรมาสอบถามขอมูลเพ่ิมจากเจาหนาท่ี
เปนประจํา และบัณฑิตบางทานอยูตางจังหวัดไมสามารถมาวัดตัวตัดชุดไดดวยตนเอง 

แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีใหขอมูลกับบัณฑิตในเรื่องท่ีไมเขาใจเก่ียวกับขอมูลการตัดเชาชุด 
ขอเสนอแนะ : ควรใสรายละเอียดขอมูลตางใหครบถวน เพ่ือลดปญหาท่ีบัณฑิตไมเขาใจในขอมูล 

 
 
 
 
 
 

2 

1 

3 



ข้ันตอนที่ 4 การวัดตัวตัดชุดรับปริญญาและการเลือกขนาดชุดรับปริญญา 
 
 การวัดตัวตัดชุดรับปริญญาและการเลือกขนาดชุดรับปริญญา ไดแก ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว 
และชุดสูท ในข้ันตอนการวัดตัวตัดชุดรับปริญญาและการเลือกขนาดชุดรับปริญญามีความสําคัญเปนอยาง
ยิ่ง เพ่ือใหบัณฑิตสวมใสชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท มีความถูกตองเหมาะสม สรางความ
ม่ันใจใหกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในการสวมใสไดอยางพอดีตัวและเพ่ิมความสงางาม โดยท่ี
ชุดไมใหญเกินหรือเล็กเกิน ซ่ึงบัณฑิตสามารถเขามาดําเนินการวัดตัวและเลือกขนาดชุดรับปริญญาใน
สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองมีความรูและทักษะเก่ียวกับการใชเครื่องมือในการวัด
ขนาดรูปรางของบัณฑิต ตองทราบเทคนิค และวิธีการวัดรางกายเบื้องตน 
 
 4.1 การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณในการวัดเพ่ือตัดชุดรับปริญญา เชน สายวัด กรรไกร กระดาษ
จดบันทึกขอมูล ปากกาหรือดินสอ เปนตน 

4.1.1 สายวัด ใชในการวัดสัดสวนขนาดรูปรางบัณฑิต อาจมีขนาดความยาว 150 เซนติเมตร 
หรือ 60 นิ้ว เปนเสนแบนๆ ทําดวยไฟเบอรกลาสเทป หรือทําดวยผาเทป บนสายวัดจะมีตัวเลขท้ัง 2 ดาน 
ดานหนึ่งมีหนวยวัดเปนหลักนิ้ว อีกดานหนึ่งมีหนวยวัดเปนหลักเซนติเมตร ดังภาพท่ี 42 สายวัด 

 

 
 

ภาพท่ี 42 สายวัด 
 

4.1.2 กรรไกรหรือกรรไกรตัดเสนดาย  ใชสําหรับตัดเศษดายจากรอยเย็บตะเข็บตางๆ  ตาม
ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท เพ่ือเก็บรายละเอียดรอยตะเข็บของเสนดายท่ีติดมากับชุด ซ่ึงบาง
ชุดชางเย็บผาเก็บไมหมด ใหมีความเรียบรอยสวยงาม ดังภาพท่ี 43 กรรไกรและกรรไกรตัดเสนดาย 

 
 
 



 
 

ภาพท่ี 43 กรรไกรตัดผาและกรรไกรตัดเสนดาย 
 

4.1.3 กระดาษ และปากกาหรือดินสอ ใชสําหรับจดบันทึกขอมูลการวัดขนาดไซสของบัณฑิต 
เพ่ือปองกันการลืมตัวเลข ในขณะท่ีกําลังวัดตัว ดังภาพท่ี 44 กระดาษ และปากกาหรือดินสอ 
 

 
 

ภาพท่ี 44 กระดาษ และปากกาหรือดินสอ 
 



4.2 การตัดชุดรับปริญญา ไดแก ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ดวยการใชเครื่องมือ
และอุปกรณในการวัดรางกายของบัณฑิต ในข้ันตอนนี้ผูปฏิบัติงานตองทราบเทคนิคและวิธีการวัดรางกาย
เบื้องตน เชน การวัดความยาวไหล การวัดความยาวแขน การวัดความยาวเสื้อครุย เปนตน 

4.2.1 การวัดความยาวไหล ( A - B ) วัดจากปุมกระดูกไหลท้ังสองขาง ไมควรวัดจากเสื้อท่ี
สวมใส เพราะจะทําใหไหลกวางเกินไป ตัวอยางการวัดความยาวไหลระหวางจุด A ถึงจุด B ดังภาพท่ี 45 
การวัดความยาวไหล  

 
 

 
 

ภาพท่ี 45 การวัดความยาวไหล 
 

4.2.2 การวัดความยาวแขน โดยวัดจากปุมกระดูกตนคอผานหัวไหล ศอก ถึงปุมขอมือ ดังนี้ 
ก. บัณฑิตหญิง ใหทําการวัดความยาวแขนจากปุมกระดูกตนคอผานหัวไหล ศอก     

ถึงปุมขอมือ และไมควรเกินขอมือ ตัวอยางการวัดความยาวแขนจากจุด C ถึงจุด D ดังภาพท่ี 46 การวัด
ความยาวแขนบัณฑิตหญิง และการวัดความยาวแขนบัณฑิตชาย 

ข. บัณฑิตชาย วัดความยาวแขนจากปุมกระดูกตนคอผานหัวไหล ศอก ถึงปุมขอมือ  
ไมควรเกินขอมือ โดยวัดเลยขอมือไปถึงกลางมือ ตัวอยางการวัดความยาวแขนจากจุด C ถึงจุด E  ดังภาพท่ี 
ภาพท่ี 46 การวัดความยาวแขนบัณฑิตหญิง และการวัดความยาวแขนบัณฑิตชาย 

 

A B 



 

 
 

 
ภาพท่ี 46 การวัดความยาวแขนบัณฑิตหญิง และการวัดความยาวแขนบัณฑิตชาย 

 
4.2.3 การวัดความยาวเสื้อครุยวิทยฐานะ โดยวัดจากปุมกระดูกตนคอถึงก่ึงกลางหนาแขงหรือ

นอง ดังนี้ 
ก. บัณฑิตหญิง ใหทําการวัดความยาวจากปุมกระดูกตนคอถึงก่ึงกลางนอง สูงจากพ้ืน

ประมาณ  13  นิ้ว ตัวอยางการวัดความยาวเสื้อครุยจากจุด  F  ถึงจุด  G  ดังภาพท่ี 47 การวัดความยาว
เสื้อครุยบัณฑิตหญิง 

ข. บัณฑิตชาย ใหทําการวัดความยาวจากปุมกระดูกตนคอถึงก่ึงกลางหนาแข็ง สูงจาก
พ้ืนประมาณ  10  นิ้ว  ตัวอยางการวัดความยาวเสื้อครุยจากจุด H  ถึงจุด I ดังภาพท่ี 48 การวัดความยาว
เสื้อครุยบัณฑิตชาย 

 
 

C 

D E 



 
 

ภาพท่ี 47 การวัดความยาวเสื้อครุยบัณฑิตหญิง 
 

 
 

ภาพท่ี 48 การวัดความยาวเสื้อครุยบัณฑิตชาย 

F 

G 

H 

I 
10 นิ้ว 

13 นิ้ว 



4.2.4 กรอกขอมูลท่ีไดจากวัดรางกายบัณฑิตลงเอกสารแบบฟอรมการจองชุดครุยวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยกําหนดรายละเอียด ไดแก ชื่อ-สกุล คณะ สาขาวิชาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาระดับปริญญาโท สาขาวิชาปริญญาระดับเอก ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท ขนาด
ตัดชุดครุยวิทยฐานะ และขนาดเชาชุดครุยวิทยฐานะ ซ่ึงขนาดชุดครุยวิทยฐานะประกอบดวยความสูง 
ขนาดไซสชุด ความกวางไหล ความยาวแขน หนาอก ความยาวชุด น้ําหนัก ความสูง และเข็มวิทยฐานะ  
โดยกรอกรายละเอียดใหครบลงในแบบฟอรมดังภาพท่ี 49 แบบฟอรมการจองชุดครุยวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 

 
 

ภาพท่ี 49 แบบฟอรมการจองชุดครุยวิทยฐานะ 
 



4.3 การเลือกขนาดชุดครุยวิทยฐานะใหกับบัณฑิตเชา ผูปฏิบัติงานตองทราบเทคนิคและวิธีการวดั
รางกายเบื้องตน ดังนี้ 

4.3.1 การวัดความยาวไหล การวัดความยาวแขน การวัดอกหนาและอกหลัง การวัดรอบตัว 
การวัดความยาวเสื้อครุยวิทยฐานะ เปนตน เพ่ือใหสามารถกําหนดขนาดไซสชุดครุยวิทยฐานะได โดยยึด
หลักในการเลือกขนาด คือ ความยาวไหล ความยาวแขน ความยาวชุดครุยวิทยฐานะ และใหบัณฑิตลอง
สวมชุดครุยวิทยฐานะตามขนาดไซสตัวอยางท่ีมหาวิทยาลัยมีใหเชา ไดแก ความสูง 150-155 เซนติเมตร 
คือขนาด SS, ความสูง 156-159 เซนติเมตร คือขนาด S,  ความสูง 160-169 เซนติเมตร คือขนาด M, 
ความสูง 170-175 เซนติเมตร คือขนาด L, ความสูง 176 เซนติเมตรข้ึนไป คือ ขนาด XL  

4.3.2 กรอกขอมูลขนาดชุดครุยวิทยฐานะจากการวัดและเลือกขนาดลงในแบบฟอรมการจอง
ชุดครุยวิทยฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และกรอกรายละเอียดใหครบลงในแบบฟอรมภาพท่ี 50 
ตัวอยางการกรอกขอมูลลงแบบฟอรมการจองชุดครยุวิทยฐานะมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 

ภาพท่ี 50 ตัวอยางการกรอกขอมูลลงแบบฟอรมการจองชุดครุยวิทยฐานะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



4.4 การตัดชุดปกติขาว และชุดสูท ดวยการใชเครื่องมือและอุปกรณในการวัดรางกายของบัณฑิต 
ผูปฏิบัติงานตองทราบเทคนิคและวิธีการวัดรางกายเบื้องตน เชน ความยาวเสื้อ รอบอก การวัดความยาวไหล 
การวัดความยาวแขน การวัดความยาวเสื้อ รอบคอ สะโพก เปนตน ดังภาพท่ี 51 การวัดเสื้อชุดปกติขาว และ
ชุดสูท ดังนี้ 

4.4.1 การวัดความยาวเสื้อ ( A - B ) วัดจากปุมกระดูกไหปลารายาว ลงไปถึงปลายนิ้วโปง  ในทาตรง 
ตัวอยางการวัดความยาวเสื้อระหวางจุด A ถึงจุด B  

4.4.2 การวัดไหลเสื้อ ( C - D ) วัดจากปุมกระดูกไหลท้ังสองขางในทาตรง ตัวอยางการวัดไหลเสื้อ 
ระหวางจุด C ถึงจุด D  

4.4.3 การวัดความยาวแขน ( D - E ) วัดจากไหลไปถึงกลางฝามือในทาตรง ตัวอยางการวัดความยาว
แขน ระหวางจุด D ถึงจุด E  

4.4.4 การวัดรอบคอ ( F ) วัดรอบฐานคอในทาตรง ตัวอยางการวัดรอบฐานคอจุด F  
4.4.5 การวัดรอบอก ( G ) วัดรอบอกใตรักแรในทาตรง พอดีไมเผื่อ ตัวอยางการวัดรอบอก จุด G  
4.4.6 การวัดเอวเสื้อ ( H ) วัดตรงพุงและควรวัดรอบสวนท่ีกวางท่ีสุดของทอง พอดีไมเผื่อ ตัวอยาง

การวัดวัดรอบเอวเสื้อจุด H  
4.4.7 การวัดชายเสื้อ ( I ) วัดตรงสะโพก ความยาวเทาสะโพก พอดีไมเผื่อ ตัวอยางการวัดชายเสื้อจุด I  
4.4.8 การวัดบาหนาและการวัดบาหลัง ( J – K ) วัดจากขอบรักแรหนาท้ังสองขางในทาตรง ตัวอยาง

การวัดบาหนา ระหวางจุด J ถึงจุด K  
 

 
 

ภาพท่ี 51 การวัดเสื้อชุดปกติขาว และชุดสูท 
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B 

C D 
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4.4.9 การวัดรอบเอวกางเกง ( L ) วัดรอบเอวในทาตรง ตัวอยางการวัดรอบเอวจุด L ดังภาพท่ี 52

การวัดกางเกงและกระโปรงของชุดปกติขาว และชุดสูท 
4.4.10 การวัดสะโพกกางเกง ( M ) วัดรอบสะโพก วัดท่ีความยาวตรงชายเสื้อในทาตรง  ตัวอยาง

การวัดสะโพกกางเกง จุด M ดังภาพท่ี 52 การวัดกางเกงและกระโปรงชุดปกติขาว และชุดสูท 
4.4.11 การวัดความยาวกางเกงและการวัดความยาวกระโปรง ดังภาพท่ี 52 การวัดกางเกงและ

กระโปรงชุดปกติขาวและชุดสูท 
ก. การวัดความยาวกางเกง ( N - O ) วัดจากเอวลงไปถึงพ้ืน ไมสวมรองเทา ตัวอยางการวัด

ความยาวกางเกง ระหวางจุด N ถึงจุด O  
ข. การวัดความยาวกระโปรง ( P - Q ) วัดจากเอวลงไปจนคลุมเขาในทายืนตรง ตัวอยางการวัด

ความยาวกระโปรง ระหวางจุด P ถึงจุด Q  
4.4.12 การวัดความยาวเปากางเกง ( R ) วัดเปนตัว U จากหนาเอวไปหลังเอว ตัวอยางการวัด   

ความยาวเปากางเกง จุด R ดังภาพท่ี 52 การวัดกางเกงและกระโปรงชุดปกติขาว และชุดสูท 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 52 การวัดกางเกงและกระโปรงชุดปกติขาว และชุดสูท 
 
 

L 

M 

R 
N 

O 

P 

Q 



4.4.13 กรอกขอมูลท่ีไดจากวัดชุดปกติขาว และชุดสูท ลงเอกสารแบบฟอรมการตัดชุดปกติขาว 
และชุดสูท โดยกําหนดรายละเอียด ไดแก ชื่อ-สกุล ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได หมายเลขโทรศัพท และ
รายละเอียด เชน รอบอก ความยาวเสื้อ ความยาวแขน ความยาวกางเกง ความยาวกระโปรง เปนตน    โดย
กรอกรายละเอียดใหครบถวน ดังภาพท่ี 53 แบบฟอรมการตัดชุดปกติขาว และชุดสูท และภาพท่ี 54 
ตัวอยางการกรอกขอมูลลงแบบฟอรมการตัดชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

 
 

ภาพท่ี 53 แบบฟอรมการตัดชุดปกติขาว และชุดสูท 



 
 

ภาพท่ี 54 ตัวอยางการกรอกขอมูลลงแบบฟอรมการตัดชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

4.5 เจาหนาที่กรอกขอมูลรายละเอียดของบัณฑิตที่ทําการเชาและการตัดชุดครุยวิทยฐานะ 
และผูที่ทําการสั่งตัดชุดปกติขาวหรือชุดสูท โดยประกอบดวยขอมูล วัน เดือน ป รายชื่อ เข็มวิทยฐานะ 
สาขาวิชา สีชุดครุยวิทยฐานะ ขนาดชุดครุยวิทยฐานะ จํานวนเงิน ลงในสมุดบัญชีรับเชา ตัด ชุดครุย
วิทยฐานะประจําป และบันทึกรายละเอียดขอมูลชุดรับปริญญาของบัณฑิตลงในระบบคอมพิวเตอร เพื่อ
เก็บไวเปนหลักฐานทางการเงิน ดังตารางที่ 4 รายชื่อการตัดชุดครุยวิทยฐานะประจําป, ตารางที่ 5 
รายชื่อเชาชุดครุยวิทยฐานะประจําป และตารางที่ 6 สมุดบัญชีการรับเชา การตัดชุดครุยวิทยฐานะ 
ประจําป  



ตารางท่ี 4 รายชื่อการตัดชุดครุยวิทยฐานะประจําป 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับ
การศึกษา 

สาขาวชิา ขนาด Size ไหล 
กวาง(น้ิว) 

แขนยาว 
(น้ิว) 

รอบอก 
(น้ิว) 

ความยาว
ชุด(น้ิว) 

นํ้าหนัก 
(กก.) 

สวนสูง หมายเหต ุ
3S 2S S M L XL 

ช ญ 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
 



 
ตารางท่ี 5 รายชื่อเชาชุดครุยวิทยฐานะประจําป 
 

ลําดับ ชื่อ - สกุล Size เสื้อ แขนยาว กางเกง ขายาว เบอรโทร หมายเหตุ 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ตารางท่ี 6 สมุดบัญชีการรับเชา การตัดชุดครุยวิทยฐานะประจําป 
 

ว/ด/ป รายชื่อ คาเข็ม สีครุย 
สาขาวิชา 

ขนาด ราคา 
เชา/ตัด 

รวมเงิน ผูรับเงิน หมายเหตุ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 



 
 

ภาพท่ี 55 ตัวอยางการกรอกรายชื่อการตัดชุดครุยวิทยฐานะประจําป 
 

 
 

ภาพท่ี 56 ตัวอยางการกรอกรายชื่อเชาชุดครุยวิทยฐานะประจําป 
 



 
 

ภาพท่ี 57 ตัวอยางการกรอกขอมูลสมุดบัญชีการรับเชา การตัดชุดครุยวิทยฐานะประจาํป 
 

ปญหา : บัณฑิตบางทานไมสามารถมาวัดตัวตัดชุดครุยดวยตนเองได 
แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีประสานกับบัณฑิต โดยขอขอมูลรูปรางของบัณฑิต เชน ความสูง 

น้ําหนัก สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา เจาหนาจะทําการกําหนดชุดครุยให 
ขอเสนอแนะ : จัดทําระบบการวัดตัวตัดชุดครุยวิทยฐานะ หรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และ

ชุดสูท สําหรับผูท่ีจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป ผานระบบ Online มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 5 การชําระเงินชุดรับปริญญา 
 
 การชําระเงิน ไดแก คาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว ชุดสูท และเข็มวิทยฐานะ บัณฑิตจะตอง
ชําระเงินทันทีหลังจากท่ีไดดําเนินการสั่งจอง โดยการตัดชุดครุยวิทยฐานะ การเชาชุดครุยวิทยฐานะ การตัด
ชุดปกติขาวหรือชุดสูท และเข็มวิทยฐานะ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยกําหนด  
 
 5.1 เจาหนาท่ีแจงใหบัณฑิตชําระเงินทันที  เม่ือบัณฑิตทําการตัดชุดครุยวิทยฐานะ  หรือการเชา
ชุดครุยวิทยฐานะ คาเข็มวิทยฐานะ การตัดชุดปกติขาวหรือชุดสูทเรียบรอยแลว ตามราคาท่ีกําหนดไวตามท่ี
ประกาศใหทราบแลวนั้น 

5.2 บัณฑิตสามารถชําระเงินคาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ภายในวันและเวลา      
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีชองทางการชําระเงินได 2 ชองทาง คือ การชําระเงินดวยเงินสด ณ สถานท่ี 
รับตัด เชาชุดครุยวิทยฐานะท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือการชําระเงินผานหมายเลขบัญชีธนาคาร             
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 5.3 เจาหนาท่ีทําการออกใบสําคัญรับเงินใหกับบัณฑิต ซ่ึงประกอบดวย วัน เดือน ป ชื่อ ท่ีอยู 
สาขาวิชา ขนาด(เชา) ขนาด(ตัด) เบอรโทรศัพท ราคาชุดครุยเชา/ชุดครุยตัด จํานวนเงิน ลายมือชื่อ           
ผูจายเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน ดังภาพท่ี 58 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน และภาพท่ี 59 ตัวอยางการ
กรอกรายละเอียดลงแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 
 

 
 

ภาพท่ี 58 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 



 
 

ภาพท่ี 59 ตัวอยางการกรอกรายละเอียดลงแบบฟอรมใบสําคัญรับเงิน 
 
 5.4 เจาหนาท่ีทําการออกใบสําคัญรับเงินใหกับผูสั่งตัดชุดปกติขาว และชุดสูท  ซ่ึงประกอบดวย 
วัน เดือน ป ชื่อ ท่ีอยู ขนาด(ตัด) เบอรโทรศัพท ราคาตัดชุดปกติขาว และชุดสูท จํานวนเงิน  ลายมือชื่อ     
ผูจายเงิน และลายมือชื่อผูรับเงิน ดังภาพท่ี 60 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงินชุดปกติขาว และชุดสูท และภาพ
ท่ี 61 ตัวอยางการกรอกรายละเอียดลงแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินชุดปกติขาว และชุดสูท   
  

 
 

ภาพท่ี 60 แบบฟอรมใบสําคัญรับเงินชุดปกติขาว และชุดสูท 



 
 

ภาพท่ี 61 ตัวอยางการกรอกรายละเอียดลงแบบฟอรมใบสําคัญรับเงินชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

5.5 บัณฑิตตองเก็บใบสําคัญรับเงินไวเปนอยางดี เพ่ือใชเปนหลักฐานในวันท่ีมารับชุดครุยวิทยฐานะ 
ชุดปกติขาว และชุดสูท ในวัน และเวลา ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

ปญหา : บัณฑิตมักจะทําใบสําคัญรับเงินสูญหาย จึงทําใหมีปญหาในการมารับชุดครุยท่ีตัดหรือเชา
ไวกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีแนะนําใหบัณฑิตใชสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมลง
ลายมือชื่อสําเนาถูกตองมายืนยันในวันรับชุด 

ขอเสนอแนะ : เจาหนาท่ีแนะนําใหบัณฑิตถายใบสําคัญรับเงินไวในมือถือเพ่ือมาติดตอขอรับชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 6 การจัดซื้อจัดจางในการจัดหาชุดรับปริญญา 
 
 การจัดซ้ือจัดจางเพ่ือจัดหาผูรับจางในการตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท โดย
ดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 โดยผานระบบของงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เนื่องจากชุดครุยวิทยฐานะในสวนท่ีใหบัณฑิตเชามีการเสื่อมสภาพตามการใชงาน สีของครุย
หมองและซีด จึงตองดําเนินการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะมาสํารองไวสําหรับใหกับบัณฑิตไดใชในเชา                 
เพ่ือเขารับพระราชทานปริญญาบัตรตามสาขาวิชา 
 

6.1 จัดทําบันทึกขอความ เรื่อง ขออนุญาตจางเหมาตัดชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาวและชุดสูท 
นําเสนอผูอํานวยการสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได ลงนาม  และนําเสนออธิการบดีมหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุญาต และมอบหมายใหงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โดยผานข้ันตอนการเดิน
หนังสือราชการของมหาวิทยาลัย 

6.2 ตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
จํานวนชุดท่ีจะตัด รวมถึงคุณสมบัติของผูจับจาง ดําเนินงานโดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

6.3 ตั้งคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามคุณสมบัติและคุณลักษณะชุดครุยวิทยฐานะ
สาขาท่ีสั่งตัด ชุดปกติขาว และชุดสูท ดําเนินงานโดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จนกระท่ังได
ผูรับจางท่ีถูกตองตรงตามระเบียบ 

6.4 ตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  เพ่ือตรวจสอบความถูกตองตามคุณสมบัติและคุณลักษณะ  
ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ท่ีกําหนด ดําเนินงานโดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

6.5 เรียกผูรับจางท่ีผานชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสเขามาทําสัญญาจางตามวันและเวลา
ท่ีกําหนด และลงนามในสัญญาจาง ดําเนินงานโดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

6.6 ประสานงานกับผูรับจางเพ่ือสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ ตามจํานวนท่ีตกลงในสัญญาจาง  
6.7 ผูรับจางนําสงชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ตามกําหนด 
6.8 เชิญคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เขาดําเนินการตรวจรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 

ดําเนินงานโดยงานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ใหมีความถูกตองตามคุณสมบัติและคุณลักษณะ   
ท่ีกําหนด เชน จํานวนชุดท่ีสั่งตัด สีครุยแตละสาขาวิชา ขนาดชุดท่ีสั่งตัด การตัดเย็บเรียบรอย ตะเข็บ
สวยงาม  สีไมซีดตรงตาม  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา     
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2558 ท่ีกําหนดสีของครุยวิทยฐานะแตละสาขาวิชา 

 
ปญหา : รานผูรับจางท่ีประมูลได ตัดชุดไมเรียบรอย และไมตรงขนาดไซสบัณฑิต 
แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีจะทําการตรวจชุดท่ีผูรับจางนํามาสง หากพบวาไมตรงตามขนาด

ไซสหรือสีครุยสาขาวิชาไมตรง หรือการตัดเย็บไมเรียบรอย จะทําการสงคืนเพ่ือใหผูจางดําเนินการแกไข
ทันที 

ขอเสนอแนะ : ผูรับจางท่ีจะเขาประกวดราคาตองนําตัวการตัดชุด สีครุย มาใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดูในข้ันตอนการตรวจเอกสารประกอบการประกวดราคา 
 



ข้ันตอนที่ 7 การบรรจุชุดรับปริญญา 
 
 การบรรจุชุดรับปริญญา ไดแก ชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท เพ่ือเตรียม
จัดสงใหกับบัณฑิตผูสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 
 7.1 จัดทําขอมูลบัณฑิตผูสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ประกอบดวย
ขอมูล ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา สีครุยวิทยฐานะ ขนาด เบอรโทร ลงในตารางขอมูลบัณฑิต และ
พิมพลงกระดาษ ขนาด A4 เพ่ือใชสําหรับนํามาติดท่ีถุงบรรจุชุดครุยวิทยาฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท    
ดังตารางท่ี 7 ขอมูลบัณฑิต 
 
ตารางท่ี 7 ขอมูลบัณฑิต 
 

ช่ือ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา สีครุยวิทยฐานะ ขนาด เบอรโทร 
      
      
      
      
      

 
 7.2 นําขอมูลบัณฑิตพิมพลงกระดาษขนาด  A4  มาตัดตามรายชื่อเปนแนวแถวยาว  ตามจํานวนท่ี
สั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ดังตัวอยางภาพท่ี 62 การตัดขอมูลบัณฑิต 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ตัวอยางการตัดขอมูลบัณฑิต 
 
 



 7.3 นํารายชื่อบัณฑิตหรือผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ท่ีตัดตาม
ขอมูลบัณฑิตมาติดท่ีขางถุงบรรจุชุด ดังตัวอยางภาพท่ี 63 การติดรายชื่อขางถุงบรรจุชุด 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ตัวอยางการติดรายชื่อขางถุงบรรจุชุด 
 
 7.4 ตรวจสอบชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ท่ีไดรับจากผูรับจาง และชุดครุยวิทยฐานะ     
ท่ีมหาวิทยาลัยเก็บไวสําหรับใหเชา มาทําความสะอาด โดยวิธีซักแหง ลงน้ํายาซักแหง รีด และผับเก็บ     
ใหเรียบรอย  

7.4.1 นําชุดครุยวิทยฐานะมาซักแหง ลงน้ํายา เช็ดทําความสะอาดคาบและรอยเปอน โดยใช
เทคนิคในการทําความสะอาดคือ ใชน้ําเปลาสะอาดผสมน้ํายาทําความสะอาด และใชผาดิบสีขาวชุบน้ํายา 
ท่ีทําการผสมไวแลว จากนั้นนํามาเข็ดชุดครุยท้ังตัว โดยเริ่มเช็ดจากดานในตัวเสื้อ ตั้งแต คอ แขน ลําตัวเสื้อ 
โดยเนนชายเสื้อและคอเสื้อเปนพิเศษ เนื่องจากจะมีรอยเปอนเยอะท่ีสุด ดังตัวอยางภาพท่ี 64 การซักแหง 

 



 
 

ภาพท่ี 64 ตัวอยางการซักแหง 
 

7.4.2 นําชุดครุยวิทยฐานะท่ีซักแหงแลว  มาตากในรมใหแหง  ภาพท่ี 65  ตัวอยางการผึ่ง    
ชุดครุยวิทยฐานะ 

 

 
 

ภาพท่ี 65 ตัวอยางการตากชุดครุยวิทยฐานะในรม 
 



7.4.3 นําชุดครุยวิทยฐานะท่ีผานการซักแหงแลวมารีดใหเรียบ โดยตั้งเตารีดท่ีขนาดไฟออนสุด 
โดยทําการรีดจากในของชุดครุย แลวคอนรีดดานของชุดครุย ในสวนท่ีเปนบริเวณแถบสีครุยจะตองใชผาดิบบางๆ 
วางทับบริเวณแถบสีครุย เพ่ือปองกันด้ินทอง และแถบสีชุดครุยชํารุด และมีรอยไหม ดังตัวอยางภาพท่ี 66 
การรีดชุดครุยวิทยฐานะ 

 

 
 

ภาพท่ี 66 ตัวอยางการรีดชุดครุยวิทยฐานะ 
 

7.4.4 นําชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ท่ีผานการตรวจสอบและทําความสะอาด
แลวมาผับใหเรียบรอย และบรรจุลงถุงพลาสติกใสใหเรียบรอย ดังตัวอยางภาพท่ี 67 ตัวอยางการผับและ
เก็บชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท และภาพท่ี 68 การรีดชุดครุยวิทยฐานะ 

7.5 การบบรรจุชุดลงถุงท่ีมีการติดรายชื่อขางถุงแลว โดยนําชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว ชุดสูท 
และเข็มวิทยฐานะ มาบรรจุลงถุงตามรายชื่อบัณฑิตหรือผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว 
และชุดสูท  ใหถูกตองและทําการตรวจสอบชื่อและชุดใหตรงกับรายชื่ออยางนอย  2  ครั้ง  เพ่ือปองกัน
ความผิดพลาดในการสลับชุดกับรายชื่อ ดังตัวอยางภาพท่ี 69 การบบรรจุชุดลงถุง 

 



 
 

ภาพท่ี 67 ตัวอยางการผับและเก็บชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 

 

 
 

ภาพท่ี 68 ตัวอยางการผับและเก็บชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

 



   
 

ภาพท่ี 69 ตัวอยางการบรรจุชุดลงถุง 
 
 
ปญหา : กรณีชุดครุยท่ีใหบัณฑิตเชามีความเปอน มีรอยขาด เนื่องจากบัณฑิตไมคอยใหความ

รวมมือในการดูแลรักษาขณะสวมใส 
แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีตรวจสอบชุดครุยท่ีบัณฑิตนํามาสงคืน เพ่ือรับเงินประกัน หาก

พบวาชุดครุยมีความสกปรกมากจนไมสามารถทําความสะอาดได  เจาหนาท่ีจะทําการยึดเงินประกัน  และ
มอบชุดใหกับบัณฑิต 

ขอเสนอแนะ : เจาหนาท่ีจะแนะนําใหบัณฑิตตัดชุดครุยเปนของตนเอง  เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะถูก
ยึดเงินประกัน เนื่องจากราคาเชาและตัวเทากัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 8 การรับและคืนชุดรับปริญญา 
 
 บัณฑิตและผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ  ชุดปกติขาว  และชุดสูท  สามารถทําการรับและ
คืนชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ในวัน เวลา สถานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 8.1  สงไฟลขอมูลรูปแบบการประชาสัมพันธการขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท  
ท่ีไดจัดทําไวตามข้ันตอนท่ี 3 การประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ  ชุดปกติขาว และชุดสูท 
เพ่ือนําขอมูลประชาสัมพันธ ข้ึนเว็บไซตผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  ใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
ประชาสัมพันธผานเว็บมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (https://www.kpru.ac.th), เว็บสํานักบริการ
วิชาการและจัดหารายได (https://asl.kpru.ac.th)  และ  Facebook  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
(https://www.facebook.com/kprupr)  ซ่ึงใชวิธีการเดียวกับข้ันท่ี 3 การประชาสัมพันธการใหบริการชุดรับ
ปริญญา ดังตัวอยางภาพท่ี 69 ตัวอยางการประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว 
และชุดสูท, ภาพท่ี 70 ตัวอยางการประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุด
สูท และภาพท่ี 71การประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 
 

 
 

ภาพท่ี 69 ตัวอยางการประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 



 
 

ภาพท่ี 70 ตัวอยางการประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 

 
 

ภาพท่ี 71 ตัวอยางการประชาสัมพันธการติดตอขอรับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
 
 
 



8.2 การรับชุดรับปริญญา บัณฑิตและผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
สามารถเขารับชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ในวัน เวลา สถานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

8.2.1 โดยบัณฑิตและผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดตองนําเอกสารมาในวันท่ีเขามาติดตอขอรับชุด 
ประกอบดวย ใบสําคัญรับเงิน บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาทะเบียนบานพรอมลงลายมือชื่อสําเนาถูกตอง มาแสดงตอเจาหนาท่ีผูแจกชุด 

8.2.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล ใบสําคัญรับเงิน บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบาน ใหถูกตองกับขอมูลท่ีไดบันทึกลงสมุดบัญชีรับเชา 
ตัดชุดครุยประจําป  

8.2.3 เจาหนาท่ีแนะนําใหบัณฑิตและผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท 
ตรวจสอบชุดและเข็มวิทยฐานะ ในถุงท่ีบรรจุชุดใหเรียบรอย โดยตรวจดูรายชื่อ ขนาด แถบสีของครุย หรือ
สีของสูท เข็มวิทยานะ และความเรียบรอยของชุด วาถูกตองตรงตามที่สั่งหรือไม 

8.2.4 เจาหนาท่ีใหบัณฑิตและผูท่ีสั่งตัดหรือเชาชุดลงลายมือชื่อรับชุดใหตรงตามรายชื่อลงใน
สมุดบัญชีรับเชา ตัดชุดครุยประจําป 

8.3 การคืนชุดรับปริญญาใหเชา ไดแก ชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท บัณฑิตและผูท่ี
เชาชุดสามารถนําสงคืนหลังจากวันท่ีบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตรแลว 4 วัน หรือในวัน เวลา 
สถานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือสามารถสงคืนทางไปรษณียหรือบริษัทขนสงสินคาอ่ืนได 

8.3.1 เจาหนาท่ีทําการตรวจสอบชุดท่ีบัณฑิตและผูท่ีเชาชุดนําสงคืน โดยตรวจสอบคราบหรือ
รอยเปอน วาสามารถซักไดไหม หรือตรวจสอบรอยฉีกขาด หากพบวารอยนั้นไมสามารถซักหรือเย็บได 
เจาหนาท่ีตองยึดเงินคาประกันชุดไว เพ่ือนําไปตัดชุดใหมมาสํารองไวสําหรับเชาตอไป 

8.3.2 เจาหนาท่ีทําการคืนเงินประกันชุดใหกับบัณฑิตหรือผูท่ีเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว 
และชุดสูท ตามจํานวนเงินประกันท่ีจายไว พรอมลงรายมือชื่อรับเงินคืนคาประกันชุด 

8.3.3 หากบัณฑิตหรือผูท่ีเชาชุดครุยวิทยฐานะ ชุดปกติขาว และชุดสูท ไมสามารถมาคืนชุด
ไดดวยตนเอง บัณฑิตหรือผูท่ีเชาชุดสามารถสงคืนทางไปรษณียหรือบริษัทขนสงสินคาอ่ืนได เม่ือเจาหนาท่ี
ไดรับชุดและทําการตรวจสอบชุดแลว เจาหนาท่ีจะทําการโอนเงินคาประกันชุดคืนใหกับบัณฑิตหรือผูท่ีเชาชุด
ผานชองทางของธนาคาร 
 

ปญหา : บัณฑิตไมนําชุดมาสงคืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเวลาในการสงคืน 
แนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีทําการยึดเงินประกันคาเชาชุดสําหรับรายท่ีไมไดนําชุดมาสงตาม

กําหนด 
ขอเสนอแนะ : บัณฑิตสามารถสงชุดคืนทางไปรษณียหรือติดตอประสานงานเจาหนาท่ี เพ่ือนัดวัน

สงชุดคืนหลังเวลาท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 9 การรายงานและสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 
 

การรายงานและสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา เพ่ือเปนการรายงานใหกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทราบถึงรายได รายจาย และการนําสงเงิน  เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานการ
ใหบริการชุดรับปริญญาในแตละป 

 
9.1 จัดทําบัญชีสรุปผลรายไดจากการดําเนินงานบริการชุดครุยปริญญาประจําป ในสวนของการตัดชุด 

การเชาชุด และเข็มวิทยฐานะ บันทึกลงในตารางสมุดบัญชีรับเชา ตัดชุดครุยประจําป ดังตารางท่ี 8 สรุปรายได
การดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 

 
ตารางท่ี 8 สรุปรายไดการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 
 

สรุปรายไดการดําเนินงานบรกิารชุดครุยปริญญา ประจําป............. 
วัน เดือน ป รายการ จํานวน(ชุด) ราคา/ชุด(บาท) รวมเงิน(บาท) 

 - ชุดครุยปริญญาตร ีตัด      
- ชุดครุยปริญญาตร ีเชา      
- ชุดครุยปริญญาโท ตัด      
- ชุดครุยปริญญาโท เชา      
- ชุดครุยปริญญาเอก ตัด      
- ชุดครุยปริญญาเอก เชา      
- ชุดสูท ตัด      
- ชุดสูท เชา      
- ชุดปกติขาว ตัด      
- เข็มวิทยฐานะ      
      

รวมเงินตัวอักษร  รวมเงินตัวเลข   
 

9.2 จัดทําบัญชีสรุปรายจายท่ีเกิดจากการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญาประจําป บันทึก
ลงในตารางสมุดบัญชีรับเชา ตัดชุดครุยประจําป ดังตารางท่ี 9 สรุปรายจายการดําเนินงานการใหบริการชุด
รับปริญญา 

9.3 จัดทําบัญชีสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญาประจําป ท่ีเกิดจากการ
ดําเนินงานประจําป บันทึกลงในตารางสมุดบัญชีรับเชา ตัดชุดครุยประจําป ดังตารางท่ี 10  สรุปรายรับ 
รายจายการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 

9.4 จัดทํารายงานเพ่ือแสดงฐานะทางการเงินประจําป ประกอบดวย สินทรัพย หนี้สิน ทุน และ
คาใชจายสุทธิประจําป ดังตารางท่ี 11 รายงานแสดงฐานะทางการเงินประจําป 
 
 
 



 
ตารางท่ี 9 สรุปรายจายการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 
 

สรุปรายจายการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา ประจําป............. 
วัน เดือน ป รายการ จํานวน ราคา(บาท) รวมเงิน(บาท) 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมเงินตัวอักษร  รวมเงินตัวเลข   
 
ตารางท่ี 10 สรุปรายรับ รายจายการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา 
 

สรุปรายรับ-รายจาย การดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญา ประจําป............. 
วัน เดือน ป รายการ รายรับ(บาท) รายจาย(บาท) คงเหลือ(บาท) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเงินตัวอักษร  รวมเงินตัวเลข   
 
  
 
 
 
 



ตารางท่ี 11 รายงานแสดงฐานะทางการเงินประจําป 
 

 
รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ประจําป......... 

 
สินทรัพย จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) 
  

เงินสด 
  

 เงินฝากธนาคาร ป............   
 เงินฝากธนาคาร ระหวาดําเนินงาน ป............   
 เงินรับจากกองพัฒนานักศึกษา   
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวม   
เงินฝากคาบริการครุย รหัส....................................   
ตูเสื้อผาเครื่องแตงกาย 
 

  

รวมสินทรัพย   
 
 
หนี้สินและทุน จํานวน(บาท) จํานวน(บาท) 
  

หนี้สิน 
 

  

 ทุน   
 ทุน   
 ทุน 

 
  

 รายไดสูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายสุทธิ ป
................... 
 

  

รวมหนี้สินและทุน   
 
 

9.5 จัดทํารายงานรายไดสูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายประจําป เพ่ือแสดงฐานะทางการเงินประจําปและ
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ประกอบดวย รายได รายจาย ดอกเบี้ยธนาคาร และคาใชจายสุทธิ ดังตารางท่ี 12 
รายงานรายไดสูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายประจําป 
 
 
 



ตารางท่ี 12 รายงานรายไดสูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายประจําป 
 

รายงานรายไดสูง/ตํ่า(กวา) คาใชจายประจําป………………. 
 

รายไดการรับจองชุด 
จํานวน(บาท) รวมเงิน(บาท) 

 รับเงินสมทบชุดปกติขาวและชุดสูท   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี ซื้อ   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี เชา   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.โท ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.โท เชา   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.เอก ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.เอก เชา   
 รับเงินคาเข็มวิทยฐานะ ขายคูชุด   
 รับเงินคาเข็มวิทยฐานะ ขายแยก   
 

รายไดการรับจองในระบบ (จากกองพัฒนานักศึกษา) 
  

 รับเงินบริการชุดปกติขาวและชุดสูท   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี ซื้อ   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.ตรี เชา   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.โท ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.โท เชา   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.เอก ตัด   
 รับเงินบริการชุดครุย ป.เอก เชา   
 รับเงินคาเข็มวิทยฐานะ ขายคูชุด   
 รับเงินคาเข็มวิทยฐานะ ขายแยก   
รายไดดอกเบ้ียธนาคาร   
รวมเงินรายได  
   

หักคาใชจาย   
 คาตัดชุดปกติขาวและชุดสูท   
 คาตัดชุดครุย ป.ตรี   
 คาตัดชุดครุย ป.โท   
 คาตัดชุดครุย ป.เอก   
 คาเข็มวิทยฐานะ   
 คาถายเอกสาร   
 คาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและจัดทําบัญชี   
 คาสินคาและอ่ืน ๆ   
รวมคาใชจาย   
รายไดสูง/ตํ่า(กวา) คาใชจายสุทธ ิ  

 
 
 



9.6 ตรวจนับเงินใหครบถวน ตามจํานวนท่ีไดสรุปยอดเงินจากรายงานรายไดสูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายสุทธิ 
หลังจากหักคาใชจายแลว 

9.7 นําเงินท่ีไดจาการดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญาท่ีไดสรุปยอดเงินจากรายงานรายไดสูง/ต่ํา
(กวา) คาใชจายสุทธิ นําสงท่ีงานการเงิน กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  

9.8 เจาหนาท่ีงานการเงิน กองกลาง สํานกังานอธิการบดี ตรวจสอบเอกสารห หลักฐาน และตรวจนับเงิน
ใหถูกตองครบถวน 

9.9 ออกใบรับเงินในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยเจาหนาท่ีงานการเงิน กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี พรอมลงลายมือชื่อผูรับเงิน และมอบใหเจาหนาท่ีท่ีดําเนินงานการใหบริการชุดรับ
ปริญญาเก็บไวเปนหลักฐาน ดังตัวอยางภาพท่ี 72 การออกใบรับเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

 
 

ภาพท่ี 72 ตัวอยางการออกใบรับเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

9.10 จัดทําหนังสือบันทึกขอความ เรื่อง รายงานสรุปผลการดําเนินงานการใหบริการชุดรับ
ปริญญา ผานข้ันตอนการทําหนังสือราชการ และการเดินหนังสือราชการในระบบสํานักงานอัตโนมัติ       
(e-Office Automation) พรอมแนบเอกสารประกอบดวย รายงานแสดงฐานะทางการเงิน รายงานรายได
สูง/ต่ํา(กวา) คาใชจายประจําป และแนบสําเนาเอกสารการรับเงินของงานการเงิน กองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี เพ่ือรายงานใหผูบริหารมหาวิทยาลัยทราบ ถึงรายได รายจาย และการนําสงเงิน เม่ือสิ้นสุดการ
ดําเนินงานการใหบริการชุดรับปริญญาในแตละป ดังตัวอยางภาพท่ี  73  การทําหนังสือบันทึกขอความ
รายงานสรุปผล การดําเนินงานบริการชุดครุยปริญญา 

 



 
 

ภาพท่ี 73 ตัวอยางการทําหนังสือบันทึกขอความรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริการชุดครุยปริญญา 
 

ปญหา : ตามใบเสร็จรายจายมักจะเขียนผิดจากความเปนจริง จึงตองสงแกไขกับทางราน จึงทําให
การปฏิบัติงานลาชา 

ปฏิบัติแนวทางแกไขปญหา : เจาหนาท่ีประสานงานกับทางรานใหออกใบเสร็จตรงกับรายการ
จายท่ีเจาหนาท่ีประสานงานไวเบื้องตน 

ขอเสนอแนะ : เจาหนาท่ีประสานงานกับทางรานใหเขาตรงกับคาใชจายกับทางรานเพ่ือปองกัน
การผิดพลาดในการออกใบเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประวัติผูจัดทํา 
 
ช่ือ – ช่ือสกุล   นางสาวพิชญนันท  ดอนไพวัลย 
วัน เดือน ปเกิด   5  ตุลาคม  พ.ศ.2517 
สถานท่ีอยู    73  ถ.เกาะแขก1  ตําบลเมือง  อําเภอเมือง  

จังหวัดกําแพงเพชร  62000 
หมายเลขโทรศัพทมือถือ  064-5626328 
E-Mail    Phit.za2499@gmail.com 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  
    69 หมูท่ี 1 ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2550    หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย 
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
ประวัติการทํางาน   

พ.ศ.2539- 2547  ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีพิมพดีดคณะครุศาสตร  
 พ.ศ.2547-2550   ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีปฏิบัติสํานักทรัพยสิน 
 พ.ศ.2551-2552   ดํารงตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป  

ฝายยานพาหนะ และงานจัดหารายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 พ.ศ.2552   ตําแหนง พนักงานราชการ ฝายยานพาหนะ และงานจัดหารายได  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
พ.ศ.2553   ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย ฝายยานพาหนะ 

และงานจัดหารายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 พ.ศ.2556-ถึงปจจุบัน   ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 


