ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 1)
ประจําปี 2559 – 2560

เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสติ ทุกท่าน
ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําปี 2559 – 2560
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (กําหนดการรับพระราชทานฯ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2561 หรือติดตามข่าวสาร
ได้ ที่ www.dusit.ac.th มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ า นต้ อ ง บั น ทึ ก ข้ อ มู ล บั ณ ฑิ ต และรายงานตั ว
ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้บัณฑิตปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชุ ด ค รุ ย วิ ท ย ฐ า น ะ บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ าน ต้ อ งราย งาน ตั ว แ ล ะ สั่ งตั ด ห รื อ จ อ งเช่ าชุ ด ค รุ ย ผ่ าน
https://academic.dusit.ac.th/academic โดยบันทึกข้อมูลบัณ ฑิ ต (แบบสอบถามภาวะการมีงานทํา)
จึงจะสามารถ รายงานตัวและสั่งตัด หรือจองเช่าชุดครุย ได้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561
เพื่อป้องกันการแตกต่างของชุดครุย และเพื่อให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยฯ จึง
ขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ใช้ชุดครุยของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น
๒. งบประมาณ
๒.๑ ค่าตัดชุดครุย
2,200 บาท
๒.๒ ค่าเช่าชุดครุย (ค่าเช่าชุด 700 บาท ค่ามัดจําชุด 1,500 บาท)
2,200 บาท
(บัณฑิตจะได้รับเงินคืน 1,500 บาท ในวันส่งมอบชุดครุยคืน ภายใน 7 วัน หลังจากวันรับพระราชทานฯ)
๒.๓ ค่าเอกสารการฝึกซ้อม
300 บาท
๒.๔ ค่ารายงานตัวบัณฑิต
200 บาท
(ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตต้องชําระทุกคน)
*บัณฑิตต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อไปชําระเงิน ผ่านจุดบริการธนาคารกรุงเทพ ภายใน 7 วันหลังจากทีท่ าํ บันทึกข้อมูล*
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มเป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อ ย จึ ง ขอให้ ทุ ก ท่ า น ปฏิ บั ติ ต ามที่
มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ด้วย
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล)
ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมายเหตุ
1. ดุษฏีบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้รายงานตัวเข้ารับแบบไม่จองชุดครุย และให้
ติดต่อสั่งตัดชุดครุย ในราคา 5,000 บาท ด้วยตัวเองที่ร้านสมประสงค์ ท่าพระจันทร์ (02-223-6813)
2. บัณฑิตสามารถฝากใบสําคัญรับเงินการรายงานตัวบัณฑิตกับผู้อื่น เพื่อมารับชุดครุยแทนได้ ในวัน เวลา
และสถานที่ ตามที่กําหนดไว้ (รายละเอียด มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. รายละเอียดการซ้อมย่อย และการซ้อมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง www.dusit.ac.th

วันอนุมัติสาํ เร็จการศึกษา ของบัณฑิต
ที่สามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําปี 2559- 2560
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2560
วันที่ 15 มีนาคม 2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ 29 มีนาคม 2560
วันที่ 18 พฤษภาคม 2560
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560
วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
วันที่ 15 สิงหาคม 2560

วันที่ 16 สิงหาคม 2560
วันที่ 22 สิงหาคม 2560
วันที่ 28 กันยายน 2560
วันที่ 29 กันยายน 2560
วันที่ 4 ตุลาคม 2560
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
วันที่ 31 ตุลาคม 2560
วันที่ 30 มกราคม 2561
วันที่ 31 มกราคม 2561
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 27 มีนาคม 2561

ขั้นตอนการวัดชุดครุย
ส่วนสูง

= ความยาวตั้งแต่ ศรีษะถึงเท้า (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

ความยาวรอบอก

= วัดระดับราวนมรอบลําตัว (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร) 1 นิ้ว = 2.54 ซม.

ความยาวแขน

= วัดจากกึ่งกลางคอถึงฝ่ามือ (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

ความยาวแขน

ความยาวรอบอก

ส่วนสูง

นิยามศัพท์
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต คือ การดําเนินการเพื่อให้ได้รับใบรับรองผลการเรียน (ทรานสคลิป
ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา) และใบรับรองคุณวุฒิ
การบันทึกข้อมูลบัณฑิต คือ การตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทํา ผ่านระบบบริหารการศึกษา
https://academic.dusit.ac.th/academic
การรายงานตัวบัณฑิต คือ การรายงานตัวผ่านระบบบริหารการศึกษา
https://academic.dusit.ac.th/academic
ว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือไม่ รวมถึงการสั่งจองชุดครุยด้วย
หมายเหตุ
บัณฑิตทุกท่านต้องติดตามข่าวสาร ที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ผ่าน www.dusit.ac.th
เพื่อไม่ให้พลาดข่าวประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2559 – 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ
เรื่อง การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
…………………………………………..
ด้ว ยมหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต จะจั ด พิ ธี รั บ พระราชทานปริ ญ ญาบั ต ร เป็น ประจํ า ทุ ก ปี ณ ห้ อ งประชุ ม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปาก จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอให้บณ
ั ฑิต ปฏิบัติดังนี้
๑. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย
 สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย
 สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าและสีน้ําเงินเข้มเท่านั้น)
 ผูกเนกไทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 สวมถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วนไม่มีลวดลาย หรือเครื่องตกแต่งที่เป็นโลหะ
 ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
 สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีสาบหน้า คอกลัดกระดุมเครื่องหมาย
ของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อด้วย
 สวมกระโปรงเข้ารูปทรงสอบ สีกรมท่าเท่านั้น ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย
 สวมถุงน่องสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว
 สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
 ให้เกล้า ผมขึ้ น ให้ห มด (ห้า มปล่อ ยหางม้า ) เพื่ อ ความเป็น ระเบี ย บ ในการตรวจเครื่ อ งแต่ง กาย
และเกิดความแตกต่างของสีผม
 บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ ไม่เกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องสวม
ชุดคลุมท้อง ให้ตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตต่อกับกระโปรง สีกรมท่าเข้ม ติดซิฟหลัง

๒. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ
๑. ข้าราชการพลเรือน
 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวก
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
๒.

๓.

หมายเหตุ

ข้าราชการทหาร ตํารวจ ชัน้ สัญญาบัตร
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
 คาดกระบี่กับสามชาย (ถ้ามี)
 นําถุงมือสีขาวไปด้วย
ข้าราชการทหาร ตํารวจ ชัน้ ประทวน
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
 คาดกระบี่กับสามชาย (ถ้ามี)
 นําถุงมือขาวไปด้วย
บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแต่งกายตามระเบียบของศาสนา
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

(รองศาสตราจารย์พชั รี สวนแก้ว)
รองธิการบดี ปฏิบตั กิ ารแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ

ขอตองปฏิบัติของบัณฑิต

วันซ้อมย่อย
1. ให้บัณฑิตมาซ้อมย่อย ตามวัน-เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในบัตรซ้อมย่อย ที่บัณฑิตจะได้รับ
ในวันรายงานตัวและเช่าชุดครุย
2. บัณฑิตสามารถซ้อมย่อยได้ทุกศูนย์การศึกษาที่มีการซ้อมย่อย แต่ต้องติดตามกําหนดการ
ซ้อมย่อยของแต่ละศูนย์เองผ่านเว็บไซด์
3. การแต่งกายในวันซ้อมย่อย
บัณฑิตชาย ให้สวมเสื้อเชิ้ต สวมกางเกงผ้า (ห้ามสวมยีนส์เด็ดขาด) สวมรองเท้าหนังคัทชู
บัณฑิตหญิง สวมเสื้อคอปก สุภาพ มีแขน สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าเล็กน้อย สวมรองเท้า
หนังคัทชู คู่ที่จะใส่รับจริง (ห้ามสวมเสื้อแขนกุดหรือสายเดี่ยวเด็ดขาด)
4. บัณฑิตต้องให้ความเคารพปฏิบัติตามอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด
5. บัณฑิตต้องผ่านการซ้อมย่อย จึงจะสามารถซ้อมใหญ่ และรับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. เข้าฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามที่กําหนดไว้มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าฝึกซ้อม และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3. บั ณ ฑิ ต มหาบั ณ ฑิ ต และดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ที่ ทํ า สี ผ ม ต้ อ งเปลี่ ย นสี ผ มให้ เป็ น สี ธ รรมชาติ
ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
4. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ
เช่น ต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผม
สีดําเท่านั้น
5. ห้ามสวม แหวน นาฬิกา เด็ดขาด
6. ห้ามสวมแว่นดํา อนุญาตให้สวมแว่นสายตาเท่านั้น
7. ห้ามทาเล็บ และห้ามไว้เล็บยาว
8. ห้ามนําอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค์ ปากกา ทิชชู
พวงกุญแจ ยาอม ยาหม่อง ฯลฯ เข้าในห้องประชุม โดยเด็ดขาด
9. ห้ามออกจากหอประชุมเมื่อเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเหตุจําเป็น ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุม
แถวทราบ เพื่อแจ้งฝ่ายฝึกซ้อมช่วยแก้ไขปัญหา
10. ห้ามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เข้าหอประชุม โดยเด็ดขาด

