
ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 2) 
ประจ าปี 2559 – 2560 

 
 
เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกท่าน 
 
 ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ก ำหนดให้บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปี 2559 – 2560   
เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร (ก ำหนดกำรรับพระรำชทำนฯ ประมำณเดือนเมษำยน 2562 หรือติดตำมข่ำวสำรได้
ที่ www.dusit.ac.th มหำวิทยำลัยสวนดุสิต บัณฑิตทุกท่านที่ยังไม่ได้รายงานตัวในช่วงที่ 1 ต้อง บันทึกข้อมูล
บัณฑิตและรายงานตัว ที่ https://academic.dusit.ac.th/academic เพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมส ำหรับกำรรำยงำน
ตัวเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้บัณฑิตปฏิบัติตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชุ ด ค รุ ย วิ ท ยฐ าน ะ   บั ณ ฑิ ต ทุ ก ท่ ำน  ต้ อ ง ร ำย งำน ตั ว  แ ล ะ สั่ งตั ด ห รื อ จ อ ง เช่ ำ ชุ ด ค รุ ย ผ่ ำน 
https://academic.dusit.ac.th/academic โดยบันทึกข้อมูลบัณฑิต (แบบสอบถามภาวะการมีงานท า)  
จึงจะสำมำรถ รายงานตัวและสั่งตัด หรือจองเช่าชุดครุย ได้ ตั้งแต่วันที่ 24 - 28 กันยายน 2561       
เพ่ือป้องกันกำรแตกต่ำงของชุดครุย และเพ่ือให้ถูกต้องตำมพระรำชกฤษฎีกำครุยวิทยฐำนะ มหำวิทยำลัยฯ จึง
ขอให้บัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ใช้ชุดครุยของมหำวิทยำลัยฯ เท่ำนั้น  

๒. งบประมาณ 
๒.๑ ค่ำตัดชุดครุย       2,200 บำท 
๒.๒ ค่ำเช่ำชุดครุย (ค่าเช่าชุด 700 บาท ค่ามัดจ าชุด 1,500 บาท)  2,200 บำท 
(บัณฑิตจะได้รับเงินคืน 1,500 บำท ในวันส่งมอบชุดครุยคืน ภำยใน 7 วัน หลังจำกวันรับพระรำชทำนฯ) 
๒.๓ ค่ำเอกสำรกำรฝึกซ้อม            300 บำท 
๒.๔ ค่ำรำยงำนตัวบัณฑิต            200 บำท 

  (ข้อ 2.3 และข้อ 2.4 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตต้องช าระทุกคน) 
*บัณฑิตต้องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ เพื่อไปช าระเงิน ผ่านจุดบริการธนาคารกรุงเทพ ภายใน 7 วันหลังจากที่ท าบันทึกข้อมูล* 

  
ดังนั้นเพ่ือให้กำรเตรียมควำมพร้อมเป็นไปด้วยควำมถูกต้องเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่ำน ปฏิบัติตำมที่

มหำวิทยำลัย ประชำสัมพันธ์ ด้วย 
 
               ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

     (ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล) 
            ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ     

                 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
หมายเหตุ 

1. ดุษฏีบัณฑิต ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ให้รำยงำนตัวเข้ำรับแบบไม่จองชุดครุย และให้
ติดต่อสั่งตัดชุดครุย ในรำคำ 5,000 บำท ด้วยตัวเองที่ร้ำนสมประสงค์ ท่ำพระจันทร์ (02-223-6813) 

2. บัณฑิตสำมำรถฝำกใบส ำคัญรับเงินกำรรำยงำนตัวบัณฑิตกับผู้อ่ืน เพ่ือมำรับชุดครุยแทนได้ ในวัน เวลำ 
และสถำนที่ ตำมท่ีก ำหนดไว้ (รำยละเอียด มหำวิทยำลัยฯ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลัง)  

3. รำยละเอียดการซ้อมย่อย และการซ้อมใหญ่ จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังผ่ำนทำง www.dusit.ac.th 
4. หำกบัณฑิต มหำบัณฑิต มีควำมประสงค์จะเช่ำหรือตัดชุดด้วยตนเอง ที่ร้ำนสมประสงค์ กรุณำติดต่อ

ร้ำนหลังจำก ร้ำนด ำเนินกำรแจกชุดครุยที่สั่งจองผ่ำนระบบเรียบร้อยแล้ว มีข้อส่งสัยประกำรใด 
กรุณำติดต่อ 02-244-5190-3  

https://academic.dusit.ac.th/academic
https://academic.dusit.ac.th/academic
http://www.dusit.ac.th/


วันอนุมัติส าเร็จการศึกษา ของบัณฑิต 
ที่สามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร  

ประจ าปี 2559- 2560 
 

วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2560 
วันท่ี 2 มีนาคม 2560 
วันท่ี 15 มีนาคม 2560 
วันท่ี 17 มีนาคม 2560 
วันท่ี 29 มีนาคม 2560 
วันท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
วันท่ี 4 กรกฎาคม 2560 
วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2560 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

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

 
หมายเหตุ 
วันอนุมัติส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (2/2560) 
วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2561 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561 
วันท่ี 28 มีนาคม 2561 
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2561 
รับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีถัดไป 
 



ข้ันตอนการวัดชุดครุย 
 

ส่วนสูง     = ความยาวตั้งแต่ ศรีษะถึงเท้า (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)  

ความยาวรอบอก  = วัดระดับราวนมรอบลําตัว (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร) 1 นิ้ว = 2.54 ซม.  

ความยาวแขน   = วัดจากกึ่งกลางคอถึงฝ่ามือ (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิยามศัพท์ 
การขึ้นทะเบยีนบัณฑติ  คือ   การดําเนินการเพ่ือให้ได้รับใบรับรองผลการเรยีน (ทรานสคลิป  

ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา) และใบรับรองคุณวุฒ ิ
การบันทึกข้อมูลบัณฑติ  คือ   การตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทํา ผ่านระบบบริหารการศึกษา  

https://academic.dusit.ac.th/academic  
การรายงานตัวบณัฑิต คอื  การรายงานตัวผ่านระบบบริหารการศกึษา  

https://academic.dusit.ac.th/academic  
ว่าจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือไม่ รวมถึงการส่ังจองชุดครุยด้วย 

 
หมายเหตุ  
บัณฑิตทุกท่านต้องติดตามข่าวสาร ที่มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธผ่์าน www.dusit.ac.th  
เพ่ือไม่ให้พลาดข่าวประชาสัมพันธ์การรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2559 – 2560 

สว่นสงู 

ความยาวรอบอก 

ความยาวแขน  



ขอตองปฏิบัติของบัณฑิต 
 

 
วันซ้อมย่อย 

1. ให้บัณฑิตมาซ้อมย่อย ตามวัน-เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ในบัตรซ้อมย่อย ที่บัณฑิตจะได้รับ
ในวันรายงานตัวและเช่าชุดครุย 

2. บัณฑิตสามารถซ้อมย่อยได้ทุกศูนย์การศึกษาที่มีการซ้อมย่อย แต่ต้องติดตามกําหนดการ
ซ้อมย่อยของแต่ละศูนย์เองผ่านเว็บไซด์ 

3. การแต่งกายในวันซ้อมย่อย   
บัณฑิตชาย ให้สวมเส้ือเชิ้ต สวมกางเกงผ้า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์เด็ดขาด) สวมรองเท้า 

หนังคัทชู 
บัณฑิตหญิง สวมเสื้อคอปก สุภาพ มีแขน สวมกระโปรงยาวคลุมเข่าเล็กน้อย สวมรองเท้า

หนังคัทชู คู่ที่จะใส่รับจริง (ห้ามสวมเส้ือแขนกุดหรือสายเด่ียวเด็ดขาด) 
4. บัณฑิตต้องให้ความเคารพปฏิบัติตามอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมอย่างเคร่งครัด   
5. บัณฑิตต้องผ่านการซ้อมย่อย จึงจะสามารถซ้อมใหญ่ และรับพระราชทานปริญญาบัตรได้ 

 

ก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
1. เข้าฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
2. แต่งกายให้ถูกต้องตามท่ีกําหนดไว้มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าฝึกซ้อม และรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร  
3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีทําสีผม ต้องเปลี่ยนสีผมให้เป็นสีธรรมชาติ       

ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
4. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสงต่างๆ 

เช่น ต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้ใช้ยางรัดผม
สีดําเท่านั้น  

5. ห้ามสวม แหวน นาฬิกา เด็ดขาด  
6. ห้ามสวมแว่นดํา อนุญาตให้สวมแว่นสายตาเท่านั้น  
7. ห้ามทาเล็บ และห้ามไว้เล็บยาว  
8. ห้ามนําอาหารเครื่องด่ืม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค์ ปากกา ทิชชู 

พวงกุญแจ ยาอม ยาหม่อง ฯลฯ เข้าในห้องประชุม โดยเด็ดขาด  
9. ห้ามออกจากหอประชุมเมื่อเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเหตุจําเป็น ให้แจ้งอาจารย์ผู้ควบคุม

แถวทราบ เพ่ือแจ้งฝ่ายฝึกซ้อมช่วยแก้ไขปัญหา  
10. ห้ามนําเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด เข้าหอประชุม โดยเด็ดขาด  

 



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
เรื่อง การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

………………………………………….. 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เป ็นประจําทุกปี ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปาก จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร จึงขอให้บัณฑิต ปฏิบัติดังน้ี 

 
๑. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต 

๑. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย 
 สวมเสื้อเช้ิตแขนยาวสีขาวไม่มีลวดลาย 
 สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมท่าและสีนํ้าเงินเข้มเท่าน้ัน) 
 ผูกเนกไทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 สวมถุงเท้าสีดําไม่มีลวดลาย 
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดําล้วนไม่มีลวดลาย หรือเคร่ืองตกแต่งที่เป็นโลหะ 
 ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา 
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา   

๒. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง 
 สวมเส้ือเคร่ืองแบบของมหาวิทยาลัย หรือเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาวมีสาบหน้า คอกลัดกระดุมเครื่องหมาย

ของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อด้วย 
 สวมกระโปรงเข้ารูปทรงสอบ สีกรมท่าเท่าน้ัน ยาวคลุมเข่าเล็กน้อย 
 สวมถุงน่องสีเน้ือ ไม่มีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 
 สวมรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดํา ไม่มีลวดลายและไม่เปิดหัว 
 สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา 
 ให ้เกล ้าผมขึ้นให ้หมด (ห้ามปล่อยหางม้า) เพ่ือความเป ็นระเบียบ ในการตรวจเครื่องแต่งกาย           

และเกิดความแตกต่างของสีผม 
 บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ์ ไม่เกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร ต้องสวม

ชุดคลุมท้อง ให้ตัดตัวเสื้อสีขาวคอเช้ิตต่อกับกระโปรง สีกรมท่าเข้ม ติดซิฟหลัง  
 
 
 
 



๒. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ 
๑. ข้าราชการพลเรือน 

 สวมเคร่ืองแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวก 
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 

 
๒. ข้าราชการทหาร ตาํรวจ ชัน้สญัญาบตัร 

 สวมเคร่ืองแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด 
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 
 คาดกระบ่ีกับสามชาย (ถ้ามี) 
 นําถงุมือสีขาวไปด้วย 

๓. ข้าราชการทหาร ตาํรวจ ชัน้ประทวน 
 สวมเคร่ืองแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด 
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 
 คาดกระบ่ีกับสามชาย (ถ้ามี) 
 นําถุงมือขาวไปด้วย 

 
หมายเหต ุ บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 
 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว) 
รองธกิารบดี ปฏบิตักิารแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
 
 
 
 
 
 
 


