
ประชาสัมพนัธ์งานรับพระราชทานปริญญาบตัร (ช่วงที่ 1) 
ประจําปี 2560 – 2561 

 
 
เรียน บณัฑิต มหาบณัฑิต และดษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลัยสวนดสุติ ทุกทา่น 
 
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กําหนดให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2560 – 2561 (รายละเอียดอ่ืนๆ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.dusit.ac.th)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    จึ งขอแจ้ งให้ บัณ ฑิตทุ กท่ าน ต้อง    บันทึ กข้ อ มูลบัณ ฑิตและรายงานตั ว  ที่ 
https://academic.dusit.ac.th/academic เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้บัณฑิตปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

๑. ชุ ด ค รุ ย วิ ท ย ฐ าน ะ   บั ณ ฑิ ตทุ ก ท่ าน  ต้ อ งร าย งาน ตั ว  แ ล ะสั่ ง ตั ด ห รื อ จ อ ง เช่ า ชุ ด ค รุ ย ผ่ าน 
https://academic.dusit.ac.th/academic โดยบันทึกข้อมูลบัณฑิต (แบบสอบถามภาวะการมีงานทํา)  
จึงจะสามารถ รายงานตัวและสั่งตัด หรือจองเช่าชุดครุย ได้ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 
2562 เพ่ือป้องกันการแตกต่างของชุดครุย และเพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ 
มหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ใช้ชุดครุยของมหาวิทยาลัยฯ เท่าน้ัน  

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) 
*บณัฑิตต้องพิมพใ์บแจ้งหนี้ เพื่อไปชําระเงนิ ผ่านจุดบริการธนาคารกรุงเทพ ภายใน 7 วัน จากทีท่าํบันทกึขอ้มูล* 
  

ดังน้ันเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามที่
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. บัณฑิตสามารถฝากใบสําคัญรับเงินการรายงานตัวบัณฑิตกับผู้อ่ืน เพ่ือมารับชุดครุยแทนได้ ในวัน เวลา 
และสถานที่ ตามท่ีกําหนดไว้ (รายละเอียด มหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)  

3. รายละเอียดการซ้อมย่อย และการซ้อมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง www.dusit.ac.th 
4. หากบัณฑิต มหาบัณฑิต มีความประสงค์จะเช่าหรือตัดชุดด้วยตนเอง ที่ร้านสมประสงค์ กรุณาติดต่อ

ร้านหลังจาก ร้านดําเนินการแจกชุดครุยที่สั่งจองผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว มีข้อส่งสัยประการใด 
กรุณาติดต่อ 02-244-5190-3  



วันอนุมัติสาํเร็จการศกึษา ของบณัฑิต 
ที่สามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจําปี 2560- 2561 
 

ปริญญาตรี 
ภาคเรียนที่ 2/2560 
1 กุมภาพันธ์ 2561 
28 กุมภาพันธ์ 2561 
28 มีนาคม 2561 
25 กรกฎาคม 2561 
10 กันยายน 2561 
ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2560 
29 มีนาคม 2561 
11 กรกฎาคม 2561 
26 กรกฎาคม 2561 
11 กันยายน 2561 
6 พฤศจิกายน 2561 
 

 
ภาคเรียนที่ 1/2561 
7 พฤศจิกายน 2561 
12 ธันวาคม 2561 
25 มีนาคม 2562 
28 กุมภาพันธ์ 2562 
10 เมษายน 2562 
11 มิถุนายน 2562 
 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
10 กันยายน 2561 
11 กันยายน 2561 
14 มีนาคม 2562 

หมายเหตุ 
บัณฑิตที่ไม่ได้ สําเร็จการศึกษา ในวันที่ระบุ จะรับพระราชทานปริญาบัตรในรอบปีถัดไป 
 



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 2560 – 2561 

สว่นสงู 

ความยาวรอบอก 

ความยาวแขน  



 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 
เรื่อง การแต่งกายบัณฑิตวันเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 

………………………………………….. 
 

ด้วยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เป ็นประจําทุกปี ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด 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 ติดซิปหลัง  
 
 
 
 



๒. การแต่งกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นข้าราชการ 
๑. ข้าราชการพลเรือน 

 สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไม่สวมหมวก
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา

๒. ข้าราชการทหาร ตาํรวจ ชัน้สญัญาบตัร และชัน้ประทวน (ชาย) 
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 ตัดผมทรงตามระเบียบ ข้าราชการ ทหาร ตํารวจ

o ข้าราขการทหารประทวนชายช้ันยศ จ่านายสิบ (จ่าสิบตร ีจ่าสิบโท จ่าสบิเอก) สังกัดกองทัพบก
o ข้าราขการทหารประทวนชายช้ันยศ พันจ่า (พันจ่าตรี พันจ่าโท พันจ่าเอก) สังกัดกอทพัเรือ
o ข้าราขการทหารประทวนชายช้ันยศ พันจ่าอากาศ (พันจ่าอากาาตรี พันจ่าอากาศโท พันจ่าอากาศเอก)

สังกัดกอทัพเรือ
o ข้าราชการตํารวจช้ันประทวนชาย ยศจ่าสิบตํารวจ และนายดาบตํารวจ สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

 คาดกระบ่ีกับสามชาย
 นําถุงมือสีขาวไปด้วย
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา

๓. ข้าราชการทหาร ตาํรวจ ขัน้สญัญาบตัร (หญงิ) ชั้นประทวน (ชาย-หญงิ) 
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 ตัดผมทรงตามระเบียบข้าราชการ ทหารตํารวจ
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา

๔. ข้าราชการทหาร ตาํรวจ ชัน้ประทวน (หญงิ) 
 สวมเครื่องแบบปกติขาวที่ส่วนราชการต้นสังกัดกําหนด
 สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา

หมายเหต ุ บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแต่งกายตามระเบียบของศาสนา 

ประกาศ ณ วันที่ 10 ตลุาคม  พ.ศ.  2562 

(รองศาสตราจารย์พชัรี  สวนแก้ว) 
รองธกิารบดี ปฏบิตักิารแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสติ 



ข้อปฏิบัติของบัณฑิตก่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

๑. เข้าฝึกซ้อมย่อย และฝึกซ้อมใหญ่ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
๒. แต่งกายให้ถูกต้องตามท่ีกําหนด มิฉะนั้น จะไม่อนุญาตให้เข้าฝึกซ้อม และรับ

พระราชทานปริญญาบัตร  
๓. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทําสีผม ต้องเปล่ียนสีผมให้เป็นสีธรรมชาติ  

ก่อนวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
๔. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรห้ามตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับสะท้อนแสง

ต่างๆ เช่น ต่างหูเพชร ทอง ห้ามติดกิ๊บสะท้อนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายต่างๆ ฯลฯ ให้
ใช้ยางรัดผมสีดําเท่านั้น  

๕. เครื่องประดับอ่ืนๆ เช่น แหวน นาฬิกา ห้ามสวมใส่  
๖. ห้ามสวมแว่นดํา อนุญาตให้สวมแว่นสายตา และใส่คอนแทคเลนส์ สีธรรมชาติ เท่าน้ัน  
๗. ห้ามทาเล็บ และห้ามไว้เล็บยาว  
๘. ห้ามนําอาหารเครื่องด่ืม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค์ ปากกา 

ทิชชู พวงกุญแจ ยาอม ยาหม่อง ฯลฯ เข้าในห้องประชุมอาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเด็ดขาด  

๙. ห้ามออกจากหอประชุมเมื่อเข้าที่นั่งเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีเหตุจําเป็น ให้แจ้งอาจารย์ 
ผู้ควบคุมแถวทราบ เพ่ือแจ้งฝ่ายฝึกซ้อมช่วยแก้ไขปัญหา  

๑๐. ห้ามนําเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด เข้าหอประชุมอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช โดยเด็ดขาด  




