
 
ประชาสัมพันธ์งานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ช่วงที่ 3) 

ประจ าปี 2560 – 2561 
 
 
เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกท่าน 
 
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ก าหนดให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 – 2561 (รายละเอียดอ่ืนๆ ติดตามข่าวสารได้ที่ www.dusit.ac.th)
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    จึ งขอแจ้งให้บัณฑิตทุกท่านต้อง     บันทึกข้อมูลบัณฑิตและรายงานตัว    ที่  
https://academic.dusit.ac.th/academic เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมส าหรับการรายงานตัวเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ให้บัณฑิตปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ชุ ด ค รุ ย วิ ท ยฐ า น ะ   บัณฑิ ต ทุ กท่ า น  ต้ อ ง ร า ย ง าน ตั ว  แล ะ สั่ ง ตั ดห รื อ จ อ ง เ ช่ า ชุ ด ค รุ ย ผ่ า น 
https://academic.dusit.ac.th/academic โดยบันทึกข้อมูลบัณฑิต (แบบสอบถามภาวะการมีงานท า)  
จึงจะสามารถ รายงานตัวและสั่งตัด หรือจองเช่าชุดครุย ได้ระหว่างวันที่  10- 29 พฤษภาคม 2564     
เพ่ือป้องกันความแตกต่างของชุดครุย และเพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยฯ   
จึงขอให้บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต ใช้ชุดครุยของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  

๒. งบประมาณ 
๒.๑ ค่าจองตัดชุดครุย       2,200 บาท 
๒.๒ ค่าจองเช่าชุดครุย (ค่าเช่าชุด 700 บาท ค่ามัดจ าชุด 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 และดุษฎีบัณฑิตต้องช าระทุกคน) 
*บัณฑิตต้องพิมพ์ใบแจ้งหน้ี เพ่ือไปน าช าระเงิน ผ่านเคาน์เตอร์บรกิารธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ภายใน 7 วัน จากวันที่ท าบันทึกข้อมลู* 

  
ดังนั้นเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย จึงขอให้ทุกท่าน ปฏิบัติตามที่

มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ ด้วย 
 
               ขอแสดงความนับถือ 

 
     (ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล) 

            ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     
                 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

หมายเหตุ 
1. ดุษฏีบัณฑิต ที่มีความประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้รายงานตัวเข้ารับแบบไม่จองชุดครุย และให้

ติดต่อสั่งตัดชุดครุย ในราคา 5,000 บาท ด้วยตัวเองที่ร้านสมประสงค์ ท่าพระจันทร์ (02-223-6813) 
2. รายละเอียดการซ้อมย่อย และการซ้อมใหญ่ จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง www.dusit.ac.th 
3. หากบัณฑิต มหาบัณฑิต มีความประสงค์จะเช่าหรือตัดชุดด้วยตนเอง ที่ร้านสมประสงค์ กรุณาติดต่อ

ร้านหลังจาก ร้านด าเนินการแจกชุดครุยที่สั่งจองผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว มีข้อสงสัยประการใด 
กรุณาติดต่อ 02-244-5190-3  
 

http://www.dusit.ac.th)มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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วันอนุมัติส าเร็จการศึกษา ของบัณฑิต 
ที่สามารถรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร  

ประจ าปี 2560- 2561 
 

ปริญญาตร ี
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 
28 กุมภาพันธ ์2562 
25 มีนาคม 2562 
10 เมษายน 2562 
11 มิถุนายน 2562 
 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
10 กันยายน 2561 
11 กันยายน 2561 
14 มีนาคม 2562 

ปริญญาตร ี
ภาคเรียนที่ 2/2561 
1 มีนาคม 2562 
26 มีนาคม 2562 
11 เมษายน 2562 
22 พฤษภาคม 2562 
11 กรกฎาคม 2562 
20 สิงหาคม 2562 
 
ปริญญาโท และปริญญาเอก 
14 มีนาคม 2562 
13 กันยายน 2562 
16 กันยายน 2562 
16 พฤศจิกายน 2562 

 
ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2561 
12 มิถุนายน 2562 
12 กรกฎาคม 2562 
21 สิงหาคม 2562 
17 ตุลาคม 2562 
29 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ ฤดูร้อน/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561     

เป็นบัณฑิตที่รายงานตัวและรับชุดครุยแล้ว หากบัณฑิตในรอบดังกล่าว ประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร สามารถรายงานตัวเพิ่มเติมได้ในช่วงท่ี 3 นี้ได้ 

 บัณฑิตที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษา ในวันที่ระบุ จะรับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบปีถัดไป 



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  


