ประชาสัมพันธงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ1)
ประจําป 2556 – 2557
เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ทุกโครงการฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทุกทาน
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ประจําป 2556 – 2557
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร (กําหนดที่แนนอนจะแจงใหทราบภายหลัง หรือติดตามขาวสารไดที่ www.dusit.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอใหบัณฑิตทุกทาน บันทึกขอมูลบัณฑิตและรายงานตัว ที่ http://iregis.dusit.ac.th
(รายละเอี ย ดและวิ ธี การดู ตามเอกสารแนบ) เตรีย มพรอมสําหรับ การรายงานตัว เขารรับ พระราชทานปริญญาบัตร
ดังตอไปนี้
1. ชุดครุยวิทยฐานะ บัณฑิต (ทุกโครงการฯ) ที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหรายงานตัว และเชาชุดครุย
ผานระบบ ที่ http://iregis.dusit.ac.th (ใช internet explorer 8.0 ขึ้นไป เทานั้น) บันทึกขอมูลบัณฑิต (เมนู 914
บันทึกแบบสอบถามสําเร็จการศึกษา) รายงานตัวและสั่งจองชุดครุย (เมนู 915 รายงานตัวบัณฑิต) ไดตั้งแตวันที่ 14
มกราคม – 10 กุมภาพันธ 2558 เพื่อปองกันการแตกตางของครุย และใหถูกตอง ตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัย จึงขอใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตใชครุยของมหาวิทยาลัยเทานั้น
2. งบประมาณ บัณฑิตตองเตรียมเงินมาชําระในวันรายงานตัว ดังนี้
2.1 คาตัดชุดครุย
2,000 บาท
2.2 คาเชาชุดครุย (คาเชาชุด 500 บาท คามัดจําชุด 1,000 บาท)
1,500 บาท
(บัณฑิตจะไดรับเงินคืน 1,000 บาท ในวันสงมอบชุดครุยคืน ภายใน 7 วัน หลังจากวันรับพระราชทานฯ)
2.3 คาเอกสารการฝกซอม
200 บาท
2.4 คารายงานตัวบัณฑิต
100 บาท
รวม 2(2.1) + 2.3+2.4
2,300 บาท
รวม 2(2.2) + 2.3+2.4
1,800 บาท
(ขอ 2.3 และขอ 2.4 บัณฑิต และมหาบัณฑิต ตองชําระทุกคน)
ดังนั้นเพื่อใหการเตรียมความพรอมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหบัณฑิตปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยแจง ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวสุสิมา รังสิยานนท)
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมายเหต
1. ดุษฏีบัณฑิต ที่มีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหรายงานตัวเขารับแบบไมจองชุดครุย และใหติดตอ
สั่งตัดชุดครุย ในราคา 5,000 บาท ดวยตัวเองที่รานสมประสงค ทาพระจันทร (02-223-6813)
2. บัณฑิตสามารถฝากใบสําคัญรับเงินการรายงานตัวบัณฑิตกับผูอื่น เพื่อมารับชุดครุยได ในวัน เวลา และ
สถานที่ ตามที่กําหนดไว (รายละเอียดจะแจงใหทราบภายหลัง)
3. บัณฑิตโครงการความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองฯ ไมตองบันทึกขอมูลบัณฑิต
4. รายละเอียดการซอมยอย และการซอมใหญ จะแจงใหทราบภายหลัง ทาง www.dusit.ac.th

ขั้นตอนการวัดชุดครุย
สวนสูง

=

ความยาวตั้งแต ศรีษะถึงปลายเทา (หนวยเปนเซ็นติเมตร)

ความยาวรอบอก

=

วัดระดับราวนมรอบลําตัว (หนวยเปนเซ็นติเมตร) 1 นิ้ว = 2.54 ซม.

ความยาวแขน

=

วัดจากกึ่งกลางคอถึงฝามือ (หนวยเปนเซ็นติเมตร)
ความยาวแขน

ความยาวรอบอก

ความสูง

นิยามศัพท
การขึ้นทะเบียนบัณฑิต คือ

การดําเนินการเพื่อใหไดรับใบรองผลการเรียน (ทรานสคลิป ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา)
และใบรับรองคุณวุฒิ

การบัณฑิตขอมูลบัณฑิต คือ

การตอบแบบสอบถาม ภาวการณมีงาน ผานระบบบริการการศึกษา
(http://iregis.dusit.ac.th เมนู 914)

การรายงานตัวบัณฑิต คือ

การรายงานตัวผานระบบบริหารการศึกษา (http://iregis.dusit.ac.th เมนู 915)
วาจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตรหรือไม รวมถึงการสั่งจองชุดครุยดวย

หมายเหตุ

บัณฑิตทุกทานตองติดตามขาวสาร ที่มหาวิทยาลัยแจงผาน www.dusit.ac.th เพื่อไมใหพลาด
ขาวประชาสัมพันธการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2555 – 2556

การเขาระบบรับรายงานตัวบัณฑิต

1. เขาหนารับรายงานตัว http://iregis.dusit.ac.th/ กรอกขอมูลดังนี้ (ใช internet explorer 8.0 ขึ้นไป เทานั้น)
 ชื่อผูใช:
บัณฑิต(ปริญญาตรีและโครงการอื่นๆ) : u (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา
มหาบัณฑิต(ปริญญาโท)
: g (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา
ดุษฏีบัณฑิต(ปริญญาเอก)
: d (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา

 รหัสผาน ใชรหัสเดียวกับที่ใชในการเขาใช Internet ของมหาวิทยาลัย
 ระบุตัวหนังสือตามหนาจอ (Capcha)
เชน wwfaw
2. ในกรณีที่ไมสามารถเขาระบบไดใหทําการตรวจสอบตามเงื่อนไขตอไปนี้
2.1 กรณี login เขาระบบ หนาจอแสดงขอความ รหัสผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง
สามารถแกไขและเปลี่ยนรหัสผานไดที่ http://sduidm.dusit.ac.th

2.2 กรณี login ผาน แตหนาจอไมแสดงเมนู แสดงวา บัณฑิต ยังไมชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
ไมไดรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ดําเนินการดังงนี้
2.2.1 ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ที่กองคลัง
2.2.2 รับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา ที่สํานักสงเสริมวิชาการฯ
2.2.3 หากทําตามขั้นตอนดังกลาวแลว login เขาระบบแลวแสดงหนาจอ login
เหมือนเดิมและ ไมไดแสดงขอความแจงใดๆ ใหติดตอกองพัฒนานักศึกษา โทร 02-244-5190-1

3. สําหรับผูที่สามารถ Login เขาระบบได จะแสดงหนาจอ

4. ขั้นตอนการบันทึกขอมูลบัณฑิต เลือกเมนู ตามลําดับ ดังนี้
900 ระบบบริการการศึกษา (STD)
901 การทํางาน (Transaction)
914 บันทึกแบบสอบถามสําเร็จการศึกษา เพื่อบันทึกขอมูล

5. เมื่อบันทึกขอมูลบัณฑิตสําเร็จ
ขั้นตอนการรายงานตัวและสั่งจองชุดครุย เลือกเมนูตามลําดับดังนี้
900 ระบบบริการการศึกษา (STD)
901 การทํางาน (Transaction)
915 รายงานตัวบัณฑิต

6. จะปรากฏหนาจอเพื่อกรอก ขอมูล การเขารับปริญญาและการจองครุย ดังภาพดานลาง

7. เมื่อกรอกเสร็จกดปุมบันทึก ระบบจะแสดงขอมูลดังภาพดานลาง

8. กดปุม เพื่อทําการพิมพใบแจงหนี้ นําไปชําระเงินที่ธนาคาร ตามเวลาที่กําหนดในใบแจงชําระเงิน

9. หลังชําระเงิน 3 วัน สามารถเขาระบบเพื่อตรวจสอบสถานการณชําเงินโดย เลือกเมนู 915
รายงานตัวบัณฑิต จะแสดงสถานะการชําระเงิน

www.sduidm.dusit.ac.th
บริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง จากระบบการจัดการผู้ใช้จากส่วนกลาง : IDM
1. ที่ช่อง User ID ใส่ User name แล้วคลิกที่ปุ่ม

หากเป็ นนักศึกษา UserID คือ Username ตัวอย่างเช่น
นศ.ป.ตรี Username คือ u + รหัสนักศึกษา เช่น u56114450200
นศ.ป.โท Username คือ g + รหัสนักศึกษา เช่น g56114450200
นศ.ป.เอก Username คือ d + รหัสนักศึกษา เช่น d56114450200
หากเป็ นบุคลากร UserID คือ Username ตัวอย่างเช่น name_sur

2. ที่ช่อง What is your citizen-code ให้ตอบเลขที่บัตรประชาชนของท่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม
เลขที่บตั รประชาชน 13 หลัก
ตามที่ได้ แจ้ งไว้ กบั ฐานข้ อมูล
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

3. เมื่อตอบเลขที่บัตรประชาชนถูก จะพบจอภาพด้านล่าง ให้ใส่รหัสผ่านใหม่ ที่ช่อง Password และ ยื่นยันรหัสผ่านใหม่อีก
ครั้งที่ช่อง confirm password โดยต้องพิมพ์รหัสผ่าน ให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง แล้วคลิกที่ปุ่ม
เงื่อนไข : การเปลีย่ นรหัสผ่าน
ระบบกาหนดไว้ วา่ ต้ องประกอบด้ วยตัวอักษร
หรื อตัวเลข 8 ตัวอักษรขึ ้นไป และต้ องไม่เป็ น
รหัสผ่านที่เคยใช้ แล้ ว แล้ วนากลับมาใช้ ใหม่

4.เมื่อใส่รหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านสาเร็จ จะพบข้อความด้านล่าง
ซึ่งไม่ต้องดาเนินการใดๆ ให้ปิดหน้าเว็บไซด์นี้ได้เลย การเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเสร็จสมบูรณ์แล้ว

5. หากกาหนดรหัสผ่านผิดเงื่อนไข ในข้อ 3 จะพบข้อความต่อไปนี้

ให้ตรวจสอบว่าการพิมพ์รหัสผ่าน ทั้ง 2 ครั้งในช่อง Password และ ช่อง Confirm password พิมพ์ตรงกันทั้ง 2
ช่องหรือไม่ รวมทั้งรหัสผ่านนั้นเคยเป็นรหัสผ่านเดิม แล้วนากลับมาใช้ใหม่หรือไหม โดยต้องกาหนดรหัสผ่านใหม่ตามข้อ 3
แล้วคลิกที่

อีกครั้ง

ติดต่อสอบถามเพิม่ เติม ได้ ที่
โทร. 02-244-5000 ต่อ 5316,5317,5240,5233
e-mail :arit_net@dusit.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เรื่อง

การแตงกายบัณฑิตวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
………………………………

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนประจําทุกป ณ อาคารใหม
สวนอัมพร เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
จึงขอใหบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้
1. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
2.1 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย
− สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย
− สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น)
− ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
− สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย
− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงที่เปนโลหะ
− ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
2.2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
− สวมเสื้ อเครื่อ งแบบของมหาวิท ยาลัย หรื อเสื้ อเชิ้ต แขนสั้น สีข าวมีสาบหนา คอกลั ด กระดุ ม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อดวย
− สวมกระโปรงเขารูปทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย
− สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว
− สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
− ใหเกลาผมขึ้นใหหมด (หามปลอยหางมา) เพื่อความเปนระเบียบ ในการตรวจเครื่องแตงกาย และ
เกิดความแตกตางของสีผม
− บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง

2. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการ
2.1 ขาราชการพลเรือน
− สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
2.2 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร
− สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สว นราชการตนสังกัดกําหนด
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
− นําถุงมือสีขาวไปดวย
2.3 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นประทวน
− สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สว นราชการตนสังกัดกําหนด
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
− นําถุงมือขาวไปดวย
หมายเหตุ

บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแตงกายตามระเบียบของศาสนา

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

การแตงกายบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
1. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
2.1 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย

− สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย
− สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น)
− ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
− สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย
− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงที่เปนโลหะ
− ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
2.2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง
− สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวมีสาบหนา คอกลัดกระดุม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อดวย
− สวมกระโปรงเขารูปทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย
− สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว)
− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว
− สวมครุยวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา
− บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงที่มีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันที่รับพระราชทานปริญญาบัตร
ตองสวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง
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2. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่เปนขาราชการ
2.1 ขาราชการพลเรือน

− สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
2.2 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร
− สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
− นําถุงมือสีขาวไปดวย
2.3 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นประทวน
− สวมเครื่องแบบปกติขาวที่สวนราชการตนสังกัดกําหนด
− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา
− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี)
− นําถุงมือขาวไปดวย
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ขอปฏิบัตขิ องบัณฑิตกอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
1. เขาฝกซอมยอย และฝกซอมใหญ ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2. แตงกายใหถูกตองตามที่กําหนดไวมิฉะนั้น จะไมอนุญาตใหเขาฝกซอม และรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร
3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตที่ทําสีผม ตองเปลี่ยนสีผมใหเปนสีธรรมชาติ กอนวันเขารับ
พระราชทาน
4. ในวั น รั บ พระราชทานปริญญาบัต รหามตกแตงรางกายดว ยเครื่อ งประดับ สะท อ นแสงต า งๆ
เชน ตางหูเพชร ทอง หามติดกิ๊บสะทอนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายตางๆ ฯลฯ ใหใชยางลัดผมสีดําเทานั้น
5. เครื่องประดับอื่นๆ เชน แหวน นาฬิกา ใหประดับที่ขอมือซายเทานั้น
6. หามสวมแวนดํา อนุญาตใหสวมแวนสายตาเทานั้น
7. หามทาเล็บ และไวเล็บยาว
8. หามนําอาหารเครื่องดื่ม ของขบเคี้ยว บุหรี่ ไมขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค ปากกา ทิช ชู
พวงกุญแจ ยาอม ยาหมอง ฯลฯ เขาในหองประชุมอาคารใหมสวนอัมพร
9. หามออกจากหอประชุมเมื่อเขาที่นั่งเรียบรอยแลว ถามีเหตุจําเปน ใหแจงอาจารยผูควบคุมแถว
ทราบ เพื่อแจงฝายฝกซอมชวยแกไขปญหา
10. หามนําเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เขาหอประชุมอาคารใหมสวนอัมพร โดยเด็ดขาด

