
ประชาสัมพันธงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (รอบ 1 ชวงที่ 3) 
ประจําป 2557 – 2558 

 

 
 

เรียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (ทุกโครงการฯ) มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต ทุกทาน 
 
 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจําป 2557 – 2558 เขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร (กําหนดการรับพระราชทานฯ ประมาณเดือนสิงหาคม 2559 หรือติดตามขาวสารไดท่ี 
www.dusit.ac.th มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอให บัณฑิตทุกทาน บันทึกขอมูลบัณฑิตและรายงานตัว ท่ี 
http://iregis.dusit.ac.th (รายละเอียดและวิธีการดูตามเอกสารแนบ) เตรียมพรอมสําหรับการรายงานตัวเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตรดังตอไปน้ี 

1. ชุดครุยวิทยฐานะ  บัณฑิต (ทุกโครงการฯ) ท่ีเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหรายงานตัว และเชาชุดครุย
ผานระบบ  ท่ี   http://iregis.dusit.ac.th (ใช internet explorer 8.0 ขึ้นไป เทานั้น) บันทึกขอมูลบัณฑิต (เมนู 914 
บันทึกแบบสอบถามสําเร็จการศึกษา) รายงานตัวและส่ังจองชุดครุย (เมนู 915 รายงานตัวบัณฑิต) ไดต้ังแตวันที่ 7 – 
20 เมษายน 2559 เพื่อปองกันการแตกตางของครุย และใหถูกตอง ตามพระราชกฤษฎีกาครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัย จึง
ขอใหบัณฑิตและมหาบัณฑิตใชครุยของมหาวิทยาลัยเทาน้ัน  

2. งบประมาณ บัณฑิตตองเตรียมเงินมาชําระในวันรายงานตัว ดังน้ี 

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            300 บาท 

2.4 คารายงานตัวบัณฑิต         200 บาท 
รวม  2(2.1) + 2.3+2.4    2,500 บาท 
รวม  2(2.2) + 2.3+2.4    2,000 บาท 

    (ขอ 2.3 และขอ 2.4 บัณฑิต และมหาบัณฑิต ตองชําระทุกคน) 
 ดังน้ันเพื่อใหการเตรียมความพรอมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอใหบัณฑิตปฏิบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยแจง ดวย 
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

  (รองศาสตราจารยพัชรี   สวนแกว) 
                รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน    

              อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
หมายเหต 

1. บัณฑิตท่ีมีสิทธิรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2557-2558 คือบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ภาค
เรียนท่ี 2/2557, 3/2557, ฤดูรอน/2557 และ 1/2558 

2. ดุษฏีบัณฑิต ท่ีมีความประสงคจะเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ใหรายงานตัวเขารับแบบไมจองชุดครุย และให
ติดตอส่ังตัดชุดครุย ในราคา 5,000 บาท ดวยตัวเองท่ีรานสมประสงค ทาพระจันทร (02-223-6813) 

3. บัณฑิตสามารถฝากใบสําคัญรับเงินการรายงานตัวบัณฑิตกับผูอื่น เพื่อมารับชุดครุยได ในวัน เวลา และ
สถานท่ี ตามท่ีกําหนดไว (รายละเอียดจะแจงใหทราบภายหลัง)  

4. บัณฑิตโครงการความรวมมือกรมสงเสริมการปกครองฯ ไมตองบันทึกขอมูลบัณฑิต 
5. รายละเอียดการซอมยอย และการซอมใหญ จะแจงใหทราบภายหลัง ทาง www.dusit.ac.th  

http://www.dusit.ac.th/
http://iregis.dusit.ac.th/
http://iregis.dusit.ac.th/
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ขั้นตอนการวัดชุดครุย 

สวนสูง   = ความยาวตั้งแต ศรีษะถึงปลายเทา (หนวยเปนเซ็นติเมตร) 

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

ความยาวแขน  = วัดจากกึ่งกลางคอถึงฝามือ (หนวยเปนเซ็นติเมตร) 

นิยามศัพท 

การข้ึนทะเบียนบัณฑิต  คือ  การดําเนินการเพ่ือใหไดรับใบรองผลการเรียน (ทรานสคลิป ท่ีระบุวันสําเร็จการศึกษา) 

และใบรับรองคุณวุฒิ 

การบันทึกขอมูลบัณฑิต  คือ       การตอบแบบสอบถาม ภาวการณมีงาน ผานระบบบรกิารการศกึษา 

(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 ขาว ประชาสัมพันธการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2557 – 2558  

ความสูง 

ความยาวรอบอก ความยาวแขน 

http://iregis.dusit.ac.th/
http://iregis.dusit.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/


การเขาระบบรับรายงานตัวบัณฑิต  
1. เขาหนารับรายงานตัว http://iregis.dusit.ac.th/ กรอกขอมูลดังนี ้(ใช internet explorer 8.0 ขึ้นไป เทานั้น) 

  ช่ือผูใช:  

บัณฑิต(ปริญญาตรีและโครงการอื่นๆ)  : u (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา 

มหาบัณฑิต(ปริญญาโท)                  : g (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา 

ดุษฏีบัณฑิต(ปริญญาเอก)                : d (ตัวพิมพเล็ก)ตามดวยรหัสนักศึกษา 

 

 

  รหัสผาน   ใชรหัสเดียวกับที่ใชในการเขาใช Internet ของมหาวทิยาลัย 

 ระบตุัวหนังสือตามหนาจอ (Capcha)                            เชน wwfaw 

 

2. ในกรณีที่ไมสามารถเขาระบบไดใหทําการตรวจสอบตามเงื่อนไขตอไปนี ้

2.1 กรณี login เขาระบบ หนาจอแสดงขอความ รหัสผูใชหรือรหัสผานไมถูกตอง  

สามารถแกไขและเปล่ียนรหัสผานไดท่ี http://sduidm.dusit.ac.th 

 

 

 

 

2.2 กรณี login ผาน แตหนาจอไมแสดงเมนู แสดงวา บัณฑิต ยังไมชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 

 ไมไดรับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ดําเนินการดังงนี้ 

2.2.1 ชําระเงินคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต ท่ีกองคลัง   

2.2.2 รับใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการฯ  

2.2.3 หากทําตามขั้นตอนดังกลาวแลว login เขาระบบแลวแสดงหนาจอ login 

เหมือนเดิมและ ไมไดแสดงขอความแจงใดๆ ใหติดตอกองพัฒนานักศึกษา โทร 02-244-5190-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. สําหรับผูที่สามารถ Login เขาระบบได จะแสดงหนาจอ 

 
4. ข้ันตอนการบันทึกขอมูลบัณฑิต เลือกเมน ูตามลําดับ ดังนี ้

900 ระบบบริการการศึกษา (STD) 

901 การทํางาน (Transaction)  

914  บันทึกแบบสอบถามสําเร็จการศึกษา เพ่ือบันทึกขอมูล  

 
 

5. เมื่อบันทึกขอมูลบัณฑติสําเร็จ  

ข้ันตอนการรายงานตัวและสั่งจองชุดครุย เลือกเมนูตามลําดับดังนี ้

900 ระบบบริการการศึกษา (STD) 

901 การทํางาน (Transaction) 

915  รายงานตัวบัณฑิต 

 
 



6. จะปรากฏหนาจอเพ่ือกรอก ขอมูล การเขารับปริญญาและการจองครุย ดังภาพดานลาง

7. เมื่อกรอกเสร็จกดปุมบนัทึก ระบบจะแสดงขอมลูดังภาพดานลาง

8. กดปุมเพ่ือทําการพิมพใบแจงหนี้ นําไปชําระเงินที่ธนาคาร ตามเวลาที่กําหนดในใบแจงชําระเงิน



9. หลังชําระเงิน 3 วัน สามารถเขาระบบเพ่ือตรวจสอบสถานการณชําเงินโดย เลือกเมนู 915 

รายงานตัวบัณฑิต จะแสดงสถานะการชําระเงิน 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

คู่มือการใช้งานบริการเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเอง (ส าหรับ User) 

การเข้าใช้งาน มีได้  2 ช่องทางคือ  
1. ที่ http://chgpwd.dusit.ac.th    
2. หรือผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย ที่  
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

เมื่อเข้าสู้เว็บไซต์เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว จะได้หน้าจอการท างานดังนี้ 

 

 

หากต้องการเปลี่ยนภาษา  
เลือกที่สัญญาลักษณ์นี้ 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

การเข้าใช้งานเว็บไซต์เปลี่ยนรหัสผ่าน ท าได้ 2 วิธี คือ 

1. ไม่ทราบรหัสผ่านของตอนเอง ต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 
2. ทราบรหัสผ่านของตนเอง และประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่าน  

 
 
 

 

1. ไม่ทราบรหัสผ่านของตนเอง ต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

 
 
ถ้าตอบเลขท่ีบัตรประชาชนถูกต้องระบบจะยอมให้เปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งจะได้หน้าจอการท างานต่อไปดังนี้ 

 
 

เลือกที่ ปุ่ม  จะได้หน้าจอการเปลี่ยนรหัส่ผาน ดังรูปด้านล่าง  

 
การเปลี่ยนรหัสผ่านมีข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 รหัสผ่าน ประกอบด้วยตัวอักษร-ตัวเล็ก-ตัวใหญ่ 
 รหัสผ่าน ต้องมีความยาว 8 ตัวอักษรเป็นอย่างน้อย แต่สูงสุดได้ไม่เกิน  20 ตัวอักษร 
 รหัสผ่าน ต้องไม่ใช้ค าเหล่านี้ รวมอยู่ด้วย: DUSIT Administration Hello 
 รหัสผ่าน ต้องไมน่ า ชื่อของตนเอง มาก าหนดในการสร้างรหัสผ่าน 

หากเป็นนักศึกษา 
Username คือ u,g,d ตามด้วยรหัสนักศึกษา 
เช่น u581114589510 
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

 
 

เมื่อก าหนดรหัส่ผานเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกท่ี ปุ่ม   จะได้หน้าจอการท างานดังนี้ 

 

 
 

 
 

แล้วกดเลือกที่ปุ่ม   จะสิ้นสุดการเปลี่ยนรหัส่ผาน จะได้หน้าจอ  
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

หากท่านพบหน้าจอตามด้านล่างนี้ แสดงว่าการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านส าเร็จแล้ว สามารถน ารหัสผ่านใหม่ไป
ใช้งานทันที 

 

 
 
 
 
 
เลือกที่ปุ่ม   

 
 
ขัน้ตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ท าเหมือนข้อ  1  ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 

2. ทราบรหัสผ่านของตนเอง และประสงค์จะเปลี่ยนรหัสผ่าน  
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

 
 

3.1 ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานของตนเองได้ โดยเลือกท่ีเมนู   จะได้
รายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 

3. บริการอ่ืนๆ  
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จัดท ำโดย กลุ่มงำนสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย   วันทีจ่ัดท ำ  26 ตุลำคม 2558 V.1 

3.2 ท่านสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับ Username ของตนเองได้  โดยเลือกท่ีเมนู   
จะได้หน้าจอการท างานดังนี้  จากตวัอย่างพบประวัติการเข้าใช้งานเว็บไซต์เปลี่ยนรหัส่ผาน  
ดังตัวอย่างด้านล่างนี้ 

 
 

 
 
 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เรื่อง การแตงกายบัณฑิตวันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

………………………………………….. 
 

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จะจัดพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร เปนประจําทุกป ณ อาคาร
ใหม สวนอัมพร เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการแตงกายบัณฑิต ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร     
จงึขอใหบัณฑิต ปฏิบัติดังนี้ 

 
1. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎบัีณฑิต 

2.1 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตชาย 

− สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวไมมีลวดลาย 

− สวมกางเกงขายาว และเสื้อสูทสีเดียวกัน (อนุญาตเฉพาะสีกรมทาและสีน้ําเงินเขมเทานั้น) 

− ผูกเนกไทตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย 

− สวมถุงเทาสีดําไมมีลวดลาย 

− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดําลวนไมมีลวดลาย หรือเครื่องตกแตงท่ีเปนโลหะ 

− ตัดผมทรงสุภาพ ไมไวหนวดเครา 

− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา   
2.2 บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตหญิง 

− สวมเส้ือเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย หรือเ ส้ือเชิ้ตแขนส้ันสีขาวมีสาบหนา คอกลัดกระดุม
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยท่ีคอเสื้อดวย 

− สวมกระโปรงเขารูปทรงสอบ สีกรมทาเทานั้น ยาวคลุมเขาเล็กนอย 

− สวมถุงนองสีเนื้อ ไมมีลวดลาย (แบบเต็มตัว) 

− สวมรองเทาหนังหุมสนสีดํา ไมมีลวดลายและไมเปดหัว 

− สวมครยุวิทยาฐานะ ตามสาขาวิชา 

− ใหเกลาผมขึ้นใหหมด (หามปลอยหางมา) เพ่ือความเปนระเบียบ ในการตรวจเครื่องแตงกาย และ
เกิดความแตกตางของสีผม 

− บัณฑิต และมหาบัณฑิตหญิงท่ีมีครรภ ไมเกิน 5 เดือน นับถึงวันท่ีรับพระราชทานปริญญาบัตร ตอง
สวมชุดคลุมทอง ใหตัดตัวเสื้อสีขาวคอเชิ้ตตอกับกระโปรง สีกรมทาเขม ติดซิฟหลัง  
 

2. การแตงกายของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ท่ีเปนขาราชการ 

2.1 ขาราชการพลเรือน 

− สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวไมสวมหมวก 

− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 



2.2 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นสัญญาบัตร 

− สวมเครื่องแบบปกติขาวท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด 

− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 

− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี) 

− นําถุงมือสีขาวไปดวย 

2.3 ขาราชการทหาร ตํารวจ ชั้นประทวน 

− สวมเครื่องแบบปกติขาวท่ีสวนราชการตนสังกัดกําหนด 

− สวมครุยวิทยฐานะ ตามสาขาวิชา 

− คาดกระบี่กับสามชาย (ถามี) 

− นําถุงมือขาวไปดวย 

หมายเหตุ บัณฑิตชาวมุสลิม หรือนักบวชคาทอลิกแตงกายตามระเบียบของศาสนา 

ประกาศ ณ วันท่ี 29 มกราคม  พ.ศ.  2559 

(รองศาสตราจารยพัชรี  สวนแกว) 
รองธิการบดี ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



ขอปฏิบัติของบัณฑิตกอนการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 

1. เขาฝกซอมยอย และฝกซอมใหญ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

2. แตงกายให ถูกตองตามท่ีกําหนดไวมิ ฉะ น้ัน จะ ไมอนุญาตใหเ ขาฝ กซ อม และรับ
พระราชทานปริญญาบัตร 

3. บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่ีทําสีผม ตองเปลี่ยนสีผมใหเปนสีธรรมชาติ กอน
วันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

4. ในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรหามตกแตงรางกายดวยเครื่องประดับสะทอนแสงตางๆ    
เชน ตางหูเพชร ทอง หามติดก๊ิบสะทอนแสง ผูกโบสีหรือลวดลายตางๆ ฯลฯ ใหใชยางลัดผมสีดํา
เทาน้ัน 

5. เครื่องประดับอ่ืนๆ เชน แหวน นาฬิกา ใหประดับท่ีขอมือซายเทาน้ัน 

6. หามสวมแวนดํา อนุญาตใหสวมแวนสายตาเทาน้ัน 
7. หามทาเล็บ และหามไวเล็บยาว 

8. หามนําอาหารเครื่องด่ืม ของขบเค้ียว บุหรี่ ไมขีดไฟ ไฟแช็ค หรือเศษสตางค ปากกา ทิชชู     
พวงกุญแจ ยาอม ยาหมอง ฯลฯ เขาในหองประชุมอาคารใหมสวนอัมพรโดยเด็ดขาด 

9. หามออกจากหอประชุมเมื่อเขา ท่ีน่ังเรียบรอยแลว ถามีเหตุจําเปน ใหแจงอาจารยผู
ควบคุมแถวทราบ เพื่อแจงฝายฝกซอมชวยแกไขปญหา 

10.  หามนําเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด เขาหอประชุมอาคารใหมสวนอัมพร โดยเด็ดขาด 
 
 
 

พิธีรบัพระราชทานปริญญาบตัร ประจําปี 2556-2557 
กองพัฒนานกัศึกษา  มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 




