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กฎกระทรวง

กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิกความในข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๑ ครุยวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสี่ชั้น และมีสามแบบ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบที่หนึ่ง
(ก) ครุย ดุษฎี บัณ ฑิ ต เป็น เสื้อ คลุม ทําด้ ว ยผ้ าโปร่ง สีขาว ยาวเหนื อข้อ เท้า ประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วย
ผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมสํารดทั้งสองข้าง
เว้นระยะ ๐.๗๕ เซนติเมตร มีแถบผ้าสักหลาดตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้าง และเว้นระยะอีก ๐.๗๕ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร อีกทั้งสองข้าง
ตอนกลางสํ า รดมี แ ถบผ้ า สั ก หลาดตามสี ป ระจํ า สาขาวิ ช าตามที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนกํ า หนด
กว้าง ๑ เซนติเมตร
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(ข) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีดํา
(ค) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วย
ผ้าสักหลาดสีเหลือง
(ง) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีขาว
(๒) แบบที่สอง
(ก) ครุย ดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้ว ยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าประมาณ
๑๕ เซนติ เ มตร หลั ง จี บ และมี จี บ ที่ หั ว ไหล่ ตั ว เสื้ อ ผ่ า อกตลอด มี แ ถบกํ า มะหยี่ ต ามสี ป ระจํ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๔ เซนติเมตร ถัดจากแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไปมีแถบกํามะหยี่ตามสี
ประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด กว้าง ๒ เซนติเมตร ถัดออกไปมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง
ไม่โอบรอบคอเสื้อ แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย ตอนกลางแขนทั้งสองข้างแถบกํามะหยี่สีดํา
กว้าง ๕ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๕ เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอ
ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่ตามสี
ประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดริมหนึ่ง และขลิบริมด้วยกํามะหยี่ตามสีประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกริมหนึ่ง ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ ๒๔ เซนติเมตร
ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา มีพู่ห้อยตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด
(ข) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ตอนกลางแขน
ทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุย ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่
ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ แถบล่างกว้าง ๕ เซนติเมตร แถบบนกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
(ง) ครุย บัณ ฑิ ต เช่ น เดีย วกับ ครุย ดุษ ฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่ต อนกลางแขน
ทั้งสองข้างมีจํานวนหนึ่งแถบ
(๓) แบบที่สาม
(ก) ครุยดุษฎีบัณ ฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําหรือสีอื่น ยาวเหนือข้อเท้า
ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตัว เสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ที่แ ขนเสื้อทั้งสองข้างมีแ ถบ
กํา มะหยี่ สีดํ าหรือ สีอื่ น จํ า นวนสามแถบติ ด เรีย งกั น มีผ้ าคล้อ งคอทํ าด้ ว ยผ้ าหรือ แพรสี ดํา หรื อสี อื่ น
ประกอบด้วยหมวกทําด้วยผ้าหรือผ้าสักหลาดสีดําหรือสีอื่น
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ให้กําหนดสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะ และสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนดที่เสื้อคลุม ผ้าคล้องคอ หรือหมวกได้ตามความเหมาะสม
(ข) ครุย มหาบั ณ ฑิ ต เช่ น เดีย วกั บครุ ย ดุ ษฎี บัณ ฑิต เว้น แต่ แ ถบกํ ามะหยี่ ที่แ ขนเสื้ อ
ทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุย ประกาศนีย บัต รบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เว้น แต่แ ถบกํามะหยี่
ที่แ ขนเสื้อทั้งสองข้างมีจํานวนหนึ่ง แถบ และมีขลิบสีข าวเหนือแถบกํามะหยี่ กว้าง ๓ เซนติเมตร
ยาวเท่ากับแถบกํามะหยี่
(ง) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ที่แขนเสื้อทั้งสองข้าง
มีจํานวนหนึ่งแถบหรือไม่มีกไ็ ด้”
ข้อ ๒ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ค รุ ย วิ ท ยฐานะจากกระทรวง
ศึกษาธิ การหรือ ทบวงมหาวิท ยาลัย อยู่ แ ล้ ว ก่ อนวัน ที่ กฎกระทรวงกํ าหนดลักษณะ ชนิ ด ประเภท
และส่วนประกอบของครุยวิท ยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
ใช้บังคับ และสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อนุมัติให้ใช้ต่ อไปได้ สถาบั นอุดมศึกษาเอกชนนั้ น
อาจกําหนดให้มีครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตเพิ่มขึ้นได้
ลักษณะและส่วนประกอบของครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กําหนดเพิ่มขึ้นตามวรรคหนึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับลักษณะและส่ว นประกอบของครุย วิทยฐานะที่สํานักงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา
ได้อนุมัติให้ใช้ต่อไปได้
ให้สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่กําหนดให้มีครุย ประกาศนีย บัตรบัณ ฑิตเพิ่มขึ้น ตามวรรคหนึ่ง
แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง ตั ว อย่ า งหรื อ รู ป ครุ ย ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ กํ า หนดเพิ่ ม ขึ้ น นั้ น
ต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธํารงเวช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง
เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ชนิด
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยกําหนดเพิ่มลักษณะและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะสําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต เพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนสามารถกําหนดลักษณะและส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะสําหรับประกาศนียบัตรบัณฑิต
ได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

