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กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ครุยวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามชั้น และมีสามแบบ ดังตอไปนี้
(๑) แบบที่หนึ่ง
(ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุม ทํา ดวยผาโปรงสีขาว ยาวเหนือข อเทา ประมาณ
๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผาอกตลอด มีสํารดรอบขอบที่ตนแขนกับปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาด
สีแดงขนาดกวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมสํารดทั้งสองขาง
เว น ระยะ ๗.๕ มิ ล ลิ เ มตร มี แ ถบสั ก หลาดตามสี ป ระจํ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ขนาดกว า ง
๕ มิลลิเมตร ทั้งสองขาง และเวนระยะอีก ๗.๕ มิลลิเมตร มีแถบทอง ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร
อีกทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแ ถบสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนด ขนาดกวาง ๑ เซนติเมตร
(ข) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตพื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา
(ค) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตพื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีขาว

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๒) แบบที่สอง
(ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมทําดวยผาหรือแพรสีดํา ยาวเหนือขอเทาประมาณ
๑๕ เซนติเ มตร หลังจีบ และมีจีบที่ หัวไหลดวย ตัวเสื้ อผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจํ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกลาวออกไปมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนด ขนาดกวาง ๒ เซนติเมตร ถัดสีดังกลาว
ออกไปมีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ขนาดกวาง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเปน
สาบตลอดดานหนาทั้งสองขางไมโอบรอบคอเสื้อ แขนเสื้อยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย ตอนกลาง
แขนเสื้ อทั้ งสองข างมีแ ถบกํ ามะหยี่ สีดํ า ขนาดกว าง ๕ เซนติเ มตร จํา นวนสามแถบติดเรีย งกั น
ระยะหาง ๕ เซนติเมตร มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีดําเชนเดียวกับเสื้อ ดานนอกมีแถบกํามะหยี่
ตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดขลิบริมขอบลาง และแถบกํามะหยี่ตามสี
ประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขลิบริม ขอบบน ประกอบดวยหมวกแผน สี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ
๒๔ เซนติเมตร ทําดวยผาหรือแพรสีดํา มีพูหอยตามสีประจําสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กําหนด
(ข) ครุยมหาบัณฑิต เชน เดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตแ ถบกํามะหยี่ตอนกลางแขนเสื้อ
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุ ย บั ณฑิ ต เช น เดี ยวกั บ ครุย มหาบัณ ฑิ ต แต แ ถบกํ า มะหยี่ ต อนกลางแขนเสื้ อ
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ
(๓) แบบที่สาม
(ก) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผาหรือ แพรสีดําหรือสีอื่น ยาวเหนือขอเทา
ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ตัวเสื้อผาอกตลอด แขนเสื้อยาวตกขอมือ ที่แขนเสื้อทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่
สีดําหรือสีอื่นจํานวนสามแถบเรียงกัน มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีดําหรือสีอื่น ประกอบดวย
หมวกทําดวยผาหรือสักหลาดสีดําหรือสีอื่น
ใหกําหนดสีประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คณะ และสาขาวิชาตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนกําหนดที่เสื้อคลุม ผาคลองคอ หรือหมวกไดตามความเหมาะสม
(ข) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตแถบกํามะหยี่ที่แขนเสื้อทั้งสองขาง
มีจํานวนสองแถบ
(ค) ครุยบัณฑิต เชน เดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตแถบกํามะหยี่ที่แ ขนเสื้อทั้งสองขา ง
มีจํานวนหนึ่งแถบหรือไมมีก็ได
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ขอ ๒ เข็มวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีลักษณะเปนรูปตราสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทําดวยโลหะ
ขอ ๓ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเลือกใชครุยวิทยฐานะแบบใดแบบหนึ่ง และใหแจงเปน
หนังสือพรอมทั้งสงตัวอยางหรือรูปครุยวิทยฐานะดังกลาวตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขอ ๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ไดรับอนุญาตใหใชครุยวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ
หรือทบวงมหาวิทยาลัยอยูแ ลวกอนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ใ ชบังคับ หากประสงคจะใชครุยวิทยฐานะ
ดังกลาวตอไป ใหขออนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของ
ครุย วิ ทยฐานะ และเข็มวิ ทยฐานะของสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน เป นไปตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

