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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
ว่าด้วยการกําหนดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 

พ.ศ.2562 
------------------------------------------- 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมิติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังท่ี 3/2562 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 
2562 จึงออกข้อบังคับไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการกําหนดใช้ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ.2562” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับใช้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ในข้อบังคับน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
  “ครุยวิทยฐานะ” หมายความว่า  ครุยวิทยฐานะแสดงการรับรองผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาของมหาวิทยาลัย 
  “เข็มวิทยฐานะ” หมายความว่า เคร่ืองหมายประดับแสดงเป็นส่วนประกอบของครุยวิทย
ฐานะของผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย มีประดับจํานวนสองอันตามข้อบังคับ 
  “ครุยประจําตําแหน่ง” หมายความว่า ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภาพมหาวิทยาลัย 
ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร และครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔ ผู้ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา และผู้ท่ีได้รับปริญญากิตติมศักด์ิจากมหาวิทยาลัย มีสิทธิใช้
ครุยวิทยฐานะและประดับเข็มวิทยฐานะบนครุยวิทยฐานะท่ีระดับบนอก 
 ข้อ ๕ ผู้ มีสิทธิใช้ครุยวิทยฐานะให้ใช้ได้ในงานพิธีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรืองานพิธีอ่ืนใดท่ี
กําหนดการให้สวมครุยวิทยฐานะ และประดับเข็มวิทยฐานะบนครุยวิทยฐานะท่ีระดับบนอก 

ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิใช้ครุยประจําตําแหน่ง ให้ใช้ใช้ได้ในงานพิธีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรืองานพิธีอ่ืนใดท่ี
กําหนดการให้สวมครุยประจําตําแหน่ง และใช้ในโอกาสอันสมควรในระหว่างดํารงตําแหน่ง  

ข้อ ๖ ผู้มีสิทธิใช้ครุยวิทฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง สวมครุยทับเคร่ืองแบบ และเคร่ืองแต่งกายท่ี
สุภาพในงานพิธีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ข้อ ๗ ครุยวิทยฐานะ กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็ม
วิทยฐานะ ดังน้ี 

(7.1) ครุยวิทยฐานะระดับปริญญาบัณฑิต 
       เสื้อครุยบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา  มีความยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ 
ด้านหลังจับเย็บจีบ และเย็บจีบท่ีหัวไหล่  ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองเย็บเป็นแนวสาบ
ตลอดด้านหน้าท้ังสองข้าง ขนาดสาบกว้างข้างละ ๑๐ เซนติเมตร โดยแบ่งกํามะหยี่สีแสดทองกว้างข้างละ ๔ 



 2 

 

เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป  มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และถัดสี
ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองกว้าง ๔ เซนติเมตร   
      เสื้อครุยประดับด้วยเข็มวิทยฐานะท้ังสองข้างตรงกลางแถบสีประจําคณะวิชาในระดับอก  
แขนเสื้อครุยยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อปล่อย  ตอนกลางแขนเสื้อครุยท้ังสองข้าง  มีแถบวิทยฐานะระดับ
ปริญญาเป็นกํามะหยี่สีดําจํานวนหนึ่งแถบ  กว้างแถบละ ๕ เซนติเมตร  
      ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ  รูปทรงหางปลา ขอบด้านนอกปกผ้า
คล้องคอเย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และขอบด้านในเย็บริมขอบใน
เป็นกํามะหยี่สีแสดทองตลอดแนว กว้าง ๖ เซนติเมตร  ด้านในปกผ้าคล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสีแสดท้ังผืน 
และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับทแยง ๔๕ องศา กว้าง ๙ เซนติเมตร  
  (7.๒) ครุยวิทยฐานะระดับปริญญามหาบัณฑิต 
       เสื้อครุยมหาบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ 
ด้านหลังจับเย็บจีบ และเย็บจีบท่ีหัวไหล่  ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองเย็บเป็นแนวสาบ
ตลอดด้านหน้าท้ังสองข้าง ขนาดสาบกว้างข้างละ ๑๐ เซนติเมตร โดยแบ่งกํามะหยี่สีแสดทองกว้างข้างละ ๔ 
เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป  มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และถัดสี
ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองกว้าง ๔ เซนติเมตร   
      เสื้อครุยประดับด้วยเข็มวิทยฐานะท้ังสองข้างตรงกลางแถบสีประจําคณะวิชาในระดับอก  
แขนเสื้อครุยยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อปล่อย  ตอนกลางแขนเสื้อท้ังสองข้าง  มีแถบวิทยฐานะระดับปริญญา
เป็นกํามะหยี่สีดําเรียงห่างกันพอประมาณ จํานวนสองแถบ กว้างแถบละ ๕ เซนติเมตร  
      ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อรูปทรงหางปลายโค้งมน  ด้านนอกปกผ้า
คล้องคอเย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และเย็บริมขอบในเป็นกํามะหยี่
สีทองตลอดแนว กว้าง ๙ เซนติเมตร  เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก ด้านในปกผ้าคล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสี
ประจําคณะวิชาท้ังผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับทแยง ๔๕ องศา กว้าง ๙ เซนติเมตร  
  (7.๓) ครุยวิทยฐานะระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      เสื้อครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ 
ด้านหลังจับเย็บจีบ และเย็บจีบท่ีหัวไหล่  ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองเย็บเป็นแนวสาบ
ตลอดด้านหน้าท้ังสองข้าง ขนาดสาบกว้างข้างละ ๑๐ เซนติเมตร โดยแบ่งกํามะหยี่สีแสดทองกว้างข้างละ ๔ 
เซนติเมตร ถัดแถบกํามะหยี่ดังกล่าวออกไป  มีแถบกํามะหยี่ตามสีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และถัดสี
ดังกล่าวออกไป มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองกว้าง ๔ เซนติเมตร   
      เสื้อครุยประดับด้วยเข็มวิทยฐานะท้ังสองข้างบนแถบสีประจําคณะวิชาระดับอก  แขนเสื้อ
ครุยยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อครุยเย็บจับจีบมะเฟือง  ตอนกลางแขนเสื้อท้ังสองข้าง  มีแถบวิทยฐานะระดับ
ปริญญาเป็นกํามะหยี่สีดํา จํานวนสามแถบเรียงระยะพอประมาณ กว้างแถบละ ๕ เซนติเมตร  
      ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อรูปทรงหางปลาปลายโค้งมน  ขอบด้าน
นอกปกผ้าคล้องคอเย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีประจําคณะวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร และขอบด้านในเย็บ
ริมขอบในเป็นกํามะหยี่สีแสดทองตลอดแนว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก  พ้ืนด้านในปกผ้า
คล้องคอ เย็บเป็นผ้าแพรซับในสีประจําคณะวิชาท้ังผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับทแยง ๔๕ องศา กว้าง ๙ 
เซนติเมตร  
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ข้อ ๘  ครุยประจําตําแหน่ง กําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะและ
เข็มวิทยฐานะ ดังน้ี 
  (8.๑) ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
                             เสื้อครุย เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีกรมท่า ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ 
ด้านหลังจับเย็บจีบ และเย็บจีบท่ีหัวไหล่  ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองเย็บเป็นแนวสาบ
ด้านหน้าท้ังสองข้าง โค้งรอบคอเสื้อครุย  มีขนาดสาบกว้างข้างละ ๑๐ เซนติเมตร  
          แขนเสื้อครุยยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อครุยเย็บจับจีบมะเฟือง  ตอนกลางแขนเสื้อท้ัง
สองข้าง  มีแถบวิทยฐานะระดับปริญญาเป็นกํามะหยี่สีแสดทองกว้างแถบละ ๖ เซนติเมตร จัดเรียงระยะ
พอประมาณเป็นจํานวนสี่แถบ และเสื้อครุยประดับด้วยเข็มวิทยฐานะท้ังสองข้างบนแถบสีในระดับอก   
          ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีกรมท่าเช่นเดียวกับเสื้อ  รูปทรงหางปลาปลายโค้งมน  
ขอบด้านนอกปกผ้าคล้องคอเย็บริมขอบนอกเป็นแถบกํามะหยี่สีขาว กว้าง ๒ เซนติเมตร และขอบด้านในเย็บริม
ขอบในเป็นกํามะหยี่สีแสดทองตลอดแนว กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก พ้ืนด้านในปกผ้าคล้องคอ 
เย็บเป็นผ้าแพรซับในสีแสดท้ังผืน และมีแถบผ้าแพร่สีขาวซ้อนทับทแยง ๔๕ องศา กว้าง ๙ เซนติเมตร  

(8.๒) ครุยประจําตําแหน่งผู้บริหาร และครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์ประจําของ 
มหาวิทยาลัย 
                           เสื้อครุย  เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ยาวเหนือข้อเท้าโดยประมาณ ด้านหลังจับ
เย็บจีบ และเย็บจีบท่ีหัวไหล่  ด้านหน้าเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีแสดทองเย็บเป็นแนวสาบตลอดด้านหน้า
ท้ังสองข้าง ขนาดสาบกว้างข้างละ ๑๐ เซนติเมตร  
        แขนเสื้อครุยยาวจรดข้อมือ ปลายแขนเสื้อครุยเย็บจับจีบมะเฟือง  ไม่มีแถบวิทยฐานะ
ระดับปริญญาใด ๆ เสื้อครุยประดับด้วยเข็มวิทยฐานะท้ังสองข้างบนแถบสีแสดทองระดับอก   
        ผ้าปกคล้องคอ เป็นผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ รูปทรงหางปลาปลายโค้งมน  ขอบปก
ผ้าคล้องคอด้านนอกเย็บริมขอบนอกเป็นแถบสีแสด กว้าง 2 เซนติเมตร ขอบด้านในและพ้ืนด้านในผ้าคล้องคอ
ซับเป็นผ้าแพรสีขาวท้ังผืน เย็บปิดจรดมุมผูกเชือก   

ข้อ ๙ เข็มวิทยฐานะ กําหนดลักษณะ ดังน้ี 
 (9.๑) เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลยั มีลักษณะเป็นนูนตํ่ารูปอาร์ม มีหมวกปริญญา ซ้อน

ด้วยช่อคบไฟ และโอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ซ้ายขวาท่ีมีแพรแถบเช่ือมรับไว้ และมีอักษรช่ือภาษาไทยว่า 
มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต และด้านลา่งรองรับด้วยแพรแถบท่ีมีอักษรช่ือภาษาอังกฤษว่า KASEM BUNDIT 
UNIVERSITY ทําด้วยโลหะชุบทอง ขนาดกว้าง ๕ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร 

 (9.๒) เข็มวิทยฐานะจะใช้ประดับครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง และหรือใช้โอกาสใด
และเงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
ประกาศ ณ วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
      (ศาสตราพิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์) 
      นายกสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 


