
 หน้า   ๓๔ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามความในมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จึงเห็นควรออกข้อบังคับว่าด้วยครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุย 
ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๙  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๑/๒๕๕๘  
เม่ือวันพฤหัสบดีที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ว่าด้วย 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

ว่าด้วยครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
“กรรมการสภามหาวิทยาลัย”  หมายถึง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
“ผู้บริหารวิชาการ”  หมายถึง  ผู้ดํารงตําแหน่งตั้ งแต่หัวหน้าสาขาวิชาขึ้นไปในมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ฝ่ายคฤหัสถ์ 
“คณาจารย์”  หมายถึง  คณาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ข้อ ๕ ลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุย

ประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๖ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มี  ๓  ขั้น  คือ 
  ๖.๑ ครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต  เป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีชมพูผ่าอกตลอดมีสํารด

รอบขอบและปลอกที่ต้นแขนและปลายแขน  พื้นสํารดและปลอกแขนทําด้วยผ้าสักหลาดสีประจําคณะ
กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  ขอบทั้งสองกว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  มีแถบตาดเงิน  ๓  แถบ  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  
และ  ๑.๕  เซนติเมตร  ๔  เซนติเมตร  และ  ๑.๕  เซนติเมตร  ด้านหน้าเย็บม้วนเป็นวงกลมขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๘  เซนติเมตร  ติดที่สํารดด้านหน้าอก  ข้างละ  ๓  วง  วงกลางติดตรามหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสีทองขนาดสูง  ๕  เซนติเมตร 
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   ๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสํารดรอบแขน  พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีประจําคณะ
กว้าง  ๑๒  เซนติเมตร  มีตาดเงินกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ๓  เส้น 

   ๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ 
  ๖.๒ ครุยวิทยฐานะระดับมหาบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต   

แต่มีวงกลมเพียงข้างละ  ๒  วง  มีตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดในวงบนท้ัง  ๒  ข้าง
ของหน้าอก 

   ๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสํารดรอบแขน  พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีประจําคณะ
กว้าง  ๙  เซนติเมตร  มีตาดเงินกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ๒  เส้น 

   ๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ 
  ๖.๓ ครุยวิทยฐานะระดับบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับดุษฎีบัณฑิต  แต่มีวงกลม

เพียงข้างละ  ๑  วง  มีตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยติดในวงในทั้ง  ๒  ข้างของหน้าอก 
   ๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสํารดรอบแขน  พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีประจําคณะ

กว้าง  ๖  เซนติเมตร  มีตาดเงินกว้าง  ๓.๕  เซนติเมตร  ๑  เส้น 
   ๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ 
ข้อ ๗ ผู้สวมครุยวิทยฐานะต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว  หรือชุดขอเฝ้าปกติขาว  หรือชุดพระราชทาน  

เสื้อพระราชทานแขนยาวสีขาว  กระดุมป้ัมผ้าสีขาว  กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีขาว 
ข้อ ๘ ให้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

มีสิทธิสวมครุยวิทยฐานะได้ 
สิทธิสวมครุยวิทยฐานะนี้ให้รวมถึงผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ด้วย 
ข้อ ๙ ครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ  เช่นเดียวกับครุยวิทยฐานะระดับ

ดุษฎีบัณฑิต  แต่พื้นสํารดรอบขอบและปลอกที่ต้นแขนและปลายแขนทําด้วยผ้าสักหลาดสีชมพูเข้ม 
  ๑) ต้นแขนเหนือศอกมีสํารดรอบแขนกว้าง   ๑๒   เซนติ เมตร   มีตาดเงินกว้าง   

๒  เซนติเมตร  ๔  เส้น 
  ๒) ปลายแขนมีสํารดรอบขอบปลายแขนเช่นเดียวกับรอบขอบเสื้อ 
ข้อ ๑๐ ครุยประจําตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและรองอธิการบดีซึ่งเป็นคฤหัสถ์   

มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยประจําตําแหน่งคณาจารย์หรือผู้บริหารวิชาการ  แต่ตรามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีทองและมีสร้อยสังวาลย์คล้องคอ 

ข้อ ๑๑ สีประจําคณะเพื่อประกอบการใช้สําหรับครุยวิทยฐานะมีดังนี้ 
  ๑๑.๑ คณะพุทธศาสตร์  สีเหลือง 
  ๑๑.๒ คณะครุศาสตร์  สีแดง 
  ๑๑.๓ คณะมนุษยศาสตร์  สีเขียวมะกอก 
  ๑๑.๔ คณะสังคมศาสตร์  สีฟ้า 
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ข้อ ๑๒ เข็มวิทยฐานะ  มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร  มีรัศมีที่ยอดพระเกี้ยว  
และอักษรย่อ  “มจร”  ที่หมอนรองขนาดสูง  ๕  เซนติเมตร  ทําด้วยโลหะสีทอง  ดุนนูน 

ข้อ ๑๓ เข็มวิทยฐานะ  มีลักษณะเป็นรูปพระเกี้ยวทาบกงล้อธรรมจักร  มีรัศมีที่ยอดพระเกี้ยว
และอักษรย่อ  “มจร”  ที่หมอนรองขนาดสูง  ๕  เซนติเมตร  ทําด้วยโลหะสีทอง  ดุนนูน 

ข้อ ๑๔ ให้กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จัดทําครุยประจําตําแหน่ง  ครุยวิทยฐานะ  และเข็ม
วิทยฐานะตามข้อบังคับนี้ไว้เป็นตัวอย่าง 

ข้อ ๑๕ สําหรับพิธีประสาทปริญญาประจําปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้ใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าด้วยครุยวิทยฐานะ 
และเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  ๒๕๓๔  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พระธรรมสุธี 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


