
 หนา   ๓๔ 
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ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เร่ือง  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อกําหนดลักษณะและสวนประกอบ  ของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  
ตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  (๒)  และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยทักษิณในคราวประชุม  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๐  กันยายน  
๒๕๕๑  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีสามชั้น  คือ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  เปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  ตัวเส้ือทําดวยผาหรือแพร   

สีดําผาอกโดยตลอด  หลังจีบ  มีแถบกํามะหย่ีสีประจําสาขาวิชา  กวาง  ๑๑  เซนติเมตร  ทาบริมเส้ือ
ดานหนาโดยตลอด  แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  ตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีฟา   
ขนาดกวาง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  จํานวนสามแถบ  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  
ติดขวางเรียงกันระยะหาง  ๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอ  ดานในทําดวยผาตวนหรือแพรสีฟา  มีแถบ 
ทําดวยผาตวนหรือแพรสีฟาขนาดกวาง  ๑๐  เซนติเมตรทาบขวาง  ดานนอกเปนกํามะหย่ีสีประจํา
สาขาวิชา  มีแถบกํามะหย่ีสีเทาขนาดกวาง  ๑๑  เซนติเมตรทาบขอบบน  และมีแพรสีฟาเขมขนาดกวาง  
๒  เซนติเมตรขลิบริมขอบลาง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  ครุยเชนเดียวกับดุษฎีบัณฑิต  แตตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบ
กํามะหย่ีสีฟากวาง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  จํานวนสองแถบ  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  
ติดขวางเรียงกันระยะหาง  ๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอเชนเดียวกับดุษฎีบัณฑิต  เวนแตมีผาตวน 
หรือแพรสีฟาขนาดกวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบขอบบน 

(๓) ครุยบัณฑิต  ครุยเชนเดียวกับดุษฎีบัณฑิต  แตตลอดกลางแขนมีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง   
๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  จํานวนหนึ่งแถบ  มีผาคลองคอเชนเดียวกับมหาบัณฑิต 

ขอ ๒ สีประจําสาขาวิชา  มีดังนี้ 
(๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร สีเขียว 
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร สีขาว 
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(๓) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สีมวงและสีขาว 
(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีแดงเลือดหมู 
(๕) สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพและการกีฬา สีชมพูบานเย็น 
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร สีเหลือง 
(๗) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร สีแดงชาด 
(๘) สาขาวิชาศึกษาศาสตร สีฟาเขม 
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  บริหารธุรกิจ  และการบัญชี สีสม 
ขอ ๓ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีลักษณะเปนรูปตรามหาวิทยาลัยทักษิณ   

สูง  ๕  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะสีเงิน  ดานหลังจารึกอักษรยอปริญญา 
ขอ ๔ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนง  ของนายกสภา

มหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ  มีดังนี้ 
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  เปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  ตัวเส้ือทําดวยผาหรือ

แพรสีเทาผาอกโดยตลอด  หลังจีบ  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  ๑๑  เซนติเมตร  ทาบริมเส้ือดานหนา 
โดยตลอด  แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  ตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีดํากวาง  ๖  เซนติเมตร  
ยาว  ๔๒  เซนติเมตรจํานวนสี่แถบ  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  ติดขวางเรียงกันระยะหาง   
๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือแพรสีฟา  มีแถบทําดวยผาตวนหรือแพรสีเทากวาง  
๑๐  เซนติเมตร  ทาบขวาง  ดานนอกเปนกํามะหย่ีสีเทาเขม  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  ๑๑  เซนติเมตร  
ทาบขอบบน  และมีแพรสีฟากวาง  ๒  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง  มีเข็มตรามหาวิทยาลัยทักษิณ 
ทําดวยโลหะสีทองสูง  ๗  เซนติเมตร  ประดับตรงกลางแถบกํามะหย่ีดานหนาทั้งสองขาง 

(๒) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  แตเข็มตรามหาวิทยาลัย
ทักษิณทําดวยโลหะสีทองสูง  ๕  เซนติเมตร 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  แตเข็มตรามหาวิทยาลัย
ทักษิณทําดวยโลหะสีเงินสูง  ๕  เซนติเมตร 

ขอ ๕ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงผูบริหาร 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีดังนี้ 

(๑) อธิการบดี  เปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  ตัวเส้ือทําดวยผาหรือแพรสีดําผาอก
โดยตลอด  หลังจีบ  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  ๑๑  เซนติเมตร  ทาบริมเส้ือดานหนาโดยตลอด   
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แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  ตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีเทาเขมกวาง  ๖  เซนติเมตร   
ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  จํานวนสามแถบ  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  มีแพรสีฟากวาง  ๑  เซนติเมตร  
ขลิบริมขอบโดยรอบ  ติดขวางเรียงกันระยะหาง  ๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือ
แพรสีฟา  มีแถบทําดวยผาตวนหรือแพรสีเทากวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบขวาง  ดานนอกเปนกํามะหย่ี 
สีเทาเขม  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  ๑๑  เซนติเมตร  ทาบขอบบน  และมีแพรสีฟากวาง  ๒  เซนติเมตร  
ขลิบริมขอบลาง  มีเข็มตรามหาวิทยาลัยทักษิณทําดวยโลหะสีทองสูง  ๗  เซนติเมตร  ประดับตรงกลาง
แถบกํามะหย่ีดานหนาทั้งสองขาง 

(๒) รองอธิการบดี  เชนเดียวกับอธิการบดี  แตเข็มตรามหาวิทยาลัยทักษิณทําดวยโลหะสีทอง
สูง  ๕  เซนติเมตร 

(๓) หัวหนาสวนงานตามความในมาตรา  ๙  (๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  
พ .ศ .   ๒๕๕๑   เชนเดียวกับอธิการบดี   แต เ ข็มตรามหาวิทยาลัยทักษิณทําดวยโลหะสีเงินสูง   
๕  เซนติเมตร 

ขอ ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงคณาจารย 
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ  เปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  ตัวเส้ือทําดวยผาหรือแพรสีดําผาอก 
โดยตลอด  หลังจีบ  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  ๑๑  เซนติเมตร  ทาบริมเส้ือดานหนาโดยตลอด   
แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือแพรสีฟา  มีแถบทําดวยผาตวนหรือ
แพรสีเทากวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบขวาง  ดานนอกเปนกํามะหย่ีสีเทาเขม  มีแถบกํามะหย่ีสีฟากวาง  
๑๑  เซนติเมตร  ทาบขอบบน   และมีแพรสีฟากวาง  ๒  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง  มีเข็มตรา
มหาวิทยาลัยทักษิณทําดวยโลหะสีเงินสูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับตรงกลางแถบกํามะหย่ีดานหนา 
ทั้งสองขาง 

ขอ ๗ ใหใชประกาศนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

สุจินต  จินายน 

นายกสภามหาวิทยาลัยทักษิณ 
 


