
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดประกาศใชในพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับแรก เม่ือ พ.ศ.2539 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2535 ในประกาศดังกลาว มีการ
กําหนดชื่อปริญญาสาขาเกษตรศาสตร ววิิทยาศาสตร และเภสัชศาสตร  จํานวน 4 สาขา ตอมาไดขอ
กําหนด ชื่อปริญญาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตรเพ่ิมใน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 สวนฉบับที่ 3 อยูใน
ระหวางการขอกําหนด ในพระราชกฤษฎีกา โดยขอกําหนดชื่อปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ
เพ่ิมเติมตั้งแตป 2547 - 2550 ไดแก นิติศาสตร รฐัศาสตร แพทยศาสตร สาธารณสุขศาสตร บริหาร
ศาสตร และศลิปประยุกต   

 
ครุยวิทยฐานะ  มี  3  ระดับ คือ 

1. ครุยดุษฎีบณัฑิต 
2. ครุยมหาบัณฑิต 
3. ครุยบัณฑติ 

 
1. ครุยดุษฎีบัณฑติ   

เปนเสื้อคลุมยาวเหนือเขา ตวัเสื้อทําดวยผาสีแดงผาอกโดยตลอด มีสํารดรอบขอบเสื้อ ปลาย
แขนและแขนเสื้อบริเวณขอศอกพื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีขาว ขนาด 10 ซม. เวนระยะจากขอบเขาสู
กลางสํารด 0.10 ซม. มีแถบสีทองขนาด 1 ซม. ทั้งสองขาง เวนระยะไว 0.8 ซม. มีแถบสีทองขนาด 
0.7 ซม. แถบสีแดงขนาด 0.7 ซม.และแถบสีทองขนาด 0.7 ซม.มีตรามหาวิทยาลยัซึ่งมีลักษณะและ
ขนาดเชนเดียวกับเข็มวิทยฐานะ ทําดวยโลหะสีทองตดิตามทางดิ่งกลางสํารดระดับหนาอกทั้งสองขาง
ที่ตนแขนเหนือสํารดบริเวณขอศอกมีสํารดขนาด 0.6 ซม.พ้ืนสํารดทําดวยสักหลาดสีขาว เวนระยะ
จากขอบเขาสูกลางสํารด 0.2 ซม.มีแถบสีทองขนาด 1 ซม.ทับทั้งสองขาง เวนระยะไว 0.8 ซม.มีแถบ
สีเหลืองขนาด 2 ซม.อยูกลางแถบสํารด 

 
2. ครุยมหาบัณฑิต  

เปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ ตัวเสื่อทําดวยผาโปรงสีน้ําเงินผาอกตลอด มีสํารด
รอบขอบเสื่อ ปลายแขนและแขนเสื่อบริเวณขอศอกพืน้สํารดทําดวยสักหลาดสีดําขนาด 10 ซม.เวน
ระยะขอบเขามาสูกลางสํารด 0.1 ซม. มีแถบสีทองขนาด 1 ซม.ทับทั้งสองขางเวนระยะไว 0.7 ซม.มี
แถบสีชมพูกลบีบัวขนาด 0.7 ซม.แถบสีน้ําเงินขนาด 1 ซม.และแถบสทีองขนาด 0.5 ซม.ตามลําดับ
ทั้งสองขางตอนกลางสํารดเปนแถบสีเหลอืงขนาด 2 ซม.มีตรามหาวิทยาลัย ซึ่งมีขนาดและลักษณะ
เทชนเดียวกับเข็มวิทยฐานะทําดวยโลหะสทีองติดตามทางดิ่งกลางสํารดหนาอกทั้งสองขางที่ตนแขน
เหนือแถบสํารดขนาด 6 ซม.พ้ืนทีสํารดทําดวยสักหลาดสีดําเวนระยะขอบเขามาสูกลางสํารด 0.1 ซม.
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มีแถบสีทองขนาด 0.9 ซม.ทับทั้งสองขาง เวนระยะไวขางละ 1 ซม. มีแถบสีเหลืองขนาด 2 ซม. อยู
กลางแถบสํารด 

 
3. ครุยบัณฑติ  

เชนเดียวกบัครุยมหาบัณฑิต แตพ้ืนสํารดทําดวยสักหลาดสีขาว ไมมีสํารดที่ตนแขนเหนือ
สํารดบริเวณขอศอกและตรามหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีเงิน 
 
เข็มวิทยฐานะ  
 มีลักษณะเปนรูปทรงดอกบัวตูมดุนนูนสูง 6 ซม. มีกรอบลอมรอบเปนลายกนก ภายในกรอบ
เปนตรามหาวทิยาลัย ซึ่งมีองคประกอบเปนรูปพระธาตมีุสามชั้น ชั้นบนตั้งรูปดอกบัวตูมไวกลางพระ
ธาตุ ชั้นสุดทายมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทําดวยโลหะสทีอง สําหรับดุษฎีบัณฑติ และ
มหาบัณฑิต และโลหะสเีงินสําหรับบัณฑิต 
 
ครุยประจําตาํแหนง 

1.  นายกสภามหาวิทยาลยั เปนเสื้อคลมุยาวเหนือขอเทาพอประมาณ ตัวเสื้อทําดวยผา
ตวนสีดํา ผาอกโดยตลอด ตดิสาบหนาดวยผากํามะหยี่ สีเหลืองขนด 8.5 ซม. แขนยาวจรดขอมือ 
แขนเสื้อบริเวณขอศอกทั้งสองขางคาดดวยแถบผาตวนสีแดงขนาด 2.5 ซม. เรียงกัน 3 แบบ แตละ
แถบหางกันแถบละ 2.5 ซม.มีผาคลองคอทําดวยผาตวนสีดําขลิบริม ดานนอกทําดวยผากํามะหยี่สีน้ํา
เงิน ขนาด 1 ซม. ดานในทาบดวยผากํามะหยี่สีเหลืองขนาด 8.5 มีพูเกลียวสีทอง 1 คู กลางกลาง
สาบหนามีตรามหาวิทยาลยั ซึ่งมีลักษณะและขนาดเชนเดียวกับเข็มวิทยฐานะ ทําดวยโลหะสีทอง 
ติดตามทางแนวดิ่ง กลางสาบหนาในระดบัหนาอกทั้งสองขาง 

2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ชุดเหมือนเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตพูเกลียง
เปนสีน้ําเงิน 

3. คณาจารย ชุดเหมือนเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตไมมีพูเกลียวสทีอง และ
แถบผาตวนทีค่าดรอบแขนเปนสีเหลือง 
 
แถบสํารด 
 แถบสํารด มีทั้งหมด 7 แถบสี ซึ่งมีความหมาย ดังนี้ 
 
สีทอง        หมายถึง      ความเจริญรุงเรือง  สวางไสว  ขจรขจายดานวิชาการ 
สีขาว        หมายถึง      ความบริสทุธิ์  ยุติธรรม  ทรงไวซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมของ 
    บัณฑิต 
สีชมพู         หมายถึง     สีของดอกบัวอันเปนสัญลักษณประจําจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเปน 
    สถานที่ตั้งมหาวิทยาลยั 
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สีน้ําเงิน         หมายถึง  สีของความมั่นคง  หนักแนนเปนปกแผนดานวิชาการ 
สีเหลืองสด    หมายถึง  สีประจํามหาวทิยาลัย 
สีดํา         หมายถึง  สีแหงความสจัธรรม  จริงแท  แนนอน 
สีแดง         หมายถึง      สีแหงความมานะ  บากบั่น  ทําคุณประโยชนแกชาตบิานเมือง 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในชุดฉลองพระองคครุยดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
 
 

 
 

            
 

นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลยั 
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ชุดครุยดุษฎีบัณฑิต 

 

   
ชุดครุยมหาบัณฑิต 

 

      
ชุดครุยบัณฑิตชาย/หญิง 
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