
 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครยุประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

1 มำตรำ ๑ พระรำชกฤษฎีกำนี้เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อ
ส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ พ.ศ. ….” 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

2 มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  
3 มำตรำ 3 ให้ก ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและอักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ

แห่งชำติ ดังต่อไปนี้ 
  

  (๑) สำขำวิชำบริหำรธุรกิจ มีปริญญำสำมชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
  (ข) โท เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”  
  (ค) ตรี เรียกว่ำ “บริหำรธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”  

ประเดน็ค าถาม/ข้อเสนอแนะ 
- วข.สุพรรณบุร ีตั้งค ำถำมว่ำ ระดับปริญญำเอก 
ให้ใช้อักษรย่อ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ใช่หรือไม่ 
    ตอบ ใช ่
-วข.สุพรรณบุรี เหน็สมควร เลือกใช้ บธ.ด. 
    ตอบ กำรก ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและ
อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำระดับปริญญำเอกของ
แต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตำมท่ีคณะก ำหนด 

 

  (๒) สำขำวิชำวิทยำศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ  
   (ก) เอก เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
   (ข) โท เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”  
   (ค) ตรี เรียกว่ำ “วิทยำศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 

ประเดน็ค าถาม/ข้อเสนอแนะ 
- วข.สุพรรณบุร ีตั้งค ำถำมว่ำ ระดับปริญญำเอก 
ให้ใช้อักษรย่อ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ใช่หรือไม่ 
    ตอบ ใช ่
-วข.สุพรรณบุรี เหน็สมควร เลือกใช้ วท.ด. 
    ตอบ กำรก ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและ
อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำระดับปริญญำเอกของ
แต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครยุประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

  (๓) สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”  
  (ข) โท เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”  
  (ค) ตรี เรียกว่ำ “ศิลปศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”  
 
 
 

 

ประเดน็ค าถาม/ข้อเสนอแนะ 
- วข.สุพรรณบุร ีตั้งค ำถำมว่ำ ระดับปริญญำเอก 
ให้ใช้อักษรย่อ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ใช่หรือไม่ 
    ตอบ ใช ่
-วข.สุพรรณบุรี เหน็สมควร เลือกใช้ ศศ.ด. 
    ตอบ กำรก ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและ
อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำระดับปริญญำเอกของ
แต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

 

  (๔) สำขำวิชำศึกษำศำสตร์ มีปริญญำสำมชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่ำ “ศึกษำศำสตรดุษฎีบัณฑติ” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่ำ “ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”  
  (ค) ตรี เรียกว่ำ “ศึกษำศำสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”  
 ทั้งนี้ หำกมีสำขำหรือวิชำเอกให้ระบุชื่อสำขำหรือวิชำเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ำยปริญญำด้วย 

ประเดน็ค าถาม/ข้อเสนอแนะ 
- วข.สุพรรณบุร ีตั้งค ำถำมว่ำ ระดับปริญญำเอก 
ให้ใช้อักษรย่อ อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ ใช่หรือไม่ 
    ตอบ ใช ่
-วข.สุพรรณบุรี เหน็สมควร เลือกใช้ ศษ.ด. 
    ตอบ กำรก ำหนดปริญญำในสำขำวิชำและ
อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำระดับปริญญำเอกของ
แต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

 

4 มำตรำ 4 ครุยวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีดังต่อไปนี้ -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  
  (1) ครุยดุษฎีบัณฑิต ท ำด้วยผ้ำทึบสีด ำ เย็บเป็นเสื้อคลุม ยำวเหนือข้อเท้ำพอประมำณ 

แขนเสื้อยำวระดับข้อมือ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีส ำรดรอบขอบและที่ปลำยแขน พ้ืนส ำรดท ำด้วย
สักหลำดสีเหลือง กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 2.5 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้ำง ถัด
มำเป็นแถบสีเขียว กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้ำง และถัดมำอีกเป็นแถบสีขำว กว้ำง 1 
เซนติเมตร ทับทั้งสองข้ำง และตรงกลำง เป็นพ้ืนส ำรด กว้ำง 1 เซนติเมตร ประดับเข็มวิทยฐำนะ
ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติกลำงส ำรดระดับอกท้ังสองข้ำง ที่ต้นแขนมีส ำรดรอบตน้แขน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครยุประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

พ้ืนส ำรดท ำด้วยสักหลำดสีด ำ กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้ง
สองข้ำง ตอนกลำงมีแถบทับสีประจ ำคณะ กว้ำง 2 เซนติเมตร จ ำนวน 3 แถบ โดยห่ำงจำกแถบ
ทอง 0.5 เซนติเมตร และระหว่ำงแถบสีประจ ำคณะห่ำงกัน 0.5 เซนติเมตร 

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบขอบและท่ีปลำยแขน 
 

 
 

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบต้นแขน   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

   

 



 
 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

  ตัวอย่ำงครุยดุษฎีบัณฑิต   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 
 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 
 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

  (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 
 
 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมายเหต ุ

  (2) ครุยประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ส ำรดรอบต้น
แขน พ้ืนส ำรดท ำด้วยสักหลำดสีด ำ กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับบนริม
ทั้งสองข้ำง ตอนกลำงมีแถบสีประจ ำคณะ กว้ำง 2 เซนติเมตร จ ำนวน 2 แถบ โดยห่ำงจำกแถบ
ทองข้ำงละ 1.5 เซนติเมตร และระหว่ำงแถบสีประจ ำคณะห่ำงกัน 1 เซนติเมตร ตรงกลำงแถบสี
ประจ ำคณะ ทั้ง 2 แถบ มีแถบทอง กว้ำง 0.5 เซนติเมตร จ ำนวน 1 แถบ ทับกลำงแถบสีประจ ำ
คณะ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบต้นแขน   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (3) คณะพลศึกษำ  

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ 

 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

  

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเหน็จากประชาคม-  

     



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
 
 (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 
 
 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

 
 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 
 

 

  



 

  

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  (3) ครุยมหำบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ส ำรดรอบต้นแขน พ้ืนส ำรดท ำ
ด้วยสักหลำดสีด ำ กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้ำง 
ตอนกลำงมีแถบทับสีประจ ำคณะ กว้ำง 2 เซนติเมตร จ ำนวน 2 แถบ โดยห่ำงจำกแถบทอง 1.5 
เซนติเมตร และระหว่ำงแถบสีประจ ำคณะห่ำงกัน 1 เซนติเมตร 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 
 
 

 

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบต้นแขน   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 

 (3) คณะพลศึกษำ 

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

  

 



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยมหำบัณฑิต   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
 

  (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
 

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  (4) ครุยประกำศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เว้นแต่
ส ำรดรอบต้นแขน พ้ืนส ำรดท ำด้วยสักหลำดสีด ำ กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 1 
เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้ำง ตอนกลำงมีแถบสีประจ ำคณะ กว้ำง 4 เซนติเมตร จ ำนวน 1 แถบ 
โดยห่ำงจำกแถบทองข้ำงละ 2 เซนติเมตร ตรงกลำงแถบสีประจ ำคณะ มีแถบทอง กว้ำง 0.5 
เซนติเมตร จ ำนวน 1 แถบ ทับกลำงแถบสีประจ ำคณะ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบต้นแขน   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 

 (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 

  

 

 

 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยประกำศนียบัตรบัณฑิต   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 
 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

 

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  (๕) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหำบัณฑิต เว้นแต่ส ำรดรอบต้นแขน พื้นส ำรดท ำด้วย
สักหลำดสีด ำ กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้ำง ตอนกลำง
มีแถบทับสีประจ ำคณะ กว้ำง 4 เซนติเมตร จ ำนวน 1 แถบ โดยห่ำงจำกแถบทอง 2 เซนติเมตร 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงส ำรดรอบต้นแขน   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (3) คณะพลศึกษำ 

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 

  

  



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยบัณฑิต   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

 
 

 (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ  

 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  
  (3) คณะพลศึกษำ 

 
 

 (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 

 
 
 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
5 มำตรำ 5 เข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีลักษณะเป็นรูปตรำมหำวิทยำลัยกำร

กีฬำแห่งชำติ ท ำด้วยโลหะดุนนูนสีทองลงยำ สัดส่วนเท่ำกันทั้งสูงและกว้ำง 5 เซนติเมตร 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงเข็มวิทยฐำนะ -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  
 

 

  

 



 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

6 มำตรำ 6 ครุยประจ ำต ำแหน่งและเครื่องหมำยประกอบครุยประจ ำต ำแหน่งของนำยกสภำ
มหำวิทยำลัย อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย อธิกำรบดี กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และคณำจำรย์ 
ของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ มีดังต่อไปนี้ 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  (๑) นำยกสภำมหำวิทยำลัย ครุยท ำด้วยผ้ำทึบสีด ำ เย็บเป็นเสื้อคลุม ยำวเหนือข้อเท้ำ
พอประมำณ แขนเสื้อยำวระดับข้อมือ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีส ำรดรอบขอบ ปลำยแขน และต้นแขน 
พ้ืนส ำรดท ำด้วยสักหลำดสีขำว กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 2 เซนติเมตร ทับบนริมทั้ง
สองข้ำง ถัดมำเป็นแถบสีเขียว กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้ำง ถัดมำอีกเป็นแถบสีเหลือง กว้ำง 
1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้ำง ตรงกลำงเป็นพ้ืนส ำรด กว้ำง 2 เซนติเมตร และมีแถบทอง กว้ำง 0.5 
เซนติเมตร ทับกลำงส ำรด ประดับเข็มวิทยฐำนะของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติกลำงส ำรดระดับ
อกท้ังสองข้ำง 
  ให้มีสร้อยสังวำลประกอบครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ท ำด้วยโลหะสี
ทองประกอบด้วยเครื่องหมำยมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ร้อยเรียงเป็นเส้น กึ่งกลำงสำยสร้อยมี
ตรำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท ำด้วยโลหะสีทองลงยำ  สัดส่วนเท่ำกันทั้งสูงและกว้ำง 
 6 เซนติเมตร ประดับระหว่ำงไหล่ทั้งสองข้ำง และมีโบท ำด้วยแพรสีเหลืองสองชั้นประดับทับสร้อย
สังวำลบนไหล่ทั้งสองข้ำง 

  

  ตัวอย่ำงมีส ำรดรอบขอบ ปลำยแขน และตน้แขน 
 

 
 

 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 

 



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
 

  ตัวอย่ำงครุยนำยกสภำมหำวิทยำลัย   
  

 
 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
 

  (๒) อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย เช่นเดียวกับนำยกสภำมหำวิทยำลัย  
  ให้มีสร้อยสังวำลประกอบครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ท ำด้วยโลหะสี
เงินประกอบด้วยเครื่องหมำยมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ร้อยเรียงเป็นเส้น กึ่งกลำงสำยสร้อยมี
ตรำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท ำด้วยโลหะสีทองลงยำ สูง 6 เซนติเมตร ประดับระหว่ำงไหล่
ทั้งสองข้ำง และมีโบท ำด้วยแพรสีขำวสองชั้นประดับทับสร้อยสังวำลบนไหล่ทั้งสองข้ำง 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

 



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย   
  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
  (๓) อธิกำรบดี เช่นเดียวกับอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย  

  ให้มีสร้อยสังวำลประกอบครุยประจ ำต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัย ท ำด้วยโลหะสี
เงินประกอบด้วยเครื่องหมำยมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ร้อยเรียงเป็นเส้น กึ่งกลำงสำยสร้อยมี
ตรำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ท ำด้วยโลหะสีทองลงยำ สูง 6 เซนติเมตร ประดับระหว่ำงไหล่
ทัง้สองข้ำง และมีโบท ำด้วยแพรสีเขียวสองชั้นประดับทับสร้อยสังวำลบนไหล่ทั้งสองข้ำง 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

 



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยอธิกำรบดี   
  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
  (4) กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย เช่นเดียวกับอุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย เว้นแต่ไม่มีสร้อย

สังวำลและโบประดับ 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

  ตัวอย่ำงครุยกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย   
  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
  (5) คณำจำรย์ ครุยท ำด้วยผ้ำทึบสีด ำ เย็บเป็นเสื้อคลุม ยำวเหนือข้อเท้ำพอประมำณ 

แขนเสื้อยำวระดับข้อมือ ตัวเสื้อผ่ำอกตลอด มีส ำรดรอบขอบ ปลำยแขน และต้นแขน พ้ืนส ำรดท ำ
ด้วยสักหลำดสีเขียว กว้ำง 10 เซนติเมตร มีแถบทอง กว้ำง 2 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้ำง ถัด
มำเป็นแถบสีขำว กว้ำง 1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้ำง ถัดมำอีกเป็นแถบสีเหลือง กว้ำง 1 เซนติเมตร 
ทับทั้งสองข้ำง และตรงกลำงเป็นพ้ืนส ำรด กว้ำง 2 เซนติเมตร ประดับเข็มวิทยฐำนะของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติกลำงส ำรดระดับอกทั้งสองข้ำง 

 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 

 

  ตัวอย่ำงมีส ำรดรอบขอบ ปลำยแขน และต้นแขน 
 

 
 

 
-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม- 

 

 



 

 

 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

  ตัวอย่ำงครุยคณำจำรย์   
  

 
 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  



 

ล ำดับ
ที ่

พระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยปริญญำในสำขำวิชำ อักษรย่อส ำหรับสำขำวิชำ ครุยวิทยฐำนะ  

เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำต ำแหน่งของมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ พ.ศ. .... 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ หมำยเหตุ 

 
7 มำตรำ 7 สีประจ ำคณะ มีดังต่อไปนี้   
  (1) คณะเทคโนโลยีกำรกีฬำ สีแดง -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  
  (2) คณะบริหำรจัดกำรกีฬำ สีฟ้ำ   
  (3) คณะพลศึกษำ สีเขียว   
  (4) คณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สีแสด   

8 มำตรำ 8 ให้มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติจัดท ำครุยวิทยฐำนะ เข็มวิทยฐำนะ และครุยประจ ำ
ต ำแหน่งตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่ำง 

-ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  

9 มำตรำ 9 ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ -ไม่มีการขอแก้ไขหรือความคดิเห็นจากประชาคม-  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                                                                                                                         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำนะ ภู่หล ำ) 
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ ฝ่ำยวิชำกำร 

 


