
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวชิา  อักษรย่อส าหรบัปริญญา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนง่ 
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาต ิ

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๙  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
เป็นปทีี่  ๖  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับปริญญา  ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
กับมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  และมาตรา  ๗๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อส าหรับปริญญา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
การกีฬาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับปริญญาของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.” 
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
(๔) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ด.”  และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีห้าชั้น  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  เป็นเสื้อคลุมแขนยาวท าด้วยผ้าทึบสีด า  ผ่าอกตลอด ยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ  แขนเสื้อยาวระดบัข้อมือ  มีส ารดรอบขอบ  ส ารดต้นแขน  และส ารดปลายแขน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ส ารดรอบขอบและส ารดปลายแขน  พ้ืนส ารดท าด้ วยสักหลาดสี เหลือง   
กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบสีทอง  กว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  ทับบนริมทั้งสองข้าง  ถัดมามีแถบสีเขียว   
กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบต่อจากแถบสีทองทั้งสองข้าง  ถัดมามีแถบสีขาว  กว้าง  ๑  เซนติเมตร   
ทาบต่อจากแถบสีเขียวทั้งสองข้าง  และตรงกลางเป็นพ้ืนส ารด  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ประดับ 
เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกลางส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

 (ข) ส ารดต้นแขน  พ้ืนส ารดท าด้วยสักหลาดสีด า  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร มีแถบสีทอง  
กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทับบนริมทั้งสองข้าง  ตอนกลางมีแถบสีประจ าสาขาวิชา กว้าง  ๒  เซนติเมตร  
จ านวน  ๓  แถบ  โดยห่างจากแถบสีทอง  ๐.๕  เซนติเมตร  และระหว่างแถบสีประจ าสาขาวิชาห่างกัน  
๐.๕  เซนติเมตร 

(๒) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เว้นแต่ตอนกลาง 
ส ารดต้นแขน  มีแถบสีประจ าสาขาวิชา  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  จ านวน  ๒  แถบ โดยห่างจากแถบสีทอง
ข้างละ  ๑.๕  เซนติเมตร  และระหว่างแถบสีประจ าสาขาวิชาห่างกัน ๑  เซนติเมตร  ตรงกลางแถบสี
ประจ าสาขาวิชา  ทั้ง  ๒  แถบ  มีแถบสีทอง  กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๑  แถบ  ทับกลางแถบสี
ประจ าสาขาวิชา 

(๓) ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  เว้นแต่ตอนกลาง 
ส ารดต้นแขน  ไม่มีแถบสีทองทับกลางแถบสีประจ าสาขาวิชา 

(๔) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เว้นแต่ตอนกลางส ารดต้นแขน  
มีแถบสีประจ าสาขาวิชา  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  จ านวน  ๑  แถบ โดยห่างจากแถบสีทองข้างละ   
๒  เซนติเมตร  ตรงกลางแถบสีประจ าสาขาวิชา  มีแถบสีทอง กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  จ านวน  ๑  แถบ   
ทับกลางแถบสีประจ าสาขาวิชา 

(๕) ครุยบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  เว้นแต่ตอนกลางส ารดต้นแขน   
ไม่มีแถบสีทองทับกลางแถบสีประจ าสาขาวิชา 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  มีลักษณะเป็นรูปตรา 
มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีทองลงยา  สูง  ๕  เซนติเมตร 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



มาตรา ๖ ครุยประจ าต าแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจ าต าแหน่งของ 
นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย   
กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวท าด้วยผ้าทึบสีด า ผ่าอกตลอด   
ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  แขนเสื้อยาวระดับข้อมือ  มีส ารดรอบขอบ  ส ารดต้นแขน  และส ารด 
ปลายแขน  พ้ืนส ารดท าด้วยสักหลาดสีขาว  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบสีทอง  กว้าง  ๒  เซนติเมตร   
ทับบนริมทั้งสองข้าง  ถัดมามีแถบสีเขียว  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบต่อจากแถบสีทองทั้งสองข้าง   
ถัดมามีแถบสีเหลือง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบต่อจากแถบสีเขียวทั้งสองข้าง  ตรงกลางเป็นพ้ืนส ารด  
กว้าง  ๒  เซนติเมตร  และมีแถบสีทอง  กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทับกลางส ารด  ประดับเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกลางส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

 ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าด้วยโลหะสีทอง 
ประกอบด้วยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะฉลุสีทอง  สูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ร้อยเรียงเป็นเส้น   
กึ่งกลางสายสร้อยมีตรามหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีทองลงยา  สูง  ๖  เซนติเมตร  ประดับระหว่างไหล่ 
ทั้งสองข้าง  และมีโบท าด้วยแพรสีเหลืองสองชั้นประดับทับสายสร้อยบนไหล่ทั้งสองข้าง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับ
นายกสภามหาวิทยาลัย  เว้นแต่สายสร้อยประกอบครุยประจ าต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ซึ่งด ารงต าแหนง่เป็นอปุนายกสภามหาวทิยาลัย  ท าด้วยโลหะสีเงนิประกอบดว้ยเครื่องหมายมหาวิทยาลยั
ท าด้วยโลหะฉลุสีเงิน  สูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ร้อยเรียงเป็นเส้น  กึ่งกลางสายสร้อยมีตรามหาวิทยาลัย  
ท าด้วยโลหะสีทองลงยา  สูง  ๖  เซนติเมตร  ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง  และมีโบท าด้วยแพรสีขาว
สองชั้นประดับทับสายสร้อยบนไหล่ทั้งสองข้าง 

(๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งด ารงต าแหน่ง  
เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย  เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยและโบประดับ 

(๔) อธิการบดี  เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เว้นแต่สายสร้อยประกอบ 
ครุยประจ าต าแหน่งอธิการบดี  ท าด้วยโลหะสีเงินประกอบด้วยเครื่องหมายมหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะฉลุสีเงิน   
สูง  ๒.๕  เซนติเมตร  ร้อยเรียงเป็นเส้น  กึ่งกลางสายสร้อยมีตรามหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีทองลงยา   
สูง  ๖  เซนติเมตร  ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง  และมีโบท าด้วยแพรสีเขียวสองชั้นประดับ  
ทับสายสร้อยบนไหล่ทั้งสองข้าง 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



(๕) คณาจารย์  ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวท าด้วยผ้าทึบสีด า  ผ่าอกตลอด  ยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ  แขนเสื้อยาวระดับข้อมือ  มีส ารดรอบขอบ  ส ารดต้นแขน  และส ารดปลายแขน  พ้ืนส ารด
ท าด้วยสักหลาดสีเขียว  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบสีทอง  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ทับบนริมทั้งสองข้าง  
ถัดมามีแถบสีขาว  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบต่อจากแถบสีทองทั้งสองข้าง  ถัดมามีแถบสีเหลือง   
กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบต่อจากแถบสีขาวทั้งสองข้าง  และตรงกลางเป็นพ้ืนส ารด  กว้าง  ๒  เซนติเมตร   
ประดับเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกลางส ารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

มาตรา ๗ สีประจ าสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีน้ าเงิน 
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สีแสด 
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สีฟ้า 
(๔) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สีเขียว 
มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดท าครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ 

ครุยประจ าต าแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๖๘  วรรคสอง  และ 
มาตรา  ๗๒  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  บัญญัติว่า  การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด   
และจะใช้อักษรย่อส าหรับปริญญานั้นอย่างไร  และการก าหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบ 
ของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตรา  
พระราชกฤษฎีกานี ้

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๑๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔


