
หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที่   ๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสาํหรับสาขาวิชา   
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ 

ใหประกาศวา 
โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับ

สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวทิยาลัยมหาสารคาม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๔๙  กับมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกา 
ขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ   เข็มวิทยฐานะ   และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการจัดการ  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑติ”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “การจัดการมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “การจัดการบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”   
(๓) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 
(๔) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ข) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
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(๕) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “การศึกษามหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ม.”  และ  “ศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.”  และ  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “การศึกษาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.บ.”  และ  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”  และ  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”   
(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ทล.บ.”  และ  “วิทยาศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๗) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.”   
(๘) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.”   
(๙) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.”   
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(๑๐) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.บ.”   
(๑๑) สาขาวิชาแพทยศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) ตรี  เรียกวา  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.บ.”   
(๑๒) สาขาวิชาเภสัชศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.ม.”  และ  “วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “เภสัชศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.บ.”   
(๑๓) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”   
(๑๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.”   
(๑๕) สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
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 (ก) เอก  เรียกวา  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.บ.”   
(๑๖) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.”   
(๑๗) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  และ  “ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”  และ  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
(๑๘) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”   
(๑๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”   
(๒๐) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.บ.”   
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(๒๑) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ม.”  และ  “ศิลป 

ศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.บ.”  และ  “ศิลปศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
(๒๒) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คอื   
 (ก) เอก  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.”   
(๒๓) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.บ.”   
(๒๔) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม.”  และ  “วิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.บ.”  และ  “วิทยาศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
ท้ังนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย   
มาตรา ๕  ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีสามชั้น  ดังตอไปนี้   
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(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  
หลังจีบ  ตัวเสื้อผาอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่หรือสักหลาดสีเทา  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยผา 
สีเหลือง  กวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตามสีประจํามหาวิทยาลัยตลอดดานหนาทั้งสองขาง  
แขนเสื้อปลายบานยาวระดับขอมือ  ตอนกลางแขนเสื้อท้ังสองขางมีแถบกํามะหยี่หรือสักหลาดสีเทา  
กวาง  ๗  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยผาสีเหลือง  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  ปลายแถบ
ท้ังสองขางเปนมุมแหลม  จํานวน  ๓  แถบ  ติดเรียงกันตามขวางระยะหางกัน  ๓.๕  เซนติเมตร  ตัวเสื้อ
ประดับดวยเข็มวิทยฐานะ  จํานวน  ๒  อัน  ในระดับหนาอกกึ่งกลางของแถบกํามะหยี่หรือสักหลาด 
สีเทาดานหนาทั้งสองขาง  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือแพรสีเหลือง  มีแถบทําดวยผาตวนหรือ
แพรสีเทา  กวาง  ๘  เซนติเมตร  ทาบจากขอบมุมดานลางเปนแนวยาวรอบ  และมีแพรสีเหลือง  กวาง  
๑.๕  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง   

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แตตอนกลางแขนมีแถบกํามะหยี่หรือ
สักหลาดสีเทา  จํานวน  ๒  แถบ  ติดเรียงกันตามขวางระยะหางกัน  ๓.๕  เซนติเมตร 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แตตอนกลางแขนมีแถบกํามะหยี่หรือ
สักหลาดสีเทา  จํานวน  ๑  แถบ  ติดตามขวาง   

มาตรา ๖  เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีลักษณะเปนรูปตรามหาวิทยาลัยซึ่ง
เรียกวา  “โรจนากร”  ขนาดกวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔.๕  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะสีทอง   
มีองคประกอบเปนรูปใบเสมา  ตรงกลางมีรูปสัญลักษณขององคพระธาตุนาดูนประดิษฐานอยูเหนือสุริยรังสี  
ดานลางเปนลายขิดอีสาน  มีคําขวัญเปนภาษาบาลีวา  “พหูนํ  ปณฺฑิโต  ชีเว”  หมายถึง  ผูมีปญญาพึง
เปนอยูเพ่ือมหาชน 

มาตรา ๗  ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีดังตอไปนี้   

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยทําดวยผาหรือแพรสีเทาเขม  เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ  หลังจีบ  ตัวเสื้อผาอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่หรือผาสักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  
ขลิบริมดวยผาสีดํา  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง  แขนเสื้อปลายบาน
ยาวระดับขอมือ  ตอนกลางแขนเสื้อท้ังสองขางมีแถบกํามะหยี่หรือสักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  
ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  จํานวน  ๔  แถบ  ติดเรียงกันตามขวาง
ระยะหาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ตัวเสื้อประดับดวยสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง  มีผาคลองคอดานในมี
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ลักษณะเชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  ดานนอกมีพ้ืนเปนผาตวนหรือแพรสีเทา  มีแถบกํามะหยี่หรือ
สักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง   

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  แตตัวเสื้อไมมีสายสรอยประดับ 
(๓) อธิการบดี  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  แตตัวเสื้อประดับดวยสายสรอยทําดวย

โลหะสีเงิน 
มาตรา ๘  สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้   
(๑) มหาวิทยาลัย สีเหลืองเทา 
(๒) สาขาวิชาการจัดการ สีสม 
(๓) สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม สีมวงออน   
(๔) สาขาวิชาการบัญชี สีแดงเลือดนก 
(๕) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต สีเขียวไพร   
(๖) สาขาวิชาการศึกษา สีแสด 
(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยี สีชมพู 
(๘) สาขาวิชานิติศาสตร สีน้ําเงิน 
(๙) สาขาวิชานิเทศศาสตร สีกรมทา 

(๑๐) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีฟา 
(๑๑) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สีขาว 
(๑๒) สาขาวิชาแพทยศาสตร สีเขียว 
(๑๓) สาขาวิชาเภสัชศาสตร สีเขียวมะกอก 
(๑๔) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สีมวง 
(๑๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สีฟาเขม 
(๑๖) สาขาวิชารัฐศาสตร สีน้ําตาลออน   
(๑๗) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร สีเทาเงิน   
(๑๘) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ สีน้ําเงินเขม 
(๑๙) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอม   สีเขียวตองออน   
  และทรัพยากรธรรมชาติ     
(๒๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร สีเหลือง 
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(๒๑) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สีเลือดหมู 
(๒๒) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร สีทอง 
(๒๓) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สีฟาออน 
(๒๔) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร สีน้ําตาล 
(๒๕) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร สีชมพูอมสม 
มาตรา ๙ ใหมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจํา

ตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง   
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก    สุรยุทธ    จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปดสอน
สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม  สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต 
สาขาวิชานิติศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร  สาขาวิชาแพทยศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร  สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เพิ่มขึ้น  และกําหนดใหมีปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  และสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชา
ดังกลาว  รวมท้ังกําหนดใหมีปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในบางสาขาวิชา  และเพิ่มเติมรายละเอียดของครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะ  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เสียใหม  และโดยที่มาตรา  ๔๖  วรรคสอง  และ
มาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  บัญญัติใหการกําหนดปริญญาใน
สาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๔๖

วรรคสอง  และมาตรา  ๕๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา   
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   ดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการจัดการ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “การจัดการมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “การจัดการบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 ( ข)  โท   เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”  
(๓) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 
(๔) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ข)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๕) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
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 (ก)  เอก  เรียกวา  “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  
ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข)  โท   เรียกวา  “การศึกษามหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ม.”  และ  “ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.”  และ  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 

 (ค)  ตรี   เรียกวา  “การศึกษาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.บ.”  และ  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  
ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”  และ  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 

(๖) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”  
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ทล.บ.”  และ  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๗) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 
(๘) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 
(๙) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.”  
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(๑๐) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.บ.”  
(๑๑) สาขาวิชาแพทยศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  ตรี   เรียกวา  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.บ.”  
(๑๒) สาขาวิชาเภสัชศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.ม.”  และ  “วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “เภสัชศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ภ.บ.”  
(๑๓) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.”  
(๑๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก)  เอก  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.”  
(๑๕) สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
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 (ก)  เอก  เรียกวา  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข)  โท   เรียกวา  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.บ.” 
(๑๖) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ  
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
(๑๗) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  และ  “ศิลปศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 ( ข)  โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  และ  “ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”  และ  “ศิลปศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
(๑๘) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”  
(๑๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.”  
(๒๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
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(๒๑) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.บ.” 
(๒๒) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 ( ข)  โท   เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ม.”  และ  “ศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 ( ค)  ตรี   เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.บ.”  และ  “ศิลปศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
(๒๓) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม.”  
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.”  
(๒๔) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 ( ข)  โท   เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.บ.”  
(๒๕) สาขาวิชาสัตวศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
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(๒๖) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 ( ข)  โท   เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม.”  และ   

“วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.บ.”  และ  “วิทยาศาสตร

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๒๗) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 ( ก)  เอก  เรียกวา  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท   เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 
 (ค)  ตรี   เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย” 
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗  ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายก 
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี และคณาจารยของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
มีดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย   ครุยทําดวยผาหรือแพรสีเทาเขม   เ ย็บเปนเ ส้ือคลุมยาว 
เหนือขอเทาพอประมาณ  หลังจีบ   ตัวเ ส้ือผาอกตลอด   มีแถบกํามะหย่ีหรือสักหลาดสี เหลือง   
กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยผาสีดํา  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา 
ทั้งสองขาง   แขนเสื้อปลายบานยาวระดับขอมือ  ตอนกลางแขนเสื้อทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ี 
หรือสักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  
จํานวน  ๔  แถบ  ติดเรียงกันตามขวางระยะหาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ตัวเส้ือประดับดวยสายสรอยทําดวย
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โลหะสีทอง  มีผาคลองคอดานในมีลักษณะเชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  ดานนอกมีพื้นเปนผาตวน 
หรือแพรสีเทา  มีแถบกํามะหย่ีหรือสักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย   เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย   แตตัวเส้ือไมมี 
สายสรอยประดับ 

(๓) อธิการบดี  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย  แตตัวเส้ือประดับดวยสายสรอยทําดวย
โลหะสีเงิน 

(๔) คณาจารย  ครุยทําดวยผาหรือแพรสีเทาเขม  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  
หลังจีบ  ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีแถบกํามะหย่ีหรือสักหลาดสีเทาเขมกวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยผา
สีเหลือง  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง  แขนเสื้อปลายบานยาว
ร ะ ดั บข อ มื อ   ตอนกล า ง แ ขน เ สื้ อ ทั้ ง ส อ ง ข า ง มี แ ถบกํ า ม ะห ย่ี ห รื อ สั ก หล าดสี เ ห ลื อ ง   
กวาง  ๔.๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม  จํานวน  ๓  แถบ   
ติดเรียงกันตามขวางระยะหาง  ๓.๕  เซนติเมตร  ตัวเส้ือประดับดวยเข็มวิทยฐานะ  จํานวน  ๒  อัน 
ในระดับหนาอกกึ่งกลางของแถบกํามะหย่ีหรือสักหลาดสีเทาเขมดานหนาทั้งสองขาง  มีผาคลองคอดานใน 
มีลักษณะเชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  ดานนอกมีพื้นเปนผาตวนหรือแพรสีเทา  มีแถบกํามะหย่ีหรือ
สักหลาดสีเหลือง  กวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  ขลิบริมขอบลาง” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘  แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา   ๘  สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และสีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัย      สีเหลืองเทา 
(๒) สาขาวิชาการจัดการ     สีสม 
(๓) สาขาวิชาการทองเที่ยวและโรงแรม   สีมวงออน 
(๔) สาขาวิชาการบัญชี     สีแดงเลือดนก 
(๕) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต   สีเขียวไพร 
(๖) สาขาวิชาการศึกษา     สีแสด 
(๗) สาขาวิชาเทคโนโลยี     สีชมพู 
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 (๘) สาขาวิชานิติศาสตร     สีน้ําเงิน 
 (๙) สาขาวิชานิเทศศาสตร    สีกรมทา 

(๑๐) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ    สีฟา 
(๑๑) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร    สีขาว 
(๑๒) สาขาวิชาแพทยศาสตร    สีเขียว 
(๑๓) สาขาวิชาเภสัชศาสตร    สีเขียวมะกอก 
(๑๔) สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   สีมวง 
(๑๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร    สีฟาเขม 
(๑๖) สาขาวิชารัฐศาสตร     สีน้ําตาลออน 
(๑๗) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร    สีเทาเงิน 
(๑๘) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ    สีน้ําเงินเขม 
(๑๙) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สีเขียวตองออน 
(๒๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร    สีเหลือง 
(๒๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    สีเขียวเขม 
(๒๒) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร    สีเลือดหมู 
(๒๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร    สีทอง 
(๒๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร    สีฟาออน 
(๒๕) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร    สีน้ําตาล 
(๒๖) สาขาวิชาสัตวศาสตร     สีครีม 
(๒๗) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร    สีชมพูอมสม 
(๒๘) สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา    สีบานเย็น” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ไดเปดสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาสัตวศาสตร  และสาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษาเพิ่มขึ้น 
และไดกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของคณาจารย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  และกําหนด 
สีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาท่ีเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งกําหนดครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุย
ประจําตําแหนงคณาจารยของมหาวิทยาลัย  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


