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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิช อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๔๔
วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสอง แห งพระราชบั ญญัติม หาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๐”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๕) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๐
(๖) พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ดังตอไปนี้
(๑) 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.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “การศึกษามหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.ม.”

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๒ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐

(ค) ตรี เรียกวา “การศึกษาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กศ.บ.”
(๓) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.บ.”
(๔) 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.”
(๕) 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.”
(๖) 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.”
(๗) 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.”
(๘) สาขาวิชาแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
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(ก) เอก เรียกวา “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.บ.”
(๙) สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.บ.”
(๑๐) 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.”
(๑๑) สาขาวิชารัฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(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.”
(๑๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๑๔) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.บ.”
(๑๕) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๑๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๗) 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.”
(๑๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
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(ค) ตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว มีสํารดรอบขอบและที่ปลายแขนพื้นสํารด
ทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง
ถัดมาเปนแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร ทับทั้งสองขางและถัดมาอีกเปนแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดเปนพื้นสักหลาดสีดํา กวาง ๒ เซนติเมตร และมี
ตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในทาประทับนั่ง พระหัตถ
ขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัย
นเรศวรอยูภายในปายชายธงทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสํารดบนแถบ
สัก หลาดตอนหน า อกทั้ ง สองข า ง ที่ต น แขนมี สํ ารดรอบต น แขน พื้ น สํ ารดทํ า ด ว ยสัก หลาดสี ดํ า
กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปน แถบสีเทา
กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแถบทับสีแสด กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ
โดยหางจากแถบสีเทา ๑ เซนติเมตร และระหวางแถบสีแสดหางกัน ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชน เดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตสํารดรอบตนแขนพื้นสํารดทําดวย
สักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปน
แถบสีเทา กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแ ถบทับสีแสด กวาง ๑.๕ เซนติเมตร
จํานวน ๒ แถบ โดยหางจากแถบสีเทา ๑ เซนติเมตร และระหวางแถบสีแสดหางกัน ๑ เซนติเมตร
(๓) ครุ ย บั ณ ฑิต เช น เดี ย วกับ ครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต แต สํ ารดรอบตน แขน พื้ น สํ า รดทํ า ด ว ย
สักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปน
แถบสีเทา กวาง ๑ เซนติเ มตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางมีแถบทับสีแ สด กวาง ๒ เซนติเมตร
จํานวน ๑ แถบ โดยหางจากแถบสีเทา ๒ เซนติเมตร
มาตรา ๖ เข็ม วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปน ตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปน
พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก
ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภายในปายชายธง และมีอักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา ทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
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มาตรา ๗ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีเปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว
มีสํารดรอบขอบและที่ตน แขนกับปลายแขน พื้น สํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองขางถัดมาเปนแถบสีเทา กวาง ๒ เซนติเมตร ทับทั้ง
สองขาง และถัดมาอีกเปนแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ทับทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบทับ
สีแสด กวาง ๒ เซนติเมตร และมีตรามหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวาทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลาง
พระแทน มีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรอยูภายในปายชายธง ทําดวยโลหะสีทองสูง ๕ เซนติเมตร
ติดตามทางดิ่งกลางสํารดบนแถบสั กหลาดตอนหนา อกทั้ งสองขางมีสายสรอ ยทํา ดวยโลหะสีทอง
พร อ มด ว ยเครื่ อ งหมายประจํ า คณะต า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามแบบที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
ประดับระหวางตรามหาวิทยาลัยทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เช น เดี ย วกั บ นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย อุ ป นายกสภา
มหาวิทยาลัย และอธิการบดี แตตัวเสื้อไมมีสายสรอยประดับ
(๓) คณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร เปนครุยพื้นผาโปรงสีขาว มีสํารดรอบขอบและที่
ตนแขนกับปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ทับบนริมทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบ ทับทั้งสองขาง
ระหวางแถบทองหางกัน ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเปนแถบสีประจํามหาวิทยาลัย ดานในเปน
แถบทับสีเทา กวาง ๑ เซนติเมตร ดานนอกเปนแถบทับสีแ สด กวาง ๑ เซนติเมตร และมีตรา
มหาวิทยาลัยซึ่งมีลักษณะเปนพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในทาประทับนั่ง พระหัตถขวา
ทรงสุวรรณภิงคารหลั่งทักษิโณทก ประกาศอิสรภาพ ตอนลางพระแทนมีอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนเรศวร
อยูภายในปายชายธง ทําดวยโลหะสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสํารดบนแถบสักหลาด
ตอนหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๘ ใหม หาวิท ยาลัย นเรศวรจัด ทํา ครุ ยวิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และครุย ประจํ า
ตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใชพ ระราชกฤษฎีก าฉบั บ นี้ คือ เนื่อ งจากมหาวิ ทยาลัย นเรศวร
ไดเปด สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐศาสตร และสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรเพิ่มขึ้น
และกําหนดใหมีปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาดังกลาว รวมทั้งไดกําหนดลักษณะครุยประจํา
ตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของอธิการบดีและคณาจารยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เพิ่ ม ขึ้ น สมควรปรั บ ปรุ ง พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า
ครุย วิ ทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุ ยประจําตํ าแหน งของมหาวิทยาลัยนเรศวร เสียใหม และโดยที่
มาตรา ๔๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓
บัญ ญัติวา การกําหนดใหสาขาวิช าใดมีปริญญาชั้น ใด และจะใชอัก ษรยอสําหรั บสาขาวิชานั้น อยางไร
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

