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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูม ิพลอดุล ยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๔๙
วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้เ รีย กว า “พระราชกฤษฎีก าว าด วยปริ ญญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอกั ษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๓) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว า “พยาบาลศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช อั ก ษรย อ “พย.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.บ.”
(๔) สาขาวิชาแพทยศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว า “แพทยศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช อั ก ษรย อ “พ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) ตรี เรียกวา “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
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(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๗) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว า “อุ ตสาหกรรมศาสตรดุ ษฎี บัณ ฑิต ” ใช อัก ษรยอ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มีดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุม แขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสีประจําคณะหรือสถาบัน กวาง ๑๑ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดเปนผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๓ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
(ข) สํารดตน แขน แบงเปนสามตอน ระยะหางตอนละ ๓ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสีประจําคณะหรือสถาบัน กวาง ๑๐ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดเปนผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๓ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนสองตอน
(๓) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนหนึ่งตอน
กวาง ๘.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสีฟา น้ําทะเล มีแถบทอง กวาง ๒ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(๔) ครุยแพทยศาสตรบัณฑิตและครุยบัณฑิต
(ก) ครุยแพทยศาสตรบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต
(ข) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนหนึ่งตอน
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มาตรา ๕ เข็ม วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริน ทร มีลักษณะเปนรูปตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณาจารยของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาวผาอกตลอดยาว
คลุมเขา มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๒ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ข) สํา รดต น แขน แบ งเป น สี่ ตอน ระยะห า งตอนละ ๓ เซนติ เ มตร แต ล ะตอน
กวาง ๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๑๒ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๒ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
ให มีส ายสร อ ยประกอบครุ ยประจํ าตํ าแหน ง นายกสภามหาวิ ทยาลั ย ทํา ดว ยโลหะสีท อง
ประกอบดว ยเครื่ องหมายตราสัญ ลักษณ มหาวิ ทยาลัยรอ ยเรีย งเปน เสน กึ่ง กลางสายสรอยประดั บ
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยดุนนูน ลงยา ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหลแ ละมีโบดิ้น ทองประดับ
บนบาทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอย
และโบดิ้น ทองประดับ และมีตราสัญ ลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสีเงิน ติดบนสํารดรอบขอบ
ดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) อธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
และมีสายสรอยทําดวยโลหะสีเงิน ประกอบดวยเครื่องหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยรอยเรียงเปนเสน
กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
และมีโบดิ้นทองประดับบนบาทั้งสองขาง
(๔) คณาจารย ครุยเปน เสื้อ คลุมแขนยาวทําด วยผาโปรงสี ขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเข า
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
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(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๑๒ เซนติเมตร มีแถบทอง
กว า ง ๒ เซนติ เมตร ที่ริ ม ทั้ ง สองข า ง เวน ระยะหา ง ๑ เซนติ เ มตร ทั้ ง สองข า งทาบแถบทอง
กว า ง ๑ เซนติเ มตร และมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ทยาลั ย ทํ าด ว ยโลหะสี เ งิ น ติด บนสํ า รดรอบขอบ
ดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตน แขน แบงเปน สองตอน ระยะหางตอนละ ๖ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสีฟาน้ําทะเล กวาง ๕ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําคณะและสถาบัน มีดังตอไปนี้
(๑) คณะเกษตรศาสตร
สีเขียวออน
(๒) คณะพยาบาลศาสตร
สีขาว
(๓) คณะวิทยาการจัดการ
สีบานเย็น
(๔) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีเหลือง
(๕) คณะวิศวกรรมศาสตร
สีเลือดหมู
(๖) คณะศิลปศาสตร
สีฟา
(๗) สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
สีเขียวขี้มา
มาตรา ๘ ให ม หาวิ ท ยาลัย นราธิว าสราชนคริน ทรจั ดทํ าครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ม วิ ทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีก ารประกาศใชบังคับ
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยนราธิว าสราชนคริน ทร พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๔๙ วรรคสอง
และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

