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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ วรรคสอง และมาตรา ๖๓
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ พ.ศ. ๒๕๕๐
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิช า
ครุ ย วิ ท ยฐานะ และเข็ ม วิ ท ยฐานะ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อ
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ดังนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
ก. เอก เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
ข. โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
ค. ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๒) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี มี ป ริ ญ ญาหนึ่ ง ชั้ น คื อ ตรี เรี ย กว า “เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ”
ใชอักษรยอ “ทล.บ.”
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
ก. เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.”
ข. โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
ค. ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
ก. เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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ข. โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
ค. ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๕) 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.”
(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) สาขาวิชาศิลปะ มีปริญญาสามชั้น คือ
ก. เอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.”
ข. โท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
ค. ตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
ก. เอก เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ด.”
ข. โท เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ม.”
ค. ตรี เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
ขอ ๒ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีสามชั้น
ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมผาทึบสีแดงเขมผาอกตลอด มีสํารดรอบขอบพื้นสํารด
ทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร เวนระยะขอบนอก ๐.๕ เซนติเมตร มีแ ถบทองทาบ
กวาง ๑.๕ เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบทองทาบ กวาง ๔ เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร
มีแถบทองทาบกวาง ๑.๕ เซนติเมตร เวนระยะขอบใน ๐.๕ เซนติเมตร มีตรามหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะชุบทอง สูง ๔ เซนติเมตร ติดบนสํารดดานหนาอกทั้งสองขางและมีสํารดรอบแขน ดังตอไปนี้
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ก. ตนแขน มีสํารดรอบแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๕.๕ เซนติเมตร
เวนระยะขอบลาง ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบ กวาง ๔ เซนติเมตร เวนระยะขอบบน ๑ เซนติเมตร
ข. กลางแขน มีสํารดรอบแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๗.๕ เซนติเมตร
เวนระยะขอบลาง ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบ กวาง ๔ เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร
มีแถบทองทาบ กวาง ๑.๕ เซนติเมตร เวนระยะขอบบน ๐.๕ เซนติเมตร
ค. ปลายแขน มีสํารดรอบขอบปลายแขน พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํา กวาง ๑๐ เซนติเมตร
เวนระยะขอบลาง ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบ กวาง ๑.๕ เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร
มีแถบทองทาบ กวาง ๔ เซนติเมตร เวนระยะ ๑ เซนติเมตร มีแถบทองทาบ กวาง ๑.๕ เซนติเมตร
เวนระยะขอบบน ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตไมมีสํารดที่ตนแขน
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตไมมีสํารดที่กลางแขน
ขอ ๓ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีลักษณะ
เปนรูปตราพระมหามงกุฎ ทําดวยโลหะชุบทอง สูง ๕ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร ภายใตมหามงกุฎ
เปนแผนทึบ ดานหนามีเลข ๔ ดุนนูน ดานหลังจารึกชื่อมหาวิทยาลัยวา “พระจอมเกลาพระนครเหนือ”
เลขประจํารุน อักษรยอชื่อปริญญา และปการศึกษาที่ไดรับปริญญา
ขอ ๔ ใหมหาวิ ทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนื อ จัดทํ าครุยวิ ทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะตามประกาศนี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
ขอ ๕ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูรักษาการตามประกาศนี้
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ศาสตราจารยเกษม สุวรรณกุล
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

