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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยที่เ ป็นการสมควรกําหนดให้ มีข้อ บัง คับมหาวิท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร ว่า ด้ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญ ญัติมหาวิท ยาลัย
กรุง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๓ สภามหาวิท ยาลัย กรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า “ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพมหานคร ว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อํานวยการวิทยาลัย ผู้อํานวยการสถาบันที่มีการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔ ให้กํ าหนดปริญ ญาในสาขาวิช า และอัก ษรย่อสํ าหรับสาขาวิช าของมหาวิท ยาลั ย
ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.ด.”
(ข) ตรี เรียกว่า “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.บ.”
(๒) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”
ข้อ ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย ทําด้วยผ้าตาพริกไทยสีขาว ผ้าสํารดที่แถบ ปลายแขน
และต้นแขนทําด้วยผ้าสีสักหลาดสีเขียวเข้ม คาดด้วยแถบทองตามฐานะนุศักดิ์ของวุฒิการศึกษา ตรี โท
เอก แบ่งเป็นสามชั้นดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต
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มีลั กษณะเป็น เสื้ อ คลุ มผ้ าโปร่ง สีข าวผ่ าอกตลอด มี สํา รดรอบขอบที่ ต้ น แขนกับ ปลายแขน
พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีเขียวเข้ม กว้าง ๙ เซนติเมตร ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง ๑ เซนติเมตร
เว้นระยะ ๐.๕ เซนติเมตร มีแถบทองทาบกว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ๒ แถบ ห่างกัน ๐.๕ เซนติเมตร
ซ้ายขวามีลักษณะเช่น เดีย วกัน กลางสํารดมีแถบสีประจําคณะทําด้ว ยกํามะหยี่ข นาด ๓ เซนติเมตร
ขนาบด้วยเกลียวทองขนาด ๐.๒๕ เซนติเมตร ประดับด้วยเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะ
ชุบเงินสูง ๕ เซนติเมตร ที่ระดับอกทั้ง ๒ ข้าง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต
มีลั กษณะเช่ น เดี ย วกับ ครุย ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต แต่ แ ถบสี ประจํ า คณะทํา ด้ ว ยกํา มะหยี่ ข นาด
๒ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต
มีลั กษณะเช่ น เดี ย วกับ ครุย ดุ ษฎี บั ณ ฑิ ต แต่ แ ถบสี ประจํ า คณะทํา ด้ ว ยกํา มะหยี่ ข นาด
๑ เซนติเมตร
ข้อ ๖ ครุยประจําตําแหน่ง มีลักษณะดังนี้
(๑) ครุยอาจารย์
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่มีแถบทองขนาด ๑.๕ เซนติเมตร ขนาบด้วย
เกลียวทองขนาด ๐.๒๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารด
(๒) ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยอาจารย์ แต่ประดับด้วยเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทําด้วย
โลหะชุบทองสูง ๕ เซนติเมตร ที่ระดับอกทั้ง ๒ ข้าง
(๓) ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยสวมสร้อยไหล่
ส่วนอธิการบดีสวมสร้อยคอประดับด้วยรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียร
ข้อ ๗ บุคคลที่มีสิทธิสวมครุยประจําตําแหน่ง ได้แก่
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี และหัวหน้าส่วนงาน
(๓) คณาจารย์
ข้อ ๘ สีประจําคณะ มีดังนี้
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล สีน้ําเงิน
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ สีขาว
ข้อ ๙ เข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยมีลักษณะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระหัตถ์
ขวาถือ วชิร าวุธ ทําด้ว ยโลหะสีเงิน ดุน นูน ขนาด ๒ นิ้ว ตามแบบภาพ และรายละเอีย ดแนบท้า ย
ข้อบังคับนี้
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ข้อ ๑๐ การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งจะใช้โอกาสใด และมี
เงื่อนไขใด ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๑ รูปแบบใบปริญญาบัตร
(๑) ใบปริญญาบัตรทําด้วยกระดาษสีข าว ขนาดความยาว ๒๔ เซนติเมตร กว้าง ๑๘.๕
เซนติเมตร
(๒) ปกหุ้ ม ปริ ญ ญาบั ต รของมหาวิ ท ยาลั ย มี เ ครื่ อ งหมายเข็ ม วิ ท ยฐานะมี ลั ก ษณะเป็ น รู ป
พระอิ น ทร์ท รงช้ างเอราวั ณ พระหั ต ถ์ ข วาถื อวชิ ร าวุธ อยู่ต รงกลาง ทํ าด้ ว ยโลหะสี เงิ น ดุน นูน ขนาด
๓ เซนติเมตร ตามแบบภาพ และรายละเอียดแนบท้ายข้อบังคับนี้
(ก) ชั้นดุษฎีบัณฑิต ทําด้วยผ้าไหมสีทอง
(ข) ชั้นมหาบัณฑิต ทําด้วยผ้าไหมสีน้ําเงิน
(ค) ชั้นบัณฑิต ทําด้วยผ้าไหมสีเขียว
ข้อ ๑๒ ให้มหาวิทยาลัยจัดทําครุยวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เข็มวิทยฐานะ ใบปริญญาบัตร
และปกหุ้มปริญญาบัตร ตามข้อบังคับนี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
ข้อ ๑๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร

ตัวอย่างเข็มวิทยฐานะ

