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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา   

ครุยวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  ปริญญาบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  2560 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  ปริญญาบัตร  และเข็มวิทยฐานะ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  และมาตรา  64  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย   
นวมินทราธิราช  พ.ศ.  2553  สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ในการประชุมครั้งที่  7/2560  เมื่อวันที่  
26  กรกฎาคม  2560  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปน้ี   

ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  ปริญญาบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  2560” 

ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ

สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  ปริญญาบัตร  และเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  2554 
ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยนวมนิทราธิราช   
“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช   
“คณะ”  หมายความว่า  ส่วนงานที่มีภารกิจด้านการเรียนการสอน 
“หัวหน้าส่วนงาน”  หมายความว่า  คณบดี  ผู้อํานวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบันที่มีการเรียน

การสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
“คณาจารย์”  หมายความว่า  คณาจารย์ประจํา  อาจารย์พิเศษ  และผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 

ตามมาตรา  80  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  พ.ศ.  2553 
ข้อ 5 ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  ดังต่อไปน้ี 
(1) สาขาวิชาแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองช้ัน  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “แพทยศาสตรดุษฏีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “พ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “ปร.ด.” 
 (ข) ตรี  เรียกว่า  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ให้อักษรย่อว่า  “พ.บ.” 
(2) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามช้ัน  คือ   
 (ก) เอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฏีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “พย.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “พย.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “พย.บ.”   
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(3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามช้ัน  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “วท.บ.”   
(4) สาขาวิชาเทคโนโลยีบัณฑิต  มีปริญญาหน่ึงช้ัน  คือ 
 (ก) ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อว่า  “ทล.บ.” 
(5) สาขาอนุปริญญา  มีหน่ึงช้ัน  คือ 
 (ก) อนุปริญญา  เรียกว่า  “อนุปริญญา  สาขาวิชา…”  ให้อักษรย่อว่า“อ.(…)” 
ข้อ 6 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยตามฐานานุศักด์ิของวุฒิการศึกษา  ดังต่อไปน้ี   
(1) ครุยดุษฎีบัณฑิต  และครุยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 (ก) ครุยดุษฎีบัณฑิตมีลักษณะเป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด  มีสํารดรอบขอบ   

และที่ปลายแขนพ้ืนสํารดทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง   
1  เซนติเมตร  เว้นระยะ  0.5  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกว้าง  0.5  เซนติเมตร  2  แถบ  ห่างกัน   
0.5  เซนติเมตร  ซ้ายขวามีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารดมีแถบสีประจําคณะทําด้วยกํามะหย่ีขนาด   
1.5  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทองขนาด  0.25  เซนติเมตร  ประดับด้วยเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย 
ทําด้วยโลหะชุบเงิน  มีขนาดความกว้าง  3.5  เซนติเมตร  สูง  5  เซนติเมตรที่ระดับอกทั้ง  2  ข้าง   

 มีสํารดที่ต้นแขนพ้ืนสํารดทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทอง
ทาบกว้าง  1  เซนติเมตร  ซ้ายขวามีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารดมีแถบสีประจําคณะทําด้วยกํามะหย่ีขนาด  
1.5  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทองขนาด  0.25  เซนติเมตร  จํานวน  3  เส้น  เว้นระยะระหว่างแถบ
เท่ากัน 

 (ข) ครุยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต 
(2) ครุยมหาบัณฑิต  และครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
 (ก) ครุยมหาบัณฑิตมีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แต่มีสํารดที่ต้นแขนพ้ืนสํารด 

ทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง  1  เซนติเมตร  ซ้ายขวา 
มีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารดมีแถบสีประจําคณะทําด้วยกํามะหย่ีขนาด  1.5  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทอง
ขนาด  0.25  เซนติเมตร  จํานวน  2  เส้น  เว้นระยะระหว่างแถบเท่ากัน 

 (ข) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เหนือเข็มวิทยฐานะ 
ของมหาวิทยาลัยขนาด  5  เซนติเมตร  ประดับด้วยเข็มตรามหาวิทยาลัยทั้ง  2  ข้าง 

(3) ครุยแพทยศาสตรบัณฑิตเช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต 
(4) ครุยบัณฑิต  ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต   
 (ก) ครุยบัณฑิตมีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แต่มีสํารดท่ีต้นแขนพ้ืนสํารด 

ทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง  1  เซนติเมตร  ซ้ายขวา 
มีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารดมีแถบสีประจําคณะทําด้วยกํามะหย่ีขนาด  1.5  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทอง
ขนาด  0.25  เซนติเมตร  จํานวน  1  เส้น 
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 (ข) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยบัณฑิต  เหนือเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย
ขนาด  5  เซนติเมตรประดับด้วยเข็มตรามหาวิทยาลัยทั้ง  2  ข้าง 

(5) ครุยอนุปริญญา 
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แต่มีสํารดที่ต้นแขน  พ้ืนสํารดทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  

กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง  1  เซนติเมตร  ซ้ายขวามีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารด
มีแถบสีประจําคณะทําด้วยกํามะหย่ีขนาด  1  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทองขนาด  0.25  เซนติเมตร  
จํานวน  1  เส้น  

ข้อ 7 ครุยประจําตําแหน่ง  มีลักษณะดังน้ี 
(1) ครุยอาจารย์   
มีลักษณะเป็นเสื้อคลุมผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด  มีสํารดรอบขอบ  และที่ต้นแขนกับปลายแขน 

พ้ืนสํารดทําด้วยกํามะหย่ีสีเขียวเข้ม  กว้าง  9  เซนติเมตร  ขอบนอกมีแถบทองทาบกว้าง  1  เซนติเมตร   
เว้นระยะ  0.5  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกว้าง  0.5  เซนติเมตร  2  แถบ  ห่างกัน  0.5  เซนติเมตร   
ซ้ายขวามีลักษณะเช่นเดียวกัน  กลางสํารดมีแถบทองขนาด  1.5  เซนติเมตร  ขนาบด้วยเกลียวทอง 
ขนาด  0.25  เซนติเมตรประดับด้วยเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะชุบเงินมีขนาดความกว้าง   
3.5  เซนติเมตร  สูง  5  เซนติเมตรที่ระดับอกทั้ง  2  ข้าง 

(2) ครุยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน  
ผู้ช่วยอธิการบดี  และรองหัวหน้าส่วนงาน   

มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยอาจารย์  แต่ประดับด้วยเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยทําด้วย 
โลหะชุบทอง 

(3) ครุยนายกสภามหาวิทยาลัย  และอธิการบดี   
มีลักษณะเช่นเดียวกับครุยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  นายกสภามหาวิทยาลัยสวมสร้อยไหล่   

ส่วนอธิการบดีสวมสร้อยคอประดับด้วยรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณสามเศียร 
ข้อ 8 บุคคลที่มีสิทธิสวมครุยประจําตําแหน่ง  ได้แก่   
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และอธิการบดี   
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี  หัวหน้าส่วนงาน  ผู้ช่วยอธิการบดี  และรองหัวหน้าส่วนงาน 
(3) คณาจารย์ 
ข้อ 9 สีประจําคณะ  มีดังน้ี   
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล  สีนํ้าเงิน   
คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการุณย์  สีขาว   
วิทยาลัยพัฒนามหานคร  สีเขียวตองอ่อน 
วิทยาลัยพัฒนาชุมชนเมือง  สีม่วง 
ข้อ 10 เข็มวิทยฐานะในมหาวิทยาลัย  มีลักษณะดังน้ี 
(1) เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย  มีลักษณะเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ   

พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ  ทําด้วยโลหะชุบเงินหรือโลหะชุบทองดุนนูนขนาดความกว้าง  3.5  เซนติเมตร   
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สูง  5  เซนติเมตร  สําหรับครุยวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง  ตามแบบภาพและรายละเอียดแนบท้าย
ข้อบังคับน้ี   

(2) เข็มผู้นําเมือง  มีขนาดความกว้าง  2.5  เซนติเมตร  ความสูงขนาด  5  เซนติเมตร  ลักษณะ 
ทําด้วยโลหะชุบทอง  มีคําว่า  “ผู้นําเมือง”  อยู่ใต้พ้ืนหลังภายในสีเขียวพาดด้วยธงไตรรงค์  มีรูปพระอินทร์ 
ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆสีเงิน  มีคําว่า  “มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารเมือง  ตามแบบภาพและรายละเอียดแนบท้ายข้อบังคับน้ี 

(3) เข็มมหานคร  มีขนาดความกว้าง  3  เซนติเมตร  ความสูงขนาด  4.5  เซนติเมตร  มีลักษณะ
เป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ  พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ  ทําด้วยโลหะชุบทองดุนนูน  มีคําว่า  
“มหานคร  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช”  อยู่ใต้พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ  สําหรับผู้สําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง  (มหานคร)  ตามแบบภาพและรายละเอียด
แนบท้ายข้อบังคับน้ี 

ข้อ 11 การประดับเข็มวิทยฐานะ  ตามข้อ  10  (2)  และข้อ  10  (3)  ให้ประดับที่ก่ึงกลาง
กระเป๋าขวาของเสื้อเคร่ืองแบบ   

ข้อ 12 การใช้ครุย วิทยฐานะ   ครุยประจําตําแหน่ง   และเข็ม วิทยฐานะจะใช้โอกาสใด   
และมีเง่ือนไขใด  ให้เป็นไปตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด   

ข้อ 13 รูปแบบใบปริญญาบัตร 
(1) ใบปริญญาบัตรทําด้วยกระดาษสีขาว  ขนาดความยาว  24  เซนติเมตร  กว้าง  18.5  เซนติเมตร   
โดยให้นํารูปแบบใบปริญญาบัตรไปใช้กับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรด้วย 
(2) ปกหุ้มปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยทําด้วยผ้าไหมสีเขียวมีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณบนก้อนเมฆ  

พระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ 
ข้อ 14 ให้มหาวิทยาลัยจัดทําครุยวิทยฐานะ  ครุยประจําตําแหน่ง  เข็มวิทยฐานะ  ใบปริญญาบัตร

และปกหุ้มปริญญาบัตร  ตามข้อบังคับน้ีขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 
ข้อ 15 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามข้อบังคับน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ศาสตราจารย์สุรพล  นิติไกรพจน์ 

นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 



 
เข็มวิทยฐานะและปกหุ้มปรญิญาบตัร ท้ายข้อบังคบัมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ว่าด้วยปริญญาใน

สาขาวิชา อักษรย่อสําหรบัสาขาวิชา ครยุวิทยฐานะ ครุยประจาํตําแหน่ง ปรญิญาบตัร  
และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2560 

 
1.  เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลยัสาํหรบัครยุวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง่ 

 

                
 
                      เข็มวิทยฐานะสเีงนิ                                           เขม็วิทยฐานะสทีอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูง 5 ซม. 

กว้าง 3.5 ซม. 

สูง 5 ซม. 

กว้าง 3.5 ซม. 
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2.  เข็มวิทยฐานะสาํหรบัหลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงด้านการบรหิารเมือง 
 

 
 

“เข็มผู้นาํเมือง” 
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3.  เข็มวิทยฐานะสําหรบัหลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงดา้นการบรหิารงานพฒันาเมือง (มหานคร) 
 
 
 
 

 
 

“เข็มมหานคร” 
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ปกหุ้มปรญิญาบตัรของมหาวิทยาลัย 
 

 


