
๑ 

 

ประเด็นส ำคัญจำกกำรประชุมระดมสมอง 

กลุ่มที่ ๘ รับผิดชอบโดย รองอธิกำรบดีฝ่ำยสื่อสำรองค์กำรและวิเทศสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษำกลุ่ม 

หมวด ๗ ปริญญำและเครื่องหมำยวิทยฐำนะ ประกอบด้วย 

- มำตรำ ๖๖ จ ำนวน ๑ ประกำศ  

- มำตรำ ๖๙ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ  

- มำตรำ ๗๐ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ , ๑ ประกำศ 

- มำตรำ ๗๑ จ ำนวน ๑ ประกำศ 

- มำตรำ ๗๒ จ ำนวน ๑ ข้อบังคับ 

 

 

 

 

 

 

 



๒ 

 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มำตรำ ๖๖  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร หรือวุฒิบัตร
ในสาชาวิชาที่มีการสอนในมหาวิทยาลัย และร่วมให้
ปริญญาในสาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศ 
   การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญา อนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรชั้นใด และจะใช้อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๑. เรื่อง การใช้อักษรย่อ
ส าหรับ ปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร 
หรือวุฒิบัตรในสาชาวิชาที่มี
การสอนในมหาวิทยาลัย และ
ร่วมให้ปริญญาในสาขาวิชาที่มี
การจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนใน
ประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
ขององค์การระหว่างประเทศ 

๑. ตัวอักษรย่อที่ก ากับ ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการทุกหลักสูตรก าหนด 
๒. ในประกาศ ควรเติมค าว่า ชั้นใด หลังค า
ประกาศนียบัตร ดังนี้ “การใช้อักษรย่อ 
ส าหรับ ปริญญา อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตรชั้นใด สัมฤทธิบัตร หรือ
วุฒิบัตรในสาขาวิชาที่มีการสอนใน
มหาวิทยาลัย  และร่วมให้ปริญญาใน
สาขาวิชาที่มีการจัดการศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษาชั้นสูงอ่ืนในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ”   

๑. เนื่องจากการแบ่งกลุ่มปริญญา
ของมสธ. จะยึดตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ
ข้อความในมาตรา ๖๖ วรรค ๒ 

มำตรำ ๖๗ สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับ
ก าหนดให้ผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับสองก็ได้ 

 ๑. ให้ถือหลักการเดิมของข้อบังคับ มสธ. ว่า
ด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๗  
ข้อ ๖๔ คือ ก าหนดเกรดเป็น H  S  และ  U  
ดังนี้ 
    - เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คือ ต้องได้เกรด 
H จ านวน ๓ ใน ๔ 
    - เกียรตินิยมอันดับสอง คือ ต้องได้เกรด 
H จ านวน ๑ ใน ๒ 

๑. การให้เกรดส าหรับนักศึกษา  
ใช้แบบเดิม  เนื่องจากธรรมชาติ
ของนักศึกษา มสธ. เมื่อมีการตัด
เกรดจะมีกลุ่มนักศึกษาท่ีได้เกรด 
D เป็นจ านวนมากหากมีการ
ปรับเปลี่ยนเกรดเป็น A  B  C  
และ  D  ก็จะมีการก าหนดเกรด
ระดับเกียรตินิยมอีกครั้ง 



๓ 

 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มำตรำ ๖๘  สภามหาวิทยาลัยอาจออกข้อบังคับ
ก าหนดให้มีประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ อนุปริญญา 
สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร ก็ได้ ดังนี้ 
    (๑) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ออกให้แก่
ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ภายหลังที่ได้รับปริญญาโทหรือเทียบเท่าแล้ว 
    (๒) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งภายหลังที่
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าแล้ว 
    (๓) อนุปริญญา ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งก่อนถึงชั้นได้รับปริญญาตรี 
    (๔) ประกาศนียบัตรประเภทอ่ืน ออกให้แก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรพิเศษ 
    (๕) สัมฤทธิบัตร ออกให้แก่ผู้เรียนที่สอบผ่านชุด
วิชาหรือรายวิชา 
    (๖) วุฒิบัตร ออกให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

 ๑. ขอแก้ไขความในมาตรา ๖๘ ของร่าง 
พ.ร.บ. มสธ. ดังนี้ 
     (๖) วุฒิบัตร  ออกให้แก่ผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตร 
     (๗) วุฒิบัตรประเภทอ่ืน  ออกให้แก่
ผู้ ส า เร็จการอบรมหลักสูตรระยะสั้ น ใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  

๑. เป็นไปตามความต้องการของ
สังคม 

มำตรำ ๖๙  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเห็นว่าทรงคุณวุฒิ
สมควรแก่ปริญญานั้น ๆ แต่จะให้ปริญญาดังกล่าวแก่
คณาจารย์ประจ าผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ใน

๑. เรื่อง ชั้น สาขาของปริญญา 
และหลักเกณฑ์การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ 

๑. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการของ
ข้อบังคับ มสธ. ว่าด้วยการให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ.๒๕๒๗ 

๑. เนื่องจากข้อบังคับเดิม
เหมาะสมดีแล้ว 



๔ 

 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัย หรือกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในขณะด ารงต าแหน่งนั้นไม่ได้  
   ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑ์การให้
ปริญญากิตติมศักดิ์ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
มำตรำ ๗๐  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีครุยวิทย
ฐานะหรือเข็มวิทยฐานะ เป็นเครื่องหมายแสดงวิทย
ฐานะของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา 
ประกาศนียบัตร และอาจก าหนดให้มีครุยประจ า
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร หรือคณาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยก็ได้  
   การก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และ
ส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และ
ครุยประจ าต าแหน่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัย และประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่งจะใช้ในโอกาสใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๑. (ประกาศ) เรื่อง การ
ก าหนดลักษณะ ชนิด ประเภท 
และส่วนประกอบของครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่ง 
๒. (ข้อบังคับ) เรื่อง ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจ าต าแหน่งจะใช้ในโอกาส
ใด โดยมีเงื่อนไขอย่างใด 
 

๑. ในเรื่อง การก าหนดลักษณะ ชนิด 
ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ า
ต าแหน่ง  ที่ประชุมเห็นชอบตามหลักการใน
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของ มสธ. พ.ศ.๒๕๒๔ 
๒. ในเรื่อง ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่ง  ที่ประชุมเห็นชอบ
ตามหลักการเดิมข้อบังคับ มสธ.ว่าด้วย 
โอกาสและเงื่อนไขในการใช้ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ ของมสธ. พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๓ 
และ ข้อ ๔ 

๑. เนื่องจากข้อบังคับและประกาศ
เดิม เหมาะสมดีแล้ว 



๕ 

 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
มำตรำ ๗๑  มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วน
งานของมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยท าเป็นประกาศของ
มหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
   การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ตามวรรค
หนึ่งเพื่อการค้า หรือการใช้สิ่งดังกล่าว ที่มิใช่เพื่อ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของ
มหาวิทยาลัย ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
มหาวิทยาลัย 

๑. เรื่อง ก าหนดให้มีตรา 
เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
ของมหาวิทยาลัย 

๑. การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ตามมาตรา ๗๑ วรรค ๑ ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยทุกกรณี  
๒. การใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
ตามมาตรา ๗๑  ให้เป็นไปตามคู่มือการใช้
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
๓. จัดท าคู่มือการใช้ตรา เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ ที่มหาวิทยาลัย 

๑. เพ่ือป้องกันและติดตามการ
น าไปใช้เพ่ือการค้าโดยไม่ได้รับ
อนุญาต  และน าความเสียหายมา
สู่ มสธ. 

มำตรำ ๗๒  มหาวิทยาลยัอาจก าหนดให้มีเครื่องแบบ 
เครื่องหมาย เครื่องแต่งกายของนักศึกษาหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยท าเป็นข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

๓. เรื่อง การก าหนดให้มี
เครื่องแบบ เครื่องหมาย 
เครื่องแต่งกายของนักศึกษา
หรือผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย 

๑. ส าหรับนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน  ในช่วง
พิธีงานพระราชทานปริญญาบัตร  ขอให้ใช้
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  เครื่องแต่งกาย 
เหมือนเดิม  
๒. ส าหรับนักศึกษา  ในช่วงสอบ  ขอให้ใช้
เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  เครื่องแต่งกาย 
ชุดสุภาพ  หรือหากนักศึกษาต้องการใส่
เครื่องแบบนักศึกษา ควรจะก าหนดไว้เป็น
บรรทัดฐานเดียวกัน ดังนี้ 
     - นักศึกษาผู้หญิง  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  
ปกเหลี่ยม  แขนสั้น  ไม่รัดรูป  ต้องติดเข็ม
รูปสามศรด้านซ้าย  กระโปรงเป็นสีกรมท่า  

๑. เพ่ือให้นักศึกษา มีอัตลักษณ์
ของ มสธ.  และป้องกันการแต่ง
กายชุดนักศึกษาที่ผิด 
๒. เพ่ือให้นักศึกษาแต่งกายสุภาพ  
เหมาะสม 



๖ 

 

หมวด/มำตรำ ข้อบังคับ/ประกำศ ประเด็น/ข้อเสนอแนะ เหตุผล 
หรือ ด า  ความยาวคลุมเข่า  รองเท้าหุ้มส้น
หรือรัดส้นก็ได้  ต้องสอดชายเสื้อไว้ใน
กระโปรง  ต้องคาดเข็มขัดมีหัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย 
     - นักศึกษาชาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว  แขน
ยาวไม่พับแขน  หรือแขนสั้น  สอดชายเสื้อ
อยู่ในกางเกง  กางเกงขายาวผ้าพื้นสีกรมท่า
หรือสีด า  เข็มขัดติดหัวเข็มขัดของ
มหาวิทยาลัย  รองเท้าหุ้มส้น 
๓. จัดท าคู่มือส าหรับการแต่งกายของ
นักศึกษา 

 


