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ประกาศจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

เรือ่ง การกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อกัษรย่อสาํหรบัสาขาวิชา  

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

____________________ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรกาํหนดปริญญาในสาขาวิชาและการใช้อกัษรย่อสาํหรับสาขาวิชา และกาํหนด

ลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหน่ง 
 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) มาตรา ๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๖๖ วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ ๗๒๐ 

เม่ือวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงมีมติให้ออกประกาศไว้ดังน้ี 
 

 ข้อ ๑  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ือง การกาํหนดปริญญาใน

สาขาวิชา อกัษรย่อสาํหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจาํตาํแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ในประกาศน้ี  

   “คณะ” ให้หมายความรวมถึง สาํนักวิชา วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานที่เรียกช่ืออย่างอืน่     

ที่เป็นเจ้าของหลักสตูรในระดับช้ันดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต หรือบัณฑิต  

 ข้อ ๔  ให้กาํหนดปริญญาในสาขาวิชา และอกัษรย่อสาํหรับสาขาวิชา ในช้ันดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และบัณฑิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังน้ี 

  การจัดการ     กจ. 

  การวางผังเมือง     ผ. 

  การวางแผนภาคและเมือง   ผ. 

  การออกแบบอุตสาหกรรม   ออ. 

  ครุศาสตร์     ค. 

  เคหพัฒนศาสตร์    คพ. 

  จิตวิทยา     จ. 

  ทนัตแพทยศาสตร์    ท. 

  นิติศาสตร์     น. 

  นิเทศศาสตร์     นศ. 

  บริหารธุรกจิ     บธ. 

  บัญชี      บช. 



 ๒ 

  พยาบาลศาสตร์     พย. 

  แพทยศาสตร์     พ. 

  ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์    ภ.สถ. 

  เภสชับริบาลศาสตร์    ภบ. 

  เภสชัศาสตร์     ภ. 

  มานุษยวิทยา     มน. 

  รัฐประศาสนศาสตร์    รป. 

  รัฐศาสตร์     ร. 

  วิทยาศาสตร์     วท. 

  วิศวกรรมศาสตร์    วศ. 

  ศิลปกรรมศาสตร์    ศป. 

  ศิลปศาสตร์     ศศ. 

  เศรษฐศาสตร์     ศ. 

  สถาปัตยกรรมศาสตร์    สถ. 

  สถิติศาสตร์     สต. 

  สหเวชศาสตร์     สว. 

  สงัคมวิทยา     สค. 

  สตัวแพทยศาสตร์    สพ. 

  สาธารณสขุศาสตร์    ส.  

  อกัษรศาสตร์     อ. 

 ข้อ ๕  ครุยวิทยฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีสามช้ัน คือ 

 ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นครุยพ้ืนผ้าโปร่งสขีาวมีสาํรดรอบขอบ และที่ต้นแขนกบัปลายแขน พ้ืนสาํรด

ทาํด้วยสักหลาดสีแดง ขนาดกว้างสิบเซนติเมตร มีแถบทองขนาดหน่ึงเซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง  

เว้นระยะไว้เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตร มีแถบทองขนาดห้ามิลลิเมตรทั้งสองข้าง และเว้นระยะอีกเจ็ดจุดห้า 

มิลลิเมตร มีแถบทองขนาดหน่ึงเซนติเมตรอีกทั้งสองข้าง ตอนกลางสาํรดมีแถบสักหลาดขนาดหน่ึง

เซนติเมตร สีตามสีประจําคณะ และมีตราพระเกี้ ยวทาํด้วยโลหะสีเงินขนาดสูงสามจุดห้าเซนติเมตร 

ติดตามทางดิ่งกลางสาํรด บนแถบสกัหลาดตอนหน้าอกทั้งสองข้าง 

 ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกบัครุยดุษฎีบัณฑิต แต่พ้ืนสาํรดทาํด้วยสกัหลาดสดีาํ 

 ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกบัครุยมหาบัณฑิต แต่ตอนกลางสาํรดมีเส้นไหมกลมขนาดสองมิลลิเมตร          

สตีามสปีระจาํคณะ แทนแถบสกัหลาด 

ข้อ ๖  สปีระจาํคณะ มีดงัน้ี 

 (๑)  คณะครุศาสตร์     สแีสด 

 (๒)  คณะจิตวิทยา     สนีํา้เงนิแก่อมม่วง  

 (๓)  คณะทนัตแพทยศาสตร์    สม่ีวง 

 (๔)  คณะนิติศาสตร์      สขีาว 



 ๓ 

 (๕)  คณะนิเทศศาสตร์     สนีํา้เงนิ 

 (๖)  คณะพยาบาลศาสตร์    สแีดงชาด 

 (๗)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  สฟ้ีา 

 (๘)  คณะแพทยศาสตร์    สเีขียวแก่ 

 (๙)  คณะเภสชัศาสตร์    สเีขียวมะกอก 

 (๑๐)  คณะรัฐศาสตร์     สดีาํ 

 (๑๑)  คณะวิทยาศาสตร์    สเีหลือง 

 (๑๒)  คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา   สส้ีม 

 (๑๓)  คณะวิศวกรรมศาสตร์    สเีลือดหมู 

 (๑๔)  คณะศิลปกรรมศาสตร์    สแีดงเลือดนก 

 (๑๕)  คณะเศรษฐศาสตร์    สทีอง 

 (๑๖)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   สนีํา้ตาล 

 (๑๗)  คณะสหเวชศาสตร์    สม่ีวงคราม 

(๑๘)  คณะสตัวแพทยศาสตร์    สฟ้ีาหม่น 

 (๑๙)  คณะอกัษรศาสตร์    สเีทา  
 (๒๐)  วิทยาลัยประชากรศาสตร์     สม่ีวงสดใส 
 (๒๑)  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี    สทีองมุก  
 (๒๒)  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ    สฟ้ีานํา้ทะเล 
 (๒๓)  บัณฑิตวิทยาลัย    สบีานเยน็  

 (๒๔)  สถาบันบณัฑติบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   สฟ้ีา 
ข้อ ๗  เขม็วิทยฐานะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นตราพระเกี้ ยวทาํด้วยโลหะสีเงิน ขนาดสูงห้า 

เซนติเมตร มีอกัษรย่อสาํหรับคณะจารึกอยู่ใต้ตรา ดังน้ี 

 (๑)  คณะครุศาสตร์    ค.  
 (๒)  คณะจิตวิทยา    จ. 
 (๓)  คณะทนัตแพทยศาสตร์   ท. 
 (๔)  คณะนิติศาสตร์    น. 
 (๕)  คณะนิเทศศาสตร์   นศ. 
 (๖)  คณะพยาบาลศาสตร์   พย.  
 (๗)  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  พศ.  
 (๘)  คณะแพทยศาสตร์   พ. 
 (๙)  คณะเภสชัศาสตร์   ภ. 
 (๑๐)  คณะรัฐศาสตร์    ร. 
 (๑๑)  คณะวิทยาศาสตร์   วท. 
 (๑๒)  คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา  วก. 
 (๑๓)  คณะวิศวกรรมศาสตร์   วศ. 



 ๔ 

 (๑๔)  คณะศิลปกรรมศาสตร์   ศป. 
 (๑๕)  คณะเศรษฐศาสตร์   ศ. 
 (๑๖)  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สถ. 
 (๑๗)  คณะสหเวชศาสตร์   สว. 
 (๑๘)  คณะสตัวแพทยศาสตร์   สพ. 
 (๑๙)  คณะอกัษรศาสตร์   อ.  
 (๒๐)  วิทยาลัยประชากรศาสตร์  ปก.  
 (๒๑)  วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ปป. 
 (๒๒)  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ  วส. 
 (๒๓)  บัณฑิตวิทยาลัย   บ.  
 (๒๔)  สถาบันบณัฑติบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     ศศ. 
 ข้อ ๘  ครุยประจาํตาํแหน่งและเคร่ืองหมายประกอบครุยประจาํตาํแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธกิารบดีและคณาจารย์ประจาํ มีดังน้ี 

 คณาจารย์ประจาํ เป็นครุยพ้ืนผ้าโปร่งสขีาวมีสาํรดรอบขอบ และที่ต้นแขนกบัปลายแขน พ้ืนสาํรด

ทาํด้วยสกัหลาดสชีมพู ขนาดกว้างสบิเซนติเมตร  มีแถบทองขนาดหน่ึงเซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง 

เว้นระยะไว้เจ็ดจุดห้ามิลลิเมตร มีแถบทองขนาดหน่ึงเซนติเมตรทั้งสองข้าง และเว้นระยะอีกเจ็ดจุดห้า

มิลลิเมตร มีแถบทองขนาดหน่ึงเซนติเมตรอกีทั้งสองข้าง ตอนกลางสาํรดมีเส้นไหมกลมสีทองขนาดสอง

มิลลิเมตร และมีตราพระเกี้ยวทาํด้วยโลหะสีเงินขนาดสูงสามจุดห้าเซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสาํรด

ตอนหน้าอกทั้งสองข้าง 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับคณาจารย์ประจํา แต่     

ตราพระเกี้ยวทาํด้วยโลหะสทีอง 

 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย แต่มีสายสร้อย 

ทาํด้วยโลหะสทีอง พร้อมด้วยเคร่ืองหมายประจาํคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตามแบบที่สภามหาวิทยาลัย

กาํหนด ประดับระหว่างตราพระเกี้ยวทั้งสองข้าง 
ข้อ ๙  ให้สาํนักงานมหาวิทยาลัย จัดทาํครุยวิทยฐานะ เขม็วิทยฐานะ และครุยประจําตาํแหน่ง     

ตามประกาศน้ีขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

        
                ประกาศ  ณ  วันที ่ ๕  กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

    (ลงนาม)  จรัส สวุรรณเวลา 

          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สวุรรณเวลา) 

              นายกสภามหาวิทยาลัย 


