เรื่องเสร็จที่ ๔๐๖/๒๕๔๔
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอหารือเกี่ยวกับการใชสีประจําสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมีหนังสือ ที่ ทม ๒๒๐๑.๓(๒)/๑๑๕๒ ลงวันที่ ๙
ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความไดวา ตามที่พระราชกฤษฎีกาวา
ดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยาฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดสีประจํา
คณะไปเปน สีประจําสาขาวิชา ซึ่ งทํา ใหบ างสาขาวิชาขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการใชสีป ระจํา
สาขาวิชาที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงขอหารือปญหาขอกฎหมายเพื่อ
ใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป ดังนี้
๑. สาขาพลศึ ก ษา ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ซึ่ ง จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะ
ศึกษาศาสตรเดิมใชสีฟาตามสีประจําคณะศึกษาศาสตร เมื่อพระราชกฤษฎีกาฯ เปลี่ยนแปลงการ
กําหนดสีจากสีประจําคณะมาเปนสีประจําสาขาวิชา และสาขาพลศึกษาไมไดมีการกําหนดเปน
สาขาวิชาไวในพระราชกฤษฎีกา ฯ เมื่อใชชื่อปริญญาวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” (วท.บ.) จะใชสี
ประจําสาขาวิชาใด
๑.๑ สาขาวิชาการศึกษา ซึ่งใชสีแสด (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ใชปริญญา
การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)) เพราะยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตรเหมือนเดิม
หรือ
๑.๒ สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร ซึ่ ง ใชสี เ หลื อ งเพราะใช ชื่ อ ปริ ญ ญา “วิ ท ยา
ศาสตรบัณฑิต” (วท.บ.)
๒. สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว สาขาเทคโนโลยี
การอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยคณะเทคโนโลยี
ไมไดมีการกําหนดเปนสาขาวิชาไวในพระราชกฤษฎีกาฯ เดิมใชสีชมพูตามสีประจําคณะเทคโนโลยี
เมื่อใชชื่อปริญญาวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” (วท.บ.) จะใชสีประจําสาขาวิชาใด
๒.๑ สาขาวิชาเทคโนโลยี ซึ่งใชสีชมพู (ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ใชปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)) เพราะยังคงจัดการเรียนการสอนโดยคณะเทคโนโลยีเหมือนเดิม
หรือ
๒.๒ สาขาวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งใชสีเหลืองเพราะใชชื่อปริญญาวา “วิทยา
ศาสตรบัณฑิต” (วท.บ.)

สงพรอมหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๐๗๐๗ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาเรื่ อ งนี้ โดยได รั บ ฟ ง
ข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม จากผู แ ทนทบวงมหาวิ ท ยาลั ย (สํ า นั ก งานปลั ด ทบวง และมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม) แลว ปรากฏวา มหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเปดสอนสาขาพลศึกษา ในสาขาวิชา
การศึกษา โดยคณะศึกษาศาสตร และจัดการสอนสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว สาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม ในสาขาวิชาเทคโนโลยี โดยคณะเทคโนโลยี
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (คณะที่ ๘) ได พิ จ ารณาข อ หารื อ ดั ง กล า วแล ว มี
ความเห็นดังนี้
ประเด็นที่หนึ่ง โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๘ (๒)๑ แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหนงของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหสาขาวิชาการศึกษาใชสีแสด เปนสี
ประจําสาขาวิชา ดังนั้น เมื่อสาขาพลศึกษาเปนวิชาเอกสาขาหนึ่งของสาขาวิชาการศึกษา และ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะศึกษาศาสตร จึงตองใชสีแสดซึ่งเปนสีประจําสาขาวิชา
การศึกษา ทั้งนี้ ไมวาจะเรียกชื่อปริญญาวาอยางไรก็ตาม
ประเด็นที่สอง สําหรับสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตว
สาขาเทคโนโลยี ก ารอาหารและโภชนาการ สาขาเทคโนโลยี ชี ว ภาพ และสาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดลอมตางเปนสาขาวิชาเทคโนโลยี และดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยคณะเทคโนโลยี
ซึ่งมาตรา ๘ (๓)๒ แหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดใหใชสีชมพู เปนสีประจําสาขาวิชา ดังนั้น
สาขาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต พื ช สาขาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต สั ต ว สาขาเทคโนโลยี ก ารอาหารและ
โภชนาการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม จึงตองใชสีชมพูซึ่งเปนสี
ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยี
(ลงชื่อ) ชัยวัฒน วงศวัฒนศานต
(นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรกฎาคม ๒๕๔๔
๑

มาตรา ๘ สีประจํามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสีประจําสาขาวิชา มีดังนี้
(๑) มหาวิทยาลัย สีเหลืองเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา สีแสด
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี สีชมพู
ฯลฯ
ฯลฯ
๒
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

