พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งสถาบันราชภัฏ
พ.ศ. 2547
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ. วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
เป็นปีที่ 59 ในราชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สาหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา
58 วรรคสอง แห่งราชบัญญัติของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ สาหรับสาขาวิชา ครุย
วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2547”
มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2539
(2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
มาตรา 4 ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบันราชภัฏดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ”
(2) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ”
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”

(4) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ”
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ”
(6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ”
(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ”
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด” และ “ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ”
(9) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ”
ทั้งนี้ ให้ระบุสาขาวิชาเอกในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย ถ้ามี
มาตรา 5 ครุยวิทยฐานะของสถาบันราชภัฏมีสามชั้นคือ
(1) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทาด้วยผ้าแพรสีดาเย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อกว้าง
และยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสารดรอบขอบเสื้อและปลายแขนพื้นสารดทาด้วยสักหลาดสีน้าเงินขนาด 10 เซนติเมตร มี
แถบสีทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง ถัดมาเป็นแถบสีประจะสาขาวิชาขนาด 2 เซนติเมตร และมีแถบสีทองขนาด 1
เซนติเมตรติดทับต่อจากแถบสีประจาสาขาวิชาทั้งสองข้าง มีตราสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งทาด้วยโลหะสีเงินทรงนูนสูง 5 เซนติเมตร
ติดตามทางดิ่งกลางสารดระดับหน้าอกทั้งสองข้าง ที่ต้นแขนมีสารดทาด้วยสักหลาดสีน้าเงินขนาด 13 เซนติเมตร มีแถบสีทองขนาด
1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง ถัดมาเป็นแถบสีเขียวขนาด 1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้าง และมีแถบสีประจาสาขาวิชาขนาด 2
เซนติเมตร 3 แถบ ติดทับโดยห่างจากแถบสีเขียว 1 เซนติเมตร และแต่ละแถบสีประจาสาขาวิชาห่างกันแถบละ 0.5 เซนติเมตร อยู่
กลางสารด
(2) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบณ
ั ฑิต เว้นแต่สารดที่ต้นแขนมีขนาด 11 เซนติเมตร และมีแถบสีประจา
สาขาวิชาขนาด 2 เซนติเมตร 2 แถบ แต่ละแถบห่างกันแถบละ 1 เซนติเมตร อยู่กลางสารด
(3) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่สารดที่ต้นแขนมีขนาด 10 เซนติเมตรและมีแถบสีประจาสาขาวิชา
ขนาด 2 เซนติเมตร 1 แถบ อยู่กลางสารด
มาตรา 6 สีประจาสาขาวิชา มีดังนี้
(1) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าเทา
(2) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(3) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีม่วง
(4) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู

(6) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้าตาล
(7) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
สีแดงเลือดนก
(8) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(9) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
มาตรา 7 เข็มวิทยฐานะของสถาบันราชภัฏ มีลักษณะเป็นรูปตราสถาบันราชภัฎแต่ละแห่งทาด้วยโลหะลงยา ทรงนูนสูง
3.5 เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา
มาตรา 8 ครุยประจาตาแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหน่งของประธานกรรมการสภาสถาบัน รอง
ประธานกรรมการสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน นายกสภาประจาสถาบันอุปนายกสภาประจาสถาบัน และกรรมการสภา
ประจาสถาบัน มีดังนี้
(1) ครุยประธานกรรมการสภาสถาบันและรองประธานกรรมการสภาสถาบัน เป็นเสื้อคลุมทาด้วยผ้าซาตินสีดา ยายเหนือ
ข้อเท้าพอประมาณ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือปลายแขนปล่อย มีสารดรอบขอบเสื้อ ปลายแขน และต้น
แขน พื้นสารดทาด้วยสักหลาดสีน้าเงินขนาน 10 เซนติเมตร มีแถบสีทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับบนริมทั้งสองข้าง เว้นระยะจาก
แถบสีทองเข้าสู่กลางสารด 2 เซนติเมตร มีแถบสีทองขนาด 1 เซนติเมตร ทับทั้งสองข้าง มีสายสร้อยทาด้วยโลหะมีทอง ตรงกลางมี
ตราสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ทาด้วยโลหะสีทองฉลุ สูง 5 เซนติเมตรประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(2) ครุยกรรมการสภาสถาบัน เช่นเดียวกับครุยประธานกรรมการสภาสถาบันและรองประธานกรรมการสภาสถาบัน แต่
ไม่มีสายสร้อยประดับ และมีตราสานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ทาด้วยโลหะมีทองทรงนูนสูง 5 เซนติเมตร ติดตามทางดิ่งกลางสารด
ระดับหน้าอกทั้งสองข้าง
(3) ครุยนายกสภาประจาสถาบันและอุปนายกสภาประจาสภาบัน เช่นเดียวกับครุยประธานกรรมการสภา สถาบันและ
รองประธานกรรมการสภาสถาบัน แต่ตรงกลางสายสร้อยเป็นตราสถาบันราชภัฎแต่ละแห่งทาด้วยโลหะสีทองฉลุ
(4) ครุยกรรมการสภาประจาสถาบัน
เช่นเดียวกับครุยประธานกรรมการสภาสถาบันและรองประธานกรรมการสภา
สถาบัน แต่ไม่มีสายสร้อยประดับ และมีตราสถาบันราชภัฎแต่ละแห่งทาด้วยโลหะสีทองทรงนูนสูง 5 เซนติเมตร ติดตามทางดิ่ง
กลางสารดระดับหน้าอกทั้งสองข้าง
มาตรา 9 ให้สถาบันราชภัฎแต่ละแห่งจัดทาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจา
ตาแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขนึ้ ไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากสถาบันราชภัฏได้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กับกาหนดให้มีปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น
สมควรกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา และสีประจาสาขาวิชาดังกล่าว และสมควรรวมพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันราชภัฏ ที่ใช้
บังคับอยู่ในปัจจุบันสามฉบับเป็นฉบับเดียวเพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย และโดยที่มาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา58 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 บัญญัติให้การกาหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทย
ฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

