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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๒) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.บ.”
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาด
สีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารด
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มีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๕ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอก
ทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๗.๕ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาด
สีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารด
มีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
จํานวน ๓ เสน ติดเรียงกันระยะหาง ๑.๒ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาด
สีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารด
มีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๕ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชน เดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวน แตสํารดตน แขนพื้น สํารดทําดวย
ผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๔ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวย
แถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเ มตร ทั้งสองขางตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิช า
กวาง ๒ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร จํานวน ๒ เสน ติดเรียงกันระยะหาง
๑.๒ เซนติเมตร
(๓) ครุ ย บั ณ ฑิ ต เช น เดี ย วกั บ ครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต เว น แต สํ า รดต น แขน พื้ น สํ า รดทํ า ด ว ย
ผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวย
แถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดตามสีประจําสาขาวิช า
กวาง ๒ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
มาตรา ๕ เข็ม วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีลักษณะเปน รู ป
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยา
สีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
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มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาวผาอกตลอดยาว
คลุมเขา มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้น สํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๖ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบผา
สักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร เวนระยะหาง ๐.๖
เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร มีสํารดเฉียง โดยพื้นสํารดทําดวย
ผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลาง
อกเสื้อ มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง แบงครึ่งผาสักหลาดสีน้ําเงินเขมที่เหลือ ๘
เซนติเมตร ทาบผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๑ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
ทั้ง สองข า ง บนผา สั ก หลาดสีน้ํ า เงิน เข ม ห างจากจุ ด แบง ครึ่ ง ๐.๗ เซนติ เมตร ณ จุ ด แบง ครึ่ ง
ผาสักหลาดสีน้ําเงินเขมที่เหลือทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง
กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม มีแถบทอง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีผาสักหลาดสีเหลือง กวาง ๐.๘ เซนติเมตร ขนาบดวยแถบทอง
กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะชุบสีทอง
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพย ๙ ดอก มีเกสรเปนพลอยสีเหลือง กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยาสี ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตไมมีสายสรอยประดับ
(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวน แตสํารดรอบขอบ
ไมมีสํารดเฉียงทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม
สีทับทิม
(๒) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
สีชมพู
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีเทา
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีฟา
(๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
สีแดง
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
(ก) สาขาเกษตรศาสตร
สีเขียว
(ข) สาขาวิทยาศาสตร
สีน้ําตาลแก
(ค) สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการประมง
สีเงิน
(ง) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
สีบานเย็น
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
สีแดงเลือดหมู
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีเหลือง
(๙) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สีดํา
(๑๐) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร
สีแสด
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎีกาฉบั บนี้ คือ เนื่องจากไดมี การประกาศใชบังคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

