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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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
ราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิช า และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 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) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๗) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
(๘) 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” ใชอกั ษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๐.๗
เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๓ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๖.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่รมิ ทัง้ สองขาง
ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสอง ขางทาบแถบทอง กวาง ๐.๗
เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๒ ตอน
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(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๑ ตอน
มาตรา ๕ เข็ มวิ ทยฐานะของมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน มี ลั กษณะเป นรู ปตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนชุบสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีนา้ํ เงิน
สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด กวาง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๖ แถบ บนผาสักหลาดสีแสด มีระยะหางระหวางแถบ ๐.๘ เซนติเมตร
มีสํารดเฉียงโดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด กวาง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนสํารด
รอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง แบงครึ่งผาสักหลาดสีแสด
ที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร บนผาสักหลาดสีแสด ณ จุดแบงครึ่งขางละ ๑ แถบ
รวม ๒ แถบ และใชแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ทาบบนผาสักหลาดสีแสดนั้น สวนที่เหลือทั้งสองขาง
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะชุบสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน กวาง ๓.๕
เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะชุบสีทอง
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพย ๙ ดอก มีเกสรเปนพลอยสีแสด กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยาสี ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตไมมีสายสรอยประดับ
(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสํารดรอบขอบ
พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแสด กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
เวนระยะหาง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๐.๗ เซนติเมตร เวนระยะหาง ๐.๕ เซนติเมตร
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ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร สวนที่เหลือทั้งสองขางมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ทําดวยโลหะชุบสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดทําครุยวิท ยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้นึ ไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีก ารประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

