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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เ รีย กว า “พระราชกฤษฎี ก าว า ด วยปริ ญญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 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 “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๕) 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.”
(๖) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอัก ษรยอ “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 ครุย วิท ยฐานะของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลกรุง เทพ มีสามชั้น
ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอด ยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเ มตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง
กวาง ๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะ กวาง ๑.๓ เซนติเมตร และมี
ตราสัญลักษณม หาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอก
ทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๖.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะ กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
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(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเ มตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง
กวาง ๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะ กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๒ ตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๑ ตอน
มาตรา ๕ เข็ม วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีลักษณะเปน
รูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยา
สีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว สูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุย ประจําตําแหนงของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอด
ยาวคลุมเขา มีสาํ รดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบ
แถบทอง กวาง ๑ เซนติเ มตร จํานวน ๖ แถบ บนผาสักหลาดสีเขียว มีระยะหางระหวางแถบ
๐.๘ เซนติเมตร มีสํารดเฉียงโดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง
๓๖ องศา ทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
แบงครึ่งผาสักหลาดสีเขียวที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร บนผาสักหลาด
สีเขียว ณ จุดแบงครึ่งขางละ ๑ แถบ รวม ๒ แถบ และใชแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ทาบบน
ผาสักหลาดสีเขี ยวสวนที่เหลือ ทั้งสองข าง มี ตราสัญ ลักษณม หาวิทยาลัย ทํ าดวยโลหะสีท อง สู ง
๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้ง
สองขาง
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้ง
สองขาง
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ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพย ๙ ดอก มีเกสรเปนพลอยสีเขียว กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลั ย เชน เดี ยวกั บนายกสภามหาวิท ยาลัย แตไม มีส ายสรอ ย
ประดับ
(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย เชน เดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสํารดรอบขอบ
พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
เวน ระยะหาง ๐.๕ เซนติเ มตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๐.๗ เซนติเมตร เวนระยะหาง
๐.๕ เซนติเ มตร ทั้ง สองขา ง ทาบแถบทอง กวา ง ๑ เซนติเ มตร บนผา สัก หลาดสีเ ขีย ว
สว นที ่เ หลือ ทั ้ง สองขา ง มี ต ราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า ด ว ยโลหะสี ท อง สู ง ๖ เซนติ เ มตร
ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําคณะ มีดังตอไปนี้
(๑) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สีทับทิมแดง
(๒) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
สีชมพู
(๓) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟา
(๔) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีเหลือง
(๕) คณะวิศวกรรมศาสตร
สีเลือดหมู
(๖) คณะศิลปศาสตร
สีแสด
(๗) คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สีมวง
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓๘ ก

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีก ารประกาศใชบังคับ
พระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรคสอง
และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

