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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอ
สําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ พ.ศ. ๒๕๕๒”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใ หใชบังคับตั้งแตวัน ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.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) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๖) 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.”
(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.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผามันสีทอง ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน
โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีดํา กวาง ๙.๙ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กวาง ๐.๙ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๔ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีทอง กวาง ๐.๖ เซนติเมตร
เวนระยะหาง ๐.๔ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีขาว กวาง ๐.๔ เซนติเมตร เวน ระยะหาง
๐.๔ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีทอง กวาง ๐.๙ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเปนผาสักหลาด
สีขาว กวาง ๑.๙ เซนติเมตร และมีแถบสีประจําสาขาวิชา ซึ่งถักเปนไหมเกลียว กวาง ๐.๓ เซนติเมตร
จํานวน ๓ แถบ ติดเรียงกันอยูกลางสํารด และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง
สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําสาขาวิชา ซึ่งถักเปนไหมเกลียว กวาง ๐.๓ เซนติเมตร จํานวน
๒ แถบ
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(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําสาขาวิชา ซึ่งถักเปนไหมเกลียว กวาง ๐.๓ เซนติเมตร จํานวน
๑ แถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และผูบริหารมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผามันสีทอง ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และ
สํารดปลายแขน โดยพื้น สํารดทําดวยผาสักหลาดสีดํา กวาง ๙.๙ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กวาง
๐.๙ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๔ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีขาว กวาง
๐.๙ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเปนผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๓.๗ เซนติเมตร มีสายสรอยทําดวย
โลหะสีทอง กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร
ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอยประดับ
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบ
ดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) อธิการบดี เชน เดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย แตมีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง
กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับ
ระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ และหัวหนาสวนราชการ หรือ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เชน เดียวกับอธิการบดี เวนแตพื้นสํารด
ทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๙.๙ เซนติเมตร และตอนกลางสํารดเปนผาสักหลาดสีขาว กวาง
๓.๗ เซนติเมตร ไมมีสายสรอยประดับ และมีตราสัญลักษณม หาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูน สีเงิน
สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
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มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีแดง
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
มาตรา ๘ ใหม หาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติดังกลาวบัญญั ติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุย
วิ ทยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ และครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง ให ต ราเป น พระราชกฤษฎี ก า จึ งจํ าเป น ต องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

