เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
จังหวัดปทุมธานี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๕๒”

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใ หใ ชบั งคับตั้งแตวัน ที่ ๒๒ กุ ม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัช ญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร 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 “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอกั ษรยอ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

(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 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ
จังหวัดปทุมธานี มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอด ยาวคลุมเขา
แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน
ระยะหางระหวางสํารดตนแขนและสํารดปลายแขน ๒๒ เซนติเมตร โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาด
สีเขียว กวาง ๑๒ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ ที่ริมทั้งสองขาง
มีระยะหางระหวางแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๐.๕ เซนติเมตร
จํานวน ๓ แถบ มีระยะหางระหวางแถบ ๐.๓ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบ
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ แถบ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัม ภ
จังหวัดปทุมธานี มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจํ าตําแหน งและเครื่ องหมายประกอบครุยประจํ าตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดีของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน
ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบ
สีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๔ แถบ บนผาสักหลาดสีเขียว มีระยะหางระหวางแถบ ๒ เซนติเมตร
(ข) สํารดตน แขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๕ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๖ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีเขียว โดยทาบแถบสีทอง กวาง ๑.๕ เซนติเมตร
จํานวน ๓ แถบ บนผาสักหลาดสีเขียว มีระยะหางระหวางแถบ ๐.๗๕ เซนติเมตร
(ค) สํ ารดปลายแขน มี ระยะห างจากสํ ารดต นแขน ๕ เซนติ เมตร พื้ นสํ ารดทํ าด วย
ผาสักหลาดสีเขียว กวาง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวน ๔ แถบ
บนผาสักหลาดสีเขียว มีระยะหางระหวางแถบ ๒ เซนติเมตร
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๒.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางสายสรอย
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แตไมมีสายสรอยประดับ
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบ
ดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) อธิการบดี เชน เดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย แตมีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๒.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางสายสรอย
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีเทา
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
จัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๓ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

