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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 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) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.บ.”
(๘) 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.”
(๙) 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.”
(๑๐) 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.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสามชั้นดังตอไปนี้
(๑) ครุ ยดุ ษฎี บั ณฑิ ต เป น เสื้ อคลุ มทํ าด วยผ าหรื อแพรสี ดํ า ผ าอกตลอด ยาวเหนื อข อเท า
พอประมาณ แขนเสื้ อ กวา งและยาวตกข อ มือ ปลายแขนปล อ ย มีสํ า รดรอบขอบ สํ ารดตน แขน
และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํา รดรอบขอบ พื้ น สํ า รดทํา ด ว ยผ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น กว า ง ๑๐ เซนติ เ มตร
ที่ริมทั้งสองขางของสํารดรอบขอบมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบดวยแถบสีทอง
กวางขางละ ๑ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๓ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบสีเขียว กวาง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองขาง
ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ทาบหางจาก
แถบสีเขียวขางละ ๑ เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) สํา รดปลายแขน พื้น สํา รดทํา ดว ยผา สัก หลาดสีน้ํ า เงิ น กวา ง ๑๐ เซนติ เมตร
ที่ริมทั้งสองขางของสํารดปลายแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบดวยแถบสีทอง
กวางขางละ ๑ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน กวาง ๑๑ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะหาง
ระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา ๑ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน กวาง ๑๐ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็ม วิท ยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา มี ลักษณะเปน รู ป
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา
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มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผาซาตินสีดํา ผาอกตลอด
ยาวเหนือ ขอเทาพอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ
สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร
ทาบแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวนสี่แถบ บนผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีระยะหางระหวางแถบ
๒ เซนติเมตร มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน เดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เวนแต
ไมมีสายสรอยประดับ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร
ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณาจารย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เวนแตตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงิน
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
สีแดงเลือดนก
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
สีแดงเลือดหมู
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อัก ษรย อสําหรับสาขาวิ ชานั้ นอย างไร และการกํ า หนดลัก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส วนประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

