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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไวดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรี ย กว า “พระราชกฤษฎี ก าว าด ว ยปริ ญญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกตดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พทป.ด.”
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พทป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พทป.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอกั ษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๓) 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.”
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๕) 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.”
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(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศล.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศล.บ.”
(๗) 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.”
(๘) 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.”
(๙) 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.”
(๑๐) สาขาวิชาศึกษาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๒) 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.”
(๑๓) 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” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีสามชั้นดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้น สํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน เขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแ ถบทอง กวา ง ๑ เซนติเ มตร ที่ ริ ม ทั้ งสองขา ง เวน ระยะห าง ๒.๓ เซนติ เมตร ทั้ง สองข า ง
ทาบแถบทอง กวาง ๐.๗ เซนติเ มตร ตอนกลางสํารดมีแ ถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย
กวา ง ๑.๓ เซนติเ มตร และมีต ราสัญ ลัก ษณม หาวิท ยาลัย ทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร
ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปนสามตอน ระยะหางตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๖.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้น สํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน เขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
มีแ ถบทอง กวา ง ๑ เซนติเ มตร ที่ ริ ม ทั้ งสองขา ง เวน ระยะห าง ๒.๓ เซนติ เมตร ทั้ง สองข า ง
ทาบแถบทอง กวาง ๐.๗ เซนติเ มตร ตอนกลางสํารดมีแ ถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย
กวาง ๑.๓ เซนติเมตร
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(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็ม วิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีลักษณะเปนรูป
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยา
สีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง และเครื่ อ งหมายประกอบครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง ของ
นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย และคณาจารยข องมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอด
ยาวคลุมเขา มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร
โดยทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเ มตร จํานวนหกแถบ บนผาสักหลาดสีน้ําเงิน เขม มีระยะหาง
ระหวา งแถบ ๐.๘ เซนติ เ มตร มีสํ า รดเฉี ยงโดยพื้ น สํ ารดทํา ด ว ยผ า สั กหลาดสี น้ํ าเงิ น เข ม กว า ง
๑๐ เซนติเ มตร วางเฉียง ๓๖ องศา ทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อมีแถบทอง กวาง
๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง แบงครึ่งผาสักหลาดสีน้ําเงินเขมที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร บนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม ณ จุดแบงครึ่งขางละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และใช
แถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเ มตร ทาบบนผาสัก หลาดสีน้ําเงิน เขม นั้น สวนที่ เหลือ ทั้งสองขางมี
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปนสามตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน กวาง
๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปนสามตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๓.๕ เซนติเ มตร พื้น สํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน เขม มีแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง
ให มีส ายสร อยประกอบครุย ประจํา ตํา แหนง นายกสภามหาวิท ยาลัย ทํา ด วยโลหะสีท อง
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพยเกาดอก มีเกสรเปนพลอยสีน้ําเงินเขม กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอย
ประดับ
(๓) คณาจารย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสํารดรอบขอบพื้นสํารดทําดวย
ผาสักหลาดสีน้ําเงิน เขม กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแ ถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง
เว นระยะห าง ๐.๕ เซนติ เมตร ทั้ งสองข าง ทาบแถบทอง กว าง ๐.๗ เซนติ เมตร เว น ระยะห าง
๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร สวนที่เหลือทั้งสองขางมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๘ สีประจําคณะและวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สีมวง
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สีเขียว
(๓) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร
สีชมพู
(๔) คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
สีเทา
(๕) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟา
(๖) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีน้ําตาล
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตร
สีแดงเลือดหมู
(๘) คณะศิลปกรรมศาสตร
สีสม
(๙) คณะศิลปศาสตร
สีเหลือง
(๑๐) คณะสถาปตยกรรมศาสตร
สีน้ําตาลอมเหลือง
(๑๑) วิทยาลัยการแพทยแผนไทย
สีแดง
มาตรา ๙ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๑๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีไดเปดสอนสาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกตเพิ่มขึ้น และกําหนดใหมีปริญญาในสาขาวิชา
และอั ก ษรย อสํ าหรั บ สาขาวิ ชาดั งกล าว เปลี่ ย นอั ก ษรย อสํ า หรั บสาขาวิ ชาวิ จิ ต รศิ ลป และประยุ ก ต ศิ ล ป
ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้ง
เปลี่ยนแปลงสีประจําคณะวิศวกรรมศาสตร และกําหนดใหมีสีประจําคณะสถาปตยกรรมศาสตรและวิทยาลัย
การแพทยแผนไทย สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเสียใหม
และโดยที่มาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใด มีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับ
สาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

