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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ 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) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๔) 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.”
(๕) 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.”
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(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบั ณฑิต” ใช อักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
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มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปนเสื้อคลุมทําดวยผาหรือแพรสีดํา ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน
ดังตอไปนี้
(ก) สํ า รดรอบขอบ พื้ น สํ า รดทํ า ด ว ยผ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น กว า ง ๑๐ เซนติ เ มตร
ที่ริม ทั้งสองขางของสํารดรอบขอบมีแถบสีประจําสาขาวิช า กวาง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบดวย
แถบสีทอง กวางขางละ ๑ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน
สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํ า รดต น แขน พื้ น สํ า รดทํ า ด ว ยผ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น กว า ง ๑๓ เซนติ เ มตร
มีแ ถบสี ทอง กวา ง ๑ เซนติเมตร ที่ ริม ทั้ง สองขา ง ถัด มาเปน แถบสีเ ขีย ว กว าง ๑ เซนติเ มตร
ทาบทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ
ทาบหางจากแถบสีเขียวขางละ ๑ เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) สํา รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํา ด วยผา สั กหลาดสีน้ํ าเงิ น กว าง 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 เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
มีดังตอไปนี้
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(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผาซาตินสีดํา ผาอกตลอด
ยาวเหนื อ ขอ เท าพอประมาณ แขนเสื้อ กว า งและยาวตกขอ มื อ ปลายแขนปล อยมีสํ ารดรอบขอบ
สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร
ทาบแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร จํานวนสี่แถบ บนผาสักหลาดสีน้ําเงิน ระยะหางระหวางแถบ
๒ เซนติเมตร มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 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) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีมวง
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงินเขม
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๑๐) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีเขียวปกแมลงทับ
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบัญญั ติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดให สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อัก ษรย อสําหรับสาขาวิ ชานั้ นอย างไร และการกํ า หนดลัก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส วนประกอบของ
ครุยวิ ทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุ ยประจําตํ าแหนง ให ตราเปนพระราชกฤษฎี กา จึงจํ าเป นตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

