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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อั กษรย่ อสํ าหรั บสาขาวิ ชา ครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะ และครุ ยประจํ าตํ าแหน่ งของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ใช้บั งคั บตั้งแต่ วั นถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๔ (๕) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ มวิ ท ยฐานะ และครุ ยประจํ าตํ าแหน่ งของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน
พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๔ ให้กํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชา และอั กษรย่ อสํ าหรับสาขาวิชาของมหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.อ.บ.”
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ทล.บ.”
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
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(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
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มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีสามชั้นดังต่อไปนี้
(๑) ครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เป็น เสื้อคลุมแขนยาวทําด้ว ยผ้าโปร่งสีข าว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า
มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้างทาบแถบทอง กว้าง
๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผ้ามันตามสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร และมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอก
ทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้น แขน แบ่งเป็น สามตอน ระยะห่างตอนละ ๑.๕ เซนติเมตร แต่ละตอน
กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ตอนกลางสํารดมีแถบผ้ามันตามสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๒.๓ เซนติเมตร ทั้งสองข้างทาบแถบทอง กว้าง
๐.๗ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผ้ามันตามสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๑.๓ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขนสองตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขนหนึ่งตอน
มาตรา ๖ เข็มวิท ยฐานะของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีร าชมงคลอี สาน มีลัก ษณะเป็น รู ป
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง ส่วนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัวลงยาสีน้ําเงิน
ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว สูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์มหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิท ยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทําด้วยผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอดยาว
คลุมเข่า มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร โดยทาบ
แถบทอง กว้ าง ๑ เซนติเ มตร จํา นวนหกแถบ บนผ้ า สัก หลาดสี แ สด มีร ะยะห่า งระหว่ า งแถบ
๐.๘ เซนติเมตร มีสํารดเฉียงโดยพื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง
๓๖ องศา ทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
แบ่งครึ่งผ้าสักหลาดสีแสดที่เหลือ ๘ เซนติเมตร ทาบแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร บนผ้าสักหลาด
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สีแสด ณ จุดแบ่งครึ่งข้างละหนึ่งแถบ รวมสองแถบ และใช้แถบทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ทาบบน
ผ้ า สั ก หลาดสี แ สดนั้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง สองข้ า งมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ า ด้ ว ยโลหะสี ท อง
สูง ๖ เซนติเมตร ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้น แขน แบ่งเป็น สามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
(ค) สํารดปลายแขน แบ่งเป็น สามตอน ระยะห่างตอนละ ๒ เซนติเมตร แต่ละตอน
กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสีทอง
ประกอบด้วยรูปดอกไม้ทิพ ย์เก้าดอก มีเกสรเป็นพลอยสีแสด กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุยประมาณร่องหัวไหล่
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย แต่ไม่มีสายสร้อยประดับ
(๓) คณาจารย์มหาวิทยาลัย เช่น เดียวกับกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เว้นแต่สํารดรอบขอบ
พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีแสด กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๐.๗ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้าง ทาบแถบทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ส่วนที่เหลือทั้งสองข้างมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วย
โลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
มาตรา ๘ ให้มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานจัดทําครุย วิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๙ ก

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี กาฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลอีส านได้เ ปิดสอนสาขาวิ ชาการแพทย์ แผนไทยและสาขาวิ ชาวิ จิตรศิ ล ป์และประยุก ต์ศิ ล ป์เ พิ่ม ขึ้ น
สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว และสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เสียใหม่ เพื่อความสะดวกในการใช้กฎหมาย และโดยที่มาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘
บั ญ ญั ติ ว่ า การกํ า หนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า อั ก ษรย่ อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ครุ ยวิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

