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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่ เป็ นการสมควรกํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อสํ าหรั บสาขาวิ ชา ครุ ยวิ ทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
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
ราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ใช้บั งคั บตั้งแต่ วั นถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้ กํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชาและอั กษรย่ อสํ าหรั บสาขาวิ ชาของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏกาญจนบุรี ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.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) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.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) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๘) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สารสนเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สท.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุย ดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต เป็น เสื้ อคลุม ทํา ด้ว ยผ้ าหรือแพรสีดํ า ผ่ าอกตลอดยาวเหนือ ข้อ เท้ า
พอประมาณ แขนเสื้อ กว้า งและยาวตกข้อ มื อ ปลายแขนปล่อ ย มี สํ า รดรอบขอบ สํา รดต้น แขน
และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ของสํารดรอบขอบมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ
๑ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารด
รอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน กว้าง ๑๓ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ถัดมาเป็นแถบสีเขียว กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง
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ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ทาบห่างจาก
แถบสีเขียวข้างละ ๑ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
ของสํารดปลายแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง กว้างข้างละ
๑ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขน กว้าง ๑๑ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่าง
แถบสีประจําสาขาวิชา ๑ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าซาตินสีดํา ผ่าอกตลอด
ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน
และสํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสี่แถบ บนผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน ระยะห่างระหว่างแถบ ๒ เซนติเมตร
มีสายสร้อยทําด้ว ยโลหะสีท อง กึ่งกลางสายสร้อยมีต ราสัญลักษณ์มหาวิท ยาลัยทําด้ว ยโลหะฉลุสีท อง
สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เว้นแต่ไม่มี
สายสร้อยประดับ และมีต ราสัญ ลักษณ์ มหาวิท ยาลัย ทํ าด้ว ยโลหะดุ น นูน สี ท อง สู ง ๕ เซนติ เมตร
ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๓) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อํานวยการ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และคณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
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มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้ําตาล
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
(๘) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สีเทาอ่อน
มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากได้มีก ารประกาศใช้บัง คับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แห่ง พระราชบัญ ญัติดัง กล่าวบัญ ญัติว่า การกําหนดให้ส าขาวิชาใดมีป ริญ ญาชั้นใด และจะใช้
อัก ษรย่ อ สําหรั บ สาขาวิชานั้ นอย่า งไร และการกําหนดลัก ษณะ ชนิด ประเภท และส่ว นประกอบของ
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

