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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(๒) 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.”
(๓) 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.”
(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “รั ฐประศาสนศาสตรดุ ษฎีบั ณ ฑิ ต ” ใช้อั กษรย่อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
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(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ
แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน
ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ที่ริมทั้ง
สองข้างของสํารดรอบขอบมีแ ถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่ง ขนาบด้ว ยแถบสีท อง
กว้างข้างละ ๑ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๓ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ถัด มาเป็นแถบสีเขียว กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง
ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ทาบห่างจาก
แถบสีเขียวข้างละ ๑ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) สํา รดปลายแขน พื้ น สํา รดทํา ด้ ว ยผ้ าสั ก หลาดสี น้ํ าเงิ น กว้า ง ๑๐ เซนติเ มตร
ที่ริมทั้งสองข้างของสํารดปลายแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง
กว้างข้างละ ๑ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขน กว้าง ๑๑ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดต้น แขนมีแ ถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่าง
ระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา ๑ เซนติเมตร
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(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่มีสํารดต้นแขน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ข องมหาวิท ยาลัยราชภัฏกาฬสิน ธุ์
มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าซาตินสีดําผ่าอกตลอด
ยาวเหนื อ ข้อ เท้ า พอประมาณ แขนเสื้ อ กว้า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนปล่ อ ยมี สํ ารดรอบขอบ
สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสี่แถบ บนผ้าสักหลาดสีน้ําเงินมีร ะยะห่างระหว่างแถบ
๒ เซนติเมตร มีสายสร้อยทําด้วยโลหะสีทอง กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้ว ย
โลหะสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย รองอธิก ารบดี ผู้ ช่ว ยอธิก ารบดี คณบดี ผู้ อํา นวยการ
และหัว หน้าหน่ว ยงานที่เรีย กชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ เช่นเดีย วกับนายกสภามหาวิทยาลัย
และอธิการบดี เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยประดับ และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง
สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๓) คณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี
ผู้อํานวยการ และหัว หน้าหน่ว ยงานที่เรีย กชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทีย บเท่าคณะ เว้น แต่ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
สีขาว
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร์
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีแดง
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
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(๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
มาตรา ๘ ให้มหาวิท ยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์จัดทําครุยวิท ยฐานะ เข็มวิท ยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากได้มีก ารประกาศใช้บัง คับ
พระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษร
ย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

