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๕ เมษายน ๒๕๕๔

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๓ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ กํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชา และอั กษรย่ อสํ าหรั บสาขาวิชาของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏเพชรบุรี ดังต่อไปนี้
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๕ เมษายน ๒๕๕๔

(๑) 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.”
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่ า “รั ฐประศาสนศาสตรดุ ษฎีบัณ ฑิ ต ” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(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 เรี ย กว่ า “วิ ศ วกรรมศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “วศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(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 “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณ ฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าสีดํา ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ
แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดรอบขอบและสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีเขียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้ง
สองข้างของสํารดรอบขอบมีแถบผ้าสักหลาดสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้วยแถบสีทอง
กว้างข้างละ ๑ เซนติเมตร ถัดมาเป็นแถบผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง
โดยมีแถบผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๓ เซนติเมตร พับปลายแถบเป็นมุมแหลม ทับบนแถบผ้าสักหลาด
สีเหลืองทั้งสองข้างรอบคอเสื้อยาวลงมาถึงระดับกึ่งกลางของตัวเสื้อ และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีเขียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้ง
สองข้างของสํารดปลายแขนมีแถบผ้าสักหลาดสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบด้ว ย
แถบสีท อง กว้างข้างละ ๑ เซนติเมตร ถัด มาเป็น แถบผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร
ทาบทั้งสองข้าง
ให้มีแถบผ้าสักหลาดสีเขีย ว กว้าง ๑ เซนติเมตร และแถบผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง
๑ เซนติเมตร ติด เรีย งกัน ทาบต่อจากสํารดรอบขอบระดับหน้าอกทั้งสองข้างเฉียงขึ้น โอบไหล่โ ค้ง
พอประมาณไปบรรจบกันด้านหลังของเสื้อ และต้นแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ
ระยะห่า งระหว่า งแถบ ๘ เซนติเ มตร โดยมีแ ถบสีท อง กว้ าง ๒ เซนติเ มตร จํ านวนสามแถบ
ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลาง
(๒) ครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต เช่ น เดี ย วกั บ ครุ ย ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เว้ น แต่ ต้ น แขนมี แ ถบสี ท อง
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๕.๕ เซนติเมตร โดยมีแถบสีทอง
กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลาง
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ต้นแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
จํา นวนสองแถบ ระยะห่า งระหว่า งแถบ ๔ เซนติ เมตร โดยมีแ ถบสีท อง กว้ า ง ๓ เซนติ เมตร
อยู่กึ่งกลาง
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มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญ ลักษณ์
มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัย อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มีดงั ต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิท ยาลัย และอธิการบดี ครุย เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าสีน้ําเงินผ่าอกตลอด
ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อยมีสํารดรอบขอบและสํารด
ปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีเขียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร มีแถบ
สีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๑ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๒ เซนติเมตร ถัดมาเป็นแถบผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง โดยมี
แถบผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๓ เซนติเมตร พับปลายแถบเป็นมุมแหลม ทับบนแถบผ้าสักหลาด
สีเหลืองทั้งสองข้างรอบคอเสื้อยาวลงมาถึงระดับกึ่งกลางของตัวเสื้อ
(ข) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีเขียว กว้าง ๑๑ เซนติเมตร มีแถบ
สีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๑ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๒ เซนติเมตร ถัดมาเป็นแถบผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง
ให้ มี แ ถบผ้ า สั ก หลาดสี เ ขี ย ว กว้ า ง ๑ เซนติ เ มตร และแถบผ้ า สั ก หลาดสี เ หลื อ ง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ติดเรียงกัน ทาบต่อจากสํารดรอบขอบระดับหน้าอกทั้งสองข้างเฉียงขึ้นโอบไหล่โค้ง
พอประมาณไปบรรจบกั น ด้ า นหลั ง ของเสื้ อ และต้ น แขนมี แ ถบสี ท อง กว้ า ง ๐.๕ เซนติ เ มตร
จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๑๐.๕ เซนติเมตร โดยมีแถบสีท อง กว้าง ๒ เซนติเมตร
จํานวนสี่แถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลาง
ให้ มี ส ายสร้ อ ยประกอบครุ ย ประจํ า ตํ า แหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี
ทําด้วยโลหะสีทองประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เว้นแต่ไม่มี
สายสร้อยประดับ และมีต ราสั ญ ลักษณ์มหาวิท ยาลั ย ทํา ด้ว ยโลหะดุน นู นลงยา สูง ๕ เซนติ เมตร
ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๓) คณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ครุยเป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าสีดํา
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สีน้ําเงิน

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้ําตาล
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีแดง
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกั บ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

