เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน 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 และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทยกับมาตรา ๕๕
วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 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
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี กานี้ ให้ ใช้บั งคั บตั้งแต่ วั นถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เป็นต้นไป

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

มาตรา ๓ ให้ กํ าหนดปริ ญญาในสาขาวิ ชาและอั กษรย่ อสํ าหรับสาขาวิชาของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 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) 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) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “คหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “คศ.บ.”
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ
“ทล.บ.”
(๕) 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.”
(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ด.” หรือ “ศิลปกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ม.” และ “ศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.บ.” และ “ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(๗) 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.”
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “วิศ วกรรมศาสตรดุ ษฎีบัณ ฑิต ” ใช้อั กษรย่ อ “วศ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่ า “ศิลปศาสตรดุษฎีบั ณฑิต” ใช้อั กษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๑๐) 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.”
(๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เป็น เสื้อคลุมแขนยาวทําด้ว ยผ้าโปร่งสีข าว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า
มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้น สํารดทําด้ว ยผ้ าสักหลาดสีน้ําตาลเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
เว้นระยะ ๐.๓ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ
ทั้งสองข้าง ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแ ถบผ้าสักหลาดสีน้ําตาลทอง
กว้าง ๓ เซนติเมตร กึ่งกลางผ้าสักหลาดสีน้ําตาลทองทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร และมี
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีทอง สูง ๕.๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอก
ทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้น แขนและสํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําตาลเข้ม กว้าง
๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะ ๐.๓ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร
จํานวนสองแถบ ทั้งสองข้าง ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผ้าสักหลาด
สี น้ํ า ตาลทอง กว้ า ง ๓ เซนติ เ มตร กึ่ ง กลางผ้ า สั ก หลาดสี น้ํ า ตาลทองทาบแถบสี ท อง กว้ า ง
๐.๖ เซนติเมตร
กึ่งกลางระหว่างสํารดต้นแขนและสํารดปลายแขน มีแถบสีทอง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๑ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่กึ่งกลางระหว่างสํารดต้นแขนและ
สํารดปลายแขน มีแถบสีทองจํานวนสองแถบ
(๓) ครุย บัณ ฑิต เช่ น เดีย วกับ ครุ ย มหาบัณ ฑิต เว้น แต่ กึ่ง กลางระหว่า งสํ ารดต้ น แขนและ
สํารดปลายแขน มีแถบสีทองจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิท ยฐานะของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีลักษณะเป็น รูป
ตราสัญ ลักษณ์มหาวิท ยาลัย ทําด้ว ยโลหะดุน นูน สีท อง ส่ว นพื้น ของพระราชลัญจกรและดอกบัว ลงยา
สีน้ําตาลทอง ส่วนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว สูง ๖ เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

มาตรา ๖ ครุย ประจํ าตําแหน่ง และเครื่อ งหมายประกอบครุย ประจํ าตํา แหน่ง ของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิท ยาลัย ครุย เป็น เสื้อคลุมแขนยาวทําด้ว ยผ้าโปร่งสีข าว ผ่าอกตลอด
ยาวคลุมเข่า มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้น สํารดทําด้ว ยผ้ าสักหลาดสีน้ําตาลเข้ม กว้าง ๑๐ เซนติเมตร
เว้นระยะ ๐.๓ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ
ทั้งสองข้าง ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแ ถบผ้าสักหลาดสีน้ําตาลทอง
กว้าง ๓ เซนติเมตร กึ่งกลางผ้าสักหลาดสีน้ําตาลทองทาบแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณ์
มหาวิท ยาลัยทําด้วยโลหะสีทอง สูง ๕.๕ เซนติเมตร ติด บนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
และมีสํารดเฉียงโดยพื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําตาลเข้ม กว้าง ๖ เซนติเมตร เว้นระยะ ๐.๓ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองข้าง ทาบแถบสีท อง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร จํานวนห้าแถบ ทาบสํารดเฉีย งบนสํารด
รอบขอบบริเวณด้านล่างตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทั้งสองข้าง โดยวางเฉียง ๓๕ องศา
(ข) สํ า รดต้ น แขนและสํ า รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํ า ด้ ว ยผ้ า สั ก หลาดสี น้ํ า ตาลเข้ ม
กว้าง ๑๐ เซนติเมตร เว้นระยะ ๐.๓ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร
จํานวนสองแถบ ทั้งสองข้าง ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบผ้าสักหลาด
สีทอง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
กึ่งกลางระหว่างสํารดต้นแขนและสํารดปลายแขน มีแถบสีทอง กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร
จํานวนห้าแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๑ เซนติเมตร
ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสีทอง
ประกอบด้วยรูปดอกไม้ทิพ ย์ มีเกสรเป็นพลอยสีน้ําตาลทอง กึ่งกลางสายสร้อยประดับตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา ยึดติดกับครุยประมาณร่องหัวไหล่และมีโบทําด้วยผ้าสีทองประดับบนบ่าทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ไม่มีสายสร้อยและ
โบประดับ
(๓) คณาจารย์ เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ที่สํารดรอบขอบไม่มีสํารดเฉียง
มาตรา ๗ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากได้มีก ารประกาศใช้บัง คับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และ
มาตรา ๕๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีป ริญ ญาชั้นใด
และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

