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

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน 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 และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา 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 พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ดังต่อไปนี้
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(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) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.”
(๓) 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.”
(๔) 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.”
(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) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่ า “รั ฐประศาสนศาสตรดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต ” ใช้ อัก ษรย่อ “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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(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 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.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๙) 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.”
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิตและครุยปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(ก) ครุย ดุษฎีบัณฑิต เป็น เสื้อคลุมทําด้ว ยผ้าโปร่งสีข าว ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารด
ปลายแขน ดังต่อไปนี้
๑) สํ า รดรอบขอบและสํ า รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํ า ด้ ว ยผ้ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น
กว้าง ๑๑ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้า ง ทาบแถบสี ชมพู กว้า ง ๑ เซนติเ มตร เว้น ระยะห่า ง ๐.๕ เซนติเ มตร ทั้ งสองข้า ง
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ทาบแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเป็นแถบสีเทาเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร กึ่งกลาง
มีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบยาวตลอดแนว และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
๒) สํารดต้น แขน พื้น สํารดทํา ด้ว ยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๓ เซนติเมตร
มีแ ถบสี ท อง กว้า ง ๑ เซนติ เมตร ที่ ริมทั้ งสองข้าง ถัด มาเป็น แถบสีชมพู กว้ าง ๑ เซนติเ มตร
ทาบห่างจากแถบสี ท องข้างละ ๐.๕ เซนติ เมตร ตอนกลางสํา รดต้ น แขนมี แ ถบสีป ระจํ าสาขาวิช า
กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ทาบห่างจากแถบสีชมพูข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่าง
แถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ข) ครุย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวเหนือ
ข้อเท้าพอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน
และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
๑) สํ า รดรอบขอบและสํ า รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํ า ด้ ว ยผ้ า สั ก หลาดสี น้ํ า เงิ น
กว้าง ๑๑ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้า ง ทาบแถบสี ชมพู กว้า ง ๑ เซนติเ มตร เว้น ระยะห่า ง ๐.๕ เซนติเ มตร ทั้ งสองข้า ง
ทาบแถบสี ท อง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเป็น แถบสีเทาเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร
กึ่งกลางมีแถบสีแดงเข้ม กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบยาวตลอดแนว และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
๒) สํารดต้น แขน พื้น สํารดทํา ด้ว ยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๓ เซนติเมตร
มีแ ถบสี ท อง กว้า ง ๑ เซนติ เมตร ที่ ริมทั้ งสองข้าง ถัด มาเป็น แถบสีชมพู กว้ าง ๑ เซนติเ มตร
ทาบห่ า งจากแถบสี ท องข้ า งละ ๐.๕ เซนติ เ มตร ตอนกลางสํ า รดต้ น แขนมี แ ถบสี แ ดงเข้ ม
กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ทาบห่างจากแถบสีชมพูข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร ระยะห่าง
ระหว่างแถบสีแดงเข้ม ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่น เดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสํารดต้นแขน มีแถบสี
ประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕
เซนติเมตร
(๓) ครุ ย บั ณ ฑิ ต เช่ น เดี ย วกั บครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต เว้ น แต่ ตอนกลางสํ ารดต้ น แขน มี แ ถบสี
ประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
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มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย อธิ ก ารบดี กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย และคณาจารย์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยเป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าโปร่งสีขาวผ่าอกตลอด
ยาวเหนื อข้อ เท้า พอประมาณ แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้ อมือ ปลายแขนปล่ อย มีสํ ารดรอบขอบ
สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๑ เซนติเมตร
มีแ ถบสีท อง กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริ มทั้งสองข้าง เว้น ระยะห่า ง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้ง สองข้า ง
ทาบแถบสีชมพู กว้าง ๑ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเป็นแถบสีทอง กว้าง ๒ เซนติเมตร มีสายสร้อยทําด้วยโลหะสีทอง
กึ่งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่าง
ไหล่ทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิท ยาลัย และอธิการบดี เว้นแต่
ไม่มีสายสร้อยประดับ และมีตราสัญ ลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูน สีทอง สูง ๕ เซนติเมตร
ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๓) คณาจารย์ เช่นเดีย วกับกรรมการสภามหาวิท ยาลัย เว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
ทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดงั ต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีม่วง
(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
สีเขียว
(๓) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้ําตาล
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(๘) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีเลือดหมู
(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สีบานเย็น

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๓ ก

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากได้มีก ารประกาศใช้บัง คับ
พระราชบัญญัติมหาวิท ยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

