เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๘

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ กั บ มาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๔ (๑) เฉพาะสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมาตรา ๖ (๘)
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๕๒
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มาตรา ๔ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารมวลชน และ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ให้แต่ละสาขาวิชามีปริญญาสามชั้น 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.”
(๒) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ทัศนมาตรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทศ.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ทัศนมาตรศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทศ.บ.”
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.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 เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.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 เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุ ย ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทํ า ด้ ว ยผ้ า หรื อ แพรสี น้ํ า เงิ น เข้ ม เย็ บ เป็ น เสื้ อ คลุ ม ยาวเหนื อ ข้ อ เท้ า
ประมาณ ๑๕ เซนติ เ มตร หลั ง จี บ และมี จี บ ที่ หั ว ไหล่ ตั ว เสื้ อ ผ่ า อกตลอด มี แ ถบกํ า มะหยี่ สี ท อง
กว้าง ๔ เซนติเมตร ถัดจากแถบสีทองออกไปมีแถบกํามะหยี่สีประจําคณะหรือสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร
เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างและโอบรอบคอเสื้อ แขนเสื้อยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย
ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเข้มกว่าตัวเสื้อเล็กน้อย กว้าง ๕ เซนติเมตร จํานวน
สามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๕ เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีน้ําเงินเข้ม
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เช่นเดียวกับเสื้อ ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยผ้าหรือแพรสีทองริมหนึ่ง และขลิบริม
ด้วยผ้าหรือแพรสีประจําคณะหรือสาขาวิชาอีกริมหนึ่ง ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ
๒๔ เซนติเมตร ทําด้วยผ้าหรือสักหลาดสีน้ําเงินเข้ม มีพู่ทําด้วยดิ้นทองยาว ๒๒ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง
มีจํานวนสองแถบ และหมวกมีพู่ทําด้วยดิ้นสีน้ําเงินเข้ม
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่แถบกํามะหยี่ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง
มีจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๖ สีประจําคณะและสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) คณะนิติศาสตร์
สีขาว
(๒) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟ้า
(๓) คณะมนุษยศาสตร์
สีแสด
(๔) คณะรัฐศาสตร์
สีแดงเข้ม
(๕) คณะวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(๖) คณะศึกษาศาสตร์
สีชมพู
(๗) คณะเศรษฐศาสตร์
สีม่วง
(๘) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สีเทา
(๙) สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
สีเขียว
สีเขียวตองอ่อน
(๑๐) สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน
(๑๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีน้ําตาล
(๑๒) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีเลือดหมู
(๑๓) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
สีครีมทอง
มาตรา ๗ เข็ ม วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง มี ลั ก ษณะเป็ น พระบรมรู ป
พ่อขุนรามคําแหงมหาราชประทับบนพระแท่นมนังคศิลาอาสน์ พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ ข้างล่างมี
อักษรชื่อมหาวิทยาลัยรามคําแหงทําด้วยโลหะรมดํา
มาตรา ๘ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหงจั ด ทํ า ครุ ย วิ ท ยฐานะและเข็ ม วิ ท ยฐานะ
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๘๗ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๙ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เปิดสอน
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับสาขาวิชาดังกล่าว และสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เสียใหม่ เพื่อความสะดวก
ในการใช้กฎหมาย และโดยที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
รามคําแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

