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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๐

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๔๗
วรรคสอง และมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญ ญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ กํ า หนดปริ ญ ญ าในสาขาวิ ช าและอั ก ษรย่ อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยกาฬสิ นธุ์ ดังต่อไปนี้
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(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อกั ษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(๓) 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.”
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั กษรย่ อ “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) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
(๙) 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.”
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
(๑๑) 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.”
(๑๒) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กว่า “สาธารณสุข ศาสตรดุษ ฎีบ ัณ ฑิต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.”
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(๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “อุต สาหกรรมศาสตรดุษ ฎีบัณ ฑิต ” ใช้อัก ษรย่อ “อส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทําด้วยผ้าโปร่งสีฟ้าคราม ผ่าอกตลอด ยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน สํารดกลางแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํ า รดรอบขอบ สํ า รดกลางแขน และสํ า รดปลายแขน ระยะห่า งระหว่า ง
สํารดกลางแขนและสํารดปลายแขน ๑๑ เซนติเมตร พื้นสํารดทําด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง ๑๑ เซนติเมตร
เว้นระยะจากขอบสํารด ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร เว้นระยะ
๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีม่วง กว้าง ๑ เซนติเมตร ถัดมามีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทาบต่อจากแถบสีม่วงทั้งสองข้าง ตอนกลางสํารดเป็นแถบสีทอง กว้าง ๔ เซนติเมตร กึ่งกลางมีแถบสี
ประจํ าสาขาวิ ช า กว้ าง ๑ เซนติ เมตร จํ า นวนหนึ่ งแถบ และมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ทํ าด้ ว ย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง ๑๓ เซนติเมตร มีแถบสีเหลือง
กว้ าง ๑ เซนติ เมตร ที่ ริ มทั้ งสองข้ าง เว้ น ระยะ ๐.๕ เซนติ เมตร ทั้ งสองข้ าง มี แถบสี ม่ วง กว้ าง
๑ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเป็นแถบสีทอง กว้าง ๘ เซนติเมตร ภายในมีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง
๒ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่ตอนกลางสํารดต้นแขน ไม่มีแถบสีทอง
มีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนสองแถบ ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําสาขาวิชา
๐.๕ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน
(๓) ครุยบัณ ฑิต เช่นเดีย วกับครุยมหาบัณ ฑิต เว้น แต่ไม่มีสํารดกลางแขนและตอนกลาง
สํารดต้นแขน มีแถบสีประจําสาขาวิชา กว้าง ๒ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็ ม วิท ยฐานะของมหาวิท ยาลั ย กาฬสิ น ธุ์ มี ลั ก ษณะเป็ น รูป ตราสั ญ ลั ก ษณ์
มหาวิท ยาลัยทํ าด้วยโลหะดุ นนู นสีท องสําหรับ ดุษ ฎี บัณ ฑิ ต และโลหะดุน นู นสีเงิน สําหรับ มหาบั ณ ฑิ ต
และบัณฑิต ลงยาสีดํา สูง ๔.๕ เซนติเมตร ด้านหลังเรียบ
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มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเป็นเสื้อคลุมแขนยาวทําด้วยผ้าทึบสีฟ้าครามผ่าอกตลอด
ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน สํารดกลางแขน และสํารดปลายแขน
ดังต่อไปนี้
(ก) สํ า รดรอบขอบ สํ า รดกลางแขน และสํ า รดปลายแขน ระยะห่ า งระหว่ า ง
สํารดกลางแขนและสํารดปลายแขน ๑๑ เซนติเมตร พื้นสํารดทําด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง ๑๑ เซนติเมตร
เว้นระยะจากขอบสํารด ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร เว้นระยะ
๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีม่วง กว้าง ๑ เซนติเมตร ถัดมามีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร
ทาบต่อ จากแถบสีม่ว งทั ้ง สองข้า ง ตอนกลางสํา รดเป็น แถบสีท อง กว้า ง ๒ เซนติเ มตร และมี
ตราสัญ ลัก ษณ์ม หาวิท ยาลัย ทํา ด้ว ยโลหะดุน นูน สีท อง สูง ๔.๕ เซนติเมตร ติด บนสํา รดรอบขอบ
ด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าแพรวาสีแดง กว้าง ๑๑ เซนติเมตร เว้นระยะ
จากขอบสํารด ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง มีแถบสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร เว้นระยะ ๐.๕ เซนติเมตร
ทั้งสองข้าง มีแถบสีม่วง กว้าง ๑ เซนติเมตร ถัดมามีแถบสีเหลือง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ทาบต่อจาก
แถบสีม่วงทั้งสองข้าง
ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ทําด้วยโลหะสีทอง
ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะฉลุสีทอง สูง ๔.๕ เซนติเมตร ร้อยเรียงเป็นเส้น
และมีโบทําด้วยผ้าสีทองประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่ไม่มีสายสร้อย
และโบประดับ
(๓) อธิ ก ารบดี เช่ น เดี ย วกั บ กรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย เว้ น แต่ ให้ มี ส ายสร้อ ยประกอบ
ครุยประจําตําแหน่งอธิการบดี ทําด้วยโลหะสีเงิน ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะฉลุ
สีเงิน สูง ๔.๕ เซนติเมตร และมีโบทําด้วยผ้าสีเงินประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
(๔) คณาจารย์ เช่นเดียวกับอธิการบดี เว้นแต่ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูน
สีเงิน สูง ๔.๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง และไม่มีสายสร้อยและโบประดับ

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๔ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้าอ่อน
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟ้า
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สีม่วงเม็ดมะปราง
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีแดง
(๗) สาขาวิชารัฐศาสตร์
สีดํา
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเขียว
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
สีแดงเลือดหมู
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
(๑๑) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
สีน้ําตาล
(๑๒) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สีชมพูอมส้ม
(๑๓) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
สีม่วง
มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๔ ก

หน้า ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารประกาศใช้ บั งคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมาตรา ๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๕๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

