เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญัติ ม หาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีก านี้เรียกวา “พระราชกฤษฎี กาวาดวยปริญ ญาในสาขาวิช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎี ก านี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป เวนแตบทบัญญัติมาตรา ๓ (๑๐) และมาตรา ๗ (๑๐) ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนไป
มาตรา ๓ ให กํ า หนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า และอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
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(ก) เอก เรี ยกว า “รั ฐ ประศาสนศาสตรดุ ษฎี บัณฑิ ต” ใชอั กษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๗) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศป.บ.”
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.บ.”
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว า “สาธารณสุ ข ศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช อั ก ษรย อ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ด.”
(ข) โท เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษ ฎีบัณฑิ ต เปน เสื้ อคลุม ทําดว ยผาหรือแพรสีดํา ผาอกตลอดยาวเหนือ ขอเท า
พอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และ
สํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํา รดรอบขอบ พื้ น สํา รดทํา ด ว ยผ า สั กหลาดสี น้ํ าเงิ น กว าง ๑๐ เซนติเ มตร
ที่ริมทั้งสองขางของสํารดรอบขอบมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบดวยแถบสีทอง
กวางขางละ ๑ เซนติเ มตร และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูน ชุบสีเงิน สูง ๕
เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๓ เซนติเมตร มีแถบ
สีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง ถัดมาเปนแถบสีเขียว กวาง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองขาง
ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ ทาบหางจาก
แถบสีเขียวขางละ ๑ เซนติเมตร ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา ๐.๕ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน พื้น สํารดทํา ดวยผาสั กหลาดสี น้ําเงิน กว าง ๑๐ เซนติ เมตร
ที่ริมทั้งสองขางของสํารดปลายแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร ซึ่งขนาบดวยแถบสีทอง
กวางขางละ ๑ เซนติเมตร
(๒) ครุ ย มหาบั ณ ฑิ ต เช น เดี ย วกั บ ครุ ย ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต เว น แต มี สํ า รดต น แขนกว า ง ๑๑
เซนติเมตร ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบ
ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา ๑ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขนกวาง ๑๐ เซนติเมตร
ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร จํานวน ๑ แถบ
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มาตรา ๕ เข็ ม วิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ นครราชสี ม า มี ลั กษณะเปน รู ป ตรา
สัญ ลั กษณ ม หาวิท ยาลั ย ทํ าด ว ยโลหะดุ น นู น ลงยา สู ง ๓.๕ เซนติ เ มตร ด า นหลั งจารึก อั กษรย อ
ชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผาซาตินสีดํา ผาอกตลอด ยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอยมีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และ
สํารดปลายแขน โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กวาง
๑ เซนติเมตร จํานวน ๔ แถบ บนผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีระยะหางระหวางแถบ ๒ เซนติเมตร
มีสายสรอยทําดวยโลหะชุบสีทอง กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุชุบสีทอง
สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน เดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอย
ประดับ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนชุบสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารด
รอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) อธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย แตมีสายสรอยทําดวยโลหะชุบสีทอง
กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุชุบสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับ
ระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการ หรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณาจารยมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับอธิการบดี
เวน แตไมมีสายสรอยประดับ และมีตราสัญลักษณม หาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุน นูนชุบสีเงิน สูง ๕
เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงิน
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร
สีแดงเลือดนก
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีทอง
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีบานเย็น
(๑๑) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร
สีเปลือกมังคุด
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีก ารประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอกั ษร
ยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

