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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 

       ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่  ๖๗  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ   

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

อาศยัอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา  ๕๖  

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ

สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  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) 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.” 

(๓) 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.” 

(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.”   

(๕) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
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 (ก) เอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ด.” และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 

(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  

 (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอั้กษรย่อ “รป.บ.”  

(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  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.” 

(๘) 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.”   

(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอั้กษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
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(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ด .”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ส.ม.” 

ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีสามชั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  

หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีดํา  กว้าง  ๗  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบ

ตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ  ปลายแขนปล่อย  ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง 

มีแถบกํามะหยี่สีประจําสาขาวิชา  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๐  เซนติเมตร  พับปลายแถบเป็นมุมแหลม  

จํานวนสามแถบติดเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓.๕  เซนติเมตร  ประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ทาํด้วยโลหะดุนนูนสีเงิน  สูง  ๕  เซนติเมตร  บนแถบกํามะหยี่สีดําด้านหน้าอกทั้งสองข้าง  มีผ้าคล้องคอ

ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ  ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่   

สีประจําสาขาวิชา  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง  และขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีประจําสาขาวิชา 

กว้าง  ๘  เซนติเมตร  อีกริมหนึ่ง  ด้านในของผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีเหลืองทอง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เว้นแต่แถบกํามะหยี่สีประจําสาขาวิชา

ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจํานวนสองแถบ 

(๓) ครุยบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้ น แต่ แ ถบ กํ ามะหยี่ สี ป ระจํ าส าขาวิ ช า

ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจํานวนหนึ่งแถบ 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   มี ลักษณะเป็นรูป 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายก 

สภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   

มีดังต่อไปนี้ 
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(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา  เย็บเป็นเสื้อคลุม 

ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีดํา   

กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  ถัดจากแถบกํามะหยี่สีดําออกไปมีเส้นสีทอง  กว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร  เย็บติด 

เป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  แขนเสื้อจีบพองยาวพอประมาณ  ด้านในแขนเสื้อมีซับใน  ตอนกลาง

แขนทั้งสองข้างมีแถบกํามะหยี่สีดํา  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ขลิบริมด้วยเส้นสีทอง  

กว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร  พับปลายแถบเป็นมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ 

๓.๕  เซนติเมตร  ประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๕  เซนติเมตร 

บนแถบกํามะหยี่สีดําด้านหน้าอกทั้งสองข้าง  มีผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ 

ด้านนอกตอนปลายของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเหลืองทอง  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง 

และขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเลือดหมู  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  อีกริมหนึ่ง  ตอนปลายของกํามะหยี่สีเลือดหมู

หุ้มทับกํามะหยี่สีเหลืองทอง  ด้านในของผ้าคล้องคอทําดว้ยผ้าหรือแพรสีเหลืองทอง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครุยทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้า

พอประมาณ  หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบกํามะหยี่สีดํา  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  

ถัดจากแถบกํามะหยี่สีดําออกไปมีเส้นสีเงิน  กว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า 

ทั้งสองข้าง  แขนเสื้อจีบพองยาวพอประมาณ  ด้านในแขนเสื้อมีซับใน  ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง 

มีแถบกํามะหยี่สีดํา  กว้าง  ๕  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ขลิบริมด้วยเส้นสีเงิน  กว้าง  ๐.๓  เซนติเมตร

พับปลายแถบเป็นมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓.๕  เซนติเมตร   

ประดับตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  บนแถบกํามะหยี่สีดํา

ด้านหน้าอกทั้งสองข้าง  มีผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีดําเช่นเดียวกับเสื้อ  ด้านนอกตอนปลาย 

ของผ้าคล้องคอขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเงิน  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง  และขลิบริมด้วยกํามะหยี่สีเลือดหมู 

กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  อีกริมหนึ่ง  ตอนปลายของกํามะหยี่สีเลือดหมูหุ้มทับกํามะหยี่สีเงิน  ด้านในของ 

ผ้าคล้องคอทําด้วยผ้าหรือแพรสีเหลืองทอง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี      สีฟ้าเทา 

(๒) สาขาวิชาการศึกษา      สีฟ้า 

(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์      สีขาว 

(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      สีชมพู 

(๕) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์     สีเขียว 

(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     สีน้ําตาล 

(๗) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    สีแดงเลือดนก 

(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์      สีเหลือง 

(๙) สาขาวิชาศิลปศาสตร์      สีแสด 

(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์     สีบานเย็น 

มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและ 

ครุยประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๘   ก       ราชกิจจานุเบกษา       ๑๙   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้บังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง

แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า  การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด  และจะใช้อักษรย่อสําหรับ

สาขาวิชานั้นอย่างไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


