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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญญั ติ ม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดษุ ฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ทล.บ.”
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “น.บ.”
(๕) 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.”
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(๖) 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.”
(๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอกั ษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๘) 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.”
(๙) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.บ.”
(๑๐) 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.”
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(๑๑) สาขาวิชาศิลปะ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุ ย ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต เป น เสื้ อ คลุ ม ทํ าด ว ยผ า โปร ง สี ข าว ผ า อกตลอดยาวเหนื อ ข อ เท า
พอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารด
ปลายแขน โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ที่ริม ทั้งสองข าง เว นระยะห าง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสี ทอง กวาง ๑ เซนติ เมตร
เวนระยะหาง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดเปน
แถบสีเขียว กวาง ๓ เซนติเมตร และมีแถบสีประจําคณะ กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๓ แถบ
ระยะหางระหวางแถบสีประจําคณะ ๐.๕ เซนติเมตร อยูกลางสํารด และมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย
ทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๔ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําคณะ กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๒ แถบ ระยะหางระหวาง
แถบสีประจําคณะ ๐.๕ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตตอนกลางสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน
และสํารดปลายแขน มีแถบสีประจําคณะ กวาง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวน ๑ แถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๓.๕ เซนติเมตร ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารด
ปลายแขน โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๒ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กวาง ๑ เซนติเมตร
ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๗๕ เซนติเมตร ทั้งสองขางทาบแถบสีทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๒

เวนระยะหาง ๐.๗๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีทอง กวาง ๑.๕ เซนติเมตร ตอนกลางสํารด
เปนแถบสีเขียว กวาง ๓ เซนติเมตร และมีดิ้ นสีทองอยูกลางสํารด มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง
กึ่งกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวาง
ไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอย
ประดับ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารด
รอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(๓) คณาจารย ครุยเปนเสื้อคลุมทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ ปลายแขนปลอย มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขนและสํารดปลายแขน
โดยพื้ น สํ ารดทํ าด วยผ าสั กหลาดสี แสด กว าง ๑๐ เซนติ เมตร มี แ ถบสี ทอง กว าง ๑ เซนติ เมตร
ที่ริ มทั้ งสองขาง เว นระยะหาง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข าง ทาบแถบสี ทอง กว าง ๐.๕ เซนติ เมตร
เวนระยะหาง ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบสีทอง กวาง ๑.๕ เซนติ เมตร ตอนกลางสํารด
เปนแถบสีเขียว กวาง ๒ เซนติเมตร และมีดิ้นสีทองอยูกลางสํารด และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําคณะ มีดังตอไปนี้
(๑) คณะครุศาสตร
สีฟา
(๒) คณะเทคโนโลยี
สีแดง
(๓) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สีแสด
(๔) คณะวิทยาการจัดการ
สีชมพู
(๕) คณะวิทยาศาสตร
สีเหลือง
มาตรา ๘ ให มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ ดรธานี จั ดทํ าครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ มวิ ทยฐานะและครุ ย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับ
สาขาวิ ช านั้ น อย า งไร และการกํ าหนดลั ก ษณะ ชนิ ด ประเภท และส ว นประกอบของครุ ย วิ ทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

