หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๔๑ ก

๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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
ราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ 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) 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.”
(๔) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.บ.”
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(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) 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.”
(๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีเหลือง กวาง ๕.๕ เซนติเมตร และถัดจาก
แถบกํามะหยี่สีเหลืองออกไปมีแถบกํามะหยี่สีฟา กวาง ๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา
ทั้งสองขาง ปลายแขนปลอย ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๕ เซนติเมตร
ยาว ๔๐ เซนติเมตร พับปลายแถบเปนมุมแหลม จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะหางระหวางแถบ
๓.๕ เซนติเ มตร ประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุน นูน สีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
บนแถบกํามะหยี่สีเหลืองดานหนาอกทั้งสองขาง มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีเหลือง ดานนอก
ตอนปลายของผาคลองคอขลิบริมดวยผาหรือแพรสีน้ําเงิน กวาง ๒ เซนติเมตร ริมหนึ่ง และขลิบริม
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ดวยกํามะหยี่สีประจําสาขาวิชา กวาง ๘ เซนติเมตร อีกริมหนึ่ง ดานในของผาคลองคอทําดวยผาหรือ
แพรสีฟา
(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 แ ถบกํ า มะหยี่ สี เ หลื อ งทอง
ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตแถบกํามะหยี่สีเหลืองทองตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริ หาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัย ราชภัฏชัยภู มิ
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลั ยและอธิการบดี ครุยทําด วยผาหรือแพรสีฟาเย็ บเปน เสื้อคลุ ม
ยาวเหนือขอเทาพอประมาณ หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล ตัวเสื้อผาอกตลอดมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง
กวาง ๑๐ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางปลายแขนปลอย ตอนกลางแขนทั้งสองขาง
มีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ เซนติเมตร พับปลายแถบเปนมุมแหลม
จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน ระยะหางระหวางแถบ ๓.๕ เซนติเมตร มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพร
สีน้ําเงิน ดานนอกตอนปลายของผาคลองคอขลิบริมดวยกํามะหยี่สีเหลือง กวาง ๒ เซนติเมตร ริมหนึ่ง
และขลิบริมดวยกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑๐ เซนติเมตร อีกริมหนึ่ง ดานในของผาคลองคอทําดวย
ผาหรือแพรสีฟา
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี ทําดวย
โลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย สูง ๓ เซนติเมตร เรียงตอกันกึ่งกลางสายสรอย
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เวนแต
ไมมีสายสรอยประดับ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร
ติดบนแถบกํามะหยี่สีเหลืองทองดานหนาอกทั้งสองขาง
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(๓) รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณาจารย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เวนแตตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๒) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๔) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
สีมวง
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีบานเย็น
มาตรา ๘ ให มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏชั ยภู มิ จั ดทํ าครุ ยวิ ทยฐานะ เข็ ม วิ ทยฐานะ และครุ ย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติดังกลาวบัญญั ติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อัก ษรยอสํ าหรั บสาขาวิ ชานั้ น อย างไร และการกํ า หนดลั กษณะ ชนิ ด ประเภท และส ว นประกอบของ
ครุย วิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหนง ใหตราเป นพระราชกฤษฎี กา จึ งจําเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

