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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
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
ราชภัฏสุรินทร พ.ศ. ๒๕๕๒”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
(๒) 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.”
(๓) 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.”
(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.”
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(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “รัฐ ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.”
(๖) สาขาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 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.”
(๗) 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.”
(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) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาวิชาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
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มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณ ฑิต ทํา ดวยผาหรื อแพรสีดํา เย็บเปน เสื้อคลุม ยาวครึ่งนอ ง หลังจี บ
ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบผาไหมลายดอกแกวสีประจําสาขาวิชา กวาง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบ
ตลอดดานหนาทั้งสองขาง แขนเสื้อจีบพองยาวพอประมาณ ปลายแขนพับตลบเขาขางในเปนสองชั้น
ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร พับปลายแถบ
เปนมุมแหลม จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะหางระหวางแถบ ๒ เซนติเมตร มีผาคลองคอทําดวย
ผาไหมลายดอกแกวสีเขียว ดานนอกตอนปลายของผาคลองคอขลิบริมดวยผาไหมลายดอกแกวสีประจํา
สาขาวิชา กวาง ๒ เซนติเมตร และแถบผาสีมวงปกดิ้นทองรูปชางเรียงตอกัน หันหนาเขาหาตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร ริมหนึ่ง และขลิบริมดวยผาไหมลายดอกแกวสีมวง กวาง ๔ เซนติเมตร
อีกริมหนึ่ง ดานในของผาคลองคอทําดวยผาไหมลายดอกแกวสีเขียว และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดตรงกลางตอนปลายของผาคลองคอ
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตแถบกํามะหยี่สีดํา ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ
(๓) ครุย บัณฑิ ต เช น เดี ยวกั บครุยมหาบั ณฑิต เวน แตแ ถบกํ ามะหยี่สี ดําตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนลงยา สูง ๒.๕ เซนติเมตร ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิ ทยาลั ย กรรมการสภามหาวิ ทยาลั ย ผู บริ หาร และคณาจารย ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏสุ ริ นทร
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาว
ครึ่งนอง หลังจีบ ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบผาไหมสีทองปกดิ้นทอง กวาง ๔ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบ
ตลอดดานหนาทั้งสองขาง แขนเสื้อจีบพองยาวพอประมาณ ปลายแขนพับตลบเขาขางในเปนสองชั้น
ตอนกลางแขนทั้งสองขาง มีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๒ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร พับปลายแถบ
เปนมุมแหลม จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน ระยะหางระหวางแถบ ๒ เซนติเมตร มีผาคลองคอทําดวย
ผาไหมลายดอกแกวสีเขียว ดานนอกตอนปลายของผาคลองคอขลิบริมดวยผาไหมสีทองปกดิ้น ทอง
กวาง ๒ เซนติเ มตร และโลหะเงิน รูปชางเรี ยงตอกัน หั น หนาเขาหาตราสัญลักษณ มหาวิทยาลั ย
กวาง ๒ เซนติเมตร ริมหนึ่ง และขลิบริมดวยผาไหมลายดอกแกวสีมวง กวาง ๔ เซนติเมตร อีกริมหนึ่ง

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ดานในของผาคลองคอทําดวยผาไหมลายดอกแกวสีเขียว และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะ
ดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดตรงกลางตอนปลายของผาคลองคอ
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี มีลักษณะ
เปนแผนกลมภายในเปนรูปชางทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง เรียงตอกันโดยใหรูปชางเรียงหันหนาเขาหากัน
บริเวณตรงกลางดานหนา ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชน เดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เวนแต
ไมมีสายสรอยประดับ
(๓) รองอธิ ก ารบดี ผู ช ว ยอธิ การบดี คณบดี ผู อํ านวยการ หั ว หน า ส วนราชการหรื อ
หัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และคณาจารย เชนเดียวกับกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เวนแตตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
สีน้ําตาล
(๕) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป
สีแดงเลือดนก
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
สีแสด
(๙) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
สีน้ําตาลอิฐ
มาตรา ๘ ใหม หาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๙๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

