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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวทิยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ   

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา  ๕๖   

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา   
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป   
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มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสกลนคร  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  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  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  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

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

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

(๕) 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” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.”  
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(๖) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.” 

(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  

 (ข) โท  เรียกว่า “วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.”  

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.”  

(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

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

บัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

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

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 

(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 

ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีสามชั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต   เป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา  ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้า

พอประมาณ  แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ  ปลายแขนปล่อย  มีสํารดรอบขอบ  สํารดต้นแขน   

และสํารดปลายแขน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) สํารดรอบขอบ   พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบ 

สีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง  เว้นระยะห่าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองข้าง  ทาบแถบสีทอง  
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กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ตอนกลางใต้หน้าอกทั้งสองข้างมีลายปราสาทผึ้งและลายผ้าพื้นเมืองสีทอง   

กว้างประมาณ  ๖  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๒๔  เซนติเมตร  และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วย

โลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

 (ข) สํารดต้นแขน  พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน  กว้าง  ๑๑.๕  เซนติเมตร  มีแถบ 

สีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง  เว้นระยะห่าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองข้าง  ทาบแถบสีทอง  

กว้าง  ๐ .๕  เซนติเมตร  ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําคณะ  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร   

จํานวนสามแถบ  ทาบห่างจากแถบสีทองข้างละ  ๑  เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถบสีประจําคณะ  

๐.๕  เซนติเมตร 

 (ค) สํารดปลายแขน  พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน  กว้าง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบ 

สีทอง  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง  เว้นระยะห่าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองข้าง  ทาบแถบสีทอง  

กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ตอนกลางสํารดปลายแขนมีแถบสีทอง  กว้าง  ๔  เซนติเมตร 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เว้นแต่มีสํารดต้นแขน  กว้าง  ๙.๕  เซนติเมตร   

ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําคณะ  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  จํานวนสองแถบ  ระยะห่างระหว่าง

แถบสีประจําคณะ  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๓) ครุยบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เว้นแต่มีสํารดต้นแขน  กว้าง  ๗.๕  เซนติเมตร  

ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีประจําคณะ  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  จํานวนหนึ่งแถบ 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายก 

สภามหาวิทยาลัย   อธิการบดี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร   

มีดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยเป็นเสื้อคลุมทําด้วยผ้าซาตินหรือแพรสีดํา   

ผ่าอกตลอดยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ  ปลายแขนปล่อย  มีสํารดรอบขอบ  

สํารดต้นแขน  และสํารดปลายแขน  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) สํารดรอบขอบ   พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่สีน้ําเงิน  กว้าง  ๑๐.๕  เซนติเมตร  มีแถบ 

สีทอง  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองข้าง  เว้นระยะห่าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองข้าง  ทาบแถบสีทอง  
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กว้าง  ๐.๕  เซนติเมตร  ตอนกลางใต้หน้าอกทั้งสองข้างมีลายปราสาทผึ้งและลายผ้าพื้นเมืองสีทอง   

กว้างประมาณ  ๕.๕  เซนติเมตร  ยาวประมาณ  ๒๔  เซนติเมตร 

 (ข) สํารดต้นแขนและสํารดปลายแขน   พื้นสํารดทําด้วยกํามะหยี่ สีน้ําเงิน  กว้าง   

๑๐.๕  เซนติเมตร  ทาบแถบสีทอง  กว้าง  ๑.๕  เซนติเมตร  จํานวนสี่แถบ  ระยะห่างระหว่างแถบสีทอง  

๑.๕  เซนติเมตร 

ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจําตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ทําด้วยโลหะ 

สีทองประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย  ก่ึงกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วย

โลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เว้นแต่ไม่มี

สายสร้อยประดับ  และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะดุนนูนลงยา  สูง  ๕  เซนติเมตร   

ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

มาตรา ๗ สีประจําคณะ  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะครุศาสตร์    สีแสด 

(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สีเขียว 

(๓) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สีแดงเลือดหมู 

(๔) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สีขาว 

(๕) คณะวิทยาการจัดการ    สีฟ้า 

(๖) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   สีเหลือง 

มาตรา ๘ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ 

ครุยประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

มาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิารรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๔๒   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้บังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า  การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด  และจะใช้ 

อักษรย่อสําหรับสาขาวิชาน้ันอย่างไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของ 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตรา 

พระราชกฤษฎีกาน้ี 


