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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ 

และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๕  
วรรคสอง  และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา   
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 



หนา   ๘๕ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ตรี  เรียกวา  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  
“ทล.บ.” 

(๒) 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.”   
(๓) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  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.”   
(๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบณัฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข) โท  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.บ.”   
(๕) 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.”   
(๖) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
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 (ข) โท  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.บ.”   

(๗) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   

 (ก) เอก  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   

 (ข) โท  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.บ.”   

ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มีสามชั้น  

ดังตอไปนี้   

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  เปนเส้ือคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว  ผาอกตลอดยาวคลุมเขา   

มีสํารดรอบขอบ  สํารดตนแขน  และสํารดปลายแขน  ดังตอไปนี้ 

 (ก) สํารดรอบขอบ  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร   

มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองขาง  เวนระยะหาง  ๒.๓  เซนติเมตร  ทั้งสองขาง   

ทาบแถบทอง  กวาง  ๐.๗  เซนติเมตร  ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย   

กวาง  ๑.๓  เซนติเมตร  และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีเงิน  สูง  ๖  เซนติเมตร   

ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง   

 (ข) สํารดตนแขน  แบงเปน  ๓  ตอน  ระยะหางตอนละ  ๑.๕  เซนติเมตร  แตละตอน  

กวาง  ๖.๕  เซนติเมตร  พ้ืนสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร   

ที่ริมทั้งสองขาง  ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย  กวาง  ๑.๓  เซนติเมตร 

 (ค) สํารดปลายแขน  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร   

มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองขาง  เวนระยะหาง  ๒.๓  เซนติเมตร  ทั้งสองขาง   

ทาบแถบทอง  กวาง  ๐.๗  เซนติเมตร  ตอนกลางสํารดมีแถบผามันตามสีประจําคณะหรือวิทยาลัย   

กวาง  ๑.๓  เซนติเมตร 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตมีสํารดตนแขน  ๒  ตอน 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เวนแตมีสํารดตนแขน  ๑  ตอน 
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มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  มีลักษณะ 
เปนรูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สวนพื้นของพระราชลัญจกรและดอกบัว
ลงยาสีน้ําเงิน  สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว  สูง  ๖  เซนติเมตร 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายก 
สภามหาวิทยาลยั  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณาจารยมหาวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  ครุยเปนเส้ือคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว  ผาอกตลอด 
ยาวคลุมเขา  มีสํารดรอบขอบ  สํารดตนแขน  และสํารดปลายแขน  ดังตอไปนี้ 

 (ก) สํารดรอบขอบ  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร   
โดยทาบแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  จํานวน  ๖  แถบ  บนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  มีระยะหาง
ระหวางแถบ  ๐.๘  เซนติเมตร  มีสํารดเฉียงโดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  
วางเฉียง  ๓๖  องศา  ทาบบนสํารดรอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ  มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร   
ที่ริมทั้งสองขาง  แบงคร่ึงผาสักหลาดสีน้ําเงินเขมที่เหลือ  ๘  เซนติเมตร  ทาบแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  
บนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  ณ  จุดแบงคร่ึงขางละ  ๑  แถบ  รวม  ๒  แถบ  และใชแถบทอง  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  
ทาบบนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขมสวนที่เหลือทั้งสองขาง  มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง  
สูง  ๖  เซนติเมตร  ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง 

 (ข) สํารดตนแขน  แบงเปน  ๓  ตอน  ระยะหางตอนละ  ๒  เซนติเมตร  แตละตอน  
กวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร   
ที่ริมทั้งสองขาง 

 (ค) สํารดปลายแขน  แบงเปน  ๓  ตอน  ระยะหางตอนละ  ๒  เซนติเมตร  แตละตอน  
กวาง  ๓.๕  เซนติเมตร  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร   
ที่ริมทั้งสองขาง 

 ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย  ทําดวยโลหะสีทอง  
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพย  ๙  ดอก  มีเกสรเปนพลอยสีแดง  ก่ึงกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยดุนนูนลงยา  ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลยั  แตไมมีสายสรอยประดับ 
(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เวนแตสํารดรอบขอบ  

ประกอบดวยผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร   
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ที่ริมทั้งสองขาง  เวนระยะหาง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองขาง  ทาบแถบทอง  กวาง  ๐.๗  เซนติเมตร   
เวนระยะหาง  ๐.๕  เซนติเมตร  ทั้งสองขาง  ทาบแถบทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  บนผาสักหลาดสีน้ําเงินเขม
สวนที่ เหลือทั้งสองขาง   มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทองสูง   ๖   เซนติเมตร   
ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง 

มาตรา ๗ สีประจําคณะหรือวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 
(๑) คณะบริหารธุรกิจ     สีฟา 
(๒) คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  สีเลือดหมู 
(๓) คณะศิลปศาสตร     สีเหลือง 
(๔) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการทองเที่ยว  สีสม 
(๕) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   สีน้ําเงิน 
(๖) วิทยาลัยเพาะชาง     สีแดง 
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  

และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
สมชาย  วงศสวัสด์ิ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๘๙ 
เลม   ๑๒๕  ตอนที่   ๑๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  วรรคสอง   
และมาตรา  ๕๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  
และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบ
ของครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 


