
 
  พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ 
และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
-------------------------------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นปีที่ ๖๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ           
ใหป้ระกาศว่า   
 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับ   
มาตรา ๕๕ วรรคสอง   และมาตรา ๕๙ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล       
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เป็นต้นไป 
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๓ ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 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)  สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต”         
ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
(๓)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก)  เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้ อักษรย่อ “บธ.ด.” และ      
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 

(ข)  โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
(ค)  ตร เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 

(๔)  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
(ก)  เอก  เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”   

ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข)  โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 

(๕)  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก)  เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ 

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข)  โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” 

(๖)  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก)  เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้ อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ     

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข)  โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 

(๗)  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก)  เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ 

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข)  โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

(๘)  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก)  เอก เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ด.” และ 

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข)  โท เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.ม.” 
(ค)  ตรี เรียกว่า “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “อส.บ.” 

ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
   มาตรา ๔    ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาใน
สาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 
 
 



  “มาตรา ๗    สีประจ าคณะและวิทยาลัย มีดังต่อไปนี ้
(๑) คณะบริหารธุรกิจ       สีฟ้า 

(๒) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   สีเลือดหมู 
(๓) คณะศิลปศาสตร์      สีเหลือง 
(๔) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   สีน้ าตาล 
(๕)   คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว   สีส้ม 
(๖) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    สีน้ าเงิน 
(๗) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ     ชมพู 
(๘)   วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์    สีเขียวอ่อน 
(๙)   วิทยาลัยเพาะช่าง      สีแดง” 

 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
       ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ :-    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้เปิดสอนสาขาวิชาการบัญชีเพ่ิมขึ้น และจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 
การออกแบบ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รัตนโกสินทร์เพ่ิมขึ้น สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาการ
บัญชี    รวมทั้งก าหนดสีประจ าคณะและวิทยาลัยของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ           
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์             
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


