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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
กับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้เ รียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิช า ครุยวิทยฐานะ เข็ม วิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ให กํ า หนดปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า และอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช าของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ครุศ าสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ด.”
และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ค.อ.บ.”
(๒) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” 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 “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
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(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.”
(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 ครุ ยวิ ท ยฐานะของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลสุ วรรณภู มิมี ส ามชั้ น
ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมแขนยาวทําดวยผาโปรงสีขาว ผาอกตลอด ยาวคลุมเขา
มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ริม ทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๑ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีเงิน สูง ๖ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๕ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ริม
ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร
(ค) สํา รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํา ด วยผา สั กหลาดสีน้ํ าเงิ น กว าง ๑๐ เซนติ เมตร
มีแ ถบทอง กว า ง ๐.๕ เซนติ เมตร ที่ริ ม ทั้ง สองข าง เว น ระยะห าง ๑ เซนติ เ มตร ทั้ งสองข า ง
ทาบแถบทอง กวาง ๑ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร
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(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๒ ตอน
(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เวนแตมีสํารดตนแขน ๑ ตอน
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มีลักษณะเปน
รูปตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูน สีทอง สวนพื้น ของพระราชลัญจกรและดอกบัว
ลงยาสีน้ําเงิน สวนพื้นของชื่อมหาวิทยาลัยลงยาสีขาว ความสูง ๖ เซนติเมตร
มาตรา ๖ ครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง และเครื่ อ งหมายประกอบครุ ย ประจํ า ตํ า แหน ง ของ
นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณาจารยมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุ ย เป น เสื้ อ คลุ ม แขนยาวทํ า ด ว ยผ า โปร ง สี ข าว ผ า อกตลอด
ยาวคลุมเขา มีสํารดรอบขอบ สํารดตนแขน และสํารดปลายแขน ดังตอไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบ พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน กวาง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองขาง เวนระยะหาง ๐.๗๕ เซนติเมตร ทั้งสองขาง ทาบแถบทอง
กว าง ๐.๕ เซนติเ มตร ตอนกลางสํ ารดมี แ ถบสี ป ระจํา มหาวิ ทยาลั ย กวา ง ๓.๕ เซนติ เมตร
มีสํารดเฉียงลักษณะเชนเดียวกับสํารดรอบขอบ กวาง ๑๐ เซนติเมตร วางเฉียง ๔๕ องศา ทาบบนสํารด
รอบขอบบริเวณกลางอกเสื้อ และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร
ติดกลางสํารดเฉียงทั้งสองขาง
(ข) สํารดตนแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๔ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ริม
ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร
(ค) สํารดปลายแขน แบงเปน ๓ ตอน ระยะหางตอนละ ๒ เซนติเมตร แตละตอน
กวาง ๔ เซนติเมตร พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน มีแถบทอง กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ที่ริม
ทั้งสองขาง ตอนกลางสํารดมีแถบสีประจํามหาวิทยาลัย กวาง ๒ เซนติเมตร
ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีทอง
ประกอบดวยรูปดอกไมทิพย ๙ ดอก มีเกสรเปน พลอยสีเหลืองอําพัน กึ่งกลางสายสรอยประดับ
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยดุนนูนลงยาสี ยึดติดกับครุยประมาณรองหัวไหล
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอยประดับ
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(๓) คณาจารยมหาวิทยาลัย เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวน แตไมมีสํารดเฉียง
และมีตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยทําดว ยโลหะสี ทอง สูง ๖ เซนติเมตร ติ ดบนสํารดรอบขอบ
ดานหนาอกทั้งสองขาง
มาตรา ๗ ใหสีทองเปนสีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มาตรา ๘ ให ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลสุ ว รรณภู มิ จั ด ทํ า ครุ ย วิ ท ยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชกฤษฎี กาฉบั บนี้ คื อ เนื่ องจากได มี การประกาศใช บั งคั บ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบกับมาตรา ๕๕ วรรคสอง และมาตรา ๕๙
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

