
หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ   

และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

 ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.  
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา   

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครสวรรค  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแต วันที่   ๒๒  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๕๒   

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  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  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข)  โท  เรียกวา  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม.” 
 (ค)  ตรี  เรียกวา  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอกัษรยอ  “น.บ.” 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก)  เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”   
 (ข)  โท  เรียกวา  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม.” 
 (ค)  ตรี  เรียกวา  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 
(๕) 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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(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก)  เอก  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”  

 (ข)  โท  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ม.” 

 (ค)  ตรี  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 

(๗) สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก)  เอก  เรียกวา  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข)  โท  เรียกวา  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ม.” 

 (ค)  ตรี  เรียกวา  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.บ.” 

(๘) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก)  เอก  เรียกวา  “ศิลปดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศล.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”  

 (ข)  โท  เรียกวา  “ศิลปมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศล.ม.” 

 (ค)  ตรี  เรียกวา  “ศิลปบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศล.บ.”  

(๙) 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.” 

(๑๐) 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”  ใชอกัษรยอ  “ศศ.บ.” 
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(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก)  เอก  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.”  

 (ข)  โท  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม.” 

 (ค)  ตรี  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.”  

(๑๒) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

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

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

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

ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 

มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีสามชั้น  ดังตอไปนี้ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  เปนเส้ือคลุมทําดวยผาหรือแพรสีดํา  ผาอกตลอดยาวเหนือขอเทา

พอประมาณ   แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ   ปลายแขนปลอย  มีสํารดรอบขอบสํารดตนแขน  และ

สํารดปลายแขน  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  สํารดรอบขอบ  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแดง  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  มีแถบสีทอง  

กวาง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองขาง  ทาบแถบสีประจําสาขาวิชา  กวาง  ๒  เซนติเมตร  ตอจากแถบสีทอง

ทั้งสองขาง  ถัดมาเปนแถบสีทอง  กวาง  ๑  เซนติเมตร  ทาบตอจากแถบสีประจําสาขาวิชาทั้งสองขาง  

และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงินสูง  ๕  เซนติเมตร   ติดบนสํารดรอบ 

ขอบดานหนาอกทั้งสองขาง 

 (ข)  สํารดตนแขน  พื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีแดง  กวาง  ๑๓  เซนติเมตร  มีแถบสีทอง  

กวาง  ๑  เซนติเมตร  ที่ริมทั้งสองขาง  ทาบแถบสีเขียว  กวาง  ๑  เซนติเมตร  ตอจากแถบสีทองทั้งสองขาง  

ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา  กวาง  ๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๓  แถบ  ทาบหางจาก

แถบสีเขียวขางละ  ๑  เซนติเมตร  ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา  ๐.๕  เซนติเมตร 

 (ค)  สํารดปลายแขน   พื้นสํารดทําด วยผ าสักหลาดสีแดง  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร   

ที่ริมทั้งสองขางของสํารดปลายแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา   กวาง  ๒  เซนติเมตร  ซ่ึงขนาบดวยแถบสีทอง  

กวางขางละ  ๑  เซนติเมตร 
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(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน  

สํารดตนแขน   กวาง  ๑๑  เซนติเมตร   ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา  กวาง   

๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๒  แถบ  ระยะหางระหวางแถบสีประจําสาขาวิชา  ๑  เซนติเมตร 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เวนแตมีสํารดตนแขน  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  

ตอนกลางสํารดตนแขนมีแถบสีประจําสาขาวิชา  กวาง  ๒  เซนติเมตร  จํานวน  ๑  แถบ 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ

มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีบรอนซลงยา  สูง  ๓.๕  เซนติเมตร  ดานหลังจารึกอักษรยอ 

ชื่อปริญญา 

มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา

มหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยเปนเส้ือคลุมทําดวยผาซาตินสีดํา  ผาอกตลอด  

ยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  แขนเสื้อกวางและยาวตกขอมือ  ปลายแขนปลอย  มีสํารดรอบขอบ  สํารดตนแขน  

และสํารดปลายแขน  โดยพื้นสํารดทําดวยผาสักหลาดสีน้ําเงิน  กวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบแถบสีทอง  

กวาง  ๑  เซนติเมตร  จํานวน  ๔  แถบ  บนผาสักหลาดสีน้ําเงินมีระยะหางระหวางแถบ  ๒  เซนติเมตร  

มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทอง  ก่ึงกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะฉลุสีทอง  

สูง  ๕  เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เวนแต 

ไมมีสายสรอยประดับ  และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร   

ติดบนสํารดรอบขอบดานหนาอกทั้งสองขาง 

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี      สีฟาเทา 

(๒) สาขาวิชาการศึกษา      สีฟา 

(๓) สาขาวิชานิติศาสตร      สีขาว 

(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร     สีเทาเงิน 

(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ     สีชมพู 

(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     สีน้ําตาล 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๗) สาขาวิชารัฐศาสตร      สีทอง 

(๘) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป    สีแดงเลือดนก 

(๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร    สีเหลือง 

(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร      สีแสด 

(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร     สีชมพูอมมวง 

(๑๒) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร     สีมวง 

มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุย 

ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 

มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๗๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวาการกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใชอักษรยอสําหรับ

สาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ   

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


