
หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

   ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร.   
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖  

วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗   

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบุรีรัมย  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย  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”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (ก) เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอกัษรยอ  “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.” 
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 (ข) โท  เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 
   (ค) ตรี  เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 
(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) 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.” 
(๘) 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.” 
(๙) 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.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มีสามชั้น  ดังตอไปนี้ 
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีน้ําเงินเขม  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทา

พอประมาณ  หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล  ตัวเส้ือผาอกตลอด  มีแถบกํามะหย่ีสีมวง  กวาง  ๔  เซนติเมตร  
และถัดจากแถบกํามะหย่ีสีมวงออกไปมีแถบกํามะหย่ีสีเหลือง  กวาง  ๒  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบ
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ตลอดดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ  แขนเสื้อกวางและยาวพอประมาณ  ปลายแขนปลอย  
ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีมวง  กวาง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๔๐  เซนติเมตร  ขลิบริมดวย
ผาหรือแพรสีเหลือง  กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสามแถบติดเรียงกัน  
ระยะหางระหวางแถบ  ๔  เซนติเมตร  ประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน 
สูง  ๕  เซนติเมตร  บนแถบกํามะหย่ีดานหนาอกทั้งสองขาง  มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีน้ําเงินเขม
เชนเดียวกับเส้ือ  ดานนอกตอนปลายของผาคลองคอขลิบริมดวยผาหรือแพรสีเหลืองและสีมวง   
กวางสีละ  ๑  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง  และขลิบริมดวยกํามะหย่ีสีประจําสาขาวิชา  กวาง  ๘  เซนติเมตร   
อีกริมหนึ่ง  ดานในของผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีมวง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีมวงตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ 

(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เวนแตแถบกํามะหย่ีสีมวงตอนกลางแขน 
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ 

มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีเงิน  สูง  ๕  เซนติเมตร 

มาตรา ๖ ครุยประจํ าตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของ 
นายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  และคณาจารยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบุรีรัมย  มีดังตอไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยทําดวยผาหรือแพรสีน้ําเงินเขม  เย็บเปน 
เส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล  ตัวเส้ือผาอกตลอดมีแถบกํามะหย่ี 
สีมวง  กวาง  ๔  เซนติเมตร  และถัดจากแถบกํามะหย่ีสีมวงออกไปมีแถบกํามะหย่ีสีเหลือง  กวาง   
๒  เซนติเมตร  เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ  แขนเสื้อกวางและยาว
พอประมาณ  ปลายแขนปลอย  ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหย่ีสีเหลือง  กวาง  ๕  เซนติเมตร  
ยาว  ๔๐  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวางแถบ   
๔  เซนติเมตร  มีผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีน้ําเงินเขมเชนเดียวกับเส้ือ  ดานนอกตอนปลายของ 
ผาคลองคอขลิบริมดวยผาหรือแพรสีเหลืองและสีมวง  กวางสีละ  ๑  เซนติเมตร  ริมหนึ่ง  และขลิบริมดวย
กํามะหย่ีสีมวง  กวาง  ๘  เซนติเมตร  อีกริมหนึ่ง  ดานในของผาคลองคอทําดวยผาหรือแพรสีมวง 
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ใหมีสายสรอยประกอบครุยประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีทําดวยโลหะ
สีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเรียงตอกัน  ก่ึงกลางสายสรอยมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ทําดวยโลหะสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เวนแต 
ไมมสีายสรอยประดับ  และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง  สูง  ๕  เซนติเมตร  
ติดบนแถบกํามะหย่ีดานหนาอกทั้งสองขาง 

(๓) คณาจารย  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เวนแตตอนกลางแขนทั้งสองขาง 
มีแถบกํามะหย่ีสีมวง  กวาง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๔๐  เซนติเมตร  ขลิบริมดวยผาหรือแพรสีเหลือง   
กวาง  ๐.๕  เซนติเมตร  พับปลายแถบเปนมุมแหลม  จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน  ระยะหางระหวางแถบ   
๔  เซนติเมตร 

มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี      สีน้ําเงิน 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา      สีฟา 
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร      สีขาว 
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร      สีมวง 
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      สีชมพูเขม 
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     สีแดง 
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร      สีเหลือง 
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร      สีแสด 
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร     สีทอง 
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุย

ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 
มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๔๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากไดมีการประกาศใชบังคับ

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประกอบกับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐   

วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติดังกลาวบัญญัติวา  การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช 

อักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  และการกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของ 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตรา 

พระราชกฤษฎีกานี้ 


