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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เ รี ย กว า “พระราชกฤษฎี กาว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า
อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม 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” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “นศ.บ.”
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบั ณฑิต” ใช อักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” 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 “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” 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 “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
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.”
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสองชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
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มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ
ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขาง
และโอบรอบคอเสื้อ และมีผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนา
ทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่
สีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๐.๔ เซนติ เมตร พั บปลายแถบเป นมุ มแหลม จํ านวนสามแถบติ ดเรี ยงกั น ระยะห างระหว างแถบ
๒.๕ เซนติเมตร ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ให มี ผ า คล อ งคอ ด า นในทํ า ด ว ยผ า ต ว นสี เ หลื อ งทอง ด า นนอกทํ า ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ดํ า
เชนเดียวกับตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําสาขาวิช า
กวาง ๒.๕ เซนติเมตร ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับแถบกํามะหยี่สีตามสีประจํา
สาขาวิช า ขางละ ๑ เซนติเ มตร ดานหลังเย็ บเปน สี่เหลี่ ยม มีแถบผาตว นสีเหลืองทอง กวา ง
๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซายและดานขวาพับเปนจีบซอนกัน จํานวนสองทบ
กวางทบละ ๗ เซนติเมตร มีเชือกเกลียวสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอด
ตรงกลางแผนหลัง และมีพูหอยสีทอง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร
มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวน
สีเหลืองทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเ มตร ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลัง
ทั้งสองขาง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เวนแตแถบกํามะหยี่สีดํา ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนสองแถบ
(๓) ครุ ยบั ณฑิ ต เช น เดี ยวกั บครุ ยมหาบั ณฑิ ต เว น แต แ ถบกํ ามะหยี่ สี ดํ า ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีจํานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีลักษณะเปนรูปตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุน นูน สีทอง สูง ๓.๕ เซนติเมตร ติดบนฐานซึ่งรองรับดวยโลหะสีดํา
และมีอักษรสีเหลืองทองเปนคติพจนของมหาวิทยาลัยวา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา”
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มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา
มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผูบริหาร และคณาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีดังตอไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย ครุยทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทา
พอประมาณ ตัวเสื้อผาอกตลอด มีผาตาดสีเหลืองทอง กวาง ๗ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอด
ดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากผาตาดสีเหลืองทอง แขนเสื้อยาวตกขอมือ ตอนกลางแขน
ทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๓ เซนติเมตร ยาว ๓๘ เซนติเมตร ขลิบริมดวยเชือกเกลียวสีทอง
ขนาดเสน ผาศูน ยกลาง ๐.๔ เซนติเ มตร พับปลายแถบเปน มุมแหลม จํานวนสี่แถบติดเรียงกัน
ระยะหางระหวางแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ปลายแถบทั้งสองดานมีกระดุมสีทองติดดานละหนึ่งเม็ด
ปลายแขนปลอยและมีแถบผาตวนสีดํา กวาง ๘ เซนติเมตร โอบรอบ
ให มี ผ า คล อ งคอ ด า นในทํ า ด ว ยผ า ต ว นสี เ หลื อ งทอง ด า นนอกทํ า ด ว ยผ า หรื อ แพรสี ดํ า
เชนเดียวกับตัวเสื้อ ดานหนาเย็บเปนมุมแหลม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
ที่ริมทั้งสองขาง ระหวางแถบผาตวนสีเหลืองทองทั้งสองขาง มีผาตาดสีทอง กวาง ๒.๕ เซนติเมตร
ติดโดยมีระยะหางระหวางผาตวนสีเหลืองทองกับผาตาดสีทอง ขางละ ๑ เซนติเมตร ดานหลังเย็บเปน
สี่เหลี่ยม มีแถบผาตวนสีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดที่ริมดานบนและดานลาง ดานซาย
และด านขวาพั บเป น จีบ ซอนกัน จํ านวนสองทบ กว างทบละ ๗ เซนติเ มตร มี เชือ กเกลียวสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๐.๘ เซนติเมตร ผูกดวยเงื่อนพิรอดตรงกลางแผนหลัง และมีพูหอยสีทอง
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๕ เซนติเมตร มีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยผา
และปกดวยดายสีตามตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยติดบนผาตวนสีเหลืองทองรูปวงรี ขนาด ๖.๕ เซนติเมตร
ปดทับรอยตอของผาคลองคอดานหนาและดานหลังทั้งสองขาง
ให มีส ายสร อยประกอบครุย ประจํา ตํา แหนง นายกสภามหาวิท ยาลัย ทํา ด วยโลหะสีท อง
ประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย เวนแตไมมีสายสรอยประดับ
และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนา
ทั้งสองขาง
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(๓) อธิการบดี เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและ
โอบรอบคอเสื้อทําดวยแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง
กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม และมี
สายสรอยทําดวยโลหะสีทองประกอบดวยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย กึ่งกลางสายสรอยประดับตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหวางไหลทั้งสองขาง
(๔) รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐ านะเทียบเทาคณะ เชน เดียวกับอธิการบดี เวน แต ไมมีสายสรอยประดั บและมีตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยทําดวยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
(๕) คณาจารย เชนเดียวกับรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาสวนราชการหรือหนวยงาน
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เวนแตสาบดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อทําดวย
แถบกํามะหยี่สีดํา กวาง ๗ เซนติเมตร และมีแถบกํามะหยี่สีเหลืองทอง กวาง ๑ เซนติเมตร เย็บติด
เปนสาบตลอดดานหนาทั้งสองขางถัดจากแถบกํามะหยี่สีดํา และมีตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยทําดวย
โลหะดุนนูนสีเงิน สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสาบดานหนาทั้งสองขาง
มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟาเทา
(๒) สาขาวิชาการศึกษา
สีฟา
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร
สีขาว
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร
สีน้ําเงิน
(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๖) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
สีน้ําตาล
(๗) สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สีเหลือง
สีแสด
(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร
(๙) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สีเขียวหัวเปด
(๑๐) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
สีชมพูสม
มาตรา ๘ ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไวเปนตัวอยาง
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มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบั บนี้ คือ เนื่ องจากไดมีก ารประกาศใช บังคั บ
พระราชบั ญญัติมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับมาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐
วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติดังกลาวบัญญั ติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช
อัก ษรยอสํ าหรับสาขาวิ ชานั้ นอยางไร และการกํ าหนดลั กษณะ ชนิด ประเภท และส วนประกอบของ
ครุย วิทยฐานะ เข็ มวิทยฐานะ และครุยประจําตํ าแหนง ใหตราเป นพระราชกฤษฎี กา จึ งจําเปน ตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

