
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวชิา  อักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนง่ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖6 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖6 
เป็นปทีี่  8  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับ 
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
กับมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร าไพพรรณี  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖6” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

้หนา   ๑๑๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏร าไพพรรณี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓ ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
  (ข) โท  เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
 (๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
  (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใชอ้ักษรย่อ  “ค.บ.” 
 (๓) สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.อ.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.อ.ม.”  
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.อ.บ.” 
 (๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”   

ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 
 (๕) สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (ข) โท  เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อกัษรย่อ  “น.บ.” 
 (๖) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดษุฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.บ.”  
 (๗) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดษุฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
 (๘) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
  (ข) โท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ม.”  
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
 (๙) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 

 (๑๐) สาขาวิชารัฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.บ.” 

้หนา   ๑๑๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๑๑) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
  (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศป.บ.”  
 (๑๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดษุฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.” 
 (๑๓) 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.”  
 (๑๔) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
  (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
 (๑๕) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
  (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  

อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย  

้หนา   ๑๑๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



ราชภัฏร าไพพรรณี  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา   
อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏร าไพพรรณี  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ สีประจ าคณะ  มีดังต่อไปนี้ 
(๑) คณะครุศาสตร์ สีฟ้า 
(๒) คณะเทคโนโลยีการเกษตร สีเขียวตองอ่อน 
(๓) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สีแดงเลือดหมู 
(๔) คณะนิติศาสตร์ สีขาว 
(๕) คณะนิเทศศาสตร์ สีม่วง 
(๖) คณะพยาบาลศาสตร์ สีเหลืองส้ม 
(๗) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สีแดงเลือดนก 
(๘) คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ สีน้ าเงินคราม 
 และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๙) คณะวิทยาการจัดการ สีส้ม 

(๑๐) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สีเหลือง” 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
  

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี
ได้เปิดสอนสาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งได้ยุบเลิกคณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์เพ่ือไปควบรวมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สมควรก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาดังกล่าว  รวมทั้งก าหนดสีประจ าคณะ 
ของคณะพยาบาลศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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