
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ   
และครุยประจําตําแหน่ง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

    
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เป็นปีที่ ๖๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราช โองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ สําหรับ

สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กับมาตรา  ๕๖ วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  ๒๕๔๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราช
กฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๖” 

มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา  ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
ดังต่อไปนี้ 

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

ย่อ “ปร.ด” 
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรยอ่ “บช.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”  



(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.” 

(๓) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อก

ษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ครุศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ครุศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.” 

(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
  (๕) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้
อักษรย่อ “ปร.ด.” 
   (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 

(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 
(๖) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 

(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”  

(๗) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจ

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 
(๘) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 

(ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรย่อ “ปร.ด.”  



(ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” (ค)  ตรี เรียกว่า “รัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 

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

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 

(๑๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 

(๑๑) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” 

(๑๒) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 

  (๑๓) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
(ก) เอก เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
(ข) โท เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อกัษรย่อ “สถ.ม.” 
(ค) ตรี เรียกว่า “สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “สถ.บ.” 

ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 



มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พ.ศ. 
๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗ สีประจําสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการบัญชี   สีฟ้าเทา 
(๒) สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  สีเขียวอมเหลือง  
(๓) สาขาวิชาการศึกษา   สีฟ้า 
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยี   สีเขียว 
(๕) สาขาวิชานิติศาสตร์   สีขาว 
(๖) สาขาวิชานิเทศศาสตร์   สีน้ําเงิน 
(๗) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   สีชมพู 
(๘) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  สีน้ําตาล 
(๙) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สีแดงเลือดนก 
(๑๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สีเหลือง 
(๑๑) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สีแดงเลือดหมู 
(๑๒) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สีแสด 
(๑๓) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สีน้ําตาลอิฐ” 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  
       ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
        นายกรัฐมนตรี 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เปิด
สอนสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาเทคโนโลยี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
เพ่ิมขึ้น สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา รวมทั้งสีประจําสาขาวิชาสําหรับ 
สาขาวิชาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 


