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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
พ.ศ. ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กับมาตรา ๕๖
วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี กานี้ เรีย กว่ า “พระราชกฤษฎี กาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๖๓”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่ อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ให้กาหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรี ย กว่ า “บั ญ ชี ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ” ใช้ อั ก ษรย่ อ “บช.ด.” และ “ปรั ช ญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.”
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์ 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” ใช้อักษรย่อ “ค.บ.”
(๓) สาขาวิ ช าเทคโนโลยี มี ป ริ ญ ญาหนึ่ ง ชั้ น คื อ ตรี เรี ย กว่ า “เทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต ”
ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.”
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิ ติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.”
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(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.”
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.”
(๗) 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.”
(๘) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณ ฑิต ” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.”
(๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.”
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(๑๐) 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.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางมีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทาด้วยผ้าหรือแพรสีดา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ
หลั ง จี บ และมี จี บ ที่ หั ว ไหล่ ตั ว เสื้ อ ผ่ า อกตลอด มี แ ถบก ามะหยี่ ห รื อ สั ก หลาดสี แ ดงเลื อ ดหมู
กว้าง ๔ เซนติเมตร และถัด จากแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูออกไปมีแถบกามะหยี่
หรือสักหลาดสีเขียว กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้า ง แขนเสื้อกว้าง
และยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู
กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๓๕ เซนติเมตร พับปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม ขลิบริมด้วย
ดิ้นสีทองโดยรอบ จานวนสามแถบติดขวางเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๒.๕ เซนติเมตร ประดับ
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะดุนนูนสีทอง วงรี กว้าง ๒.๗ เซนติเมตร สูง ๓.๘ เซนติเมตร
บนแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูด้านหน้าอกทั้งสองข้าง มีผ้าคล้องคอด้านหน้าเย็บเป็นมุมแหลม
ด้านนอกทาด้วยผ้าหรือแพรสีดาเช่นเดียวกับตัวเสื้อ ขอบล่างขลิบริมด้วยแถบกามะหยี่หรือสักหลาด
สี เ ขี ย ว กว้ า งด้ า นละ ๑ เซนติ เ มตร ถั ด มาเป็ น แถบก ามะหยี่ ห รื อ สั ก หลาดสี แ ดงเลื อ ดหมู
กว้ า ง ๑ เซนติ เ มตร ทาบด้ า นนอกต่ อ จากแถบก ามะหยี่ ห รื อ สั กหลาดสี เ ขีย ว ขอบบนทาบด้ ว ย
แถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีประจาสาขาวิชา กว้าง ๘.๕ เซนติเมตร พับขลิบริมเข้าด้านใน ๑ เซนติเมตร
ด้านในทาด้วยผ้าหรือแพรสีแดงเลือดหมู มีแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว สีแดงเลือดหมู และ
สีประจาสาขาวิชา กว้างแถบละ ๓ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบ ๓ เซนติเมตร เย็บติด
ทาบขวางถัดจากปลายขอบบนด้านหลัง
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่แถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีแดง
เลือดหมูตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจานวนสองแถบ
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(๓) ครุ ย บั ณ ฑิ ต เช่ น เดี ย วกับ ครุ ย มหาบัณ ฑิ ต เว้ น แต่ แถบก ามะหยี่ หรื อ สั กหลาดสีแ ดง
เลือดหมูตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจานวนหนึ่งแถบ
มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะดุนนูนสีทอง วงรี กว้าง ๒.๗ เซนติเมตร สูง ๓.๘ เซนติเมตร
มาตรา ๗ ครุยประจาตาแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจาตาแหน่ง ของนายก
สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ครุยทาด้วยผ้าหรือแพรสีดา เย็บเป็นเสื้อคลุม
ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบกามะหยี่หรือสักหลาด
สีทอง กว้าง ๔ เซนติเมตร และถัด จากแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีท องออกไปมีแถบกามะหยี่
หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูและสีเขียว กว้างแถบละ ๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า
ทั้งสองข้าง แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนพวง ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบกามะหยี่
หรือสักหลาดสีทอง กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๓๕ เซนติเมตร พับปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม
ขลิบริมด้วยดิ้นสีทองโดยรอบ จานวนสี่แถบติดขวางเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๒.๕ เซนติเมตร
มีผ้าคล้องคอด้านหน้าเย็บเป็นมุมแหลม ด้านนอกทาด้วยผ้าหรือแพรสีดาเช่นเดียวกับตัวเสื้อ ขอบล่าง
ขลิบริมด้วยแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว กว้างด้านละ ๑ เซนติเมตร ถัดมาเป็นกามะหยี่หรือ
สักหลาดสีแดงเลือดหมู กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบด้านนอกต่อจากแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว
ขอบบนทาบด้วยแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีทอง กว้าง ๘.๕ เซนติเมตร พับขลิบริมเข้าด้านใน
๑ เซนติเมตร ด้านในทาด้วยผ้าหรือแพรสีแดงเลือดหมู มีแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว สีแดง
เลือดหมู และสีทอง กว้างแถบละ ๓ เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างแถบ ๓ เซนติเมตร เย็บติด
ทาบขวางถัดจากปลายขอบบนด้านหลัง
ให้ มี ส ายสร้ อ ยประกอบครุ ย ประจ าต าแหน่ ง นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย และอธิ ก ารบดี
ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะสีทอง วงรี กว้าง ๒ เซนติเมตร สูง ๒.๕ เซนติเมตร
ร้ อ ยเรี ย งเป็ น เส้ น กึ่ ง กลางสายสร้ อ ยมี ต ราสั ญ ลั ก ษณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ท าด้ ว ยโลหะสี ท อง วงรี
กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี เว้นแต่
ไม่มีสายสร้อยประดับ และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยทาด้วยโลหะฉลุสีทอง วงรี กว้าง ๒.๗ เซนติเมตร
สูง ๓.๘ เซนติเมตร ประดับบนแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีทองด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๓) รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี ผู้อานวยการสานักงาน
วิ ท ยาเขต คณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น ที่ มี ฐ านะ
เที ย บเท่ า คณะ รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ หน่ว ยงานที่ เรี ย กชื่อ อย่ า งอื่ นที่ มี ฐานะเที ย บเท่าคณะ
และผู้อานวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย เว้นแต่แถบกามะหยี่หรือสักหลาดด้านหน้าครุยทั้งสองข้าง
เป็นกามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู กว้าง ๔ เซนติเมตร และถัดจากแถบกามะหยี่หรือสักหลาด
สีแดงเลือดหมูออกไปมีแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบ
ตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง และแถบกามะหยี่หรือสักหลาดตอนกลางแขนทั้งสองข้างเป็นสีแดงเลือดหมู
(๔) คณาจารย์ เช่นเดียวกับผู้บริหารใน (๓) เว้นแต่แถบกามะหยี่หรือสักหลาดตอนกลาง
แขนทั้งสองข้างเป็นสีเงิน และขอบบนของผ้าคล้องคอเป็นแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเงิน และด้านใน
ของผ้าคล้องคอเป็นแถบกามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว สีแดงเลือดหมู และสีเงิน
มาตรา ๘ สีประจาสาขาวิชา มีดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาการบัญชี
สีฟ้า
(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์
สีม่วง
(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี
สีแดงเลือดหมู
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์
สีขาว
(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สีม่วงอ่อน
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สีชมพู
(๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สีเทา
(๘) สาขาวิชารัฐศาสตร์
สีแดง
(๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สีเหลือง
(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สีแสด
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มาตรา ๙ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล าปางจั ด ท าครุ ย วิ ท ยฐานะ เข็ ม วิ ท ยฐานะ และ
ครุยประจาตาแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏล าปาง
ได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น และกาหนดให้มีปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรั บสาขาวิ ช า และสี ประจ าสาขาวิ ช าส าหรั บสาขาวิ ชาดั งกล่ าว รวมทั้ งแก้ ไ ขลั กษณะครุ ยวิ ทยฐานะ
ครุ ยประจ าตาแหน่ ง และเครื่ องหมายประกอบครุยประจาตาแหน่ งของนายกสภามหาวิทยาลั ย กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และผู้บริหาร และกาหนดให้มีครุยประจาตาแหน่งของคณาจารย์เพิ่มขึ้น ตลอดจนได้แก้ไข
เข็ มวิ ทยฐานะ สมควรปรั บปรุ งพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยปริ ญญาในสาขาวิ ชา อั กษรย่ อส าหรั บสาขาวิ ชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางเสียใหม่ เพื่อความสะดวก
ในการใช้ กฎหมาย และโดยที่ มาตรา ๕๖ วรรคสอง และมาตรา ๖๐ วรรคสอง แห่ งพระราชบั ญญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ บัญญัติว่า การกาหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สาหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกาหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

