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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๔๙ กับมาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกา
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษร
ยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๐”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ดังตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “การวางผังเมืองและสภาพแวดลอมดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ
“ผส.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “การวางผังเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ผส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “การวางผังเมืองและสภาพแวดลอมบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ผส.บ.”
(๒) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “คศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.บ.”
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.”
(๔) สาขาวิชาบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บช.บ.”
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(๕) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.บ.”
(๖) 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.”
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วศ.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) สาขาวิชาศึกษาศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.บ.”
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(๑๐) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศ.บ.”
(๑๑) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สถ.บ.”
(๑๒) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
ใชอักษรยอ “วท.บ.” และ “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สพ.บ.”
(๑๓) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรีย กวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎี บัณฑิต ” ใชอักษรยอ “ส.ด.” และ
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.ม.”
(ค) ตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ส.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย
มาตรา ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสามชั้น ดังตอไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เปน เสื้อคลุมทําดวยผาสีดําผาอกตลอด หลังจีบ ชายครุยสูงจากพื้น
ประมาณ ๑ ฟุต ดานหนาทั้งสองขางโอบรอบคอเสื้อมีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขมกวาง ๑๐ เซนติเมตร
ยาวตลอดตัวเสื้อ แขนเสื้อกวาง ยาวตกขอมือ ตอนกลางแขนทั้งสองขางมีแถบกํามะหยี่สีน้ําเงินเขม
กวาง ๔ เซนติเมตร ยาวพาดดานขาง จํานวนสามแถบติดเรียงกันระยะหาง ๕ เซนติเมตร มีผาคลอง
คอดานในสีเขียว ดานนอกสีดํา มีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําคณะ กวาง ๑๓ เซนติเมตร ทาบรอบคอ
ปลายนอกของผาคลองคอขลิบดวยผาสีเขียวกวาง ๑ เซนติเมตร ประกอบดวยหมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยาวดานละ ๒๔ เซนติเมตร ทําดวยผาหรือสักหลาดสีดําติดกระดุม ดิ้น ทองที่กลางหมวกหนึ่งเม็ด
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โยงดวยไหมสีทองมาที่กระดุมดิ้นทองที่ขอบหมวกอีกหนึ่งเม็ด มีพูหมวกสีทองจากกระดุมดิ้นทองที่
ขอบหมวกยาว ๑๒ เซนติเมตร
(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตไมมีแถบโอบรอบคอเสื้อดานหนา และ
แขนเสื้อไมมีแถบ ตนแขนเสื้อกวาง ปลายแขนเปนถุง มีชองสอดแขนออกที่ดานบนตรงเหนือขอศอก
มีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําคณะที่ผาคลองคอ กวาง ๘ เซนติเมตร ประกอบดวยหมวกเชนเดียวกับ
หมวกดุษฎีบัณฑิต ติดกระดุมสีดําที่กลางหมวกหนึ่งเม็ดมีพูไหมสีดํายาว ๒๒ เซนติเมตร จากกระดุม
เวนแตแถบกํามะหยี่ที่ผาคลองคอของครุยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในคณะสัตวแพทยศาสตร มีสีตามสี
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตและครุยบัณฑิต
(ก) ครุยสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต
(ข) ครุยบั ณฑิต เช น เดี ยวกั บครุย มหาบัณฑิ ต แตไม มีผาคลองคอ แขนเสื้อ กวา ง
ยาวตกขอมือ ปลายแขนไมเปนถุง ไมมีชองสอดแขน มีไหมถักสีตามสีประจําคณะหรือสถาบันสมทบ
ขนาด ๓ มิลลิเมตร ติดที่รอบคอ ปลอยปลายหอยยาว ๑๔ เซนติเมตร โดยมีพูที่ปลาย ประกอบดวย
หมวกเชนเดียวกับหมวกมหาบัณฑิต แตพูหมวกมีสีตามสีประจําคณะหรือสถาบันสมทบ
มาตรา ๖ สีประจําคณะ บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันสมทบ มีดังตอไปนี้
(๑) คณะเกษตร
สีเหลืองขาวโพด
(๒) คณะบริหารธุรกิจ
สีฟาใส
(๓) คณะประมง
สีน้ําทะเล
(๔) คณะมนุษยศาสตร
สีขาว
สีน้ําตาลแดง
(๕) คณะวนศาสตร
(๖) คณะวิทยาศาสตร
สีน้ําเงิน
(๗) คณะวิศวกรรมศาสตรและวิทยาลัยการชลประทาน
สีเลือดหมู
(๘) คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สีเทาเงิน
(๙) คณะศึกษาศาสตร
สีมวง
(๑๐) คณะเศรษฐศาสตร
สีสม
(๑๑) คณะสังคมศาสตร
สีแดง
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(๑๒) คณะสัตวแพทยศาสตร
สีฟาหมน
(๑๓) คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สีชมพูกลีบบัว
(๑๔) บัณฑิตวิทยาลัย
สีเขียวตองออน
(๑๕) วิทยาลัยเทคนิคการสัตวแพทย
สีบานเย็น
(๑๖) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ
สีเหลืองราชพฤกษ
มาตรา ๗ ใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทําครุยวิทยฐานะตามพระราชกฤษฎีกานี้ ขึ้นไว
เปนตัวอยาง
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๖ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีก าฉบับนี้ คือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไดเปดสอนสาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดลอม สาขาวิชาพยาบาลศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
และไดกําหนดใหมีปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาดังกลาว รวมทั้งกําหนดสีประจําสถาบัน
สมทบสําหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตนวชิระ เพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เสียใหม
และโดยที่มาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้น
อยางไร การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

