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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นปีที่ ๖๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญ ญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับมาตรา ๕๑
วรรคสอง และมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญ ญัติสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
พ.ศ. ๒๕๕๔”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัน ถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป เว้นแต่บทบัญญัติมาตรา ๙ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป
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มาตรา ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ด.” และ“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”
ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศิลปมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.บ.”
(๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศษ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๔ ครุยวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มีสามชั้น ดังต่อไปนี้
(๑) ครุ ย ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ทํ า ด้ ว ยผ้ า หรื อ แพรสี เ ขี ย วเข้ ม เย็ บ เป็ น เสื้ อ คลุ ม ยาวเหนื อ ข้ อ เท้ า
พอประมาณ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบผ้าสักหลาดสีประจําคณะ กว้าง ๗ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เย็บติด เป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างและโอบรอบคอเสื้อ มีโ บทําด้ว ย
ผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง กว้าง ๐.๕
เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเ มตร และเครื่องหมายสถาบัน ทํา ด้ว ยโลหะดุ น นูน สีท อง พื้น หลังเป็ น
สีประจําคณะ ติดบนแถบผ้าสักหลาดสีประจําคณะระดับหน้าอกทั้งสองข้าง ตอนกลางตัวเสื้อเหนือขอบเอว
๗ เซนติเมตร มีสายทองถักขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ส่วนปลาย
เป็นพู่สีประจําคณะยาว ๖ เซนติเมตร และมีแถบผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ขนาบ
ด้วยแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เย็บติดด้านหลังกึ่งกลางตัวเสื้อตามแนวดิ่ง ชายเสื้อมีแถบสีทอง
กว้ าง ๑.๕ เซนติ เ มตร แขนเสื้อ กว้ า งและยาวตกข้ อ มื อ ปลายแขนปล่ อ ย ต้ น แขนมีแ ถบสี ท อง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสี่แถบ และแถบผ้าสีดํามัน กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดสลับกัน
ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ปลายแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
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(๒) ครุย มหาบัณ ฑิต เช่น เดีย วกับครุย ดุษฎีบัณ ฑิต เว้น แต่ต้น แขนมีแ ถบสีท อง กว้าง ๑
เซนติเมตร จํานวนสามแถบ และแถบผ้าสีดํามัน กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบติดสลับกัน
ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
(๓) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต เว้นแต่ต้นแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
จํานวนสองแถบ และแถบผ้าสีดํามัน กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร จํานวนหนึ่งแถบติดสลับกัน ระยะห่าง
ระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
มาตรา ๕ เข็มวิทยฐานะของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีลักษณะเป็นรูปเครื่องหมายสถาบัน
ทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง สูง ๖ เซนติเมตร พื้นหลังเป็นสีประจําคณะ
มาตรา ๖ ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายกสภาสถาบัน
กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหาร และคณาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภาสถาบัน ครุยทําด้วยผ้าหรือแพรสีเขียวเข้ม เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้า
พอประมาณ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีแถบผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๓ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร และแถบผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๑ เซนติเมตร ตอนกลางของแถบ
ผ้าสักหลาดสีน้ําเงินมีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างและโอบ
รอบคอเสื้อ มีโบทําด้วยผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขนาบด้วย
แถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร และเครื่องหมายสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูน
สีท อง ติด บนแถบผ้ าสักหลาดสีน้ํา เงิน ระดับหน้ าอกทั้ง สองข้ าง ตอนกลางตัว เสื้อเหนื อขอบเอว ๗
เซนติเมตร มีสายทองถัก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ส่วนปลายเป็น
พู่สีทอง ยาว ๖ เซนติเมตร และมีแถบผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๔ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบ
สีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร เย็บติดด้านหลังกึ่งกลางตัวเสื้อตามแนวดิ่ง ชายเสื้อมีแถบสีทอง กว้าง ๑.๕
เซนติเมตร แขนเสื้อกว้ างและยาวตกข้อมือ ปลายแขนปล่อย มีสํารดต้ น แขนและสํารดปลายแขน
ดังต่อไปนี้
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(ก) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๙ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง ถัด มาเป็นแถบผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๑ เซนติเมตร
ทาบทั้งสองข้าง ตอนกลางสํารดต้นแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
(ข) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีน้ําเงิน กว้าง ๑๔ เซนติเมตร ที่ริม
ทั้งสองข้างของสํารดปลายแขนมีแถบผ้าสักหลาดสีเขียวเข้ม กว้าง ๑ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ถัดมาเป็น แถบผ้าสักหลาดสีเขีย วเข้ม กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง
และถัดมาอีกเป็นแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ทาบทั้งสองข้าง ตอนกลางของสํารดปลายแขนมีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร
(๒) กรรมการสภาสถาบัน เช่น เดียวกับนายกสภาสถาบัน เว้น แต่ตอนกลางแขนทั้งสองข้าง
มีแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร จํานวนสองแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
และสํ ารดปลายแขน พื้ น สํ ารดทํา ด้ว ยผ้ าสั ก หลาดสีน้ํ าเงิน กว้า ง ๔.๕ เซนติเ มตร มีแ ถบสีท อง
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง
(๓) อธิการบดี เช่นเดียวกับกรรมการสภาสถาบัน เว้นแต่มีแถบผ้าสักหลาดสีขาว กว้าง ๑๐
เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร และแถบผ้าสักหลาดสีดํา กว้าง ๑ เซนติเมตร
เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้างและโอบรอบคอเสื้อ ไม่มีแถบสีทองตอนกลางแขนทั้งสองข้าง
และมีสํารดต้นแขนและสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดต้นแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีดํา กว้าง ๔.๕ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่างจากสํารดต้นแขน ๑ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
(ข) สํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีดํา กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร มีแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่างจากสํารดปลายแขน ๑ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสามแถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
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(๔) รองอธิการบดี เช่นเดียวกับอธิการบดี เว้นแต่ต้นแขนมีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร
ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
(๕) ผู้ช่ ว ยอธิ ก ารบดี เช่ น เดี ย วกั บ รองอธิ ก ารบดี เว้ น แต่ต้ น แขนมี แ ถบผ้ า สั ก หลาดสี ดํ า
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร และทาบแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
(๖) คณบดี เช่นเดียวกับผู้ช่วยอธิการบดี เว้น แต่มีแถบผ้าสักหลาดสีประจําคณะ กว้าง ๗
เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร และแถบผ้าสักหลาดสีดํา กว้าง ๑ เซนติเมตร
เย็ บ ติ ด เป็ น สาบตลอดด้ า นหน้ า ทั้ง สองข้ า งและโอบรอบคอเสื้ อ มี โ บทํ า ด้ ว ยผ้ า สัก หลาดสี เ ขีย วเข้ ม
กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เซนติเมตร ขนาบด้วยแถบสีทอง กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐
เซนติเมตร และเครื่องหมายสถาบันทําด้วยโลหะดุนนูนสีทอง พื้นหลังเป็นสีประจําคณะ ติดบนผ้าสักหลาด
สีประจําคณะระดับหน้าอกทั้งสองข้าง ตอนกลางตัว เสื้อเหนือขอบเอว ๗ เซนติเมตร มีสายทองถัก
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ส่วนปลายเป็นพู่สีประจําคณะ ยาว ๖
เซนติเมตร ต้น แขนและปลายแขนมีแ ถบสีท อง กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติด เรีย งกั น
ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร เว้นระยะห่าง ๐.๕ เซนติเมตร ทาบแถบสีทอง กว้าง ๑.๕
เซนติเมตร ทั้งสองข้าง
(๗) รองคณบดี เช่น เดีย วกับคณบดี เว้นแต่ต้น แขนมีแถบสีท อง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
จํานวนหนึ่งแถบ และแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ
๐.๕ เซนติเมตร
(๘) คณาจารย์ เช่นเดียวกับรองคณบดี เว้น แต่ต้น แขนมีแ ถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร
มาตรา ๗ สีประจําคณะ มีดังต่อไปนี้
(๑) คณะศิลปนาฏดุริยางค์
สีส้ม
(๒) คณะศิลปวิจิตร
สีชมพู
(๓) คณะศิลปศึกษา
สีฟ้า

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๐ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

มาตรา ๘ ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจํา
ตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๙ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชาวิจิตรศิลป์
และประยุกต์ศิลป์สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิจิต รศิลป์และประยุกต์ศิลป์ สาขาเครื่องเคลือบดินเผา
ซึ่งสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๑ และปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีปริญญาหนึ่งชั้น คือ ตรี เรียกว่า
“ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.”
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕๐ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีกาฉบับ นี้ คือ เนื่องจากได้มีก ารประกาศใช้บัง คับ
พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๕๕
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

