
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยปริญญาในสาขาวชิา  อักษรย่อส าหรบัสาขาวิชา   
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหนง่ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๖  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เป็นปทีี่  ๕  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับ 
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

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  
ราชภัฏล าปาง  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  

เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๔ ให้ก าหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล าปาง  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) สาขาวิชาครุศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอ้ักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.บ.” 

(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”   

ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 

(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  

 (ก) เอก  เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  

 (ข) โท  เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.บ.”  

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(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  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  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.”  

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(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 ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมีสามชั้น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ท าด้วยผ้าหรือแพรสีด า  เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  

หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่   ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู    

กว้าง  ๔  เซนติเมตร  และถัดจากแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูออกไปมีแถบก ามะหยี่ 

หรือสักหลาดสีเขียว  กว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  แขนเสื้อกว้าง 

และยาวตกข้อมือ  ปลายแขนปล่อย  ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู   

กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๓๕  เซนติเมตร  พับปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม  ขลิบริมด้วย 

ดิ้นสีทองโดยรอบ  จ านวนสามแถบติดขวางเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๒.๕  เซนติเมตร  ประดับ 

ตราสัญลักษณ์มหาวทิยาลัยท าดว้ยโลหะดุนนูนสีทอง  วงรี  กว้าง  ๒.๗  เซนติเมตร  สูง  ๓.๘  เซนติเมตร  

บนแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูด้านหน้าอกทั้งสองข้าง มีผ้าคล้องคอด้านหน้าเย็บเป็นมุมแหลม  

ด้านนอกท าด้วยผ้าหรือแพรสีด าเช่นเดียวกับตัวเสื้อ  ขอบล่างขลิบริมด้วยแถบก ามะหยี่หรือสักหลาด  

สี เขียว  กว้างด้านละ  ๑  เซนติ เมตร ถัดมาเป็นแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู    

กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบด้านนอกต่อจากแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  ขอบบนทาบด้วย 

แถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีประจ าสาขาวิชา  กว้าง  ๘.๕  เซนติเมตร  พับขลิบริมเข้าด้านใน  ๑  เซนติเมตร   

ด้านในท าด้วยผ้าหรือแพรสีแดงเลือดหมู  มีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  สีแดงเลือดหมู  และ  

สีประจ าสาขาวิชา  กว้างแถบละ  ๓  เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓  เซนติเมตร  เย็บติด 

ทาบขวางถัดจากปลายขอบบนด้านหลัง 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  เว้นแต่แถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดง

เลือดหมูตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจ านวนสองแถบ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



(๓) ครุยบัณฑิต  เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  เว้นแต่แถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดง 

เลือดหมูตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีจ านวนหนึ่งแถบ 

มาตรา ๖ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  มีลักษณะเป็นรูปตราสัญลักษณ์

มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะดุนนูนสีทอง  วงรี  กว้าง  ๒.๗  เซนติเมตร  สูง  ๓.๘  เซนติเมตร 

มาตรา ๗ ครุยประจ าต าแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจ าต าแหน่งของนายก 

สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้บริหาร  และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  

มีดังต่อไปนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  ครุยท าด้วยผ้าหรือแพรสีด า  เย็บเป็นเสื้อคลุม 

ยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ  หลังจีบและมีจีบที่หัวไหล่  ตัวเสื้อผ่าอกตลอด  มีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาด 

สีทอง  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  และถัดจากแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีทองออกไปมีแถบก ามะหยี่  

หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมูและสีเขียว  กว้างแถบละ  ๒.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบตลอดด้านหน้า

ทั้งสองข้าง  แขนเสื้อกว้างและยาวตกข้อมือ  ปลายแขนพวง  ตอนกลางแขนทั้งสองข้างมีแถบก ามะหยี่

หรือสักหลาดสีทอง กว้าง  ๔  เซนติเมตร  ยาว  ๓๕  เซนติเมตร  พับปลายแถบทั้งสองข้างเป็นมุมแหลม  

ขลิบริมด้วยดิ้นสีทองโดยรอบ  จ านวนสี่แถบติดขวางเรียงกัน  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๒.๕  เซนติเมตร  

มีผ้าคล้องคอด้านหน้าเย็บเป็นมุมแหลม  ด้านนอกท าด้วยผ้าหรือแพรสีด าเช่นเดียวกับตัวเสื้อ  ขอบล่าง

ขลิบริมด้วยแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  กว้างด้านละ  ๑  เซนติเมตร  ถัดมาเป็นก ามะหยี่หรือ

สักหลาดสีแดงเลือดหมู  กว้าง  ๑  เซนติเมตร  ทาบด้านนอกต่อจากแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  

ขอบบนทาบด้วยแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีทอง  กว้าง  ๘.๕  เซนติเมตร  พับขลิบริมเข้าด้านใน   

๑  เซนติเมตร  ด้านในท าด้วยผ้าหรือแพรสีแดงเลือดหมู  มีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  สีแดง 

เลือดหมู  และสีทอง  กว้างแถบละ  ๓  เซนติเมตร  ระยะห่างระหว่างแถบ  ๓  เซนติเมตร  เย็บติด 

ทาบขวางถัดจากปลายขอบบนด้านหลัง 

 ให้มีสายสร้อยประกอบครุยประจ าต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี   

ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีทอง  วงรี  กว้าง  ๒  เซนติเมตร  สูง  ๒.๕  เซนติเมตร   

ร้อยเรียงเป็นเส้น  กึ่ งกลางสายสร้อยมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะสีทอง  วงรี    

กว้าง  ๔  เซนติเมตร  สูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับระหว่างไหล่ทั้งสองข้าง 
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(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัย  เช่นเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  เว้นแต่  

ไม่มีสายสร้อยประดับ  และมีตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยท าด้วยโลหะฉลุสีทอง  วงรี  กว้าง  ๒.๗  เซนติเมตร  

สูง  ๓.๘  เซนติเมตร  ประดับบนแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีทองด้านหน้าอกทั้งสองข้าง 

(๓) รองอธิการบด ี ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อ านวยการส านักงานอธกิารบดี  ผู้อ านวยการส านักงาน 

วิทยาเขต  คณบดี  รองคณบดี  หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ ออย่างอื่นที่มีฐานะ 

เทียบเท่าคณะ  รองหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ   

และผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง  

เช่นเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เว้นแต่แถบก ามะหยี่หรือสักหลาดด้านหน้าครุยทั้งสองข้าง 

เป็นก ามะหยี่หรือสักหลาดสีแดงเลือดหมู  กว้าง  ๔  เซนติเมตร  และถัดจากแถบก ามะหยี่หรือสักหลาด 

สีแดงเลือดหมูออกไปมีแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  กว้าง  ๒.๕  เซนติเมตร  เย็บติดเป็นสาบ 

ตลอดด้านหน้าทั้งสองข้าง  และแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดตอนกลางแขนทั้งสองข้างเป็นสีแดงเลือดหมู 

(๔) คณาจารย์  เช่นเดียวกับผู้บริหารใน  (๓)  เว้นแต่แถบก ามะหยี่หรือสักหลาดตอนกลาง

แขนทั้งสองข้างเป็นสีเงิน  และขอบบนของผ้าคล้องคอเป็นแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเงิน  และด้านใน

ของผ้าคล้องคอเป็นแถบก ามะหยี่หรือสักหลาดสีเขียว  สีแดงเลือดหมู  และสีเงิน 

มาตรา ๘ สีประจ าสาขาวิชา  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี สีฟ้า 

(๒) สาขาวิชาครุศาสตร์ สีม่วง 

(๓) สาขาวิชาเทคโนโลยี สีแดงเลือดหมู 

(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์ สีขาว 

(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สีม่วงอ่อน 

(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สีชมพ ู

(๗) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สีเทา 

(๘) สาขาวิชารัฐศาสตร์ สีแดง 

(๙) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สีเหลือง 

(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สีแสด 
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มาตรา ๙ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจัดท าครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และ 

ครุยประจ าต าแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  

รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้   
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ได้เปิดสอนสาขาวิชานิเทศศาสตร์  และสาขาวิชารัฐศาสตร์เพ่ิมขึ้น  และก าหนดให้มีปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา  และสีประจ าสาขาวิชาส าหรับสาขาวิชาดังกล่าว  รวมทั้งแก้ไขลักษณะครุยวิทยฐานะ   
ครุยประจ าต าแหน่ง  และเครื่องหมายประกอบครุยประจ าต าแหน่งของนายกสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย  และผู้บริหาร  และก าหนดให้มีครุยประจ าต าแหน่งของคณาจารย์เพ่ิมข้ึน  ตลอดจนได้แก้ไข 
เข็มวิทยฐานะ  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิ ชา   
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางเสียใหม่  เพ่ือความสะดวก
ในการใช้กฎหมาย  และโดยที่มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๐  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  บัญญัติว่า  การก าหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด  และจะใช้อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  และการก าหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ   
เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจ าต าแหน่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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