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พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา
ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง
ของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ กับมาตรา ๓ วรรคสามและวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จ
วิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๓ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จ
วิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยการกําหนดชื่ อปริญญาและอักษรย่อในสาขาวิชาของผู้สําเร็ จ
วิชาการทหารจากโรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อในสาขาวิชาการทหารของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สถาบันการศึกษาวิชาการทหาร” หมายความว่า โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก
โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ โรงเรียนแผนที่
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารบก กองทั พ บก โรงเรี ย นเสนาธิ ก ารทหารเรื อ
กองทัพเรือ หรือโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร
และตําแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่ผู้บัญชาการของสถาบันการศึกษาวิชาการทหารแต่ละแห่งกําหนด
มาตรา ๕ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก ดังต่อไปนี้
(๑) 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.”
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
(๓) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
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(ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๖ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของโรงเรียนนายเรือ
กองทัพเรือ ดังต่อไปนี้
(๑) 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.”
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๗ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาของโรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
(๑) 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.”
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๘ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของโรงเรียนแผนที่
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังต่อไปนี้
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สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ
(๑) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” และ “ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.”
(๒) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.”
(๓) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๙ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ สําหรับสาขาวิชาของโรงเรียน
เสนาธิการทหารบก กองทัพบก ดังต่อไปนี้
สาขาวิ ช าศิ ล ปศาสตร์ มี ป ริ ญ ญาหนึ่ ง ชั้ น คื อ โท เรี ย กว่ า “ศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต ”
ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.”
ทั้งนี้ หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย
มาตรา ๑๐ ครุยวิทยฐานะของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร มีดังต่อไปนี้
(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทําด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอดยาวคลุมเข่า
มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํ า รดรอบขอบและสํ า รดปลายแขน พื้ น สํ า รดทํ า ด้ ว ยผ้ า สั ก หลาดตามสี ป ระจํ า
สถาบั นการศึกษาวิ ชาการทหารแต่ละแห่ ง กว้า ง ๙ เซนติเมตร มีแ ถบสี ทอง กว้าง ๒ เซนติ เมตร
ที่ริ มทั้ ง สองข้ า ง เว้ น ระยะห่า ง ๐.๗ เซนติเ มตร ทั้ ง สองข้ าง ทาบแถบสี ท อง กว้ า ง ๑ เซนติ เมตร
ตอนกลางสํารดมีเส้นไหมกลมสีทอง กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร และมีตราสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษา
วิชาการทหารแต่ละแห่ง ทําด้วยโลหะ สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํารดต้นแขน เป็นแถบสีทอง กว้าง ๓ เซนติเมตร จํานวนสามแถบติดเรียงกัน
ระยะห่างระหว่างแถบ ๒ เซนติเมตร
(๒) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้น สูง เช่นเดียวกับครุยดุษฎี บัณฑิต เว้นแต่สํารดต้น แขน
แถบกลาง กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
(๓) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่สํารดต้นแขนมีจํานวนสองแถบ
(๔) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่สํารดต้นแขนมีจํานวน
สองแถบ แถบบน กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
(๕) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่สํารดต้นแขนมีจํานวนหนึ่งแถบ
(๖) ครุยประกาศนียบัตร เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต เว้นแต่สํารดต้นแขนมีจํานวนหนึ่งแถบ
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
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มาตรา ๑๑ ครุยประจําตําแหน่งของสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร มีดังต่อไปนี้
(๑) นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร เป็นเสื้อคลุมแขนยาวทําด้วยผ้าโปร่งสีขาว ผ่าอกตลอด
ยาวคลุมเข่า มีสํารดรอบขอบ สํารดต้นแขน และสํารดปลายแขน ดังต่อไปนี้
(ก) สํารดรอบขอบและสํารดปลายแขน พื้นสํารดทําด้วยผ้าสักหลาดสีดํา กว้าง ๙ เซนติเมตร
มีแถบสีทอง กว้าง ๒ เซนติเมตร ที่ริมทั้งสองข้าง เว้นระยะห่าง ๐.๗ เซนติเมตร ทั้งสองข้าง ทาบแถบสีทอง
กว้าง ๑ เซนติเมตร ตอนกลางสํารดมีเส้นไหมกลมสีทอง กว้าง ๐.๒ เซนติเมตร และมีตราสภาการศึกษา
วิชาการทหาร ทําด้วยโลหะ สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(ข) สํ า รดต้ น แขน เป็ น แถบสี ท อง กว้ า ง ๓ เซนติ เ มตร จํ า นวนห้ า แถบติ ด เรี ย งกั น
ระยะห่างระหว่างแถบ ๑.๕ เซนติเมตร
(๒) อุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหารและกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหาร เช่นเดียวกับ
นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร เว้นแต่สํารดต้นแขนมีจํานวนสี่แถบ
(๓) ผู้บริหาร เช่นเดียวกับอุปนายกสภาการศึกษาวิชาการทหารและกรรมการสภาการศึกษา
วิชาการทหาร เว้นแต่ไม่มีตราสภาการศึกษาวิชาการทหาร และมีตราสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษา
วิชาการทหารแต่ละแห่ง ทําด้วยโลหะ สูง ๕ เซนติเมตร ติดบนสํารดรอบขอบด้านหน้าอกทั้งสองข้าง
(๔) คณาจารย์ประจํา เช่นเดียวกับผู้บริหาร เว้นแต่สํารดต้นแขนเป็นแถบสีทองตามชั้นของ
วิทยฐานะ ระยะห่างระหว่างแถบ ๑.๕ เซนติเมตร
มาตรา ๑๒ สีประจําสถาบันการศึกษาวิชาการทหาร มีดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก
สีแดง
(๒) โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ
สีน้ําเงินแก่
(๓) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศ สีฟ้า
(๔) โรงเรียนแผนที่ กองบัญชาการกองทัพไทย
สีเขียว
(๕) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
สีแดง
(๖) โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ กองทัพเรือ
สีน้ําเงินแก่
(๗) โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ
สีฟ้า
มาตรา ๑๓ ให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทําครุยวิทยฐานะ
และครุยประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้เป็นตัวอย่าง
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๐๙ ก
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๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมาตรา ๓ วรรคสามและวรรคห้า
แห่งพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๓ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะ
ผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติว่า การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใช้
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร และการกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครุยวิทยฐานะ
ครุยประจําตําแหน่ง และเข็มวิทยฐานะ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

