
 หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เร่ือง  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๖  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับมติสภาสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๔/๒๕๕๓  เมื่อวันที่   
๒๘  เมษายน  ๒๕๕๓  จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
เร่ือง  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๓ บรรดา   ประกาศ   ระเบียบ   หรือมติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล า 

เจาคุณทหารลาดกระบังที่ไดกําหนดไว  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
ขอ ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบันเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง  มีปริญญาสามชั้น  คือ   
 (ก) เอก  เรียกวา  “การวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ผ.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ผ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “การวางแผนภาคและเมืองบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ผ.บ.” 
(๒) สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “ครุศาสตรอุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.อ.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.อ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ค.อ.บ.” 
(๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 



 หนา   ๕๘ 
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(๔) สาขาวิชาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 

(๕) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   

 (ก) เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.บ.” 

(๖) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป.บ.” 

(๗) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.บ.” 

(๘) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   

 (ก) เอก  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “สถ.บ.” 

(๙) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “อส.บ.” 

ทั้งนี้  ใหระบุชื่อสาขาวิชาหรือวิชาเอกไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย  ถามี 
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ขอ ๕ ครุยวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   
มีสามชั้น  คือ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  เปนเส้ือคลุมผาทึบสีแดงเขม  ผาอกตลอด  มีสํารดรอบขอบ  พื้นสํารด
ทําดวยสักหลาดสีดํากวาง  ๑๐  เซนติเมตร  เวนระยะขอบนอก  ๐.๕  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง  
๔  เซนติเมตร  เวนระยะ  ๑  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  เวนระยะขอบใน   
๐.๕  เซนติเมตร  มีตราสถาบันทําดวยโลหะชุบทองสูง  ๔  เซนติเมตร  ติดบนสํารดดานหนาอกทั้งสองขาง  
และมีสํารดรอบแขน  ดังนี้ 

 (ก) ตนแขน  มีสํารดรอบแขน  พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํากวาง  ๕.๕  เซนติเมตร  
เวนระยะขอบลาง  ๐.๕  เซนติเมตร   มีแถบทองทาบกวาง  ๔   เซนติเมตร  เวนระยะขอบบน   
๑  เซนติเมตร 

 (ข) กลางแขน  มีสํารดรอบแขน  พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสีดํากวาง  ๗.๕  เซนติเมตร  
เวนระยะขอบลาง  ๐.๕  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง  ๔  เซนติเมตร  เวนระยะ  ๑  เซนติเมตร   
มีแถบทองทาบกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  เวนระยะขอบบน  ๐.๕  เซนติเมตร 

 (ค) ปลายแขน   มี สํารดรอบปลายแขน   พื้นสํารดทําดวยสักหลาดสี ดํากว าง   
๑๐  เซนติเมตร  เวนระยะขอบลาง  ๐.๕  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง  ๑.๕  เซนติเมตร  เวนระยะ  
๑  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง  ๔  เซนติเมตร  เวนระยะ  ๑  เซนติเมตร  มีแถบทองทาบกวาง   
๑.๕  เซนติเมตร  เวนระยะขอบบน  ๐.๕  เซนติเมตร 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แตไมมีสํารดที่ตนแขน 
(๓) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  แตไมมีสํารดที่กลางแขน 
ขอ ๖ เข็มวิทยฐานะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง   

มีลักษณะเปนรูปตราพระมหามงกุฎ  ทําดวยโลหะชุบทองสูง  ๕  เซนติเมตร  กวาง  ๓  เซนติเมตร  
ภายใตมหามงกุฎเปนแผนทึบ  ดานหนามีเลข  ๔  ดุนนูน  ดานหลังจารึกเลขประจํารุน  อักษรยอชื่อ
ปริญญาและปการศกึษาที่ไดรับปริญญา 

ขอ ๗ ใหสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  จัดทําครุยวิทยฐานะ
และเข็มวิทยฐานะตามประกาศนี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 


