
 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เร่ือง  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๒)  มาตรา  ๖๑  วรรคสอง  และมาตรา  ๖๕  วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๐  มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง  ปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอ

สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ขอ ๓ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชาการจัดการ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “การจัดการมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “การจัดการบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กจ.บ.” 

(๒) สาขาวชิาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “บัญชีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บช.บ.” 

(๓) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “การแพทยแผนไทยประยุกตดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พท.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พท.ม.” 
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 (ค) ตรี  เรียกวา  “การแพทยแผนไทยประยุกต”  ใชอักษรยอ  “พท.บ.” 

(๔) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “การศึกษามหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “การศึกษาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “กศ.บ.” 

(๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

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

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

 (ค) ตรี  เรียกวา  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ทล.บ.” 

(๖) สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามชั้นคือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “น.บ.” 

(๗) สาขาวิชานิเทศศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “นศ.บ.” 

(๘) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “บธ.บ.” 
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(๙) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พย.บ.” 
(๑๐) สาขาวิชาแพทยศาสตร  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.ด.” 
 (ข) ตรี  เรียกวา  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “พ.บ.” 
(๑๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.ด.”  หรือ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษยยอ  “รป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “รป.บ.” 
(๑๒) สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.ม. 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ร.บ.” 
(๑๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตรพื้นฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วท.บ.” 
(๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ด.”  หรือ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “วศ.บ.” 
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(๑๕) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก   เ รียกวา   “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศป .ด .”  หรือ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

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

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

(๑๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศศ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

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

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

(๑๗) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ด.”  หรือ  “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ศ.บ.” 

(๑๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

 (ก) เอก   เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ด.”  หรือ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ปร.ด.” 

 (ข) โท  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.ม.” 

 (ค) ตรี  เรียกวา  “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต”  ใชอักษรยอ  “ส.บ.” 

ขอ ๔ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา  มีส่ีชั้น  คือ 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต  ทําดวยผาหรือแพรสีดํา  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ

หลังจีบ  ตัวเส้ือผาอกตลอดมีแถบผาสีประจําคณะกวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบริมเส้ือดานหนาโดยตลอด  

แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  ตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบผา  สีประจําคณะกวาง  ๖  เซนติเมตร   

ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลมจํานวนสามแถบติดขวางเรียงกัน  ระยะหาง   

๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือแพรสีทอง  มีแถบทําดวยผาตวนหรือแพรสีเทากวาง  
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๑๐  เซนติเมตรทาบขวาง  ดานนอกเปนผาสีประจําคณะมีแถบผาสีเทากวาง  ๑๐  เซนติเมตรทาบขอบบน

และมีแพรสีทองเขมกวาง  ๒  เซนติเมตรขลิบริมขอบลาง  ประกอบดวยหมวกแผนส่ีเหลี่ยมจัตุรัส 

ยาวดานละ  ๒๔  เซนติเมตรทําดวยผาหรือแพรสีดํามีพูหอยสีประจําคณะ 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต  แตตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบผาสี

ประจําคณะกวาง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลมจํานวนสองแถบ  

ติดขวางเรียงกัน  ระยะหาง  ๓  เซนติเมตร 

(๓) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต  แตตลอดกลางแขนทั้งสองขาง

มีแถบผาสีประจําคณะกวาง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตรปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม

จํานวนหนึ่งแถบ 

(๔) ครุยบัณฑิต  เชนเดียวกับครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต  แตไมมีแถบผาสีประจําคณะ   

ทาบริมเส้ือดานหนาโดยตลอด  และตลอดกลางแขนทั้งสองขางไมมีแถบผาสีประจําคณะ 

ขอ ๕ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา  มีลักษณะเปนรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา   

สูง  ๕  เซนติเมตร  ทําดวยโลหะสีเงิน  ดานหลังจารึกอักษรยอชื่อปริญญา 

ขอ ๖ ครุยประจําตําแหนงและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหนงของนายกสภา

มหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  ผูบริหาร  และ

คณาจารยของมหาวิทยาลัยบูรพามีดังนี้ 

(๑) นายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวทิยาลัยและอธิการบดี  เปนครุยทําดวยผาหรือ

แพรสีเทา  เย็บเปนเส้ือคลุมยาวเหนือขอเทาพอประมาณ  หลังจีบ  ตัวเส้ือผาอกตลอดมีแถบผาสีทอง 

กวาง  ๑๐  เซนติเมตรทาบริมเส้ือดานหนาโดยตลอด  แขนกวาง  ยาวตกขอมือ  ตลอดกลางแขนทั้งสองขาง

มีแถบผาสีทอง  กวาง  ๖  เซนติเมตร  ยาว  ๔๒  เซนติเมตร  ปลายแถบทั้งสองขางเปนมุมแหลม 

จํานวนสามแถบติดขวางเรียงกัน  ระยะหาง  ๓  เซนติเมตร  มีผาคลองคอดานในทําดวยผาตวนหรือ 

แพรสีทอง  มีแถบทําดวยผาตวนหรือแพรสีเทากวาง  ๑๐  เซนติเมตรทาบขวาง  ดานนอกเปนผาสีเทาเขม

มีแถบผาสีทองกวาง  ๑๐  เซนติเมตร  ทาบขอบบน  และมีแพรสีทองเขมกวาง  ๒  เซนติเมตร  ขลิบริม

ขอบลาง  มีเข็มตรามหาวิทยาลัยบูรพาทําดวยโลหะสีทองสูง  ๕  เซนติเมตร  ประดับตรงกลางแถบผา

ดานหนาทั้งสองขาง  มีสายสรอยทําดวยโลหะสีทองใชคลองประดับระหวางไหลทั้งสองขางจํานวน 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

สองเสนสําหรับนายกสภามหาวิทยาลัย  และหนึ่งเสนสําหรับอุปนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี  

ประกอบดวยหมวกแผนแปดเหลี่ยมทําดวยผาหรือแพรสีดํามีพูหอยสีทอง 

(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชนเดียวกับนายกสภามหาวิทยาลัย   อุปนายกสภา

มหาวิทยาลัยและอธิการบดี  แตเข็มตรามหาวิทยาลัยทําดวยโลหะสีเงินสูง  ๕  เซนติเมตร  และตัวเส้ือ 

ไมมีสายสรอยประดับ 

(๓) ผูบริหาร  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบผา

สีทองสองแถบ 

(๔) คณาจารย  เชนเดียวกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยแตตลอดกลางแขนทั้งสองขางมีแถบ

ผาสีทองหนึ่งแถบ 

ขอ ๗ สีประจํามหาวิทยาลัยและสีประจําคณะ  มีดังนี้ 

(๑) มหาวิทยาลัย     สีเทาและสีทอง 

(๒) คณะการจัดการและการทองเที่ยว  สีน้ําตาล 

(๓) คณะการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร  สีเขียวมะกอก 

(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร   สีเหลืองขาวโพด 

(๕) คณะเทคโนโลยีทางทะเล   สีน้ําเงิน 

(๖) คณะพยาบาลศาสตร    สีเหลืองสม 

(๗) คณะแพทยศาสตร    สีเขียวเขม 

(๘) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สีขาวและสีมวง 

(๙) คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร   สีแดงเลือดนก 

(๑๐) คณะโลจิสติกส     สีคราม 

(๑๑) คณะวิทยาศาสตร    สีเหลือง 

(๑๒) คณะวิทยาศาสตรการกีฬา   สีเขียวสีขาวและสีเหลือง 

(๑๓) คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร  สีเหลืองและสีขาว 

(๑๔) คณะวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร  สีเหลืองและสีมวง 

(๑๕) คณะวิศวกรรมศาสตร    สีเลือดหมู 

(๑๖) คณะศิลปกรรมศาสตร    สีเขียว 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   สิงหาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑๗) คณะศึกษาศาสตร    สีฟา 

(๑๘) คณะสาธารณสุขศาสตร    สีชมพูอมสม 

(๑๙) คณะอัญมณี     สีแดงสด 

(๒๐) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ   สีขาว 

(๒๑) วิทยาลัยนานาชาติ    สีแดงและสีขาว 

(๒๒) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร    สีเหลืองและสีฟา 

(๒๓) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา สีมวง 

ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหนง 

ตามประกาศนี้ข้ึนไวเปนตัวอยาง 

ขอ ๙ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามประกาศนี้   
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
มีชัย  ฤชุพนัธุ 

นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 


