
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
 เรื่อง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๑1 

-------------------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒)  มาตรา ๖๑ วรรคสอง และมาตรา ๖๕ วรรคสอง       
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.  ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ   ๑    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา                  
พ.ศ. ๒๕๕๑” 

ข้อ   ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ   ๓   ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา  

ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชาการจัดการ มีปริญญาสามชั้น คือ 

 (ก) เอก  เรียกว่า  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กจ.ด.” หรือ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
 (ข) โท เรียกว่า “การจัดการมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กจ.ม.” 
 (ค) ตรี เรียกว่า “การจัดการบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กจ.บ.” 
 (๒) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “บัญชีดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ด.” หรือ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “บัญชีมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “บัญชีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บช.บ.” 
 (๓)2  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์  มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ 
“พทป.ด.” 
  (ข) โท  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “พทป.ม.” 
  (ค) ตรี  เรียกว่า  “การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “พทป.บ.”   
 (๔) สาขาวิชาการศึกษา มีปริญญาสามชั้น คือ 

  (ก) เอก เรียกว่า “การศึกษาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
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  ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวบรวมโดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
2

  ข้อ  ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ ของ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

 

๒  
 
  (ข) โท เรียกว่า “การศึกษามหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.ม.”  

  (ค) ตรี เรียกว่า “การศึกษาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กศ.บ.” 
 (๕) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ทล.บ.” 
 (๖) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “นิติศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิติศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “น.บ.” 
 (๗) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “นิเทศศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “นศ.บ.” 
 (๘) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ด.” หรือ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “บธ.บ.” 
 (๙) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พย.บ.”     
 (๑๐) สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มีปริญญาสองชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.ด.” 
  (ข) ตรี เรียกว่า “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พ.บ.” 
 (๑๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษยย่อ “รป.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “รป.บ.” 
 (๑๒) สาขาวิชารัฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ด.”  
  (ข) โท เรียกว่า “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “รัฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ร.บ.” 



 

 

๓  
 
 (๑๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “วิทยาศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วท.บ.” 
 (๑๔) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ  
  (ก) เอก เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “วศ.บ.” 
 (๑๕) สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก  เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ด.” หรือ 
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” 
 (๑๖) สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ด.” หรือ       
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศศ.บ.” 
 (๑๗) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ด.” หรือ  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศ.บ.” 
 (๑๘) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก) เอก เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ด.” หรือ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ปร.ด.” 
  (ข) โท เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.ม.” 
  (ค) ตรี เรียกว่า “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ส.บ.” 
 (๑๙)3 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก)  เอก  เรียกว่า  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
  (ข)  โท  เรียกว่า  “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.ม.” 
  (ค)  ตรี  เรียกว่า  “เภสัชศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ภ.บ.”   
 
                                                 
3

  ข้อ  ๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๔  ของ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

 

๔  
 
 (๒๐)4 สาขาวิชากายภาพบําบัด  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
  (ก)   เอก  เรียกว่า  “กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “กภ.ด.”  
  (ข)   โท  เรียกว่า  “กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กภ.ม.” 
  (ค)   ตรี  เรียกว่า  “กายภาพบําบัดบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กภ.บ.”   
 (๒๑)5 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มีปริญญาสามชั้น คือ 
  (ก)  เอก เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ด.” 
  (ข)  โท เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.ม.” 
  (ค)  ตรี เรียกว่า “การแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “พท.บ.”  

ข้อ   ๔    ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสี่ชั้น คือ 
  (๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือข้อเท้าพอประมาณ 
หลังจีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีแถบผ้าสีประจําคณะกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบริมเสื้อด้านหน้าโดยตลอด  
แขนกว้าง ยาวตกข้อมือ ตลอดกลางแขนท้ังสองข้างมีแถบผ้า สีประจําคณะกว้าง  ๖  เซนติเมตร  
ยาว ๔๒ เซนติเมตร ปลายแถบท้ังสองข้างเป็นมุมแหลมจํานวนสามแถบติดขวางเรียงกัน ระยะห่าง  
๓ เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอด้านในทําด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีทอง มีแถบทําด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเทากว้าง 
๑๐ เซนติเมตรทาบขวาง ด้านนอกเป็นผ้าสีประจําคณะมีแถบผ้าสีเทากว้าง ๑๐ เซนติเมตรทาบขอบบน 
และมีแพรสีทองเข้มกว้าง ๒ เซนติเมตรขลิบริมขอบล่าง ประกอบด้วยหมวกแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ยาวด้านละ  ๒๔ เซนติเมตรทําด้วยผ้าหรือแพรสีดํามีพู่ห้อยสีประจําคณะ 
  (๒) ครุยมหาบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แต่ตลอดกลางแขนท้ังสองข้างมีแถบ 
ผ้าสีประจําคณะกว้าง ๖ เซนติเมตร ยาว ๔๒ เซนติเมตร ปลายแถบท้ังสองข้างเป็นมุมแหลมจํานวนสองแถบ          
ติดขวางเรียงกัน ระยะห่าง ๓ เซนติเมตร 
 (๓) ครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แต่ตลอดกลางแขน              
ท้ังสองข้างมีแถบผ้าสีประจําคณะกว้าง  ๖ เซนติเมตร ยาว ๔๒  เซนติเมตรปลายแถบท้ังสองข้างเป็นมุมแหลม
จํานวนหนึ่งแถบ   
 (๔) ครุยบัณฑิต เช่นเดียวกับครุยประกาศนียบัตรบัณฑิต แต่ไม่มีแถบผ้าสีประจําคณะ          
ทาบริมเสื้อด้านหน้าโดยตลอด และตลอดกลางแขนท้ังสองข้างไม่มีแถบผ้าสีประจําคณะ 

ข้อ   ๕   เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยบูรพา มีลักษณะเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยบูรพา    
สูง ๕  เซนติเมตร ทําด้วยโลหะสีเงิน ด้านหลังจารึกอักษรย่อชื่อปริญญา 
 ข้อ  ๖6  ครุยประจําตําแหน่งและเครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่งของนายก
สภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี ผู้บริหาร และ
คณาจารย์ประจําเต็มเวลาของมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย 
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  ข้อ  ๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓  ของ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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  ข้อ  ๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓  ของ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
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 ข้อ ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ 



 

 

๕  
 
   ๖.๑   ครุยประจําตําแหน่งทําด้วยผ้าหรือแพรสีเทา เย็บเป็นเสื้อคลุมยาวเหนือ 
ข้อเท้าพอประมาณ หลังจีบ ตัวเสื้อผ่าอกตลอดมีแถบผ้าสีทองกว้าง ๑๐ เซนติเมตร ทาบริมเสื้อด้านหน้า
โดยตลอด แขนกว้าง ยาวตกข้อมือ ตลอดกลางแขนท้ังสองข้างมีแถบผ้าสีทอง กว้าง ๖ เซนติเมตร  
ยาว ๔๒ เซนติเมตร ปลายแถบท้ังสองข้างเป็นมุมแหลมจํานวนสามแถบติดขวางเรียงกัน ระยะห่าง  
๓ เซนติเมตร มีผ้าคล้องคอด้านในทําด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีทองมีแถบทําด้วยผ้าต่วนหรือแพรสีเทากว้าง 
๑๐ เซนติเมตรทาบขวาง ด้านนอกเป็นผ้าสีเทาเข้ม มีแถบผ้าสีทองกว้าง  ๑๐ เซนติเมตร ทาบขอบบน 
และมีแพรสีทองเข้มกว้าง ๒ เซนติเมตร ขลิบริมขอบล่าง และมีหมวกแผ่นแปดเหลี่ยมทําด้วยผ้าหรือ 
แพรสีดํามีพู่ห้อยสีทอง 
  ๖.๒  เครื่องหมายประกอบครุยประจําตําแหน่ง 
   ๖.๒.๑  สายสร้อย 
    (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัยมีสายสร้อยทําด้วยโลหะสีทอง 
ใช้คล้องประดับระหว่างไหล่ท้ังสองข้างจํานวนสองเส้น 
    (๒)  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี มีสายสร้อย
ทําด้วยโลหะสีทองใช้คล้องประดับระหว่างไหล่ท้ังสองข้างจํานวนหนึ่งเส้น 
   ๖.๒.๒  เข็มตรามหาวิทยาลัย  ประดับตามตําแหน่ง ดังนี้ 
    (๑)  นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยบูรพาทําด้วยโลหะสีทองสูง ๕ 
เซนติเมตร ตรงกลางแถบผ้าด้านหน้าท้ังสองข้าง 
    (๒)  ผู้บริหารตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัยทําด้วยโลหะสีเงินสูง ๕ เซนติเมตร  
ตรงกลางแถบผ้าด้านหน้าท้ังสองข้าง 
    (๓)  คณาจารย์ประจําเต็มเวลา ประดับเข็มตรามหาวิทยาลัย 
ทําด้วยโลหะสีเงินสูง ๕ เซนติเมตร ตรงกลางแถบผ้าด้านหน้าข้างขวาหนึ่งข้าง 

ข้อ   ๗    สีประจํามหาวิทยาลัยและสีประจําคณะ มีดังนี้ 
(๑) มหาวิทยาลัย     สีเทาและสีทอง 
(๒) คณะการจัดการและการท่องเท่ียว    สีน้ําตาล 
(๓) คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร   สีเขียวมะกอก 
(๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร    สีเหลืองข้าวโพด 
(๕) คณะเทคโนโลยีทางทะเล    สีน้ําเงิน 
(๖) คณะพยาบาลศาสตร์    สีเหลืองส้ม 
(๗) คณะแพทยศาสตร์     สีเขียวเข้ม 
(๘) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สีขาวและสีม่วง 
(๙) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์    สีแดงเลือดนก 

(๑๐) คณะโลจิสติกส์     สีคราม  
(๑๑) คณะวิทยาศาสตร์     สีเหลือง 
(๑๒) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา    สีเขียวสีขาวและสีเหลือง 
(๑๓) คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์   สีเหลืองและสีขาว 



 

 

๖  
 
(๑๔) คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์    สีเหลืองและสีม่วง 
(๑๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์    สีเลือดหมู 
(๑๖) คณะศิลปกรรมศาสตร์    สีเขียว 
(๑๗) คณะศึกษาศาสตร์     สีฟ้า 
(๑๘) คณะสาธารณสุขศาสตร์    สีชมพูอมส้ม 
(๑๙) คณะอัญมณี      สีแดงสด 
(๒๐) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ    สีขาว 
(๒๑) วิทยาลัยนานาชาติ     สีแดงและสีขาว 
(๒๒) วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์    สีเหลืองและสีฟ้า 
(๒๓) วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  สีม่วง 
(๒๔)7 คณะสหเวชศาสตร์      สีน้ําเงิน และสีขาว 
(๒๕)8 คณะเภสัชศาสตร์        สีเขียวมะกอกเข้ม 
(๒๖)9 คณะวิทยาการสารสนเทศ      สีเทาเงิน และสีน้ําเงิน 
(๒๗)10คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์      สีชมพู 
 ข้อ   ๘   ให้มหาวิทยาลัยบูรพาจัดทําครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง 

ตามประกาศนี้ข้ึนไว้เป็นตัวอย่าง 
 ข้อ   ๙   ให้นายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามประกาศนี้    
 
    ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๔   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 
 
     (ลงชื่อ)           มีชัย  ฤชุพันธุ์ 
                     (นายมีชัย   ฤชุพันธุ์) 
                นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
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 ข้อ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ข้อ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ข้อ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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 ข้อ ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ ๕ ของประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา  เร่ือง   ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่ง ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 

 

๗  
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  รวมจํานวน ๕ ฉบับ 
 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒   
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕  
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕   


