
ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๔  

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

................................................................. 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็ม

วิทยฐานะใหครบถวน เหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ (๒) มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

มหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ ๔๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยปริญญาในสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ขอ ๒ ขอบังคับน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 

และเข็มวิทยฐานะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๔ ใหกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย ดังตอไปน้ี 

(๑) สาขาวิชาการจัดการ มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

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

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

(๒) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “กายอุปกรณศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กอ.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กอ.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “กอ.บ.” 

(๓) 0

๑ สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน มีปริญญาหน่ึงช้ัน คือ โท เรียกวา “การจัดการ

สาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สม.ม.” 

(๔) สาขาวิชาการบัญชี มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

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

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

                                                 
๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  
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(๕) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต  มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

 (ข) โท เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกตมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พทป.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พทป.บ.” 

(๖) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มีปริญญาสองช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.ด.” 

 (ข) ตรี เรียกวา “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ท.บ.” 

(๗) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ดศ.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ดศ.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “ดุริยางคศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ดศ.บ.” 

(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยี มีปริญญาหน่ึงช้ัน คือ ตรี เรียกวา “เทคโนโลยีบัณฑิต” ใชอักษรยอ 

“ทล.บ.” 

(๙) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

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

 (ค) ตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” ใชอักษรยอ “บธ.บ.” 

(๑๐) สาขาวิชาประชากรศาสตร มีปริญญาหน่ึงช้ัน คือ เอก เรียกวา “ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

ใชอักษรยอ “ปช.ด.” 

(๑๑) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พย.บ.” 

(๑๒) สาขาวิชาแพทยศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “แพทยศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “แพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “พ.บ.” 

(๑๓) สาขาวิชาเภสัชศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ภ.บ.” 
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(๑๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.ม.” 

 (ค) ตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “รป.บ.” 

(๑๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “วท.ด.” และ “ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” 

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

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

(๑๖) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

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

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

(๑๗) สาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สค.ด.”  

  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ปร.ด.” 

  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ด.” 

  “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ด.” 

 (ข) โท เรียกวา “สังคมศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สค.ม.” 

  “อักษรศาสตร มหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อ.ม.” 

  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศศ.ม.” 

  “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “ศษ.ม.” 

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

(๑๘) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร มีปริญญาสองช้ัน คือ 

 (ก) เอก เรียกวา “สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สพ.ด.” 

 (ข) ตรี เรียกวา “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต” ใชอักษรยอ “สพ.บ.” 

(๑๙) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร มีปริญญาสามช้ัน คือ 

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

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

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

(๒๐) สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก มีปริญญาหน่ึงช้ัน คือ โท เรียกวา “อายุรศาสตรเขตรอน

คลินิกมหาบัณฑิต” ใชอักษรยอ “อค.ม.” 

ทั้งน้ี หากมีสาขาหรือวิชาเอกใหระบุช่ือสาขาหรือวิชาเอกน้ันไวในวงเล็บตอทายปริญญาดวย 
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ขอ ๕ ครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย มีสามช้ัน ดังตอไปน้ี 

(๑) ครุยดุษฎีบัณฑิต ทําดวยผาหรือแพรสีดํา เย็บเปนเสื้อคลุมยาวเหนือขอเทาประมาณ ๑๕ 

เซนติเมตร หลังจีบ ตัวเสื้อผาอกตลอด มีแถบกํามะหยี่สีตามสีประจําสาขาวิชา กวาง ๑๒.๕ เซนติเมตร เย็บติดเปน

สาบตลอดดานหนาทั้งสองขางและโอบรอบคอเสื้อ ปลายแขนปลอยกวางยาวระดับขอมือ ตอนกลางแขนทั้งสอง

ขางมีแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจําสาขาวิชากวาง ๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร พับปลายแถบเปนมุมแหลม 

จํานวนสามแถบติดเรียงกัน ระยะหาง ๕ เซนติเมตร มีผาคลองคอยาว ๑๒๐ เซนติเมตร ดานนอกทําดวยผาหรือ

แพรสีดําเชนเดียวกับเสื้อ ดานในทําดวยผาหรือแพรสีน้ําเงิน และใหแลบเปนขลิบกวาง ๑ เซนติเมตร ประกอบดวย

หมวกแผนสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวดานละ ๒๕ เซนติเมตร ทําดวยผาหรือสักหลาดสีดํา มีพูทําดวยด้ินทองใหปลายหอย

พนปกหมวกพอสมควร 

(๒) ครุยมหาบัณฑิต เชนเดียวกับครุยดุษฎีบัณฑิต แตแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจําสาขาวิชาที่เย็บติด

เปนสาบกวาง ๗.๕ เซนติเมตร ตอนกลางแขนทั้งสองขางไมมีแถบกํามะหย่ี ผาคลองคอยาว ๑๐๕ เซนติเมตร 

หมวกมีพูทําดวยไหมสีดํา 

(๓) ครุยบัณฑิต เชนเดียวกับครุยมหาบัณฑิต แตแถบกํามะหย่ีสีตามสีประจําสาขาวิชาที่เย็บติดเปน

สาบกวาง ๕ เซนติเมตร ผาคลองคอยาว ๙๐ เซนติเมตร 

ขอ ๖ สีประจําสาขาวิชา มีดังตอไปน้ี 

(๑) สาขาวิชาการจัดการ      สีฟา 

(๒) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร     สีมวงออน 

(๓)1

๒ สาขาวิชาการจัดการสาธารณสุขมูลฐาน    สีสม 

(๔) สาขาวิชาการบัญชี      สีฟาออน 

(๕) สาขาวิชาการแพทยแผนไทยประยุกต    สีเทา 

(๖) สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร     สีเม็ดมะปราง 

(๗) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร      สีเขียวออน 

(๘) สาขาวิชาเทคโนโลยี      สีชมพูกลีบบัว 

(๙) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ      สีฟาเขม 

(๑๐) สาขาวิชาประชากรศาสตร     สีแดง 

(๑๑) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร     สีขาว 

(๑๒) สาขาวิชาแพทยศาสตร      สีเขียว 

(๑๓) สาขาวิชาเภสัชศาสตร      สีเขียวมะกอก 

(๑๔) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร     สีชมพูบานเย็น 

(๑๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตร 

 (ก) ทั่วไป       สีเหลืองทอง 

 (ข) วิชาพยาบาล      สีเหลืองแกมแดงออน 

 (ค) เฉพาะปรัชญาดุษฎีบัณฑิต     สีน้ําเงินเขม 

                                                 
๒ แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยมหิดล คร้ังที่ ๔๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖  



- ๕ - 

(๑๖) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร     สีแดงเลือดหม ู

(๑๗) สาขาวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร  สีชมพูแก 

(๑๘) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร     สีฟาหมน 

(๑๙) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร     สีชมพู 

(๒๐) สาขาวิชาอายุรศาสตรเขตรอนคลินิก    สีน้ําเงินแกมมวง 

ขอ ๗ เข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสําหรับผู ไดปริญญามีลักษณะเปนรูปวงกลมดุนนูน

เสนผาศูนยกลาง ๔ เซนติเมตร ทําดวยโลหะลงยา พ้ืนสีน้ําเงินแก มีอักษรดุนนูนสีทองตอนบนวา “อตฺตานํ อุปมํ กเร” 

และตอนลางวา “มหาวิทยาลัยมหิดล” คั่นดวยดอกประจํายามดุนนูนสีทองอยูในกรอบวงกลมดุนนูนสีทอง ตรงกลาง

มีรูปดุนนูนสีทองประกอบดวยอักษร “ม” อยูภายใตจักร ตรี และพระมหาพิชัยมงกุฏ 

ขอ ๘ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะตามขอบังคับน้ีขึ้นไวเปนตัวอยาง 

ขอ ๙ ใหนายกสภามหาวิทยาลัยรักษาการตามขอบังคับน้ี 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับน้ี ใหอธิการบดีมีอํานาจสั่งการใหปฏิบัติตามที่

เห็นสมควรและถือเปนที่สุด และใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบดวย 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

(ลงนาม) วิจารณ พานิช 

(ศาสตราจารย นายแพทยวิจารณ พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

_____________________ 

รวบรวมโดย งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย สํานักงานอธิการบดี  


	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. ๒๕๕๔  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

