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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหการกําหนดชื่อปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาเปน ระบบและสอดคลองกับแนวทาง
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา ในการประชุ มครั้ง ที่ ๓/๒๕๔๘ วัน ที่ ๑๐ มี น าคม ๒๕๔๘ ครั้ งที่ ๑/ ๒๕๔๙
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใ ชประกาศกระทรวงนี้เปน แนวทางในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี โท และเอก ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอ
สําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือสถาบัน อุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว า ด ว ยปริ ญ ญาในสาขาวิ ช า และอั ก ษรย อ สํ า หรั บ สาขาวิ ช า ให ใ ช ชื่ อ ปริ ญ ญาตามหลั ก เกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้
ขอ ๔ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา แบงเปน ๔ ประเภท ดังนี้
๔.๑ ปริญญาศิลปศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ เปนหลัก ใหใชชอื่ ปริญญาวา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) และศิลปศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Arts) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) กลุมสาขาวิชา
ที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
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๔.๑.๑ กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร (Humanities)
(๑) สาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา อาทิ พุทธศาสตร พุทธศาสนศึกษา
ศาสนาเปรียบเทียบ
(๒) สาขาวิชาภาษา วรรณคดี อาทิ ภาษาศาสตร ภาษาไทย ภาษาบาลีและ
สันสกฤต จารึกภาษาไทย การแปล วรรณคดีไทย วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีเปรียบเทียบ
(๓) สาขาวิชาประวัติศาสตร โบราณคดี อาทิ โบราณคดี ประวัติศาสตร
(๔) สาขาวิชาศิลปะ วัฒนธรรม อาทิ วัฒนธรรมศึกษา อารยธรรมศึกษา
๔.๑.๒ กลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร (Social Sciences)
(๑) สาขาวิชาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร (Social and Behavioral
Science) อาทิ ประชากรศาสตร ภูมิภาคศึกษา พฤติกรรมศาสตร
(๒) สาขาวิชาการจัดการ (Management) อาทิ การจัดการ บริหารสถาบัน
การพาณิชย การเลขานุการ
(๓) สาขาวิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศ (Mass Communication and
Information) อาทิ ภาพยนตร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น การโฆษณา การประชาสัมพัน ธ
วารสารศาสตร การพิพิธภัณฑ บรรณารักษศาสตร
(๔) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร (Home Economics) อาทิ อาหารและโภชนาการ
เสื้อผาและสิ่งทอ ผาและเครื่องแตงกาย ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คหกรรมศิลป การอบรมเลี้ยงดูเด็ก
(๕) สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (Service Industries) อาทิ การภัตตาคาร
การโรงแรม การทองเที่ยว อุตสาหกรรมบริการดานตาง ๆ
๔.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิ ตศาสตร โดยมุงศึ กษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิ ช านั้น ๆ เปน หลั ก
ใหใชชื่อปริญญาวา วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of
Science) และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of
Philosophy) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้ คือ
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๔.๒.๑ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ (Natural Sciences)
(๑) สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (Life Sciences) อาทิ ชีววิทยา ชีวเคมี
ชีวฟสิกส จุลชีววิทยา พิษวิทยา พฤกษศาสตร สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร
(๒) สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ (Physical Sciences) อาทิ เคมี ฟสิกส
ดาราศาสตร ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส ภูมิศาสตรกายภาพ สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา
(๓) สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ (Mathematics and Statistics) อาทิ
คณิตศาสตร การวิจัยดําเนินงาน สถิติ คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Science)
(๔) สาขาวิชาคอมพิวเตอร (Computing) อาทิ วิทยาการคอมพิวเตอร
๔.๒.๒ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Sciences)
(๑) สาขาวิชาเกษตรศาสตร (Agriculture) อาทิ ปฐพีศาสตร ประมง พืชศาสตร
วิทยาศาสตรการอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร วนผลิตภัณฑ วนศาสตร สัตวบาล สัตวศาสตร
(๒) สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental
Sciences and Natural Resources) อาทิ การจัดการสิ่งแวดลอม วิทยาการสิ่งแวดลอม
(๓) สาขาวิชาวิทยาศาสตรการแพทย (Medical Sciences) อาทิ กายวิภาคศาสตร
นิติเวชศาสตร เวชนิทัศน สรีรวิทยา
(๔) สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (Public Health) อาทิ การสาธารณสุขทั่วไป
การสงเสริมสุขภาพ สาธารณสุขมูลฐาน สุขศึกษา
(๕) สาขาวิชาวิทยาศาสตรประยุกตอื่น ๆ (Other Applied Sciences)
๔.๓ ปริญญาวิช าชี พ สาขาวิ ช าที่ใ ชชื่อปริญญานี้เนน การศึ กษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย ขององคกรวิชาชีพ หรือสาขาวิช าที่ไมไดกําหนดใหมีองคกรวิช าชีพ
หรือกฎหมายรองรับ แตมีลักษณะเปนวิชาชีพ
๔.๓.๑ กลุมสาขาวิชาที่ตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญา
ใหใชตามสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เปนหลักในทุกระดับปริญญา (บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต)
สําหรับระดับปริญญาเอกอาจกําหนดชื่อปริญญาเปน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตก็ได กลุมสาขาวิชาที่ใ ชชื่อ
ปริญญานี้ คือ
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(๑) สาขาวิชากายภาพบําบัด (Physical Therapy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา กายภาพบําบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy)
(๒) สาขาวิชาการบัญชี (Accountancy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy)
(๓) สาขาวิชาการแพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) ใหใชชื่อ
ปริญญาในระดับปริญญาตรีวา การแพทยแผนไทยบัณฑิต (Bachelor of Thai Traditional Medicine)
การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
(๔) สาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร (Dentistry) ให ใ ช ชื่ อปริ ญญาในระดั บ
ปริญญาตรีวา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
(๕) สาขาวิช าเทคนิคการแพทย (Medical Technology) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา เทคนิคการแพทยบัณฑิต (Bachelor of Medical Technology)
(๖) สาขาวิช านิติศ าสตร (Laws) ใหใ ชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
นิติศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Laws)
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (Nursing Science) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science)
(๘) สาขาวิชาแพทยศาสตร (Medicine) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
(๙) สาขาวิชาเภสัชศาสตร (Pharmacy) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
เภสัชศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Pharmacy) หรือ Doctor of Pharmacy สําหรับหลักสูตร ๖ ป
(๑๐) สาขาวิช าวิศ วกรรมศาสตร (Engineering) ใหใ ชชื่อปริญญาในระดับ
ปริ ญ ญาตรี ว า วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต (Bachelor of Engineering) อาทิ วิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมอุตสาหการ
(๑๑) สาขาวิชาศึกษาศาสตร (Education) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education)
(๑๒) สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) ใหใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา
สถาป ต ยกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต (Bachelor of Architecture) หรื อภู มิ ส ถาป ต ยกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
(Bachelor of Landscape Architecture)

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๑๓) สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร (Veterinary Medicine) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine)
๔.๓.๒ กลุม สาขาวิ ช าที่ ไม ไดกํ าหนดใหมีอ งค กรวิ ช าชี พ แต เป น ศาสตร
ในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือกึ่งวิชาชีพ การกําหนดชื่อปริญญาใหใชตามกลุมสาขาวิชาที่กําหนดตอไปนี้
(๑) สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป (Fine and Applied Arts) ใหใช
ชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา ศิลปบัณฑิต (Bachelor of Fine Arts) หรือศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Fine and Applied Arts) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาโทวา ศิลปมหาบัณฑิต หรือ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา ศิลปดุษฎีบัณฑิต หรือ
ศิลปกรรมศาสตรดุษ ฎีบั ณฑิต หรื อปรั ช ญาดุ ษฎี บัณฑิ ต อาทิ การถา ยรูป และการถายภาพยนตร
การละครหรือนาฏศาสตร จิตรกรรม ดุริยางคศาสตร ประติมากรรม
(๒) สาขาวิช าบริหารธุรกิจ (Business Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดั บ ปริ ญ ญาโทว า บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต และให ใ ช ชื่ อ ปริ ญ ญาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกว า
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(๓) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (Public Administration) ใหใชชื่อปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีวา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาโทวา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(๔) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (Economics) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรีวา
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics) ใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาโทวา เศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต และใหใ ชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกว า เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต
(๕) สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร (Social Work) ใหใชชื่อปริญญาใน
ระดับปริญญาตรีวา สังคมสงเคราะหศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Social work) ใหใชชื่อปริญญาใน
ระดับปริญญาโทวา สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
สังคมสงเคราะหศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๖) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร (Information Science) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาตรีวา สารสนเทศศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Information Science) ใหใชชื่อปริญญา
ในระดับปริญญาโทวา สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต และใหใชชื่อปริญญาในระดับปริญญาเอกวา
สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
๔.๔ ปริ ญญาทางเทคโนโลยี สาขาวิช าที่ ใ ช ชื่อ ปริญ ญานี้มี ลัก ษณะเป น การนํ า
วิทยาศาสตรประยุกตไปใชพัฒนาความรูและทักษะเชิงปฏิบัติการเฉพาะ เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน
ในด านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิ ช ยกรรม การศึก ษา เคหการและการดู แลรั กษาสุข ภาพ
และมีลักษณะเปนหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) เพื่อสรางความชํานาญการเฉพาะทาง
ใหใชเฉพาะระดับปริญญาตรี โดยใหใชชื่อวา เทคโนโลยีบัณฑิต (Bachelor of Technology) สําหรับ
ปริญญาโทและปริญญาเอก ใหใชชื่อปริญญาตามศาสตรที่เนนในการศึกษา เชน วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Science) หรือวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Science) กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้
ไดแก
(๑) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีท างการเกษตร (Agricultural Technology) อาทิ
เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว วนผลิตภัณฑ
(๒) กลุมสาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม (Engineering
Technology and Industrial Technology) อาทิ เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
ขอ ๕ ชื่อปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และอักษรยอปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ใหใชดังตอไปนี้
ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๑.ปริญญาศิลปศาสตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.ด.

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Bachelor of Arts
Master of Arts
Doctor of Arts

B.A.
M.A.
D.A.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
๒.ปริญญาวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
๓.ปริญญาสําหรับวิชาชีพ
๓.๑ สาขาวิชากายภาพบําบัด
๑) กายภาพบําบัดบัณฑิต
๒) กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต
๓) กายภาพบําบัดดุษฎีบัณฑิต
๓.๒ สาขาวิชาการบัญชี
๑) บัญชีบัณฑิต
๒) บัญชีมหาบัณฑิต
๓) บัญชีดุษฎีบณ
ั ฑิต
๓.๓ สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
๑) การแพทยแผนไทยบัณฑิต

ปร.ด.
วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.
ปร.ด.

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
หรือ
Doctor of Philosophy
Bachelor of Science
Master of Science
Doctor of Science
หรือ
Doctor of Philosophy

Ph.D.
B.S., B.Sc.
M.S., M.Sc.
D.S., D.Sc.
Ph.D.

กภ.บ. 1) Bachelor of Physical Therapy B.PT.
M.PT
กภ.ม. 2) Master of Physical Therapy
D.PT.
กภ.ด. 3) Doctor of Physical Therapy
บช.บ. 1) Bachelor of Accountancy
บช.ม. 2) Master of Accountancy
บช.ด. 3) Doctor of Accountancy

พท.บ. 1) Bachelor of Thai Traditional
Medicine
๒) การแพทยแผนไทยมหาบัณฑิต พท.ม. 2) Master of Thai Traditional
Medicine
๓) การแพทยแผนไทยดุษฎีบณ
ั ฑิต พท.ด. 3) Doctor of Thai Traditional
Medicine

B.Acc.
M.Acc.
D.Acc.
B.TM.
M.TM.
D.TM.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
และ ๑) การแพทยแผนไทยประยุกต
บัณฑิต
๒) การแพทยแผนไทยประยุกต
มหาบัณฑิต
๓) การแพทยแผนไทยประยุกต
ดุษฎีบัณฑิต
๓.๔ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
๑) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๕ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย
๑) เทคนิคการแพทยบัณฑิต
๒) เทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
๓) เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต
๓.๖ สาขาวิชานิติศาสตร
๑) นิติศาสตรบัณฑิต
๒) นิติศาสตรมหาบัณฑิต
๓) นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๓.๗ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร
๑) พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒) พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
๓) พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
๓.๘ สาขาวิชาแพทยศาสตร
๑) แพทยศาสตรบัณฑิต
๓.๙ สาขาวิชาเภสัชศาสตร
๑) เภสัชศาสตรบัณฑิต

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

พท.บ. 1) Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine
พท.ม. 2) Master of Applied Thai
Traditional Medicine
พท.ด. ๓) Doctor of Applied Thai
Traditional Medicine
ท.บ.

1) Doctor of Dental Surgery

B.TM.
M.TM.
D.TM.

D.D.S.

ทพ.บ. 1) Bachelor of Medical Technology B.MT.
ทพ.ม. 2) Master of Medical Technology M.MT.
ทพ.ด. 3) Doctor of Medical Technology D.MT.
น.บ.
น.ม.
น.ด.

1) Bachelor of Laws
2) Master of Laws
3) Doctor of Laws

LL.B.
LL.M.
LL.D.

พย.บ. 1) Bachelor of Nursing Science
พย.ม. 2) Master of Nursing Science
พย.ด. 3) Doctor of Nursing Science

B.N.S.
M.N.S.
D.N.S.

พ.บ.

1) Doctor of Medicine

M.D.

ภ.บ.

1) Bachelor of Pharmacy

B.Pharm.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๓.๑๐

๓.๑๑

๓.๑๒

และ

๓.๑๓

๒) เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ภ.ม.
๓) เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภ.ด.
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
๑) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.
๒) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม.
๓) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด.
สาขาวิชาศึกษาศาสตร
๑) ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศษ.บ.
๒) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม.
๓) ศึกษาศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต ศษ.ด.
สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
๑) สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถ.บ.
๒) สถาปตยกรรมศาสตร
สถ.ม.
มหาบัณฑิต
๓) สถาปตยกรรมศาสตร
สถ.ด.
ดุษฎีบัณฑิต
๑) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.บ.
บัณฑิต
๒) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.ม.
มหาบัณฑิต
๓) ภูมิสถาปตยกรรมศาสตร ภ.สถ.ด.
ดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร
๑) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ.

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
2) Master of Pharmacy
3) Doctor of Philosophy

M.Pharm.
Ph.D.

1) Bachelor of Engineering
2) Master of Engineering
3) Doctor of Engineering

B.Eng.
M.Eng.
D.Eng.

1) Bachelor of Education
2) Master of Education
3) Doctor of Education

B.Ed.
M.Ed.
Ed.D.,D.Ed.

1) Bachelor of Architecture
2) Master of Architecture

B.Arch.
M.Arch.

3) Doctor of Architecture

D.Arch.

1) Bachelor of Landscape
B.L.A.
Architecture
2) Master of Landscape Architecture M.L.A.
3) Doctor of Landscape Architecture D.L.A.

1) Doctor of Veterinary Medicine D.V.M.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๔. ปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพ
หรือกึ่งวิชาชีพ
๔.๑ สาขาวิชาทางวิจติ รศิลปและประยุกตศิลป
(Fine and Applied Arts)
๑) ศิลปบัณฑิต
ศล.บ.
หรือ ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศป.บ.

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

๒) ศิลปมหาบัณฑิต
หรือ ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ศล.ม.
ศป.ม.

๓) ศิลปดุษฎีบณ
ั ฑิต
หรือ ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
๔.๒ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
(Business Administration)
๑) บริหารธุรกิจบัณฑิต
๒) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
๓) บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
๔.๓ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
(Public Administration)
๑) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๒) รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

ศล.ด.
ศป.ด.
ปร.ด.

Bachelor of Fine Arts
หรือ Bachelor of Fine and
Applied Arts
Master of Fine Arts
หรือ Master of Fine and
Applied Arts
Doctor of Fine Arts หรือ
Doctor of Fine and Applied Arts
หรือ Doctor of Philosophy

B.F.A.

บธ.บ.
บธ.ม.
บธ.ด.
ปร.ด.

Bachelor of Business Administration
Master of Business Administration
Doctor of Business Administration
หรือ Doctor of Philosophy

B.B.A.
M.B.A.
D.B.A.
Ph.D.

รป.บ.
รป.ม.

Bachelor of Public Administration B.P.A.
Master of Public Administration
M.P.A.

M.F.A.

D.F.A.
Ph.D.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๓) รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต
รป.ด.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
๔.๔ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (Economics)
๑) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
๒) เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ศ.ม.
๓) เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศ.ด.
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
๔.๕ สาขาวิชาสังคมสงเคราะหศาสตร
(Social Work)
๑) สังคมสงเคราะหศาสตร
สส.บ.
บัณฑิต
๒) สังคมสงเคราะหศาสตร
สส.ม.
มหาบัณฑิต
๓) สังคมสงเคราะหศาสตร
สส.ด.
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.
๔.๖ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
๑) สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สท.บ.
๒) สารสนเทศศาสตร
สท.ม.
มหาบัณฑิต
๓) สารสนเทศศาสตร
สท.ด.
ดุษฎีบัณฑิต
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
Doctor of Public Administration
หรือ Doctor of Philosophy

D.P.A.
Ph.D.

Bachelor of Economics
Master of Economics
Doctor of Economics
หรือ Doctor of Philosophy

B.Econ.
M.Econ.
D.Econ.
Ph.D.

Bachelor of Social Work

B.S.W.

Master of Social Work

M.S.W.

Doctor of Social Work

D.S.W.

หรือ Doctor of Philosophy

Ph.D.

Bachelor of Information Science
Master of Information Science

B.I.S.
M.I.S.

Doctor of Information Science

D.I.S.

หรือ Doctor of Philosophy

Ph.D.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๕๔ ง

หนา ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)
๕. ปริญญาทางเทคโนโลยี
ใหใชเฉพาะระดับปริญญาตรี
โดยใชชื่อวา เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
สําหรับปริญญาโทและปริญญาเอก
ใหใชชื่อปริญญาตามศาสตรที่เนน
การศึกษาทั้งปริญญาภาษาไทย
และปริญญาภาษาอังกฤษ

ทล.บ.

๑ มิถุนายน ๒๕๔๙

ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก)

Bachelor of Technology

B.Tech.

ขอ ๖ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองกําหนด
ชื่อปริญญาที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

