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 เพื่อให้การก าหนดช่ือปริญญาของสถาบนัอุดมศึกษามีความเป็นสากล  เป็นระบบและให้
เกิดความสอดคล้องกนักบัแนวทางการจดัการศึกษาของประเทศไทย  ทบวงมหาวิทยาลยัจึงเห็นสมควร
ก าหนดหลกัเกณฑก์ารเรียกช่ือปริญญา  ระดบัปริญญาตรี โท และเอก  เป็น 4 ประเภท  ดงัน้ี 
 1. ปริญญาศิลปศาสตร์  สาขาวิชาท่ีใช้ช่ือปริญญาน้ีมีลกัษณะเน้นศาสตร์บริสุทธ์ิทางดา้น
ศิลปศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลกั  ให้ใช้ช่ือปริญญาวา่  ศิลป-
ศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of Arts)  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Arts)  และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(Doctor of Philosophy)  กลุ่มสาขาวชิาท่ีใชช่ื้อปริญญาน้ี คือ 
  1.1 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities)  อาทิ  การแปล  โบราณคดี  ประวติั-
ศาสตร์  ปรัชญา  ภาษาและวรรณคดี ภาษาศาสตร์ ศาสนาและเทววทิยา  เป็นตน้ 
  1.2 กลุ่มสาขาวชิาสังคมศาสตร์ (Social Sciences)  ไดแ้ก่ 
   (1) หมวดวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ (Social and Behavioural Sciences)  
อาทิ  จิตวิทยา  ประชากรศาสตร์  ภูมิภาคศึกษา  ภูมิศาสตร์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐ-
ศาสตร์   สังคมและพฤติกรรมศาสตร์  เป็นตน้ 
   (2) หมวดวชิาวทิยาการจัดการ  การบริหารพาณชิยการ  และการบริหารธุรกจิ 
(Management Science, Commercial and Business Administration) อาทิ  การจดัการบริหารธุรกิจ การ
บริหารรัฐกิจ  การบริหารสถาบนั  การบญัชี การพาณิชย ์การเลขานุการ  เป็นตน้ 
   (3) หมวดวิชาการส่ือสารมวลชนและสารนิเทศ (Mass Communication and 
Information)  อาทิ  การโทรทศัน์และวิทยุกระจายเสียง  การประชาสัมพนัธ์  การพิพิธภณัฑ์  นิเทศศาสตร์  
บรรณารักษศาสตร์  วารสารศาสตร์  สารนิเทศ  เป็นตน้ 
   (4) หมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ (Home  Economics)  อาทิ   การอาหารและ
โภชนาการ  คหกรรมศิลป์  เป็นตน้ 
   (5) หมวดวิชาธุรกิจบริการ (Service-Oriented Disciplines) อาทิ  การภตัตาคาร
และโรงแรม  ธุรกิจการท่องเท่ียว  ธุรกิจบริการดา้นต่าง ๆ เป็นตน้ 
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 2. ปริญญาวิทยาศาสตร์   สาขาวิชาท่ีใช้ช่ือปริญญาน้ีมีลักษณะเน้นศาสตร์ทางด้าน 
วิทยาศาสตร์โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ เป็นหลกั  ให้ใชช่ื้อปริญญาวา่  วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (Master of Science)  และปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  (Doctor of Philosophy)  กลุ่มสาขาวชิาท่ีใชช่ื้อปริญญาน้ี  คือ 
  2.1 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)  ไดแ้ก่ 
   (1) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)  อาทิ  เคมี ชีววิทยา 
ดาราศาสตร์  ธรณีวทิยา  พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สัตววิทยา สมุทรศาสตร์  อุตุนิยมวทิยา  
เป็นตน้ 
   (2) หมวดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Mathematics and 
Computer Science)  อาทิ  คณิตศาสตร์  วทิยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ เป็นตน้ 
  2.2 กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Sciences)  ไดแ้ก่ 
   (1) หมวดวิชาเกษตรศาสตร์ (Agriculture)  อาทิ  ปฐพีศาสตร์  ประมง พืชศาสตร์  
พืชสวน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  วนผลิตภณัฑ์ วนศาสตร์  สัตวบาล  สัตวศาสตร์  อาหาร
และโภชนาการ  เป็นตน้ 
   (2) หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  อาทิ  วศิวกรรมเกษตร  วิศวกรรม  
คอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมโลหการ  
วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม วศิวกรรมส ารวจ วศิวกรรมเหมืองแร่  วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  วศิวกรรมอุตสาหการ 
เป็นตน้ 
  (3) หมวดวิชาวิทยาการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental 
Sciences  and Natural Resources)  อาทิ  การจดัการส่ิงแวดลอ้ม  วทิยาการส่ิงแวดลอ้ม  เป็นตน้ 
  (4) หมวดวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Sciences)  อาทิ  กายภาพบ าบดั  
กายวิภาคศาสตร์  จุลชีววิทยา  ชีวเคมี  เทคนิคการแพทย ์ นิติเวชศาสตร์   เภสัชวิทยา  เวชนิทศัน์  สรีรวิทยา  
เป็นตน้ 
  (5) หมวดวิชาวิทยาศาสต ร์ประยุกต์ อ่ืน  ๆ (Other Applied Sciences)  อาทิ 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  ภูมิศาสตร์  เป็นตน้  
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 3. ปริญญาเชิงวิชาชีพ  สาขาวิชาท่ีใช้ปริญญาน้ี  เน้นการศึกษาในลกัษณะของศาสตร์เชิง
ประยุกต ์ เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัตามลกัษณะของวิชาชีพโดยเฉพาะ  การก าหนดช่ือปริญญาให้ใชต้ามสาขา
วชิาชีพนั้น ๆ เป็นหลกัในทุกระดบัปริญญา  (บณัฑิต มหาบณัฑิต  และดุษฎีบณัฑิต)  กลุ่มสาขาวชิาท่ีใชช่ื้อ
ปริญญาน้ี  คือ 
  3.1 กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และการฝึกหัดครู (Education and Teacher Training) 
ใหใ้ชช่ื้อในระดบัปริญญาตรีวา่  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) 
  3.2 กลุ่มสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ (Fine and Applied Arts)  ให้ใช้ช่ือใน
ระดับปริญญาตรีว่า  ศิลปบัณฑิต (Bachelor  of Fine Arts) อาทิ  การถ่ายรูปและการถ่ายภาพยนตร์   
การละครหรือนาฏศาสตร์  การออกแบบภายใน  จิตรกรรม  ดุริยางคศาสตร์  ประติมากรรม  เป็นตน้ 
  3.3 กลุ่มสาขาวิชานิติศาสตร์ (Law) ให้ใช้ช่ือในระดบัปริญญาตรีวา่  นิติศาสตรบัณฑิต 
(Bachelor of Laws) 
  3.4 กลุ่มสาขาวิชาแพทยศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (Medical Sciences and 
Health Related Sciences)  ให้ใชช่ื้อในระดบัปริญญาตรีวา่  พยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing 
Science) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)  เภสัชศาสตรบัณฑิต  (Bachelor of 
Pharmacy)  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor of Dental Surgery) แพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of 
Medicine) 
 3.5 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)  ให้ใช้ช่ือในระดับปริญญาตรีว่า  
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of Engineering)  อาทิ  วิศวกรรมกระบวนการ  วิศวกรรมการผลิต  
วิศวกรรมเกษตร  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคร่ืองกล  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรม
โยธา  วิศวกรรมโลหการ  วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม  วิศวกรรมส ารวจ  วิศวกรรมเหมืองแร่  วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์  วศิวกรรมอุตสาหการ  เป็นตน้ 
 3.6 กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)  ให้ใช้ช่ือในระดบัปริญญาตรีว่า  
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Architecture) ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of 
Landscape Architecture) 
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 ส าหรับสาขาวชิาการวางผงัชุมชนเมืองและการวางผงัภาค  เป็นการศึกษาในระดบัปริญญา
โท  ข้ึนไป  ให้ใช้ช่ือปริญญาว่า  การวางผังชุมชนเมืองมหาบัณฑิต  (Master of Urban Planning)  หรือ  
การวางผงัชุมชนเมืองและผงัภาคมหาบัณฑิต  (Master of Urban and Regional Planning) 
 3.7 กลุ่มสาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)  ใหใ้ชช่ื้อในระดบัปริญญาตรี
วา่  สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  (Doctor  of Veterinary Medicine) 
 
 4. ปริญญาเทคโนโลยี  ให้ใชเ้ฉพาะระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาท่ีใชช่ื้อปริญญาน้ีมีลกัษณะ
เป็นการน าวิทยาศาสตร์ประยุกตไ์ปใช้พฒันาความรู้และทกัษะเชิงปฏิบติัการเฉพาะ  เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินงานดา้นอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การศึกษา เคหการ และการดูแลรักษาสุขภาพ  และ
มีลกัษณะเป็นหลกัสูตรแบบพหุวิทยาการ  (Multidisciplinary)  เพื่อสร้างความช านาญการเฉพาะทางให้ใช้
ช่ือปริญญาวา่  เทคโนโลยบีัณฑิต  (Bachelor  of Technology) กลุ่มสาขาวชิาท่ีใชช่ื้อปริญญาน้ี  ไดแ้ก่ 
  4.1 กลุ่ มสาขาวิช าเทคโน โลยีท างการเกษตร   (Agricultural Technology)  อาทิ  
เทคโนโลยกีารผลิตพืช  เทคโนโลยกีารผลิตสัตว ์ วนผลิตภณัฑ ์ เป็นตน้ 
  4.2 กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม (Engineering 
Technology and Industrial Technology) อาทิ  เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยี
โทรคมนาคม  เทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม  เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์  เป็นตน้ 
 


