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ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
เร่ือง  การกําหนดสาขาวิชา  ปริญญา  และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับการกําหนดสาขาวิชา  ปริญญา  และการใช้อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา  
พ.ศ.  ๒๕๔๙  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  (๓)  มาตรา  ๖๐  และมาตรา  ๖๑  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  พ.ศ.  ๒๕๕๘  สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต  ในการประชุม 
คร้ังที่  ๙/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงให้ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  เร่ือง  การกําหนดสาขาวิชา  
ปริญญา  และการใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) สาขาวิชาการจัดการ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “การจัดการมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “การจัดการบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “บัญชดีุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.” 
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
(๓) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “คศ.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “คศ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “คหกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “คศ.บ.” 
(๔) สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.บ.” 
(๕) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
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 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “นศ.ด.” และ  
“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 

 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.บ.” 
(๖) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
(๘) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 
(๙) สาขาวิชารัฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “รัฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ร.บ.” 

(๑๐) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ “วท.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.” 

(๑๑) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”   
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
(๑๒) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ด.”   
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 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “ศึกษาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศษ.บ.” 
(๑๓) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) ปริญญาเอก  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ  “ศ.ด.” และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) ปริญญาโท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
 (ค) ปริญญาตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้  และมีอํานาจออกคําสั่งเพื่อประโยชน์ 

ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
บุญลือ   ทองอยู่ 

นายกสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 


