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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

เป็นปีที่  ๖๖  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า  ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับ

สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔๗   

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า  ฯ 
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ 
สําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

มาตรา ๔ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สาขาวิชาเทคโนโลยี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “เทคโนโลยีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “เทคโนโลยีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “เทคโนโลยีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ทล.บ.” 
(๒) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “การจัดการดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.ด.”   
 (ข) โท  เรียกว่า  “การจัดการมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “การจัดการบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “กจ.บ.” 
(๓) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
(๔) สาขาวิชาแพทยศาสตร์  มีปริญญาสองชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) ตรี  เรียกว่า  “แพทยศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พ.บ.” 
(๕) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วส.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วส.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วส.บ.” 
(๖) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วท.บ.”   
(๗) สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ม.”   
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.”   
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(๘) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ด.”  และ  “ปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกวา่  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ได้เปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์เพิ่มข้ึน  สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อ

สําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเสียใหม่  และโดยที่มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  บัญญัติว่า  การกําหนดให้สาขาวิชาใดมีปริญญาช้ันใด   

และจะใช้อักษรย่อสําหรับสาขาวิชานั้นอย่างไร  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 


