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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชารัฐศาสตร  สาขาวิชานิเทศศาสตร  และ

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  เปนการเพิ่มเติม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  มาตรา  ๑๖  และ

มาตรา  ๔๑  (๔)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่  

๗/๒๕๕๐  เมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  จึงกําหนดชื่อปริญญา  ดังนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้  เรียกวา  “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อ

ปริญญา  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๐  เปนตนไป 

ขอ ๓ สาขาวิชารัฐศาสตร  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  รัฐศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  of  

Political  Science)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  Political  Science)  

และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา  รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Political  Science)  หรือปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 

ขอ ๔ สาขาวิชานิเทศศาสตร  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  นิเทศศาสตรบัณฑิต  (Bachelor  

of  Communication  Arts)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   (Master  of  

Communication  Arts)  และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา  นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  

Communication  Arts)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 

ขอ ๕ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  

(Bachelor  of  Public  Health)  ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  (Master  of  

Public  Health)  และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Public  

Health)  หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (Doctor  of  Philosophy) 
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ขอ ๖ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ของสาขาวิชารัฐศาสตร  

สาขาวิชานิเทศศาสตร  และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ดังตอไปนี้ 

 
ช่ือปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 
               และปริญญาเอก) 

ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ 
(ตามระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท 
                และปริญญาเอก) 

๑. สาขาวิชารัฐศาสตร 
 ๑) รัฐศาสตรบัณฑิต ร.บ. 
 ๒) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ร.ม. 
 ๓) รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต ร.ด. 
  หรือ 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. 

 
๑) Bachelor  of  Political  Science B.Pol.Sc. 
๒) Master  of  Political  Science M.Pol.Sc. 
๓) Doctor  of  Political  Science D.Pol.Sc. 
  หรือ 
  Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

๒. สาขาวิชานิเทศศาสตร 
  ๑) นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ.   
  ๒) นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต   นศ.ม. 
  ๓) นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด.   
   หรือ 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.   
๓. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
  ๑) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ส.บ.   
  ๒) สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ส.ม. 
  ๓) สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ส.ด.   
   หรือ 
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด.   

 
๑) Bachelor  of  Communication  Arts B.Com.Arts 
๒) Master  of  Communication  Arts M.Com.Arts  
๓) Doctor  of  Communication  Arts   D.Com.Arts   
 หรือ 
 Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

 
๑) Bachelor  of  Public  Health B.P.H 
๒) Master  of  Public  Health   M.P.H.   
๓) Doctor  of  Public  Health Dr.P.H.   
 หรือ 
  Doctor  of  Philosophy Ph.D. 

  

ขอ ๗ การกําหนดชื่อปริญญาตามขอ  ๑  ขอ  ๒  และขอ  ๓  เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา 

ปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันในกรณีจัดทําหลักสูตรในสาขาวิชารัฐศาสตร  นิเทศศาสตร  และ

สาธารณสุขศาสตร  ในลักษณะของศาสตรเชิงวิชาชีพ  หรือก่ึงวิชาชีพ  หากสถาบันอุดมศึกษาใดจัดทํา

หลักสูตรโดยการจัดเนื้อหาเปนศาสตรบริสุทธิ์ทางศิลปศาสตร  ในสาขาวิชารัฐศาสตร  และสาขาวิชา
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นิเทศศาสตร  หรือศาสตรบริสุทธิ์ทางวิทยาศาสตร  ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  ก็สามารถใชชื่อ

ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  หรือ  วิทยาศาสตรบัณฑิตตามที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

เร่ือง  หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิจิตร  ศรีสอาน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 


