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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่ง 

ของมหาวิทยาลัยนครพนม  (ฉบับที่  ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับ
สาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๔๙  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ   
ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อ
สําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม  
พ.ศ.  ๒๕๕๓  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยนครพนม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔ ให้กําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยนครพนม  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.”  
 (ข) โท  เรียกว่า  “บัญชีมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บัญชีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บช.บ.” 
(๒) สาขาวิชาการศึกษา  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ครุศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ครุศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ค.บ.”  
(๓) สาขาวิชานิติศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ด.”  และ  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  

ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิติศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “น.บ.”  
(๔) สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก   เรียกว่ า   “นิ เทศศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิต”  ใช้ อั กษรย่อ   “นศ .ด .”   และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “นิเทศศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “นศ.บ.”  
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(๕) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก   เรียกว่ า   “บ ริหารธุ ร กิจดุษ ฎี บัณ ฑิต”  ใช้ อั กษรย่อ   “บธ .ด .”   และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “บริหารธุรกิจบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “บธ.บ.” 
(๖) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “รป.บ.” 
(๗) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย .ด .”  และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “พย.บ.” 
(๘) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก   เรียกว่ า   “วิทยาศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิต”  ใช้อั กษรย่อ   “วท .ด .”   และ   

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

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “วศ.บ.” 
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(๑๐) สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก) เอก   เรี ยกว่ า  “ ศิ ลปศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต”  ใช้ อั กษ รย่ อ   “ศศ .ด .”   และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศศ.บ.” 
(๑๑) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ  
 (ก) เอก   เรียกว่ า   “ เศรษฐศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิต”  ใช้ อั กษรย่อ   “ศ .ด .”   และ   

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “เศรษฐศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ศ.บ.” 
(๑๒) สาขาวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
 (ก) เอก  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อส.ด.”  และ  

“ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “ปร.ด.” 
 (ข) โท  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อส.ม.” 
 (ค) ตรี  เรียกว่า  “อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต”  ใช้อักษรย่อ  “อส.บ.” 
ทั้งนี้  หากมีสาขาหรือวิชาเอกให้ระบุชื่อสาขาหรือวิชาเอกนั้นไว้ในวงเล็บต่อท้ายปริญญาด้วย” 
 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยนครพนมได้เปิดสอน
สาขาวิชานิติศาสตร์เพ่ิมขึ้น  สมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาของสาขาวิชา
ดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 


