
 หนา   ๙๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๕  (๓) และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และโดยขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๗/๒๕๕๓  เมื่อวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๓  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับ  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
ขอ ๓ บรรดาขอบังคับ   ระเบียบ   คําส่ัง   หรือประกาศอื่นใดที่มีความกลาวไวแลว 

ในขอบังคับนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
ขอ ๔ ประเภทของการกําหนดชื่อปริญญา  แบงเปน  ๔  ประเภท   
  ๔.๑ ปริญญาศิลปศาสตร  สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรบริสุทธิ์

ทางดานศิลปศาสตร  โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  เปนหลัก  กลุมสาขาวิชา 
ที่ใชชื่อปริญญานี้  คือ  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตร  และกลุมสาขาวิชาสังคมศาสตร 

  ๔.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร  สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้มีลักษณะเนนศาสตรทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้น ๆ  เปนหลัก   
กลุมสาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้  คือ  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ  และกลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตรประยุกต 

  ๔.๓ ปริญญาสําหรับวิชาชีพ  สาขาวิชาที่ใชชื่อปริญญานี้เนนการศึกษาในลักษณะ
ของศาสตรเชิงประยุกต  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ตองมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย   

  ๔.๔ ปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ   ที่ไมได
กําหนดใหมีองคกรวิชาชีพ  หรือกฎหมายรองรับ   



 หนา   ๙๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

ขอ ๕ ใหกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ดังนี้.-   

  ๕.๑ ปริญญาศิลปศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ศศ.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Arts”  ชื่อยอ  “B.A.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกวา “ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต”  ชื่อยอ  “ศศ.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Arts”  ชื่อยอ  “M.A.”   
   (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ศศ.ด.”  หรือ 
      “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ปร.ด.”   
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Arts”  ชื่อยอ  “D.A.”  หรือ 
      “Doctor  of  Philosophy”  ชื่อยอ  “Ph.D.” 
  ๕.๒ ปริญญาวิทยาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
   (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “วท.บ.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Science”  ชื่อยอ  “B.S.” 
   (๒) ปริญญาโท เรียกวา “วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต”  ชื่อยอ  “วท.ม.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Science”  ชื่อยอ  “M.S.” 
   (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “วท.ด.”  หรือ 
      “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ปร.ด.” 
    ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Science”  ชื่อยอ  “D.S.”  หรือ 
      “Doctor  of  Philosophy”  ชื่อยอ  “Ph.D.” 
  ๕.๓ ปริญญาสําหรับวิชาชีพ 
   ๕.๓.๑ สาขาวิชากายภาพบําบัด  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาโท  เรียกวา  

“กายภาพบําบัดมหาบัณฑิต”  ชื่อยอ  “กภ.ม.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Master  of  Physical  Therapy”  
ชื่อยอ  “M.PT.” 

   ๕.๓.๒ สาขาวิชาการบัญชี  มีปริญญาสามชั้น  คือ 
     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “บัญชีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “บช.บ.” 
      ชื่อภาษาองักฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Accountancy”   
         ชื่อยอ  “B.Acc.” 



 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “บัญชีมหาบัณฑิต”  ชื่อยอ  “บช.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Accountancy”   

         ชื่อยอ  “M.Acc.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “บัญชีดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “บช.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Accountancy”   

         ชื่อยอ  “D.Acc.”   

   ๕.๓.๓ สาขาวิชาการตลาด  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาโท  เรียกวา  

“การตลาดมหาบัณฑิต”  ชื่อยอ  “กต.ม.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Master  of  Marketing”  ชื่อยอ  “M.M.” 

   ๕.๓.๔ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาตรี  

เรียกวา  “ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ท.บ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Doctor  of  Dental   

Surgery”  ชื่อยอ  “D.D.S.” 

   ๕.๓.๕ สาขาวิชานิติศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “นิติศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “น.บ.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Laws”   

         ชื่อยอ  “LL.B.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “นิติศาสตรมหาบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “น.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Laws”  ชื่อยอ  “LL.M.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “น.ด.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Laws”  ชื่อยอ  “LL.D.” 

   ๕.๓.๖ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “พยาบาลศาสตรบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “พย.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Nursing  Science”   

         ชื่อยอ  “B.N.S.” 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “พย.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Nursing  Science”   

         ชื่อยอ  “M.N.S.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “พย.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Nursing  Science”   

         ชื่อยอ  “D.N.S.” 

   ๕.๓.๗ สาขาวิชาแพทยศาสตร  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาตรี  เรียกวา  

“แพทยศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “พ.บ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Doctor  of  Medicine”  ชื่อยอ  “M.D.” 

   ๕.๓.๘ สาขาวิชาเภสัชศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “เภสัชศาสตรบัณฑิต”   

         ชื่อยอ  “ภ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Pharmacy”   

         ชื่อยอ  “B.Pharm.”  หรือ 

         “Doctor  of  Pharmacy” 

         ชื่อยอ  “Pharm.D.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ภ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Pharmacy” 

         ชื่อยอ  “M.Pharm.” 

    (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ปร.ด.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา “Doctor  of  Philosophy” 

         ชื่อยอ  “Ph.D.” 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

   ๕.๓.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “วศ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Engineering” 

         ชื่อยอ  “B.Eng.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “วศ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Engineering” 

         ชื่อยอ  “M.Eng.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “วศ.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Engineering” 

         ชื่อยอ  “D.Eng.” 

   ๕.๓.๑๐ สาขาวิชาศึกษาศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศษ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Education” 

         ชื่อยอ  “B.Ed.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศษ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Education” 

         ชื่อยอ  “M.Ed.”   

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศษ.ด.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Education” 

         ชื่อยอ  “Ed.D.”   



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

   ๕.๓.๑๑ สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “สถ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Architecture” 

         ชื่อยอ  “B.Arch.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “สถ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Architecture” 

         ชื่อยอ  “M.Arch.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “สถาปตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “สถ.ด  .”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Architecture” 

         ชื่อยอ  “D.Arch.”   

   ๕.๓.๑๒ สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาตรี  

เรียกวา  “สถาปตยกรรมภายในบัณฑิต”  ชื่อยอ  “สน.บ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Bachelor  of  

Interior  Architecture”  ชื่อยอ  “B.I.A.” 

   ๕.๓.๑๓ สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาตรี  

เรียกวา  “ภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ภ.สถ.บ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Bachelor  of  

Landscape  Architecture”  ชื่อยอ  “B.L.A.” 

   ๕.๓.๑๔ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  ปริญญาตรี  

เรียกวา  “สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต”  ชื่อยอ  “สพ.บ.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  “Doctor  of  Veterinary  

Medicine”  ชื่อยอ  “D.V.M.” 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

  ๕.๔ ปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือก่ึงวิชาชีพ 

   ๕.๔.๑ สาขาวิชาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “ศิลปบัณฑิต”  

         ชื่อยอ  “ศล.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Fine  Arts” 

         ชื่อยอ  “B.F.A.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “ศิลปมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศล.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Fine  Arts” 

         ชื่อยอ  “M.F.A.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “ศิลปดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศล.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Fine  Arts” 

         ชื่อยอ  “D.F.A.”   

   ๕.๔.๒ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “บริหารธุรกิจบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “บธ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of   

         Business  Administration” 

         ชื่อยอ  “B.B.A.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “บธ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Business   

         Administration”   

         ชื่อยอ  “M.B.A.” 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต”  

         ชื่อยอ  “บธ.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Business   

         Administration”   

         ชื่อยอ  “D.B.A.”   

   ๕.๔.๓ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “รป.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Public   

         Administration”   

         ชื่อยอ  “B.P.A.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “รป.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Public   

         Administration” 

         ชื่อยอ  “M.P.A.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา  “รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “รป.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Public  Administration”   

         ชื่อยอ  “D.P.A.”   

   ๕.๔.๔ สาขาวิชารัฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “รัฐศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ร.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา “Bachelor  of  Arts” 

         ชื่อยอ  “B.A.” 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “รัฐศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ร.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Arts” 

         ชื่อยอ  “M.A.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ร.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Political  Science” 

         ชื่อยอ  “D.Pol.Sc.”   

   ๕.๔.๕ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ   

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศ.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Economics” 

         ชื่อยอ  “B.Econ.” 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ศ.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา “Master  of  Economics” 

         ชื่อยอ  “M.Econ.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต”  

         ชื่อยอ  “ศ.ด.”   

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Economics” 

         ชื่อยอ  “D.Econ.”   

   ๕.๔.๖ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาสามชั้น  คือ 

     (๑) ปริญญาตรี เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ส.บ.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Bachelor  of  Public  Health” 

         ชื่อยอ  “B.P.H.” 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
   

 

     (๒) ปริญญาโท เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ส.ม.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Master  of  Public  Health” 

         ชื่อยอ  “M.P.H.” 

     (๓) ปริญญาเอก เรียกวา “สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต” 

         ชื่อยอ  “ส.ด.” 

      ชื่อภาษาอังกฤษ เรียกวา “Doctor  of  Public  Health” 

         ชื่อยอ  “Dr.P.H.”   

   ๕.๔.๗ สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร  มีปริญญาหนึ่งชั้น  คือ  

ปริญญาโท  เรียกวา  “สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต”  ชื่อยอ  “สส.ม.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  เรียกวา  

“Master  of  Veterinary  Public  Health”  ชื่อยอ  “MVPH.” 

ทั้งนี้  ใหระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บตอทายปริญญาดวย  (ถามี)  เวนแตในขอ  ๕.๒  ใหระบุชื่อ

วิชาหลัก  หรือวิชาเอกในวงเล็บตอทายปริญญาดวย  แลวแตกรณี 
ขอ ๖ ปริญญาสําหรับวิชาชีพ  และปริญญาสําหรับศาสตรในลักษณะเชิงวิชาชีพหรือ 

ก่ึงวิชาชีพ  ในชั้นปริญญาเอก  อาจกําหนดใหมีปริญญา  “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต”  ชื่อยอ  “ปร.ด.”  
ภาษาอังกฤษเรียกวา  “Doctor  of  Philosophy”  ชื่อยอ  “Ph.D.”  โดยใหระบุชื่อวิชาเอกในวงเล็บตอทาย
ปริญญาดวย  (ถามี) 

ขอ ๗ ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  วัฒนชัย 

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 


