เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง
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๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
ว่าด้วยการกําหนดประเภทวิชาในแต่ละสํานัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดให้มีข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกําหนดประเภทวิชา
ในแต่ล ะสํา นัก และการแบ่ งประเภทวิชาออกเป็ นสาขาวิช า อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ราชบัณฑิตยสภาจึงออกข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
ว่าด้วยการกําหนดประเภทวิชาในแต่ละสํานัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกําหนดประเภทวิชา
ในแต่ละสํานัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ น ายกราชบั ณ ฑิ ต ยสภารั ก ษาการตามข้ อ บั ง คั บ นี้ แ ละมี อํ า นาจวางระเบี ย บ
เพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๔ ให้มีประเภทวิชาและแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชาของในแต่ละสํานักไว้ ดังนี้
ก.

ข.

สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาปรัชญา แบ่งออกเป็น ๔ สาขาวิชา
๑. อภิปรัชญาและญาณวิทยา
๓. ตรรกศาสตร์
๔. ศาสนศาสตร์
๒. อัคฆวิทยา
ประเภทวิชานิติศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๑๓ สาขาวิชา
๑. กฎหมายอาญา
๘. กฎหมายระหว่างประเทศ
๒. กฎหมายแพ่ง
๙. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๓. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑๐. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๔. กฎหมายปกครอง
๑๑. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
๕. กฎหมายเศรษฐกิจ
๑๒. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. กฎหมายธุรกิจ
๑๓. กฎหมายสังคม
๗. กฎหมายการเงินและภาษีอากร

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง
ค.

ง.
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ฉ.

ช.
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ประเภทวิชาสังคมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๖ สาขาวิชา
๑. รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
๔.
๒. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๕.
๓. สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ๖.
ประเภทวิชาจิตวิทยา แบ่งออกเป็น ๔ สาขาวิชา
๑. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา ๓.
๒. จิตวิทยาสังคม
๔.
ประเภทวิชาภูมิศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๔ สาขาวิชา
๑. ภูมิศาสตร์กายภาพ
๓.
๒. ภูมิศาสตร์มนุษย์
๔.
ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ สาขาวิชา
๑. ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ
๓.
๒. ศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี
ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๙ สาขาวิชา
๑ ประวัติศาสตร์ยุโรป
๖.
๒. ประวัติศาสตร์เอเชีย
๗.
๓. ประวัติศาสตร์อเมริกา
๘.
๔. ประวัติศาสตร์แอฟริกา
๙.
๕. ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
สํานักวิทยาศาสตร์
ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๑๘
๑. วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี
๒. วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี
๓. วิศวกรรมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี
๔. วิศวกรรมโยธา
๕. วิศวกรรมชลประทาน
๖. วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
๗. วิศวกรรมไฟฟ้า
๘. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
๙. วิศวกรรมโทรคมนาคม

เศรษฐศาสตร์
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร์
จิตวิทยาพัฒนาการ
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์
ศึกษาศาสตร์มาตรฐาน
และคุณภาพทางการศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่
โบราณคดี
จารึกศึกษา

สาขาวิชา
๑๐. วิศวกรรมเครื่องกล
๑๑. วิศวกรรมระบบการผลิต
๑๒. วิศวกรรมการเกษตร
๑๓. วิศวกรรมชีวภาพ
๑๔. วิศวกรรมอากาศยาน
๑๕. วิศวกรรมทางเรือ
๑๖. วิศวกรรมระบบ
๑๗. วิศวกรรมเหมืองแร่
๑๘. สถาปัตยกรรมทางเรือ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง
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ประเภทวิชาเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น ๑๑ สาขาวิชา
๑. เทคโนโลยีชีวภาพ
๗. เทคโนโลยีพอลิเมอร์
๒. เทคโนโลยีพลังงาน
๘. เทคโนโลยีการจัดการ
๓. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
๙. นาโนเทคโนโลยี
๔. เทคโนโลยีการสื่อสาร
๑๐. เทคโนโลยีอุณหภาพ
๕. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๑. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
๖. เทคโนโลยีวัสดุ
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ แบ่งออกเป็น ๑๑ สาขาวิชา
๑. พฤกษศาสตร์
๗. วิทยาการคอมพิวเตอร์
๒. สัตววิทยาและสัตวศาสตร์
๘. ระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
๓. พันธุศาสตร์
(ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์)
๔. เคมี
๙. ชีวเคมี
๕. ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
๑๐. จุลชีววิทยา
๖. คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์
๑๑. ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสัตวแพทยศาสตร์ แบ่ ง ออกเป็ น

๑. ปฐพีวิทยา
๖. เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
๒. พืชศาสตร์
๗. สัตวบาล
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘. การประมง
๔. กีฏวิทยา
๙. วนศาสตร์
๕. วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ๑๐. สัตวแพทยศาสตร์
จ. ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๒๐ สาขาวิชา
๑. สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
๑๑. จักษุวิทยา
๒. ศัลยศาสตร์
๑๒. จิตเวชศาสตร์
๓. ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์
๑๓. เวชศาสตร์ชันสูตร
๔. วิสัญญีวิทยา
๑๔. เวชศาสตร์ฟื้นฟู
๕. อายุรศาสตร์
๑๕. แพทยศาสตร์ศึกษา
๖. ตจวิทยา
๑๖. เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
๗. หัวใจและหลอดเลือด
๑๗. เวชศาสตร์ครอบครัว
๘. เวชศาสตร์เขตร้อน
๑๘. เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
๙. กุมารเวชศาสตร์
๑๙. เวชศาสตร์ชุมชน
๑๐. วิทยาโสต ศอ นาสิก
๒๐. ทันตแพทยศาสตร์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง
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ก.
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ประเภทวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ แบ่งออกเป็น
๑. ชีวเคมีทางการแพทย์
๑๐.
๒. นิติเวชศาสตร์
๑๑.
๓. ปรสิตวิทยา
๑๒.
๔. เภสัชวิทยา
๑๓.
๕. วิทยาภูมิคุ้มกัน
๑๔.
๖. สรีรวิทยา
๑๕.
๗. พิษวิทยา
๑๖.
๘. กายวิภาคศาสตร์
๑๗.
๙. เภสัชศาสตร์

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
๑๗ สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์
พยาธิวิทยา
รังสีวิทยา
กายภาพบําบัด
พยาบาลศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาการระบาด
โภชนศาสตร์

สํานักศิลปกรรม
ประเภทวิชาวรรณศิลป์ แบ่งออกเป็น ๑๒ สาขาวิชา
๑. ตันติภาษา
๗. วรรณคดีเปรียบเทียบ
๒. ภาษาศาสตร์
๘. ภาษาไทย
๓. อักษรโบราณ
๙. ภาษาตระกูลไท
๔. วรรณกรรมพื้นบ้าน
๑๐. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก
๕. วรรณกรรมร้อยแก้ว
๑๑. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก
๖. วรรณกรรมร้อยกรอง
๑๒. การแปลและการล่าม
ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ แบ่งออกเป็น ๙ สาขาวิชา
๑. สถาปัตยกรรม
๖. สถาปัตยกรรมภายใน
๒. สถาปัตยกรรมไทย
๗. ภูมิสถาปัตยกรรม
๓. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
๘. นาวาสถาปัตยกรรม
๔. การผังเมือง
๙. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
๕. สถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน
ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ แบ่งออกเป็น ๙ สาขาวิชา
๑. จิตรกรรม
๖. นาฏกรรม
๒. ประติมากรรม
๗. นาฏกรรมไทย
๓. ภาพพิมพ์
๘. ดุริยางคกรรม
๔. ภาพถ่าย
๙. ดุริยางคกรรมไทย
๕. ศิลปะไทย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง

หน้า ๕๙
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๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘

ง.

ประเภทวิชาประยุกต์ศิลป์ แบ่งออกเป็น ๓ สาขาวิชา
๑. มัณฑนศิลป์
๓. หัตถศิลป์
๒. อุตสาหกรรมศิลป์
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับสาขาวิชา ให้สํานักที่เกี่ยวข้องเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ศาสตราจารย์ปกรณ์ อดุลพันธุ์
นายกราชบัณฑิตยสภา

