เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามที่ได้มีประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่ง
ทางวิ ช าการและการเที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าที่ เ คยก าหนดไปแล้ ว พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาขอเพิ่มเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา อีกครั้งหนึ่งแล้วนั้น บัดนี้
สภาสถาบันอุดมศึกษาได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงได้กาหนดชื่อ
สาขาวิชาและอนุ ส าขาวิชา สาหรับ การเสนอขอกาหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเที ยบเคีย ง
สาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ยกเลิก ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อ ง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับ การเสนอขอ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ
ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจาเป็นในการกาหนดสาขาวิชาและ
อนุ ส าขาวิช าเพิ่ ม ขึ้ น จากประกาศฉบั บ นี้ ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาขอความเห็ น ชอบจาก ก.พ.อ.
เป็นกรณีไปได้
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการในปั จ จุ บั น ได้ รั บ การก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิชาการ โดยระบุสาขาวิชาและอนุ สาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ป ระกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ
หากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาประสงค์ จ ะเที ย บเคี ย งสาขาวิ ช าและอนุ ส าขาวิ ช าที่ ร ะบุ ไว้ ในต าแหน่ ง
ทางวิชาการให้ เป็ น ไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบั บนี้ ให้ สภาสถาบัน อุด มศึกษาพิจารณาดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง

หนา้ ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว
และอยู่ระหว่างการพิ จารณา ให้ สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากาหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)
0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน (Mathematical Logic and Foundation)
0103 - ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)
010301 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory)
0104 - คณิตศาสตร์
010401 - พีชคณิต (Algebra)
010402 - ฟังก์ชันจริง (Real Functions)
010403 - ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน (Functions of a Complex Variable)
010404 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์สำมัญ (Ordinary Differential Equations)
010405 - สมกำรเชิงอนุพันธุ์ย่อย (Partial Differential Equations)
010406 - ระบบเชิงพลวัต (Dynamical Systems and Ergodic Theory)
010407 - สมกำรเชิงผลต่ำง และเชิงฟังก์ชัน (Difference and Functional Equations)
010408 - กำรประมำณ และ กำรขยำย (Approximations and Expansions)
010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)
010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis)
010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations
and Optimal Control) หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)
010412 - เรขำคณิต (Geometry)
010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and
Stochastic Processes)
0105 - โทโพโลยี (Topology)
0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)
0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)
0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research) หรือ กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Programming)
0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) หรือ ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory)
0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics)
011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics)
011203 - กำรจำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling)
011204 - กำรจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling)
0131 - เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)
013101 - เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ (Natural Products Chemistry)
013102 - เคมีสังเครำะห์ (Synthetic Chemistry)
013103 - เคมีกำรแพทย์ (Medicinal Chemistry)
013104 - เคมีนำโน (Nano Chemistry)
013105 - เคมีซุปรำโมเลคิวลำร์ (Supramolecular Chemistry)
0132 - เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
0133 - เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
0134 - เคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)
0135 - เคมีโลหอินทรีย์ (Organometallic Chemistry)
0136 - เคมีสิ่งแวดล้อม (Environmental Chemistry)
0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)
013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry)
013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)
013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)
0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)
0140 - ปิโตรเคมี (Petrochemistry)
0141 - ชีววิทยา (Biology)
014101 - ชีววิทยำกำรอนุรักษ์ (Conservation Biology)
014102 - กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture)
0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany)
0143 - สัตววิทยา (Zoology)
0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology)
014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology)
014503 - เทคโนโลยีชีวภำพของแมลง (Insect Biotechnology)
014504 - พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย (Bacterial Genetic Engineering)
014505 - เทคโนโลยีชีวภำพอำหำร (Food Biotechnology)
0146 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
014601 ไวรัสวิทยำ (Virology)
014602 แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology)
014603 เห็ดรำวิทยำ (Mycology)
014604 ภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunology)
0147 - พันธุศาสตร์ (Genetics)
014701 - พันธุศำสตร์พืช (Plant Genetics)
014702 - พันธุศำสตร์สัตว์ (Animal Genetics)
014703 - พันธุศำสตร์จุลินทรีย์ (Microbial Genetics)
0148 - ชีววิทยาระบบ (Systems Biology)
0151 - ฟิสิกส์ (Physics)
0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics)
0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Sciences)
0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics)
0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
015601 - วิทยำแผ่นดินไหว (Seismology)
0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics)
015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)
015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics)
015703 - ฟิสิกส์อนุภำค (Particle Physics)
015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics)
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Sciences)
0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy)
0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Sciences)
0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences)
0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ หรือ วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences)
0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Sciences and Technology)
016601 - วิทยำกำรสิ่งทอ (Textile Sciences)
016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology)
016603 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Development of Textile Product)
0171 - วิทยาศาสตร์โลก หรือ โลกศาสตร์ (Earth Sciences)
0172 - ธรณีวิทยา (Geology)
017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology)
0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography)
0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography)
0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy)
0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
0182 - นิเวศวิทยา (Ecology)
0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)
018301 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management)
018302 - กำรจัดกำรขยะและของเสียอันตรำย (Waste and Hazardous Waste Management)
018303 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences)
0184 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences)
0185 - มาตรวิทยา (Metrology)
0186 - นิติวิทยาศาสตร์ (Forensic Sciences)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

วิศวกรรมศาสตร์
1101 - วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
110101 - เคมีวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)
110102 - เคมีเทคนิค (Chemical Technology)
110103 - เคมีอุตสำหกรรม (Industrial Chemistry)
110104 - วิศวกรรมกระบวนกำรเคมี (Chemical Process Engineering)
110105 - วิศวกรรมปิโตรเคมี (Petrochemical Engineering)
1102 - วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering)
110201 - วิศวกรรมเคมีและชีวภำพ (Chemical and Biological Engineering)
1103 - วิศวกรรมชีวการแพทย์ (Biomedical Engineering)
110301 - วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering)
110302 - วิศวกรรมประสำท (Neural Engineering)
110303 - วิศวกรรมหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Engineering)
110304 - วิศวกรรมอวัยวะประดิษฐ์ (Artificial Organs Engineering)
1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
110401 - ก่อสร้ำง (Construction)
110402 - วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering)
110403 - วิศวกรรมโยธำและกำรบริหำรกำรก่อสร้ำง (Civil Engineering and
Construction Management)
110404 - วิศวกรรมโยธำและโครงสร้ำงพื้นฐำน (Civil and Infrastructure Engineering)
1105 - วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering)
110501 - วิศวกรรมโยธำ - ชลประทำน (Civil Engineering - Irrigation)
110502 - วิศวกรรมทรัพยำกรน้ำ (Water Resources Engineering)
110503 - วิศวกรรมกำรจัดกำรของเสีย (Waste Management Engineering)
1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering)
110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering)
110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering)
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1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนส่ง (Survey and Transportation Engineering)
110701 - วิศวกรรมสำรวจ (Survey Engineering)
110702 - วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
110703 - วิศวกรรมสำรวจและชนบท (Survey and Rural Engineering)
110704 - วิศวกรรมสำรวจและสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Survey Engineering and
Geographic Information)
1108 - วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering)
110801 - วิศวกรรมและกำรออกแบบกำรผลิต (Manufacturing Design and Engineering)
1109 - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
110901 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบ (Industrial and Systems Engineering)
110902 - วิศวกรรมอุตสำหกำรและโลจิสติกส์ (Industrial and Logistics Engineering)
110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Engineering)
1110 - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
111001 - วิศวกรรมยำนยนต์ (Automotive Engineering)
111002 - วิศวกรรมเครื่องกลและกำรออกแบบ (Mechanical and Design Engineering)
111003 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)
1111 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering)
111101 - วิศวกรรมดำวเทียม (Satellite Engineering)
1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering)
111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมต่อเรือ (Marine
Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering)
1113 - วิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
111301 - วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร (Electrical Communication Engineering)
111302 - วิศวกรรมไฟฟ้ำกำลัง (Electrical Power Engineering)
111303 - เทคโนโลยีสมำร์ตกริด (Smart Grid Technology)
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1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
111502 - วิศวกรรมกำรจัดกำรข้อมูล (Data Engineering)
1116 - วิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร (Telecommunication and
Communication Engineering)
111601 - วิศวกรรมโทรคมนำคม (Telecommunication Engineering)
111602 - วิศวกรรมกำรสื่อสำร (Communication Engineering)
1117 - วิศวกรรมมาตรวิทยา (Metrology Engineering)
111701 - วิศวกรรมเครื่องมือวัด (Instrumentation Engineering)
111702 - วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (Automation Engineering)
111703 - วิศวกรรมเครื่องมือ (Tool Engineering)
111704 - วิศวกรรมควบคุมและเครื่องมือวัด (Control and Instrumentation Engineering)
111705 - วิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering)
1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering)
111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering)
111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)
111803 - วิศวกรรมหลังกำรเก็บเกี่ยวและแปรสภำพ (Post-Harvest and
Processing Engineering)
1119 - วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering)
111901 - วิศวกรรมเกษตรและอำหำร (Agricultural and Food Engineering)
1120 - วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering)
112001 - วิศวกรรมวัสดุและกระบวนกำรผลิต (Materials and Process Engineering)
112002 - วิศวกรรมขนถ่ำยวัสดุ (Materials Handling Engineering)
112003 - วิศวกรรมโลหกำร (Metallurgical Engineering)
112004 - วิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineering)
112005 - วิศวกรรมเซรำมิก (Ceramic Engineering)
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1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering)
112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering)
1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering)
1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering)
1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร์ (Nuclear Engineering)
1125 - วิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
112501 - หุ่นยนต์ (Robotics)
112502 - หุ่นยนต์ทำงกำรแพทย์ (Medical Robotics)
112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation)
1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation
Engineering)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
1501 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
150101 - สถำปัตยกรรม (Architecture)
150102 - สถำปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
150103 - สถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture)
150104 - ภูมิสถำปัตยกรรม (Landscape Architecture)
150105 - สถำปัตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture)
150106 - เคหกำร (Housing Development)
1502 - การออกแบบ (Design)
150201 - กำรออกแบบนิเทศศิลป์ (Communication Design)
150202 - กำรออกแบบอุตสำหกรรม (Industrial Design)
1503 - การผังเมือง (Urban Planning)
150301 - กำรออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design)
150302 - นครศึกษำ (Urban Studies)
150303 - ภูมิภำคศึกษำ (Regional Studies) *
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(1)
(2)
(3)
*
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หมำยถึง ภูมิภำคภำยในประเทศ

เทคโนโลยี
1801 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology)
180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environment)
180202 - เทคโนโลยีอำคำร (Building Technology)
1803 - เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)
180301 - เทคโนโลยีอุณหภำพ (Thermal Technology)
180302 - กำรจัดกำรพลังงำน (Energy Management)
180303 - พลังงำนทดแทน (Renewable Energy)
1804 - เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Environmental Technology)
180401 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรมลพิษ (Pollution Management Technology)
180402 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management)
180403 - วิศวกรรมสุขำภิบำล (Sanitary Engineering)
180404 - เทคโนโลยีสะอำด (Clean Technology)
1805 - นิเวศวิทยา (Ecological science)
180501 - ระบบนิเวศ (Ecosystem)
1806 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)
180601 - สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication)
180602 - โทรคมนำคมและเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ (Telecommunication and
Computer Network)
180603 - วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences)
180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ
(System Development)
180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences)
180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System)
180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
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1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology)
180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)
180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics)
180703 - เทคโนโลยีกำรจัดกำรนวัตกรรม (Innovation Management Technology)
1808 - เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology)
180801 - โลหกำรและวัสดุ (Metallurgical and Materials)
180802 - เทคโนโลยีพลำสติก (Plastic Technology)
180803 - เทคโนโลยีเซรำมิกส์ (Ceramics Technology)
180804 - เหมืองแร่และธรณีวิทยำเหมืองแร่ (Mine and Mining Geology)
1809 - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology)
180901 - วิทยำศำสตร์กำรอำหำร (Food Sciences)
180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)
180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development)
180904 - ควำมปลอดภัยทำงอำหำร (Food Safety)
1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)
1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)
181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nanoscience)
1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ (Imaging and Printing Technology)
181201 - เทคโนโลยีกำรพิมพ์ (Printing Technology)
1813 - เทคโนโลยีปิโตรเลียมและปิโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology)
181301 - เทคโนโลยีปิโตรเลียม (Petroleum Technology)
181302 - เทคโนโลยีปิโตรเคมี (Petrochemical Technology)
1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology)
1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Nuclear Technology)
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แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
2101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
210101 - วิทยำฮีสโต (Histology)
210102 - มหกำยวิภำคศำสตร์ (Gross Anatomy)
2102 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
2103 - ชีววิทยาโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology)
2104 - ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience)
2105 - ปรสิตวิทยา (Parasitology)
2106 - พยาธิวิทยา (Pathology)
210601 - พยำธิวิทยำกำยวิภำค (Anatomical Pathology)
2107 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology)
210701 – เวชศำสตร์กำรธนำคำรเลือด (Transfusion Medicine)
2108 - พิษวิทยา (Toxicology)
2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics)
210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics)
2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology)
211101 - ระบำดวิทยำคลินิก (Clinical Epidemiology)
2112 - วิทยาเอมบริโอ (Embryology)
2113 - เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)
2114 - เวชศาสตร์ชุมชน (Community Medicine)
211401 - อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
211402 - สำธำรณสุขชุมชน (Community - Public Health)
2115 - เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine)
2116 - ไวรัสวิทยา (Virology)
2117 - สรีรวิทยา (Physiology)
2118 - อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
2119 - ชีวเคมี (Biochemistry)
2120 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
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2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine)
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)
2136 - ประสาทวิทยา (Neurology)
2137 - โลหิตวิทยา (Hematology)
2138 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)
2139 - อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง หรือ มะเร็งวิทยา (Oncology)
2140 - ตจวิทยา (Dermatology)
2141 - โรคระบบการหายใจ (Pulmonology)
2142 - โรคข้อและรูมาติสซั่ม (Rheumatology)
2143 - โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology)
2144 - เวชพันธุศาสตร์ (Medical Genetics)
2145 - เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatrics)
214501 - เวชศำสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสภำพ (Anti-aging Regenerative Medicine)
2151 - ศัลยศาสตร์ (Surgery) หรือ ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)
215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery)
215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินน้ำดี (Hepatobiliary Surgery)
215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology)
215104 - ศัลยศำสตร์อุบัติเหตุ (Trauma Surgery)
215105 - ศัลยศำสตร์ปลูกถ่ำยอวัยวะ (Transplant surgery)
2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery)
2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery)
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery)
215501 - ศัลยศำสตร์ทรวงอก (Thoracic Surgery)
215502 - ศัลยศำสตร์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery)
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2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology)
215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ
2157 - ศัลยศาสตร์ลําไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery)
2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery)
2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery)
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
2171 - สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology)
2172 - มะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology)
2173 - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)
2174 - เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (Maternal and Fetal Medicine)
2176 - รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology)
217601 - รังสีวิทยำวินิจฉัย
2177 - รังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine)
217701 - รังสีรักษำ (Radiotherapy)
217702 - เวชศำสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear Medicine)
2178 - รังสีร่วมรักษา (Interventional Radiology)
2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
2186 - จิตเวชศาสตร์ (Psychiatry)
218601 - จิตเวชศำสตร์เด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Psychiatry)
2187 - จักษุวิทยา (Ophthalmology)
2188 - นิติเวชศาสตร์ (Forensic Medicine)
2189 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology)
2190 - โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา (Ear Nose Throat and Laryngology)
219001 - โสต ศอ นำสิก
219002 - โสต นำสิก ลำริงซ์วิทยำ
2191 - โภชนศาสตร์ (Nutrition)
2195 - เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
2196 - เวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine)
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การแพทย์อื่น
2501 - แพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
2502 - แพทย์แผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Medicine)
2503 - แพทย์แผนจีน (Chinese Traditional Medicine)
2504 - แพทย์แผนตะวันออก (Eastern Traditional Medicine)
2511 - วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)
251101 - สุขศึกษำ (Health Education)
251102 - พลศึกษำ (Physical Education)
251103 - นันทนำกำร (Recreation)
2512 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics)
251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics)
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
2514 - สารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics)
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education)
ทันตแพทยศาสตร์
3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)
3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
310201 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)
3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology)
3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
310401 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)
310402 - เลเซอร์วิทยำทำงทันตแพทยศำสตร์ (Lasers in Dentistry)
3105 - พยาธิวิทยาช่องปาก (Oral Pathology)
3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dental Material Sciences)
3107 – รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology)
3108 - ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry)
3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)
310901 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)
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3110 – ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหน้า (Occlusion and Orofacial Pain)
311001 - ทันตกรรมบดเคี้ยวและควำมเจ็บปวดช่องปำกใบหน้ำ (Occlusion and
Orofacial Pain)
311002 - ทันตเวชศำสตร์กำรนอน (Dental Sleep Medicine)
3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
311101 - ทันตกรรมรำกเทียม (Dental Implantology)
311102 - กำรประดิษฐ์ใบหน้ำขำกรรไกร (Maxillofacial Prosthetics)
311103 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)
3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
311201 - ทันตกรรมสวยงำม (Esthetic Dentistry)
3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontics)
3114 - ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health)
3115 - ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
3116 - ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา (Dental Education)
3117 - นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology)
เภสัชศาสตร์
3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology)
330201 - เภสัชกรรม หรือ เภสัชกำร (Pharmaceutics)
330202 - เภสัชอุตสำหกรรม (Industrial Pharmacy)
330203 - เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry)
330204 - เภสัชเวท หรือ เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy)
330205 - เภสัชพฤกษศำสตร์ (Pharmaceutical Botany)
330206 - อำหำรเคมี (Food Chemistry)
330207 - เภสัชศำสตร์ชีวภำพ (Biopharmaceutical Sciences)
3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)
3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy)
330401 - เภสัชศำสตร์สังคม (Social Pharmacy)
330402 - บริหำรเภสัชกิจ (Administrative Pharmacy)
330403 - เภสัชเศรษฐศำสตร์ (Pharmaco-economics)
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สาธารณสุขศาสตร์
3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
350101 - กำรพยำบำลสำธำรณสุข (Public Health Nursing)
350102 - บริหำรงำนสำธำรณสุข (Public Health Administration)
350103 - ปรสิตวิทยำ (Parasitology)
350104 - วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Sciences)
350105 - กำรสื่อสำรและส่งเสริมสุขภำพ (Health Communication and Promotion)
350106 - อนำมัยชุมชน (Community Health)
3502 - เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics)
350201 - ระบบสุขภำพและกำรบริหำรจัดกำร (Health System and Management)
3503 - โภชนศาสตร์ หรือ โภชนาการ (Nutrition)
350301 - โภชนำกำรชุมชน (Community Nutrition)
350302 - โภชนำกำรวัยเด็ก (Child Nutrition)
350303 - โภชนำกำรผู้สูงอำยุ (Old Age Nutrition)
350304 - โภชนำกำรเชิงทดลองและชีวเคมี (Experiment Nutrition and Biochemistry)
3504 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
3505 - อนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)
พยาบาลศาสตร์
3701 - พยาบาลศาสตร์ (Nursing)
370101 - กำรพยำบำลเด็กและวัยรุ่น (Children and Adolescent Nursing)
370102 - กำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ (Adult and Gerontological Nursing)
370103 - กำรพยำบำลมำรดำ ทำรก และกำรผดุงครรภ์ (Mother-Newborn Nursing
and Midwifery)
370104 - กำรพยำบำลสุขภำพชุมชน (Community Health Nursing)
370105 - กำรพยำบำลจิตเวชและสุขภำพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health)
370106 - กำรบริหำรกำรพยำบำล (Nursing Administration)
3702 - พยาบาลศาสตร์ศึกษา (Nursing Education)
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สหเวชศาสตร์ / เทคนิคการเเพทย์
3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology)
3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology)
3903 - กายภาพบําบัด (Physical Therapy)
3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology)
3905 - กายอุปกรณ์ (Orthotics)
3906 - กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy)
3907 - ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Communication Sciences and Disorders)
3908 - วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Science for Disabilities)
สัตวแพทยศาสตร์
4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
4102 - สรีรวิทยา (Physiology)
410201 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)
4103 - ชีวเคมี (Biochemistry)
4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences)
4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
410501 - พิษวิทยำ (Toxicology)
410502 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics)
4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology)
4107 - พยาธิวิทยา (Pathology)
410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology)
410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology)
410703 - เภสัชพันธุศำสตร์ (Pharmacogenomics)
4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology)
410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology)
410803 - กิณวิทยำ (Mycology)
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4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology)
4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Sciences)
412101 - เวชศำสตร์คลินิกฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
412102 - มะเร็งวิทยำ (Oncology)
412103 - ตจวิทยำ (Dermatology)
412104 - วักกะวิทยำ (Nephrology)
412105 - ประสำทวิทยำ (Neurology)
412106 - โรคต่อมไร้ท่อและเมตำบอลิสม (Endocrinology and Metabolism)
412107 - จักษุวิทยำ (Ophtalmology)
412108 - หทัยวิทยำ (Cardiology)
4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine)
412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถิ่น และสัตว์สวนสัตว์
(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine)
412204 - อำยุรศำสตร์สัตว์น้ำ (Aquatic Animal Medicine)
4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery)
412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology)
412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging)
4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
412501 - สุขศำสตร์กำรอำหำรสัตว์ (Veterinary Food Hygiene)
412502 - ระบำดวิทยำ (Epidemiology)
4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education)
4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
4128 - เทคโนโลยีการสัตวแพทย์ (Veterinary Technology)
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เกษตรศาสตร์
5101 - การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)
5102 - พืชไร่ (Agronomy)
510201 - ระบบกำรปลูกพืช (Cropping Systems)
510202 - กำรผลิตพืชไร่ (Field Crop Production)
510203 - สรีรวิทยำกำรผลิตพืชไร่ (Crop Production Physiology)
510204 - พืชอำหำรสัตว์ (Forage Crops)
5103 - พืชศาสตร์ (Plant Sciences)
510301 - กำรจัดกำรกำรผลิตพืช (Plant Production Management)
5104 - พืชสวน (Horticulture)
510401 - กำรปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (Horticultural Crop Improvement)
510402 - กำรออกแบบภูมิทัศน์ (Landscape Design)
5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
510501 - จุลชีววิทยำกำรเกษตร (Agricultural Microbiology)
5106 - กีฏวิทยา (Entomology)
510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology)
510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Taxonomy)
510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology)
510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology)
5108 - เกษตรเชิงระบบ (Farming Systems)
5111 - การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)
5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Sciences)
511401 - พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)
5121 - เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology)
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology)
512301 - เทคโนโลยีชีวภำพพืช (Plant Biotechnology)
512302 - เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ (Animal Biotechnology)
5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery)
5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology)
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5131 - การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
513101 - นิเทศศำสตร์เกษตร (Agricultural Communication)
513102 - พัฒนำกำรเกษตร (Agricultural Development)
5132 - อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)
5133 - นิเวศวิทยาการเกษตร (Agricultural Ecology)
5134 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (Agricultural Geo-Information Technology)
513401 - เทคโนโลยีสำรสนเทศกำรเกษตร (Agricultural Information Technology)
5141 - ธรณีวิทยา (Geology)
5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology)
5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Sciences)
514301 - ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน (Soil Fertility)
514302 - จุลินทรีย์ดิน (Soil Microbiology)
514303 - กำรสำรวจดิน (Soil Survey)
514304 - กำรอนุรักษ์ดิน (Soil Conservation)
514305 - ฟิสิกส์ของดิน (Soil Physics)
514306 - โภชนำกำรของพืช (Plant Nutrition)
514307 - กำรจัดกำรดิน (Soil Management)
514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry)
วนศาสตร์
5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and
Environmental Management)
530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management)
530102 - กำรจัดกำรลุ่มน้ำ (Watershed Management)
530103 - อุทยำน นันทนำกำรและกำรท่องเที่ยว (Park, Recreation and Tourism)
530104 - กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง (Marine and Coastal Resource
Management)
530105 - กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และสิ่งแวดล้อม (Forest Resource and
Environmental Management)
530106 - กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
530107 - กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resource Management)
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5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology)
530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity)
530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology)
530303 - วิทยำศำสตร์ชีวภำพป่ำไม้ (Forest Biological Sciences)
5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture)
5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ วิทยาการสิ่งแวดล้อม (Environmental Sciences)
5307 - วนผลิตภัณฑ์ (Forest Product)
5308 - วิศวกรรมป่าไม้ (Forest Engineering)
สิ่งแวดล้อมศึกษา
5401 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Studies)
540101 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)
540102 - สังคมวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Sociology)
540103 - จิตวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Psychology)
540104 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environmental Law)
540105 - สังคมศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Social Science)
540106 - กำรเมืองและนโยบำยสิ่งแวดล้อม (Polities and Environmental Policies)
ประมง
5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (Aquaculture)
5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology)
5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์น้ำ (Fishery Taxonomy)
5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ํา (Fishery Biotechnology)
5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Sciences)
5507 - ผลิตภัณฑ์ประมง (Fishery Products)
5508 - การจัดการประมง (Fishery Management)
5509 - วิทยาศาสตร์การทะเล (Marine Sciences)
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สังคมศาสตร์
6101 - รัฐศาสตร์ (Political Science)
610101 - กำรเมืองกำรปกครอง (Government)
610102 - ปรัชญำและทฤษฎีกำรเมือง (Political Philosophy and Theory)
610103 - กำรเมืองกำรปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)
610104 - กำรปกครองท้องถิ่น (Local Government)
610105 - กำรเมืองระหว่ำงประเทศ (International Politics)
610106 - ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ (International Relations)
610107 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy)
6102 - รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
610201 - กำรบริหำรรัฐกิจ (Public Administration)
610202 - กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management)
610203 - กำรบริหำรองค์กำร (Organization Management)
610204 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance)
610205 - นโยบำยสำธำรณะ (Public Policies)
610206 - กำรบริหำรงำนท้องถิ่น (Local Government Administration)
610207 - กำรบริหำรเปรียบเทียบ (Comparative Administration)
610208 - บริหำรรัฐกิจและบริหำรธุรกิจ (Public and Business Administration)
610209 - กำรบริหำรกำรพัฒนำ (Development Administration)
610210 - กำรบริหำรจัดกำรที่ดี หรือ ธรรมำภิบำล (Governance)
610211 - อำชญำวิทยำและกำรบริหำรกระบวนกำรยุติธรรม
(Criminology and Criminal Justice Administration)
6103 - เศรษฐศาสตร์ (Economics)
610301 - เศรษฐศำสตร์ทฤษฎี (Economic Theory)
610302 - เศรษฐศำสตร์ปริมำณวิเครำะห์ (Quantitative Economics)
610303 - เศรษฐมิติ (Econometrics)
610304 - เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ (International Economics)
610305 - กำรเงินระหว่ำงประเทศ (International Finance)
610306 - กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trade)
610307 - กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ (Economic Integration)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

610308 - เศรษฐศำสตร์กำรคลัง (Financial Economics)
610309 - กำรคลังสำธำรณะ (Public Finance)
610310 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ (Public Economics)
610311 - เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (Monetary Economics)
610312 - เศรษฐศำสตร์แรงงำน (Labor Economics)
610313 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Economics)
610314 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education)
610315 - เศรษฐศำสตร์สำธำรณสุข (Economics of Public Health หรือ Health Economics)
610316 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ (Economics of
Environment and Natural Resources)
610317 - เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม (Environment Economics)
610318 - เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติ (Natural Resources Economics)
610319 - เศรษฐศำสตร์ที่ดิน (Land Economics)
610320 - เศรษฐศำสตร์เกษตร (Agricultural Economics)
610321 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Demographic Economics)
610322 - เศรษฐศำสตร์พฤติกรรมและเศรษฐศำสตร์เชิงทดลอง
(Behavioral and Experimental Economics)
610323 - เศรษฐศำสตร์ขนส่ง (Transportation Economics)
610324 - เศรษฐศำสตร์กำรเมือง (Political Economy)
610325 - เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Economics)
610326 - เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
610327 - เศรษฐศำสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics)
6104 - จิตวิทยา (Psychology)
610401 - จิตวิทยำกำรทดลอง (Experimental Psychology)
610402 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610403 - จิตวิทยำองค์กำร (Organizational Psychology)
610404 - จิตวิทยำอุตสำหกรรม (Industrial Psychology)
610405 - จิตวิทยำกำรเรียนรู้ (Learning Psychology)
610406 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology in Psychology)
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology)
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610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children)
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology)
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development)
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology)
610412 - จิตวิทยำคลินิก (Clinical Psychology)
610413 - จิตวิทยำกำรปรึกษำ (Counseling Psychology)
610414 - จิตวิทยำทำงปัญญำ (Cognitive Psychology)
610415 - จิตวิทยำสุขภำพ (Health Psychology)
610416 - ประสำทจิตวิทยำ (Neuropsychology)
6105 - นิเทศศาสตร์ (Communication Arts)
610501 - กำรสื่อสำรมวลชน (Mass Communication)
610502 - กำรสื่อสำร (Communication)
610503 - วำรสำรศำสตร์ (Journalism)
610504 - กำรประชำสัมพันธ์ (Public Relations)
610505 - ภำพยนตร์และภำพถ่ำย (Motion Picture and Photograph)
610506 - วิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (Radio and Television)
610507 - วำทวิทยำ (Speech Communication)
610508 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication)
610509 - กำรสื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication)
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising)
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development)
610512 - กำรสื่อสำรสิ่งแวดล้อม (Environmental communication)
610513 - ภำพยนตร์ศึกษำ (Film Studies/Screen Studies)
610514 - สื่อใหม่ (New media)
610515 - กำรสื่อสำรชุมชน (Communication for Community)
610516 - กำรสื่อสำรกำรเมือง (Political Communication)
610517 - กำรบริหำรกิจกำรสื่อ (Media Management)
610518 - กำรสื่อสำรกำรตลำด (Marketing Communication)
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6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Sciences)
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology)
610603 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงพฤติกรรมศำสตร์ (Research Methodology in
Behavioral Sciences)
610604 - จิตพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Psychology)
610605 - พฤติกรรมศำสตร์เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำ (Behavioral Sciences
for Change and Development)
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography)
610701 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (Research Methodology in
Demography / Population Studies)
610702 - ประชำกรกับกำรพัฒนำ (Population and Development)
610703 - เศรษฐศำสตร์ประชำกร (Economic Demography)
610704 - ประชำกรและสุขภำพ (Population and Health)
610705 - กำรวิจัยประชำกรและสังคม (Population and Social Research)
610706 - กำรย้ำยถิ่น (Migration)
610707 - กำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ (Reproductive Health)
610708 - ผู้สูงอำยุ (Elderly)
610709 - กำรสมรส (Nuptiality)
610710 - กำรเจ็บป่วยและตำย (Morbidity and Mortality)
610711 - สตรีและเด็ก (Female and Children)
6108 - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (Social Welfare)
610801 - สังคมสงเครำะห์ (Social Welfare)
610802 - สังคมสงเครำะห์ศำสตร์คลินิก (Clinical Social Welfare)
610803 - สวัสดิกำรสังคม (Social Services)
610804 - สวัสดิกำรชุมชน (Community Services)
610805 - กำรบริหำรและนโยบำยสวัสดิกำรสังคม (Social Welfare Administration and Policy)
610806 - ทฤษฎีกำรสังคมสงเครำะห์ (Social Welfare Theory)
610807 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรแพทย์ (Medical Social Welfare)
610808 - สังคมสงเครำะห์ทำงกำรศึกษำ (Educational Social Welfare)
610809 - แรงงำนและกำรพัฒนำนโยบำยสังคม (Labor and Social Policy Development)
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6109 - มานุษยวิทยา (Anthropology)
610901 - มำนุษยวิทยำวัฒนธรรม (Cultural Anthropology)
610902 - มำนุษยวิทยำกำยภำพ (Physical Anthropology)
610903 - มำนุษยวิทยำประยุกต์ (Applied Anthropology)
6110 - สังคมวิทยา (Sociology)
611001 - มนุษย์กับสังคม (Man and Society)
611002 - สังคมกับพุทธศำสนำ (Society and Buddhism)
611003 - กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Changes)
611004 - ทฤษฎีสังคมวิทยำ (Theory of Sociology)
611005 - กำรพัฒนำสังคม (Social Development)
611006 - กำรพัฒนำชุมชน (Community Development)
611007 - กำรพัฒนำชนบท (Rural Development)
611008 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies)
611009 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies)
611010 - วิธีวิทยำกำรวิจัยทำงสังคม (Social Research Methodology)
611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation)
611012 - กำรจัดกำรชุมชน (Community Management)
611013 - สังคมวิทยำกำรคณนำ (Computational Sociology)
6111 - ภูมิศาสตร์ (Geography)
611101 - ภูมิศำสตร์เกษตร (Agricultural Geography)
611102 - ภูมิศำสตร์เมือง (Urban Geography)
611103 - ภูมิศำสตร์กำรเมือง (Political Geography)
611104 - ภูมิศำสตร์กำยภำพ (Physical Geography)
611105 - ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ (Economic Geography)
611106 - ภูมิศำสตร์มนุษย์ (Human Geography)
611107 - สถิติทำงภูมิศำสตร์ (Statistics for Geography)
611108 - เทคโนโลยีทำงภูมิศำสตร์ (Technical Geography /Technique in Geography)
611109 - กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณทำงภูมิศำสตร์ (Quantitative Analysis Geography)
611110 - ภูมิอำกำศวิทยำ (Climatology)
611111 - สำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences)
611201 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Mathematics of Insurance)
611202 - กำรจัดกำรกำรเสี่ยงภัยและกำรประกันภัย (Risk Management
and Insurance)
611203 - เศรษฐศำสตร์ประกันภัย (Economics of Insurance)
6113 - สถิติศาสตร์ (Statistics)
611301 - สถิติ (Statistics)
611302 - สถิติประยุกต์ (Applied Statistics)
611303 - ชีวสถิติ (Biostatistics)
611304 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics)
611305 - กำรวิเครำะห์สถิติ (Statistical Analysis)
611306 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Sciences)
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Sciences)
บรรณารักษศาสตร์
6301 - บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies)
หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science)
630101 - กำรจัดกำรทรัพยำกรห้องสมุดและบริกำร (Library Collection and Service
Management)
630102 - พฤติกรรมสำรสนเทศของมนุษย์ (Human Information Behavior)
630103 - กำรจัดกำรข้อมูล สำรสนเทศ และควำมรู้ (Data, Information and
Knowledge Management)
630104 - กำรจัดกำรเอกสำรและจดหมำยเหตุ (Records and Archives Management)
630105 - กำรจัดกำรองค์กรสำรสนเทศ (Management of Information Organizations)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

ศึกษาศาสตร์
6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)
650101 - สถิติ วิจัย กำรวัด และกำรประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Education Statistics,
Research, Measurement and Evaluation)
650102 - กำรวิจัยทำงกำรศึกษำ (Educational Research)
650103 - กำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ (Educational Measurement and Evaluation)
650104 - กำรแนะแนว (Guidance)
650105 - กำรแนะแนวและให้คำปรึกษำ (Guidance and Counseling)
650106 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
650107 - หลักสูตรและกำรสอน (Curriculum and Instruction)
650108 - หลักสูตรศึกษำ (Curriculum Studies)
650109 - กำรพัฒนำหลักสูตร (Curriculum Development)
650110 - กำรวิจัยและกำรพัฒนำหลักสูตร (Research and Curriculum Development)
650121 - กำรสอนคณิตศำสตร์ (Teaching Mathematics)
650122 - กำรสอนวิทยำศำสตร์ (Teaching Sciences)
650123 - กำรสอนสังคมศึกษำ (Teaching Social Studies)
650124 - กำรสอนภำษำต่ำงประเทศ (Teaching Foreign Language)
650125 - กำรสอนภำษำอังกฤษ (Teaching English)
650126 - กำรสอนภำษำฝรั่งเศส (Teaching French)
650127 - กำรสอนภำษำไทย (Teaching Thai)
650141 - สังคมศึกษำ (Social Studies)
650142 - วิทยำศำสตร์ศึกษำ (Science Education)
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษำ (Environmental Education)
650144 - คณิตศำสตร์ศึกษำ (Mathematics Education)
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษำ (Computer Education)
650146 - เทคโนโลยีกำรศึกษำ (Educational Technology)
650147 - ธุรกิจศึกษำ (Business Education)
650148 - สุขศึกษำ (Health Education)
650149 - พลศึกษำ (Physical Education)
650150 - เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ (Economics of Education)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

650151 - ศิลปศึกษำ (Art Education)
650152 - ดนตรีศึกษำ (Music Education)
650153 - นำฏศิลป์ศึกษำ (Dance Education)
650161 - กำรศึกษำปฐมวัย (Early Childhood Education)
650162 - กำรประถมศึกษำ (Primary Education หรือ Elementary Education)
650163 - กำรมัธยมศึกษำ (Secondary Education)
650164 - กำรอุดมศึกษำ (Higher Education)
650165 - กำรบริหำรกำรศึกษำ (Educational Administration)
650166 - กำรนิเทศกำรศึกษำ (Educational Supervision)
650171 - ครุศำสตร์เกษตร (Agricultural Education)
650172 - ครุศำสตร์ไฟฟ้ำ (Electrical Education)
650173 - ครุศำสตร์เครื่องกล (Mechanical Education)
650174 - ครุศำสตร์อุตสำหกรรม (Industrial Education)
650175 - ครุศำสตร์เทคโนโลยี (Technology Education)
650176 - อุตสำหกรรมศึกษำ (Industrial Studies)
650177 - กำรฝึกหัดครู (Teacher Education)
650178 - ครุศึกษำ (Teacher Education)
650179 - กำรอำชีวศึกษำ (Vocational Education)
650180 - กำรอำชีวศึกษำและเทคนิคศึกษำ (Vocational and Technical Education)
650181 - กำรศึกษำผู้ใหญ่ (Adult Education)
650182 - กำรศึกษำนอกระบบ หรือ กำรศึกษำนอกโรงเรียน (Non-Formal Education)
650183 - กำรศึกษำทำงไกล (Distance Education)
650184 - กำรศึกษำพิเศษ (Special Education) *
650185 - พัฒนศึกษำ (Development Education)
650186 - สำรัตถศึกษำหรือพื้นฐำนกำรศึกษำ (Foundation of Education)
650187 - กำรศึกษำเปรียบเทียบ (Comparative Education)
650188 - กำรศึกษำต่อเนื่อง (Continuing Education)
650189 - คหกรรมศึกษำ (Home Economics Education)
650190 - เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษำ (Agricultural and Environmental Education)
650191 - กำรออกแบบสื่อกำรเรียนรู้ (Educational Media Design)
650192 - นันทนำกำร (Recreation)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
*

เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”
หมำยถึง ชื่ออนุสำขำวิชำซึ่งครอบคลุม Gifted Child, Autistic, และกำรศึกษำเด็กพิกำร (Disabilities
Education) และกำรศึกษำแบบเรียนรวม (Inclusive Education)

นิติศาสตร์
6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law)
670101 - กฎหมำยแพ่ง (Civil Law)
670102 - กฎหมำยพำณิชย์ (Commercial Law)
6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law)
670201 - กฎหมำยรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law)
670202 - กฎหมำยปกครอง (Administrative Law)
670203 - กฎหมำยกำรคลังและกำรภำษีอำกร (Public Finance and Taxation)
670204 - กฎหมำยสิ่งแวดล้อม (Environment Law)
6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
670301 - กฎหมำยเอกชนระหว่ำงประเทศ (Private International Law)
670302 - กฎหมำยมหำชนระหว่ำงประเทศ (Pubic International Law)
670303 - กฎหมำยอำญำระหว่ำงประเทศ (International Criminal Law)
670304 - กฎหมำยเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ (International Economic Law)
6704 - กฎหมายสังคม (Social Law)
670401 - กฎหมำยแรงงำน (Labour Law)
6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)
6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law)
6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law)
670701 - นิติศึกษำ (Legal Studies)
6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law)
670901 - กฎหมำยอำญำและกระบวนกำรยุติธรรม (Criminal Law and
Justice Administration)
670902 - กฎหมำยอำญำและอำชญำวิทยำ (Criminal Law and Criminology)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

การบัญชีและบริหารธุรกิจ
6801 - การบัญชี (Accounting)
680101 - กำรบัญชีกำรเงิน (Financial Accounting)
680102 - กำรบัญชีบริหำร (Managerial Accounting)
680103 - กำรบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
680104 - ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี (Accounting Information System)
680105 - กำรสอบบัญชี (Auditing)
680106 - กำรภำษีอำกร (Taxation)
6802 - บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร์ (Commerce)
680201 - กำรจัดกำร (Management)
680202 - กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human Resource Management)
680203 - กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
680204 - กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศ หรือ ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร
(Management Information System)
680205 - กำรจัดกำรกำรดำเนินงำน (Operations Management)
680206 - กำรจัดกำรผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Management)
680207 - กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ (International Business Management)
680208 - กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและโลจิสติกส์ (Supply Chain and Logistics
Management)
680209 - ภำวะผู้นำและพฤติกรรมองค์กร (Leadership and Organizational Behaviors)
680210- กำรวิเครำะห์ธุรกิจเชิงปริมำณ (Quantitative Business Analysis)
680211 - กำรจัดกำรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology
and Innovation)
680212 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวและบริกำร (Hospitality and Tourism Management)
680213 - กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
680214 - กำรตลำด (Marketing)
680215 - กำรเงิน (Finance)
680216 - กำรบริหำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ หรือ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
(International Transportation Management)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

680217 - กำรวิจัยธุรกิจและกำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ (Business Research and
Quantitative Analysis)
680218 - กำรเงินและตลำดหลักทรัพย์ (Finance and Security Market)
680219 - กำรจัดกำรกำรผลิต (Production Management)
680220 - กำรจัดกำรอุตสำหกรรม (Industrial Management)
680221 - ธุรกิจอสังหำริมทรัพย์ (Property Business)
680222 - ธุรกิจกำรเกษตร (Agribusiness)
680223 - บริหำรธุรกิจและบริหำรรัฐกิจ (Business and Public Administration)
680224 - วิทยำกำรกำรตัดสินใจ (Decision Sciences)
680225 - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
680226 - กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง (Construction Management)
680227 - กำรจัดกำรธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)
680228 - กำรจัดกำรธุรกิจดนตรี (Music Business Management)
680229 - กำรจัดกำรสหกรณ์ (Co-Operative Management)
680230 - กำรจัดกำรบริกำร (Service Management)
680231 - กำรจัดกำรกำรกีฬำ (Sports Management)
มนุษยศาสตร์
7101 - ภาษาไทย (Thai Language)
710101 - กำรศึกษำภำษำไทยในฐำนะภำษำแม่ (Thai Language)
- กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai)
- ไวยำกรณ์ไทย/หลักภำษำไทย (Thai Grammar)
710102 - ภำษำถิ่นไทย (Thai Dialects)
710103 - ภำษำกับสังคม /วัฒนธรรมไทย (Thai Language and Society /Culture)
710104 - ภำษำไทยในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Thai as a Foreign Language)
710105 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
710106 - กำรอ่ำนจำรึก (Thai Epigraphy)
- ภำษำไทยสมัยเก่ำ (Old Thai)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language)
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language)
- ภำษำเขมรตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Khmer)
710202 - กำรแปลและล่ำม (Cambodian : Translation and Interpretation)
710203 - คติชนวิทยำ (Cambodian Folklore)
710204 - จำรึกภำษำเขมร (Cambodian Inscription)
710205 - วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature)
710206 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language and Society /Culture)
7103 - ภาษาลาว (Lao Language)
710301 - ภำษำลำวในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Lao Language)
710302 - กำรแปลและล่ำม (Lao : Translation and Interpretation)
710303 - วรรณคดีลำว (Lao Literature)
710304 - คติชนวิทยำ (Lao Folklore)
710305 - ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมลำว (Lao Language and Society /Culture)
7104 - ภาษาอังกฤษ (English Language)
710401 - ภำษำอังกฤษในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (English Language)
710402 - กำรแปลและล่ำม (English : Translation and Interpretation)
710403 - อังกฤษศึกษำ (English Studies)
7105 - ภาษาฝรั่งเศส (French Language)
710501 - ภำษำฝรั่งเศสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (French Language)
710502 - กำรแปลและล่ำม (French : Translation and Interpretation)
710503 - ฝรั่งเศสศึกษำ (French Studies)
7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language)
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language)
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation)
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies)
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature)
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7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language)
710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language)
710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation)
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature)
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin American Studies)
7108 - ภาษาอิตาเลียน (Italian Language)
710801 - ภำษำอิตำเลียนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Italian Language)
710802 - กำรแปลและล่ำม (Italian : Translation and Interpretation)
710803 - อิตำเลียนศึกษำ (Italian Studies)
710804 - วรรณคดีอิตำเลียน (Italian Literature)
7109 - ภาษารัสเซีย (Russian Language)
710901 - ภำษำรัสเซียในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Russian Language)
710902 - กำรแปลและล่ำม (Russian : Translation and Interpretation)
710903 - รัสเซียศึกษำ (Russian Studies)
710904 - วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature)
7110 - ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language)
711001 - ภำษำโปรตุเกสในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Portuguese Language)
711002 - กำรแปลและล่ำม (Portuguese : Translation and Interpretation)
711003 - โปรตุเกสศึกษำ (Portuguese Studies)
711004 - วรรณคดีโปรตุเกส (Portuguese Literature)
7111 - ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Language)
711101 - ภำษำญี่ปุ่นในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Japanese Language)
711102 - กำรแปลและล่ำม (Japanese : Translation and Interpretation)
711103 - ญี่ปุ่นศึกษำ (Japanese Studies)
- คติชนวิทยำ (Japanese Folklore)
711104 - วรรณคดีญี่ปุ่น (Japanese Literature)
7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature)
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies)
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7113 - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language)
711301 - เวียดนำมในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Vietnamese Language)
711302 - กำรแปลและล่ำม (Vietnamese : Translation and Interpretation)
711303 - เวียดนำมศึกษำ (Vietnamese Studies)
7114 - ภาษาเกาหลี (Korean Language)
711401 - ภำษำเกำหลีในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Korean Language)
711402 - กำรแปลและล่ำม (Korean : Translation and Interpretation)
711403 - เกำหลีศึกษำ (Korean Studies)
- คติชนวิทยำ (Korean Folklore)
- วรรณคดีเกำหลี (Korean Literature)
- ภำษำกับสังคม/วัฒนธรรมเกำหลี (Korean Language and
Society /Culture)
7115 - ภาษาจีน (Chinese Language)
711501 - ภำษำจีนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Chinese Language)
711502 - กำรแปลและล่ำม (Chinese : Translation and Interpretation)
711503 - จีนศึกษำ (Chinese Studies)
- คติชนวิทยำ (Chinese Folklore)
711504 - วรรณคดีจีน (Chinese Literature)
7116 - ภาษาอาหรับ (Arabic Language)
711601 - ภำษำอำหรับในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Arabic Language)
711602 - กำรแปลและล่ำม (Arabic : Translation and Interpretation)
711603 - อำหรับศึกษำ (Arabic Studies)
- คติชนวิทยำ (Arabic Folklore)
- วรรณคดีอำหรับ (Arabic Literature)
7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language)
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language)
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation)
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies)
- คติชนวิทยำ (Malay Folklore)
- วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature)
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7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language)
7201 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
720101 - วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature)
720102 - เพศสภำพศึกษำ หรือ เพศสถำนะศึกษำ (Gender Studies)
720103 - วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature)
720104 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies)
720105 - วรรณคดีวิจำรณ์ (Literary Critique) หรือ วรรณคดีศึกษำ (Literary Studies)
7202 - วรรณคดีอังกฤษ (English Literature)
720201 - วรรณคดีอังกฤษ (Old and Contemporary English Literature)
720202 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
720203 - วรรณคดีอเมริกัน (American Literature)
7203 - วรรณคดีฝรั่งเศส (French Literature)
720301 - วรรณคดีฝรั่งเศส (Old and Contemporary French Literature)
720302 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature)
7204 - วรรณคดีไทย (Thai Literature)
720401 - วรรณคดีร่วมสมัย (Contemporary Thai Literature)
- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture)
- วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language)
720402 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
720403 - วรรณคดีสมัยเก่ำ (Old Thai Literature)
- วรรณคดีท้องถิ่น (Thai Local Literature)
- วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture)
- วรรณคดีและภำษำ (Literature and Language)
7301 - ไทยศึกษา (Thai Studies)
730101 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730102 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730103 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
730104 - วัฒนธรรมศึกษำ (Culture Studies)
730105 - ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies)
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730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology)
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
730108 - สตรีศึกษำ (Women’s Studies)
730109 - สยำมคดีศึกษำ (Siamese Studies)
7302 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
730201 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730202 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730203 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
7303 - จีนศึกษา (Chinese Studies)
730301 - ชำติพันธุ์ศึกษำ (Ethnic Studies)
730302 - อำณำบริเวณศึกษำ (Area Studies)
730303 - ชุมชนศึกษำ (Communities Studies)
7401 - ภาษาศาสตร์ (Linguistics)
740101 - สัทศำสตร์และสัทวิทยำ (Phonetics and Phonology)
740102 - วำกยสัมพันธ์และอรรถศำสตร์ (Syntax and Semantics)
740103 - วัจนปฏิบัติศำสตร์และปริจเฉทวิเครำะห์ หรือ วัจนปฏิบัติศำสตร์และ
สัมพันธสำรวิเครำะห์ (Pragmatics and Discourse Analysis)
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics)
- ภำษำถิ่น หรือ ภำษำศำสตร์ภำษำถิ่น (Dialectology)
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับรู้ภำษำ (Psycholinguistics and
Language Acquisition)
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics)
- กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation
and Conservation)
740109 - ภำษำศำสตร์ชำติพันธุ์ (Ethnolinguistics)
- ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Languages and Cultures
for Development)
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7501 - ประวัติศาสตร์ (History)
750101 - ประวัติศำสตร์ไทย (Thai History)
750102 - ประวัติศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Histories)
750103 - ประวัติศำสตร์จีน (Chinese History)
750104 - ประวัติศำสตร์ญี่ปุ่น (Japanese History)
750105 - ประวัติศำสตร์ตะวันออกกลำง (Middle East History)
750106 - ประวัติศำสตร์โลกมุสลิม (Islamic World History)
750107 - ประวัติศำสตร์ยุโรป (European History)
7601 - โบราณคดี (Archaeology)
7701 - ศิลปะการละคร (Dramatic Arts)
770101 - กำรเขียน กำรสร้ำงบท กำรแปลบทและกำรดัดแปลงบท (Playwriting)
770102 - วรรณกรรมและกำรวิจำรณ์ละคร (Drama Literature and Criticism)
770103 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Contemporary Dramatic Arts)
7801 - ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)
780101 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies)
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies)
780103 - เทววิทยำ (Theology)
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies)
780105 - คริสตศำสน์ศึกษำ (Christian Studies)
7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation)
790101 - กำรแปลศึกษำ (Translation Studies)
790102 - กำรล่ำมศึกษำ (Interpreting Studies)
8001 - ปรัชญา (Philosophy)
800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
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800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy)
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
วิจิตรศิลป์
8101 - ทัศนศิลป์ (Visual Arts)
810101 - จิตรกรรม (Painting)
810102 - ประติมำกรรม (Sculpture)
810103 - ภำพพิมพ์ (Graphic Arts)
810104 - ศิลปะไทย (Thai Arts)
810105 - ศิลปะสื่อผสม (Multimedia Arts)
810106 - ศิลปกำรจัดวำง (Installation Arts)
810107 - ศิลปกับสิ่งแวดล้อม (Environment Arts)
810108 - ภูมิทัศนศิลป์ (Land Arts)
810109 - ดิจิทัลอำร์ต (Digital Arts)
810110 - คอมพิวเตอร์อำร์ต (Computer Arts)
810111 - ภำพยนตร์ (Cinema Arts)
810112 - ภำพถ่ำย (Photo Arts)
810113 - ศิลปะภำพถ่ำย (Photo Arts)
810114 - ศิลปะกำรถ่ำยภำพ (Photography Arts)
810115 - ศิลปะชุมชน (Community Arts)
810116 - ศิลปะวีดิทัศน์ (Video Arts)
810117 - ทฤษฎีศิลป์ (Art Theory)
8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design)
810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile)
810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts)
810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts)
810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition)
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8103 - โสตศิลป์ หรือ คีตศิลป์ หรือ ดุริยางคศิลป์ (Music)
810301 - คีตศิลป์ไทย (Thai Vocal Music)
810302 - ดนตรีไทย หรือ ดุริยำงคศิลป์ไทย (Thai Music)
810303 - ดนตรีสำกล หรือ ดุริยำงคศิลป์ตะวันตก (Western Music)
810304 - ดนตรีไทยร่วมสมัย (Thai Contemporary Music)
810305 - ดนตรีสื่อผสม (Multimedia Music)
810306 - ดนตรีพื้นบ้ำน (Folk Music)
810307 - ดนตรีวิทยำ (Musicology)
810308 - ดนตรีบำบัด (Music Therapy)
810309 - ดนตรีชำติพันธุ์วิทยำ (Ethnomusicology)
810310 - กำรสอนดนตรี (Music Pedagogy)
8104 - นาฏศิลป์ (Dance) หรือ ศิลปะการแสดง (Performing Arts)
810401 - นำฏศิลป์สำกล หรือ นำฏศิลป์ตะวันตก (Western Dance)
810402 - นำฏศิลป์ตะวันออก (Eastern Dance)
810403 - นำฏศิลป์ไทย (Thai Dance)
810404 - นำฏศิลป์พื้นบ้ำน (Folk Dance)
810405 - ศิลปะกำรแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts)
810406 - ศิลปะกำรแสดงข้ำมสื่อ (Transmedia Performing Arts)
810407 - ศิลปะกำรแสดงผสมสื่อ (Multimedia Performing Arts)
810408 - ศิลปะกำรละคร (Theatre Arts)
810409 - กำรออกแบบเพื่อกำรแสดง (Theatre Design)
810410 - กำรแสดงและกำกับกำรแสดง (Acting and Directing)
810411 - เพลงและดนตรีเพื่อกำรแสดง (Music and Sound for Theatre)
810412 - กำรแสดงละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre)
810413 - นำฏศิลป์ร่วมสมัย (Contemporary Dance)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

ประยุกต์ศิลป์
8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
850101 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile)
850102 - เครื่องลงรัก (Lacquer Work)
850103 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)
8502 - ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Design)
850201 - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
850202 - ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผำ (Ceramic Design)
850203. - ออกแบบเซรำมิกส์ (Ceramic Design)
850204 - ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
850205 - ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design)
8503 - ออกแบบพาณิชยศิลป์ (Commercial Design)
850301 - ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
850302 - ออกแบบเลขศิลป์ (Graphic Design)
850303 - ออกแบบสื่อโฆษณำภำพยนตร์ (Cinema Media Design)
850304 - ออกแบบสื่อสำร (Communication Design)
8504 - ออกแบบตกแต่ง (Design)
850401 - ออกแบบตกแต่งภำยใน (Interior Design)
850402 - ออกแบบตกแต่งภำยนอก (Exterior Design)
850403 - ออกแบบตกแต่งสถำปัตยกรรมภำยใน (Interior Architecture Design)
850404 - ออกแบบจัดสวน (Garden Design)
8505 - ประวัติศาสตร์ศิลป์ (History of Arts)
ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies *
9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies)
9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies)
9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies)
9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies)
9106 - เอเชียตะวันออกศึกษา (East Asian Studies)
หมายเหตุ

(1)
(2)
(3)
*

เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”
หมำยถึง ภูมิภำคระหว่ำงประเทศ

พื้นที่ศึกษา - Area Studies
9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies)
9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies)
9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies)
9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies)
9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies)
ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies
9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies)
9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies)
อื่นๆ
9151 - การท่องเที่ยวและการโรงแรม (Hotel and Tourism)
915101 - กำรจัดกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว (Hotel and Tourism Management)
915102 - กำรจัดกำรกำรท่องเที่ยว (Tourism Management)
915103 - กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวและกำรขนส่ง (Transportation and Tourism
Destination Development)
915104 - กำรจัดกำรโรงแรม (Hotel Management)
9156 - คหกรรมศาสตร์ (Home Economics)
915601 - อำหำรและโภชนำกำร (Food and Nutrition)
915602 - กำรออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้ำ (Garment Design and Dressmaking)
915603 - ศิลป์ประดิษฐ์ (Creative Arts)
9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)
9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)
9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies)
916301 - สันติศึกษำ (Peace Studies)
916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

9164 - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies)
916401 - พิพิธภัณฑ์ศึกษำและกำรจัดกำรมรดกวัฒนธรรม (Museum Studies and
Cultural Heritage Management)
916402 - ภำพยนตร์ศึกษำและสื่อศึกษำ (Movies and Media Studies)
916403 - พหุวัฒนธรรมศึกษำ (Multicultural Studies)
916404 - วัฒนธรรมสุขภำพ (Culture and Health)
916405 - ภำษำและวัฒนธรรมเพื่อกำรพัฒนำ (Language and Culture for
Development)
916406 - กำรสื่อสำรระหว่ำงวัฒนธรรม (Intercultural Communication)
916407 - วัฒนธรรมจีน (Chinese Culture)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่กไ็ ด้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมี “แขนงวิชำ” ย่อยลงไปอีก และอำจย่อยลงไปถึงระดับ “วิชำ”

