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ประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
พ.ศ. ๒๕๖๑
ด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ กําหนดให้การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ ต้องระบุสาขาวิชาของตําแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ เพื่ อแสดงให้ เห็นถึงความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของบุคคล ซึ่งแนวทางในการกําหนดสาขาวิชาจะพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานสอน
และผลงานทางวิช าการที่ ใช้ ป ระกอบในการเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน่ งนั้ น โดยต้ อ งแสดงให้ เห็ น เป็ น
ที่ประจักษ์ได้ว่าผู้เสนอขอกําหนดตําแหน่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใด ประกอบกับปัจจุบันยังไม่เคย
มีการกําหนดรายชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้อย่างชัดเจน มีเพียงการอ้างอิง
สาขาวิชาที่จําแนกตาม ISCED (International Standard Classification of Education) ซึ่งเป็น
การกําหนดกลุ่มสาขาวิชาที่กว้างมาก ทั้งนี้ จากการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอกําหนดตําแหน่ง
ทางวิชาการ ทํ าให้พ บว่าการกําหนดสาขาวิชาในปัจจุบันค่อนข้างมีความหลากหลายแตกต่างกัน ไป
และด้ ว ยสภาพการณ์ ในปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารผนวกรวมบางสาขาวิ ช าที่ มี อ ยู่ เดิ ม หรื อ มี ก ารเติ บ โตของ
อนุสาขาวิชาขึ้นมาเป็นสาขาวิชา ทําให้มีสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์
ของผู้ เสนอขอกํ า หนดตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการในการกํ า หนดสาขาวิ ช าไม่ ให้ แ คบหรื อ กว้ า งจนเกิ น ไป
จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการกําหนดสาขาวิชา เพื่อจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อ
สาขาวิ ช าสํ า หรับ การเสนอขอกํ าหนดตํ าแหน่ งทางวิ ช าการ โดยแนวทางในการจั ด ทํ าบั ญ ชี ร ายชื่ อ
สาขาวิชาดังกล่าวนั้น จะจําแนกออกตามกลุ่มสาขาวิชาหลัก โดยมิได้ยึดหลักการจําแนกตาม ISCED
และในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาหลักจะประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ และในบางสาขาวิชาอาจมีอนุสาขาวิชา
เพื่อความชัดเจนและเป็นประโยชน์ในการคัดสรรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทําหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการต่อไป อย่างไรก็ดี บางอนุสาขาวิชาอาจจัดอยู่ได้มากกว่า
หนึ่งสาขาวิชา หรือบางอนุสาขาวิชาอาจจัดเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งก็ได้ ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความลึกซึ้ง
ของตัววิชาหรือองค์ความรู้ในวิชานั้น ๆ และในบางสาขาวิชาอาจมีชื่อเรียกได้มากกว่าหนึ่งชื่อ จึงต้องมี
การวงเล็บภาษาอังกฤษกํากับไว้ด้วย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
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ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ก.พ.อ. จึงได้กําหนด
ชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศ ก.พ.อ. นี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ การกําหนดชื่อสาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ให้สภา
สถาบันอุดมศึกษากําหนดชื่อสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกําหนดชื่อ
สาขาวิชาสําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกําหนดไปแล้ว
ข้อ ๓ กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษามีเหตุผลความจําเป็น และประสงค์จะกําหนดสาขาวิชา
สําหรับการเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. ก่อน
ข้อ ๔ กรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ
โดยไม่ ร ะบุ ส าขาวิ ช า หรื อ ระบุ ส าขาวิ ช าแตกต่ า งไปจากเกณฑ์ นี้ หรื อ ระบุ ส าขาวิ ช าที่ ไม่ ส ะท้ อ น
ความเชี่ ย วชาญของผู้ นั้ น อย่ า งแท้ จ ริ ง ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณาเที ย บเคี ย งสาขาวิ ช า
ที่เคยกําหนดไปแล้ว ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดยไม่ถือเป็นการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องกําหนดตําแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
ข้อ ๕ กรณีที่ผู้ขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว
และอยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพิ จ ารณากํ า หนดสาขาวิ ช าให้ เป็ น ไปตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน ก.พ.อ.

เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสาหรับการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว
หลักการและเหตุผล
การแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์) ตามประกาศ ก.พ.อ. ที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ ระบุส าขาวิช าของตาแหน่งทางวิชาการนั้น ๆ
เพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของบุคคล
การกาหนดสาขาวิช าอาจพิจารณาได้จากการปฏิ บัติห น้าที่ ตามภาระงานที่ สถาบั นอุดมศึกษา
มอบหมายให้ผู้ นั้น ปฏิบัติ ได้แก่ ภาระงานสอน ภาระงานวิจัย และภาระงานวิชาการอื่น ๆ ประกอบกับผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้เป็นหลักในการเสนอขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการนั้น ภาระงานและผลงานทางวิชาการดังกล่าว
ต้ อ งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า บุ ค คลนั้ น มี ค วามรู้ ค วามช านาญการในสาขาวิ ช านั้ น ๆ อย่ า งชั ด เจน ด้ ว ยเหตุ ที่ ร ะบบ
การอุดมศึกษาคาดหวังการพัฒนาองค์ความรู้และผลงานทางวิชาการของบุคคลที่ละเอียดรอบคอบและลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น
ตามระดั บ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการที่ สู ง ขึ้ น ก.พ.อ. จึ งได้ ก าหนดวิ ธี ด าเนิ น การไว้ ว่ า หากการก าหนดต าแหน่ ง
ทางวิช าการที่ สู งขึ้น ในสาขาวิช าเดี ย วกั น กับ ในตาแหน่ งทางวิช าการก่ อนหน้ านั้ น ก็ ให้ ถื อว่า เป็ น ไปโดยวิธี ป กติ
แต่ ถ้าการกาหนดตาแหน่ งทางวิช าการที่สู งขึ้นในสาขาวิช าที่ แตกต่ างไปจากในต าแหน่งทางวิช าการก่อ นหน้ า
แม้อาจกระทาได้แต่ต้องเป็นการกาหนดโดยวิธีพิเศษ
ที่ผ่านมา ก.พ.อ. ได้ประกาศกาหนดสาขาวิชาที่เป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไป โดยอิงเกณฑ์การจาแนก
สาขาวิ ช าของ UNESCO-ISCED (International Standard Classification of Education) เป็ น ๑๐ สาขาวิช า
อย่ า งกว้ า ง ๆ อย่ า งไรก็ ดี สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามั ก ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การก าหนดชื่ อ สาขาวิ ช าค่ อ นข้ า งน้ อ ย
ดังปรากฏเสมอ ๆ ว่า ตาแหน่ งทางวิชาการที่ผ่านการกาหนดโดยสภาสถาบันอุดมศึกษาไม่เป็นไปตามแนวทาง
ที่ ก.พ.อ. ประกาศก าหนดไว้ ทั้ งนี้ ส่ ว นหนึ่ ง อาจเป็ น เพราะผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทางวิช าการเป็ น ผู้ ร ะบุ เอง
ในแบบคาขอกาหนดตาแหน่งตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการยังไม่เข้าใจชัดเจนนัก หรืออีกส่วนหนึ่ง
จากความเข้าใจว่า เมื่อเคยขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นสาขาวิชาใดแล้ว ก็ต้องคงยืนใช้สาขาวิชานั้นต่อไป
เมื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น หาไม่แล้วก็จะต้องเปลี่ยนไปดาเนินการโดยวิธีพิเศษซึ่งจะยุ่งยากซับซ้อน
กว่ามาก นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เป็นความเข้าใจผิดด้วยว่าต้องกาหนดสาขาวิชาตามชื่อขององค์กร หรือภาควิชา
หรือคณะ หรือสถาบัน ซึ่งเป็นการกาหนดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งต่างหาก โดยไม่ได้สะท้อนแสดงสาขาวิชาที่เป็น
พั ฒ นาการขององค์ ความรู้ ของศาสตร์ ใด ๆ ประการส าคัญ ที่ สุ ด คือ วิวัฒ นาการขององค์ค วามรู้ท างวิช าการ
ที่ ก้ า วหน้ า ไปมากและเร็ ว จนท าให้ บ างสาขาวิ ช าลดความส าคั ญ ลงจนถึ ง ขั้ น ขาดการพั ฒ นาความรู้ ต่ อ ไป
หรือมีส าขาวิช าที่ได้รับ การพัฒ นาขึ้น ใหม่ หรือการพั ฒ นาทางวิช าการที่ มีการผนวกรวมผสมผสานของศาสตร์
มากกว่าหนึ่งสาขาวิชา ทั้งนี้ จะด้วยเหตุใดก็ตามเป็นผลให้การกาหนดสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. ประกาศเป็นแนวทาง
ไว้เดิมนั้นไม่เหมาะสมที่จะใช้ยึดเป็นหลักปฏิบัติต่อไป

การระบุ ส าขาวิ ช าที่ ชั ด เจนจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ในระบบการอุ ด มศึ ก ษาส าหรั บ
การสรรหาผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าเดี ย ว กั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น เพื่ อ เชิ ญ
ให้ ท าหน้ า ที่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการของผู้ ข อก าหนดต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ
เป็ น รายบุ ค คล ซึ่ ง การสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ถู ก ต้ อ งย่ อ มเป็ น ผลให้ ก ารพิ จ ารณาประเมิ น ถู ก ต้ อ งแม่ น ตรง
ไม่คลาดเคลื่อนและปราศจากอคติ
ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ต้ อ งทบทวนแนวทางการก าหนดสาขาวิ ช าเสี ย ใหม่
ให้ทันการณ์ปัจจุบันและรองรับอนาคต รวมทั้งสามารถเอื้อหนุน ให้การปฏิบัติตามเป็นไปโดยง่าย เพื่อที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้อย่างเต็มที่และให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
เกณฑ์การกาหนดสาขาวิชา (Discipline) ในตาแหน่งทางวิชาการ
การปรับปรุงเกณฑ์การกาหนดตาแหน่งทางวิชาการครั้งนี้อาศัยหลัก ๗ ประการ คือ
๑. ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสากล และที่นามาประยุกต์ใช้กัน
ในระบบอุดมศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอิงข้อเสนอและความเห็นของกลุ่มผู้รู้ในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันเป็นหลัก และใช้ฐานการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่ผ่านมาเป็นตัวประกอบ
๒. ให้ น้ าหนั ก กับ การกาหนดกลุ่ ม สาขาวิช าที่ ส ะท้ อนวิช าชีพ ขั้น สู ง โดยเฉพาะที่มี ก ารกากั บ
การประกอบวิชาชีพและที่ได้รับการพิจารณากลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สะท้อนวิชาการที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในประเทศไทยเป็นสาคัญ
๓. จัดสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายกระจัดกระจายในปัจจุบันเข้าหมวดหมู่เป็น กลุ่มสาขาวิชา
เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นที่อ้างอิงได้ง่ายขึ้น
๔. จัดสาขาวิชาต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในฐานการวิจัยและการเรียนการสอนในระบบอุดมศึกษา
๕. เพิ่มการจัดอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline) ในแต่ละสาขาวิชาเท่าที่จะปรากฏอยู่และเท่าที่ทาได้
เพื่อให้การกาหนดสาขาวิชาถูกนาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอนุสาขาวิชาจะไม่ถือว่า
เป็นการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
๖. ภายใต้ ห ลั ก การว่ า พั ฒ นาการขององค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการมี ค วามก้ า วหน้ า มากและเร็ ว
จาเป็นต้องมีการทบทวนสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา ดังกล่าวนี้อยู่เสมอ ทั้งนี้น่าจะต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ทุก ๆ ๓-๕ ปี และการทบทวนนี้จะนาไปสู่การปรับเกณฑ์การกาหนดสาขาวิชาในตาแหน่งทางวิชาการ ทั้งการยุบเลิก
การเพิ่มเติม การควบรวม ทั้งในระดับสาขาวิชาและอนุสาขาวิชา

๗. เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและปฏิบัติได้กว้างขวาง สมควรกาหนดให้
๗.๑ การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่วันที่เกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับ ต้องระบุสาขาวิชา
ให้เป็นไปตามที่กาหนดนี้
๗.๒ ในกรณี ที่ ป ระสงค์ จะก าหนดสาขาวิช าแตกต่างไปจากที่ กาหนดนี้ ให้ เสนอ ก.พ.อ.
ให้ ค วามเห็ น ชอบก่ อน (เพราะจะสื บ เนื่ อ งไปถึงการสรรหาผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ พิ จารณาผลงานทางวิช าการให้ ตรง/
สอดคล้องกับสาขาวิชาและตาแหน่งทางวิชาการที่ขอกาหนดนั้นด้วย)
๗.๓ กรณี พ นั ก งานในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางการพิ จ ารณาก าหนดต าแหน่ งทางวิ ช าการ บั งคั บ ใช้ เองก็ ค วรขอความร่ ว มมื อ ให้ ผู ก พั น และปฏิ บั ติ
ตามเกณฑ์นี้ด้วย เพื่อลดปัญหาอุปสรรคในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของระบบการศึกษาโดยรวม
๗.๔ กรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
โดยไม่ระบุสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาแตกต่างไปจากเกณฑ์นี้ หรือระบุสาขาวิชาที่ไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญ
ของผู้นั้นอย่างแท้จริง ให้สภาสถาบันอุดมศึ กษาพิจารณากาหนดสาขาวิชาใหม่ได้ ครั้งเดียวเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายในวั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๑ ทั้ งนี้ การก าหนดสาขาวิ ช าใหม่ นี้ จ ะต้ อ งไม่ ถื อ เป็ น การข้ ามสาขาวิ ช า
อันเป็นเหตุให้ต้องกาหนดตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
หมายเหตุประกอบเกณฑ์การกาหนดสาขาวิชา
๑. พั ฒ นาการทางวิ ช าการ แสดงว่ า สาขาวิ ช า/อนุ ส าขาวิ ช า (และอาจรวมทั้ ง แขนงวิ ช า)
อาจมีหลากหลายแหล่ง เช่น จากการวิจัยทางวิชาการ หรือจากพัฒ นาการในวิชาชีพขั้นสูง จากกลุ่มสาขาวิชา
ทางสังคมศาสตร์ หรือจากกลุ่มสาขาวิชาทางมนุษยศาสตร์ หรือจากการผนวก/ควบรวมสาขาวิชา หรืออนุสาขาวิชา
ต่าง ๆ ทาให้มีความเป็นไปได้ว่ามีอนุสาขาวิชาชื่อเดียวกันในสาขาวิชาต่าง ๆ มากกว่า ๑ สาขาวิชา หรือสาขาวิชานั้น
อาจถู ก จั ด เป็ น อนุ ส าขาวิ ช าภายใต้ อี ก สาขาวิ ช าหนึ่ ง ซึ่ ง เมื่ อ วิ เคราะห์ โ ดยลึ ก แล้ ว อาจพบว่ า มี ก ารเน้ น หนั ก
ในบางประเด็นที่แตกต่างกัน เพียงแต่ในปัจจุบันยังคงใช้ชื่อเดียวกันอยู่
๒. พัฒนาการของสาขาวิชา/อนุสาขาวิชา เมื่อเติบโตและขยายองค์ความรู้ในสานักความคิดต่าง ๆ
อาจปรากฏคาเรียกภาษาไทยที่หลากหลาย จึงได้วงเล็บชื่อเป็นภาษาอังกฤษกากับไว้ด้วยก็จะช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
๓. สาขาวิชาใหม่ ๆ รวมทั้งสหสาขาวิชา (Multi-discipline) จึงแยกไว้ในกลุ่มสาขาวิชาอื่น ๆ ก่อน
๔. ได้จัดระบบเลขรหัสกากับไว้ เพื่อใช้ในการอ้างอิงในระบบดิจิทัลในอนาคต เมื่อมีการพัฒนา
ระบบนั้นขึ้น

บัญชีรายชื่อกลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา (Discipline) และอนุสาขาวิชา (Sub-Discipline)
รายชื่อกลุ่มสาขาวิชา
รหัส

กลุ่มสาขาวิชา

01
11
15
18
21
25
31
33
35
37
39

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

41
51
53
55
61
63
65
67
68

:
:
:
:
:
:
:
:
:

71 - 80
81
85
91

:
:
:
:

กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences)
กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
กลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medicine and Medical Sciences)
กลุ่มการแพทย์อื่น (Other Medical Sciences)
กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ (Dentistry)
กลุ่มเภสัชศาสตร์ (Pharmacy)
กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health)
กลุ่มพยาบาลศาสตร์ (Nursing Science)
กลุ่มสหเวชศาสตร์ (Allied Health)
เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology)
กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary Medicine)
กลุ่มเกษตรศาสตร์ (Agriculture)
กลุ่มวนศาสตร์ (Forestry)
กลุ่มประมง (Fishery)
กลุ่มสังคมศาสตร์ (Social Sciences)
กลุ่มบรรณารักษศาสตร์ (Library Sciences)
กลุ่มศึกษาศาสตร์ (Education)
กลุ่มนิติศาสตร์ (Law)
กลุม่ การบัญชีและบริหารธุรกิจ (Accounting and
Business Administration)
กลุ่มมนุษยศาสตร์ (Humanities)
กลุ่มวิจิตรศิลป์ (Fine Arts)
กลุ่มประยุกต์ศิลป์ (Applied Arts)
กลุ่มอื่นๆ (Other Disciplines)

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
รหัส

สาขาวิชา

0101 - คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)
0102 - ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ และพื้นฐาน
(Mathematical logic and foundation)
0103 – ศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)
0104 - คณิตศาสตร์
010401 - พีชคณิต (Algebra)
- ทฤษฎีจำนวน (Number Theory)
- พีชคณิตสลับที่ (Commutative Algebra)
- พีชคณิตเรขำคณิต (Algebraic Geometry)
- พีชคณิตเชิงเส้น และเชิงเส้นหลำยชั้น (Linear and Multilinear Algebra;
Matrix Theory)
- ทฤษฎีกลุ่ม และลักษณะทั่วไป (Group Theory and Generalizations)
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)
- จุดตรึง (Fixed Points)
010409 - สมกำรเชิงปริพันธุ์ (Integral Equations)
010410 - กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน (Functional Analysis)
- ทฤษฎีตัวดำเนินกำร (Operator Theory)
010411 - แคลคูลัสกำรแปรผันและกำรควบคุมเหมำะที่สุด (Calculus of Variations
and Optimal Control) หรือ กำรหำค่ำเหมำะที่สุด (Optimization)
010412 - เรขำคณิต (Geometry)
010413 - แมนิโฟลด์ควำมน่ำจะเป็น และระบบเชิงสุ่ม (Probability Theory and
Stochastic Processes)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

0105 - โทโพโลยี (Topology)
0106 - การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis)
0107 - วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
010701 - ทฤษฎีกรำฟ (Graph Theory)
0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research) หรือ กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Programming)
0109 - ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory)
0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) หรือ การควบคุม (Control)
0111 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Studies)
0112 - คณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics)
011201 - คณิตศำสตร์กำรเงิน (Financial Mathematics)
011202 - คณิตศำสตร์ประกันภัย (Actuarial Mathematics)
011203 - กำรจำลองแบบเชิงคณิตศำสตร์ (Mathematical Modelling)
011204 - กำรจำลองสถำนกำรณ์ (Simulation Modelling)
0113 - สถิติศาสตร์ (Statistics)
011301 - คณิตศำสตร์สถิติ (Mathematical Statistics หรือ
Statistical Mathematics)
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

รหัส

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
สาขาวิชา

0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)
013701 - เคมีคอมพิวเตอร์ (Computational Chemistry)
013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry)
013703 - เคมีนิวเคลียร์ (Nuclear Chemistry)
0138 - ชีวเคมี (Biochemistry)
013801 - เคมีชีววิทยำ (Chemical Biology)
0141 - ชีววิทยา (Biology)
0142 - พฤกษศาสตร์ (Botany)
0143 - สัตววิทยา (Zoology)
0144 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
014501 - วิทยำเชื้อรำ (Mycology)
014502 - เทคโนโลยีกำรหมัก (Fermentation Technology)
0151 - ฟิสิกส์ (Physics)
0152 - ฟิสิกส์เชิงเคมี (Chemical Physics)
0153 - ชีวฟิสิกส์ (Biophysics)
0154 - ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ (Astrophysics and Space Science)
0155 - ทัศนศาสตร์ (Optics)
0156 - ธรณีฟิสิกส์ (Geophysics)
0157 - ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี (Theoretical Physics)
015701 - ฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics)
015702 - ฟิสิกส์พลำสมำ (Plasma Physics)
015703 - ฟิสิกส์ของอนุภำค (Particle Physics)
015704 - ฟิสิกส์ควอนตัม (Quantum Physics)
0158 - ฟิสิกส์เสียง (Sound Physics)
0161 - วัสดุศาสตร์ (Material Science)
0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy)
0163 - วิทยาการเซรามิกส์ (Ceramics Science)
0164 - คอมโพสิต (Composites Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

รหัส

01 : กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (ต่อ)
สาขาวิชา

0165 - วิทยาการพอลิเมอร์ (Polymer Science)
0166 - วิทยาการสิ่งทอ (Textile Science)
0171 - วิทยาศาสตร์โลก (Earth Science)
0172 - ธรณีวิทยา (Geology)
017201 - ปฐพีวิทยำ (Pedology)
0173 - สมุทรศาสตร์ (Oceanography)
0174 - อุทกศาสตร์ (Hydrography)
0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology)
0176 - ดาราศาสตร์ (Astronomy)
0181 - ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics)
0182 - นิเวศวิทยา (Ecology)
0183 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

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)
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)
1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร่ (Georesources and Mining Engineering)
110601 - วิศวกรรมทรัพยำกรธรณี (Georesources Engineering)
110602 - วิศวกรรมเหมืองแร่ (Mining Engineering)
1107 - วิศวกรรมสารวจและขนส่ง (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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
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)
1112 - วิศวกรรมทางทะเล (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)
1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineering)
1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
111501 - วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software 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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

11 : กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
1121 - วิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering)
112101 - วิศวกรรมเส้นใย (Fiber Engineering)
1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

15 : กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

18 : กลุ่มเทคโนโลยี
รหัส

สาขาวิชา

1801 - เทคโนโลยีชีวภาพและชีวสารสนเทศ (Biotechnology and Bio-Informatics)
180101 - เทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology)
180102 - ชีวสำรสนเทศ (Bio-informatics)
1802 - สิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์และเทคโนโลยี (Built Environment and Technology)
180201 - สิ่งแวดล้อมสร้ำงสรรค์ (Built Environments)
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 (Waste 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 Science)
180604 - กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ (Software Development) หรือ กำรพัฒนำระบบ
(System Development)
180605 - วิทยำกำรข้อมูล (Data Science)
180606 - ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction)
180607 - ระบบสำรสนเทศ (Information System)
180608 - ควำมมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Security)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

18 : กลุ่มเทคโนโลยี (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology)
180701 - โลจิสติกส์ (Logistics)
180702 - กำรจัดกำรและโลจิสติกส์ (Management and Logistics)
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 Science and Technology)
180901 - วิทยำกำรอำหำร (Food Science)
180902 - เทคโนโลยีอำหำร (Food Technology)
180903 - กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร (Food Product Development)
1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (Packaging Technology)
1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology)
181101 - วิทยำศำสตร์นำโน (Nano-Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัส

สาขาวิชา

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)
2108 - พิษวิทยา (Toxicology)
2109 - พันธุเวชศาสตร์ (Medical Genetics)
210901 - พันธุศำสตร์ หรือ พันธุกรรมศำสตร์ (Genetics)
2110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
2111 - ระบาดวิทยา (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)
2131 - อายุรศาสตร์ (Internal Medicine)
2132 - อายุรศาสตร์โรคหัวใจ (Cardiology)
2133 - อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine)
2134 - อายุรศาสตร์โรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)
2135 - อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ (Infectious Diseases)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
2151 - ศัลยศาสตร์ทั่วไป (General Surgery)
215101 - ศัลยศำสตร์ศีรษะ คอ และเต้ำนม (Head, Neck and Breast Surgery)
215102 - ศัลยศำสตร์โรคตับและทำงเดินนำดี (Hepatobiliary Surgery)
215103 - ศัลยศำสตร์มะเร็งวิทยำ (Surgical Oncology)
2152 - กุมารศัลยศาสตร์ (Pediatric Surgery)
2153 - ประสาทศัลยศาสตร์ (Neurological Surgery)
2154 - ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery)
2155 - ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery)
2156 - ศัลยศาสตร์ยูโร (Urology)
215601 - ศัลยศำสตร์ระบบทำงเดินปัสสำวะ
2157 - ศัลยศาสตร์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal Surgery)
2158 - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด (Vascular Surgery)
2166 - ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ (Orthopedics Surgery)
2167 - เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine)
2168 - เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Rehabilitation Medicine)
216801 - กำยภำพบำบัด (Physical Therapy)
216802 - ธำรำบำบัด (Hydrotherapy)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

21 : กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
2181 - กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)
2186 - จิตเวชศาสตร์ (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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

25 : กลุ่มการแพทย์อื่น
รหัส

สาขาวิชา

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 (Biological Informatics)
251201 - เวชสำรสนเทศ (Medical Informatics)
251202 - ชีวเวชสำรสนเทศ (Biomedical Informatics)
2513 - ทัศนมาตรศาสตร์ (Optometry)
2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

31 : กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3101 - ชีววิทยาช่องปาก (Oral Biology)
3102 - เวชศาสตร์ช่องปาก (Oral Medicine)
3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology)
3104 - ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery)
3105 - ทันตพยาธิวิทยา (Pathological Dentistry)
3106 - ทันตวัสดุศาสตร์ (Dentistry Material)
3107 - ทันตรังสีวิทยา (Radiological Dentistry)
3108 - ทันตกรรมเด็ก (Pediatric Dentistry)
3109 - ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic Dentistry)
3110 - ทันตกรรมบดเคี้ยว (Occlusive Dentistry)
3111 - ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Dentistry)
3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry)
3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต์ (Endodontic Dentistry / Endodontology)
3114 - ทันตกรรมชุมชน (Community Dentistry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

33 : กลุ่มเภสัชศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
3302 - เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology)
3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy)
3304 - เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

35 : กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3501 - สาธารณสุขศาสตร์ (Public 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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

37 : กลุ่มพยาบาลศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

3701 - พยาบาลศาสตร์
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

39 : กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการเเพทย์
รหัส

สาขาวิชา

3901 - เทคนิคการเเพทย์ (Medical Technology)
3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology)
3903 - กายภาพบาบัดและกายอุปกรณ์ (Physical Therapy and Orthotics)
3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

41 : กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

4101 - กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy)
4102 - สรีรวิทยา (Physiology)
4103 - ชีวเคมี (Biochemistry)
4104 - ชีวเวชศาสตร์ (Biomedical Sciences)
4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)
410501 - พิษวิทยำ (Toxicology)
4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology)
4107 - พยาธิวิทยา (Pathology)
410701 - พยำธิวิทยำคลินิก (Clinical Pathology)
410702 - มะเร็งวิทยำ (Oncology)
4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology)
410801 - แบคทีเรียวิทยำ (Bacteriology)
410802 - ไวรัสวิทยำ (Virology)
410803 - กิณวิทยำ (Mycology)
4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology)
4110 - ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology)
4121 - เวชศาสตร์คลินิกทางสัตวแพทย์ (Veterinary Clinical Science)
4122 - อายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (Veterinary Medicine)
412201 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน (Companion Animal Medicine)
412202 - อำยุรศำสตร์สัตว์เลี้ยงเป็นอำหำร (Food Animal Medicine)
412203 - อำยุรศำสตร์สัตว์ป่ำ สัตว์ต่ำงถิ่น และสัตว์สวนสัตว์
(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine)
4123 - ศัลยศาสตร์ (Surgery)
412301 - วิสัญญีวิทยำ (Anesthesiology)
412302 - ภำพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging)
4124 - วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ (Theriogenology)
4125 - สัตวแพทย์สาธารณสุข (Veterinary Public Health)
4126 - สัตวแพทยศาสตร์ศึกษา (Veterinary Medical Education)
4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

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 Science)
5104 - พืชสวน (Horticulture)
5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology)
5106 - กีฏวิทยา (Entomology)
510601 - พิษวิทยำของแมลง (Insect Toxicology)
510602 - อนุกรมวิธำนของแมลง (Insect Toxonomy)
510603 - โรควิทยำของแมลง (Insect Pathology)
510604 - กีฎวิทยำสิ่งแวดล้อม (Environmental Entomology)
5111 – การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
5112 - โภชนศาสตร์สัตว์ (Animal Nutrition)
5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry)
5114 - สัตวศาสตร์ (Animal Science)
5121 – เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (Animal Production Technology)
5122 – เทคโนโลยีการผลิตพืช (Crop Production Technology)
5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology)
5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery)
5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post Harvest Technology)
5131 - ส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

51 : กลุ่มเกษตรศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

5141 - ธรณีวิทยา (Geology)
5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology)
5143 - ปฐพีศาสตร์ (Soil Science)
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

53 : กลุ่มวนศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and
Environmental Management)
530101 - กำรจัดกำรป่ำไม้ (Forest Management)
530102 - กำรจัดกำรลุ่มนำ (Watershed Management)
5302 - การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management)
5303 - ชีววิทยาป่าไม้ (Forest Biology)
530301 - ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ (Biodiversity)
530302 - นิเวศวิทยำป่ำไม้ (Forest Ecology)
5304 - พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Toxicology)
5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture)
5306 - วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

55 : กลุ่มประมง
รหัส

สาขาวิชา

5501 - การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า (Aquaculture)
5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology)
5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology)
550301 - อนุกรมวิธำนสัตว์นำ (Fishery Taxonomy)
550302 - พันธุศำสตร์สัตว์นำ (Fishery Genetics)
5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้า (Fishery Biotechnology)
5505 - วาริชศาสตร์ (Aquatic Science)
5506 - อุตสาหกรรมประมง (Aquatic Industry)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

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)
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)
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)
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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
6104 - จิตวิทยา (Psychology)
610401 - จิตวิทยำกำรทดลอง (Experimental Psychology)
610402 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610403 - จิตวิทยำองค์กำร (Organizational Psychology)
610404 - จิตวิทยำอุตสำหกรรม (Industrial Psychology)
610405 - จิตวิทยำกำรเรียนรู้ (Learning Psychology)
610406 - จิตวิทยำกำรวิจัยทำงจิตวิทยำ (Research Methodology Psychology)
610407 - จิตวิทยำชุมชน (Community Psychology)
610408 - จิตวิทยำเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children)
610409 - จิตวิทยำผู้สูงอำยุ (Aging Psychology)
610410 - จิตวิทยำพัฒนำกำร (Cognitive Development)
610411 - จิตวิทยำสังคม (Social Psychology)
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 - วิธีวิทยำกำรวิจัยกำรสื่อสำร (Research Methodology in Communication)
610509 - สื่อสำรกำรแสดง (Acting Communication)
610510 - กำรโฆษณำ (Advertising)
610511 - นิเทศศำสตร์พัฒนำกำร (Communication Development)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

6106 - พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science)
610601 - จิตวิทยำกำรศึกษำ (Educational Psychology)
610602 - ระบำดวิทยำสังคม (Social Epidemiology)
610603 - กำรวิจัยพฤติกรรมศำสตร์ (Behavioral Science Research)
6107 - ประชากรศาสตร์ (Demography)
610701 - วิธีวิจัยกำรวิจัยทำงประชำกรศำสตร์ (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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
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 ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

61 : กลุ่มสังคมศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Science)
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 Science)
611307 - วิทยำกำรประกันภัย (Actuarial Science)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

63 : กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

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 ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

65 : กลุ่มศึกษาศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

6501 - ศึกษาศาสตร์ หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร์ (Education)
650101 - การวัดและการประเมินผลทางการศึกษา (Education Measurement
and Evaluation)
650102 - การวิจัยทางการศึกษา (Education Research)
650103 - สถิติทางการศึกษา (Education Statistics)
650104 - การแนะแนว (Guidance)
650105 - การแนะแนวและให้คาปรึกษา (Guidance and Counseling)
650106 - จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)
650107 - หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
650108 - หลักสูตรศึกษา (Curriculum Studies)
650109 - การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development)
650110 - การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร (Research and Curriculum Development)
650121 - การสอนคณิตศาสตร์ (Teaching Mathematics)
650122 - การสอนวิทยาศาสตร์ (Teaching Science)
650123 - การสอนสังคม (Teaching Social Science)
650124 - การสอนภาษาต่างประเทศ (Teaching Foreign Language)
650125 - การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English)
650126 - การสอนภาษาฝรั่งเศส (Teaching French)
650127 - การสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
650141 - สังคมศึกษา (Social Studies)
650142 - วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education)
650143 - สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education)
650144 - คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education)
650145 - คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)
650146 - เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology)
650147 - ธุรกิจศึกษา (Business Education)
650148 - สุขศึกษา (Health Education)
650149 - พลศึกษา (Physical Education)
650150 - เศรษฐศาสตร์การศึกษา (Economics of Education)
650151 - ศิลปศึกษา (Art Education)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กากับสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการ
(2) เลขรหัส 6 หลัก กากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีการกาหนดเลขรหัสให้

65 : กลุ่มศึกษาศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา
650152 - ดนตรีศึกษา (Music Education)
650153 - นาฏศิลป์ศึกษา (Dance Education)
650161 - การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education)
650162 - การประถมศึกษา (Primary Education)
650163 - การมัธยมศึกษา (Secondary Education)
650164 - การอุดมศึกษา (Higher Education)
650165 - การบริหารการศึกษา (Education Administration)
650166 - การนิเทศการศึกษา (Education Supervision)
650171 - ครุศาสตร์เกษตร (Agricultural Education)
650172 - ครุศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Education)
650173 - ครุศาสตร์เครื่องกล (Mechanical Education)
650174 - ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Education)
650175 - ครุศาสตร์เทคโนโลยี (Technology Education)
650176 - อุตสาหกรรมศึกษา (Industrial Studies)
650177 - การฝึกหัดครู (Teacher Training)
650178 - คุรุศึกษา (Teacher Education)
650179 - การอาชีวศึกษา (Vocational Education)
650180 - การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education)
650181 - การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education)
650182 - การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education)
650183 - การศึกษาทางไกล (Distance Education)
650184 - การศึกษาพิเศษ (Special Education)1
650185 - พัฒนศึกษา (Development Education)
650186 - สารัตถศึกษาหรือพื้นฐานการศึกษา (Education Foundation)
650187 - การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education)
650188 - การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing Education)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กากับสาขาวิชาของตาแหน่งทางวิชาการ
(2) เลขรหัส 6 หลัก กากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บางอนุสาขาวิชาอาจมีแขนงวิชาย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีการกาหนดเลขรหัสให้
1

หมายถึง ชื่ออนุสาขาวิชาซึ่งครอบคลุม Gifted child, Autistic,
และการศึกษาเด็กพิการ (Disabilities Education) และการศึกษาแบบเรียนรวม
(Inclusive Education)

67 : กลุ่มนิติศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law)
6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law)
6703 - กฎหมายระหว่างประเทศ (International Law)
6704 - กฎหมายสังคม (Social Law)
6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law)
6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law)
6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law)
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 ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

68 : กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
รหัส

สาขาวิชา

6801 - การบัญชี (Accounting)
680101 - บัญชีกำรเงิน (Financial Accounting)
680102 - บัญชีบริหำร (Managerial Accounting)
680103 - บัญชีต้นทุน (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 ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

68 : กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์
รหัส

สาขาวิชา

7101 - ภาษาไทย (Thai Language)
710101 - กำรศึกษำภำษำไทยตำมแนวภำษำศำสตร์ (Linguistic Study of Thai)
- ภำษำไทยปัจจุบัน (Modern Thai)
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)
7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language)
710201 - ภำษำเขมรในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Cambodian Language)
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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language)
710601 - ภำษำเยอรมันในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (German Language)
710602 - กำรแปลและล่ำม (German : Translation and Interpretation)
710603 - เยอรมันศึกษำ (German Studies)
710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature)
7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language)
710701 - ภำษำสเปนในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Spanish Language)
710702 - กำรแปลและล่ำม (Spanish : Translation and Interpretation)
710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature)
710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษำ (Spanish and Latin 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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711201 - ภำษำบำลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language)
711202 - วรรณคดีบำลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature)
711203 - พุทธศำสน์ศึกษำ (Buddhist Studies)
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

7117 - ภาษามาเลย์ (Malay Language)
711701 - ภำษำมำเลย์ในฐำนะภำษำต่ำงประเทศ (Malay Language)
711702 - กำรแปลและล่ำม (Malay : Translation and Interpretation)
711703 - มำเลย์ศึกษำ (Malay Studies)
- คติชนวิทยำ (Malay Folklore)
- วรรณคดีมำเลย์ (Malay Literature)
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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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)
730106 - มำนุษยวิทยำ (Anthropology)
730107 - คติชนวิทยำ (Thai Folklore)
730108 - สตรีศกึ ษำ (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 (Pragmatics and Discourse)
740104 - ภำษำศำสตร์เชิงประวัติ (Historical Linguistics)
740105 - ภำษำศำสตร์สังคม (Sociolinguistics)
740106 - ภำษำศำสตร์จิตวิทยำและกำรรับภำษำ (Psycholinguistics and
Language Acquisition)
740107 - ภำษำศำสตร์คลังข้อมูล (Corpus Linguistics)
740108 - ภำษำศำสตร์คอมพิวเตอร์ (Computational Linguistics)
- กำรบันทึกและอนุรักษ์ภำษำ (Language Documentation
and Conservation)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

71-80 : กลุ่มมนุษยศาสตร์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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 - พุทธศำสตร์ศึกษำ (Buddhist Studies)
780102 - อิสลำมศึกษำ (Islamic Studies)
780103 - เทววิทยำ (Theology)
780104 - ศำสนำศึกษำ (Religious Studies)
7901 - การแปลและการล่าม (Translation and Interpretation)
8001 - ปรัชญา (Philosophy)
800101 - ปรัชญำตะวันตก (Western Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
800102 - ปรัชญำตะวันออก (Eastern Philosophy)
- พุทธปรัชญำ (Buddhist Philosophy)
- จริยศำสตร์ (Ethics)
- อภิปรัชญำ (Metaphysics)
- ญำณวิทยำ (Epistemology)
- สุนทรียศำสตร์ (Aesthetics)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์
รหัส

สาขาวิชา

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)
8102 - นฤมิตศิลป์ (Creative Arts)
810201 - เรขศิลป์ (Graphic Design)
810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile)
810203 - มัณฑณศิลป์ (Decorative Arts)
810204 - หัตถศิลป์ (Craftsmanship Arts)
810205 - นิทรรศกำรศิลป์ (Art Exhibition)
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)
หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

81 : กลุ่มวิจิตรศิลป์ (ต่อ)
รหัส

สาขาวิชา

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 - ละครประยุกต์ ละครเยำวชน ละครในกำรศึกษำ (Applied Theatre)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

85 : กลุ่มประยุกต์ศิลป์
รหัส

สาขาวิชา

8501 - ประยุกต์ศิลป์ (Applied 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)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

91 : กลุ่มอื่นๆ
รหัส

สาขาวิชา

(ภูมิภาคศึกษา - Regional Studies)
9101 - เอเชียศึกษา (Asian Studies)
9102 - อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
9103 - ยุโรปศึกษา (European Studies)
9104 - อัฟริกาศึกษา (African Studies)
9105 - ลาตินอเมริกาศึกษา (Latin American Studies)
(พื้นที่ศึกษา - Area Studies)
9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies)
9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies)
9123 - ญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies)
9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies)
9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies)
(ชาติพันธุ์ศึกษา - Ethnic Group Studies)
9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies)
9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies)
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)
9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration)
9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development)

หมายเหตุ

(1) เลขรหัส 4 หลัก กำกับสำขำวิชำของตำแหน่งทำงวิชำกำร
(2) เลขรหัส 6 หลัก กำกับอนุสำขำวิชำ ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้
(3) บำงอนุสำขำวิชำอำจมีแขนงวิชำย่อยลงไปอีก ซึ่งไม่มีกำรกำหนดเลขรหัสให้

