










หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 

(2)  เลขรหัส 6 หลัก กํากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไมก็ได 

(3)  บางอนุสาขาวิชาอาจมี “แขนงวิชา” ยอยลงไปอีก และอาจยอยลงไปถึงระดับ “วิชา”  
 

วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

 0101 - คณิตศาสตรท่ัวไป (General Mathematics) 

   0102 - ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร และพ้ืนฐาน (Mathematical Logic and Foundation) 

  0103 - ศาสตรเชิงการจัด (Combinatorics) 

  010301 - ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 

 0104 - คณิตศาสตร 

   010401 - พีชคณิต (Algebra) 

   010402 - ฟงกชันจริง (Real Functions) 

   010403 - ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน (Functions of a Complex Variable) 

   010404 - สมการเชิงอนุพันธุสามัญ (Ordinary Differential Equations) 

  010405 - สมการเชิงอนุพันธุยอย (Partial Differential Equations) 

  010406 - ระบบเชิงพลวัต (Dynamical Systems and Ergodic Theory)  

   010407 - สมการเชิงผลตาง และเชิงฟงกชัน (Difference and Functional Equations) 

  010408 - การประมาณ และ การขยาย (Approximations and Expansions) 

  010409 - สมการเชิงปริพันธุ (Integral Equations)  

  010410 - การวิเคราะหเชิงฟงกชัน (Functional Analysis) 

  010411 - แคลคูลัสการแปรผันและการควบคุมเหมาะท่ีสุด (Calculus of Variations  

                 and Optimal Control)  หรือ การหาคาเหมาะท่ีสุด (Optimization)  

  010412 - เรขาคณิต (Geometry)  

  010413 - แมนิโฟลดความนาจะเปน และระบบเชิงสุม (Probability Theory and  

       Stochastic Processes) 

 0105 - โทโพโลยี (Topology)  

 0106 - การวิเคราะหเชิงตัวเลข (Numerical Analysis)  

 0107 - วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Sciences) 

0108 - การวิจัยดําเนินการ (Operations Research)  หรือ  กําหนดการเชิงคณิตศาสตร  

   (Mathematical Programming)  

 0109 - ทฤษฎีเกมส (Game Theory)  

 0110 - ทฤษฎีระบบ (Systems Theory)  หรือ  ทฤษฎีการควบคุม (Control Theory)  

 0111 - คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Studies)  
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 0112 - คณิตศาสตรประยุกต (Applied Mathematics)  

  011201 - คณิตศาสตรการเงิน (Financial Mathematics) 

  011202 - คณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial Mathematics) 

  011203 - การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Modelling) 

  011204 - การจําลองสถานการณ (Simulation Modelling) 

 0131 - เคมีอินทรีย (Organic Chemistry) 

  013101 - เคมีผลิตภัณฑธรรมชาติ (Natural Products Chemistry) 

  013102 - เคมีสังเคราะห (Synthetic Chemistry) 

  013103 - เคมีการแพทย (Medicinal Chemistry) 

  013104 - เคมีนาโน (Nano Chemistry) 

  013105 - เคมีซุปราโมเลคิวลาร (Supramolecular Chemistry) 

 0132 - เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry) 

 0133 - เคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry) 

 0134 - เคมีเชิงฟสิกส (Physical Chemistry) 

 0135 - เคมีโลหอินทรีย (Organometallic Chemistry) 

 0136 - เคมีส่ิงแวดลอม (Environmental Chemistry) 

 0137 - เคมีทฤษฎี (Theoretical Chemistry)   

   013701 - เคมีคอมพิวเตอร (Computational Chemistry) 

  013702 - เคมีควอนตัม (Quantum Chemistry) 

  013703 - เคมีนิวเคลียร (Nuclear Chemistry) 

 0138 - ชีวเคมี (Biochemistry) หรือ เคมีชีววิทยา (Chemical Biology)  

 0139 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 

 0140 - ปโตรเคมี (Petrochemistry) 

 0141 - ชีววิทยา (Biology) 

   014101 - ชีววิทยาการอนุรักษ (Conservation Biology) 

   014102 - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue Culture) 

 0142 - พฤกษศาสตร (Botany) 

 0143 - สัตววิทยา (Zoology) 

 0144 - กายวิภาคศาสตร (Anatomy) 
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 0145 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

  014501 - วิทยาเชื้อรา (Mycology) 

  014502 - เทคโนโลยีการหมัก (Fermentation Technology) 

  014503 - เทคโนโลยีชีวภาพของแมลง (Insect Biotechnology) 

   014504 - พันธุวิศวกรรมแบคทีเรีย (Bacterial Genetic Engineering) 

   014505 - เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร (Food Biotechnology) 

 0146 - จุลชีววิทยา (Microbiology)    

   014601 ไวรัสวิทยา (Virology) 

        014602 แบคทีเรียวิทยา (Bacteriology) 

       014603 เห็ดราวิทยา (Mycology) 

        014604 ภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) 

  0147 - พันธุศาสตร (Genetics) 

   014701 - พันธุศาสตรพืช (Plant Genetics) 

   014702 - พันธุศาสตรสัตว (Animal Genetics) 

   014703 - พันธุศาสตรจุลินทรีย (Microbial Genetics) 

  0148 - ชีววิทยาระบบ (Systems Biology) 

 0151 - ฟสิกส (Physics) 

 0152 - ฟสิกสเชิงเคมี (Chemical Physics) 

 0153 - ชีวฟสิกส (Biophysics) 

0154 - ดาราศาสตรฟสิกส (Astrophysics and Space Sciences) 

 0155 - ทัศนศาสตร (Optics) 

 0156 - ธรณีฟสิกส (Geophysics) 

   015601 - วิทยาแผนดินไหว (Seismology) 

 0157 - ฟสิกสเชิงทฤษฎี (Theoretical Physics) 

  015701 - ฟสิกสนิวเคลียร (Nuclear Physics) 

  015702 - ฟสิกสพลาสมา (Plasma Physics) 

  015703 - ฟสิกสอนุภาค (Particle Physics) 

  015704 - ฟสิกสควอนตัม (Quantum Physics) 
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 0158 - ฟสิกสเสียง (Sound Physics) 

0161 - วัสดุศาสตร (Material Sciences) 

 0162 - โลหะวิทยา (Metallurgy) 

 0163 - วิทยาการเซรามิกส (Ceramics Sciences) 

 0164 - วิทยาการคอมโพสิต (Composites Sciences) 

 0165 - วิทยาการพอลิเมอร หรือ วิทยาศาสตรพอลิเมอร (Polymer Sciences) 

 0166 - วิทยาการและเทคโนโลยีส่ิงทอ (Textile Sciences and Technology) 

  016601 - วิทยาการสิ่งทอ (Textile Sciences) 

  016602 - เทคโนโลยีสิ่งทอ (Textile Technology) 

  016603 - การพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ (Development of Textile Product) 

 0171 - วิทยาศาสตรโลก หรือ โลกศาสตร (Earth Sciences) 

 0172 - ธรณีวิทยา (Geology) 

  017201 - ปฐพีวิทยา (Pedology) 

 0173 - สมุทรศาสตร (Oceanography) 

 0174 - อุทกศาสตร (Hydrography) 

 0175 - อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) 

 0176 - ดาราศาสตร (Astronomy) 

 0181 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

0182 - นิเวศวิทยา (Ecology) 

 0183 - วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม หรือ วิทยาการส่ิงแวดลอม (Environmental Sciences) 

   018301 - การจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ (Environment and Disaster Management) 

   018302 - การจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management) 

   018303 - วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health Sciences) 

  0184 - วิทยาศาสตรการทะเล (Marine Sciences) 

  0185 - มาตรวิทยา (Metrology) 

 0186 - นิติวิทยาศาสตร (Forensic Sciences) 
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วิศวกรรมศาสตร 

 1101 - วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 

   110101 - เคมีวิศวกรรม หรือ วิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering) 

  110102 - เคมีเทคนิค (Chemical Technology) 

  110103 - เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry) 

  110104 - วิศวกรรมกระบวนการเคมี (Chemical Process Engineering) 

  110105 - วิศวกรรมปโตรเคมี (Petrochemical Engineering) 

 1102 - วิศวกรรมชีวภาพ (Biological Engineering) 

   110201 - วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ (Chemical and Biological Engineering) 

 1103 - วิศวกรรมชีวการแพทย (Biomedical Engineering) 

   110301 - วิศวกรรมเนื้อเยื่อ (Tissue Engineering) 

  110302 - วิศวกรรมประสาท (Neural Engineering) 

  110303 - วิศวกรรมหวัใจและหลอดเลือด  (Cardiovascular Engineering)  

     110304 - วิศวกรรมอวัยวะประดิษฐ (Artificial Organs Engineering) 

 1104 - วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) 

   110401 - กอสราง (Construction) 

  110402 - วิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering) 

  110403 - วิศวกรรมโยธาและการบริหารการกอสราง (Civil Engineering and  

       Construction Management) 

  110404 - วิศวกรรมโยธาและโครงสรางพ้ืนฐาน (Civil and Infrastructure Engineering) 

 1105 - วิศวกรรมส่ิงแวดลอม (Environmental Engineering) 

   110501 - วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน (Civil Engineering - Irrigation) 

  110502 - วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา (Water Resources Engineering) 

   110503 - วิศวกรรมการจัดการของเสีย (Waste Management Engineering) 

 1106 - วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและเหมืองแร (Georesources and Mining Engineering) 

   110601 - วิศวกรรมทรพัยากรธรณี (Georesources Engineering) 

  110602 - วิศวกรรมเหมืองแร (Mining Engineering) 
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 1107 - วิศวกรรมสํารวจและขนสง (Survey and Transportation Engineering) 

   110701 - วิศวกรรมสํารวจ (Survey Engineering) 

  110702 - วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) 

  110703 - วิศวกรรมสํารวจและชนบท (Survey and Rural Engineering) 

  110704 - วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร (Survey Engineering and    

       Geographic Information) 

 1108 - วิศวกรรมการผลิต (Production Engineering) 

   110801 - วิศวกรรมและการออกแบบการผลิต (Manufacturing Design and Engineering) 

 1109 - วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering) 

   110901 - วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ (Industrial and Systems Engineering) 

  110902 - วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส (Industrial and Logistics Engineering) 

  110903 - วิศวกรรมบรรจุภัณฑ (Packaging Engineering) 

  1110 - วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering) 

   111001 - วิศวกรรมยานยนต (Automotive Engineering) 

  111002 - วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (Mechanical and Design Engineering) 

  111003 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering) 

  1111 - วิศวกรรมการบินและอวกาศ หรือ วิศวกรรมอากาศยาน (Aerospace Engineering) 

   111101 - วิศวกรรมดาวเทียม (Satellite Engineering) 

  1112 - วิศวกรรมการทะเล (Marine Engineering) 

   111201 - วิศวกรรมเรือ (Naval Architecture) หรือ วิศวกรรมตอเรือ (Marine  

       Engineering) หรือ วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Naval Engineering) 

 1113 - วิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering) 

   111301 - วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร (Electrical Communication Engineering) 

   111302 - วิศวกรรมไฟฟากําลัง (Electrical Power Engineering) 

   111303 - เทคโนโลยสีมารตกริด (Smart Grid Technology) 
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 1114 - วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronics Engineering) 

  1115 - วิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering) 

   111501 - วิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering) 

   111502 - วิศวกรรมการจัดการขอมูล (Data Engineering) 

 1116 - วิศวกรรมโทรคมนาคมและการส่ือสาร (Telecommunication and  

            Communication Engineering) 

   111601 - วิศวกรรมโทรคมนาคม (Telecommunication Engineering) 

   111602 - วิศวกรรมการสื่อสาร (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 - วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering) 

 1118 - วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร (Agricultural and Agro-Industry Engineering) 

   111801 - วิศวกรรมเกษตร (Agricultural Engineering) 

   111802 - วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery Engineering)  

   111803 - วิศวกรรมหลังการเก็บเก่ียวและแปรสภาพ (Post-Harvest and   

       Processing Engineering) 

 1119 - วิศวกรรมอาหาร (Food Engineering) 

   111901 - วิศวกรรมเกษตรและอาหาร (Agricultural and Food Engineering) 

 1120 - วิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering) 

   112001 - วิศวกรรมวัสดแุละกระบวนการผลิต (Materials and Process Engineering) 

   112002 - วิศวกรรมขนถายวัสดุ (Materials Handling Engineering)    

   112003 - วิศวกรรมโลหการ (Metallurgical Engineering) 

  112004 - วิศวกรรมพอลิเมอร (Polymer Engineering) 

   112005 - วิศวกรรมเซรามิก (Ceramic Engineering) 
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 1121 - วิศวกรรมส่ิงทอ (Textile Engineering) 

   112101 - วิศวกรรมเสนใย (Fiber Engineering) 

 1122 - วิศวกรรมชีวสารสนเทศ (Bio-informatics Engineering) 

 1123 - วิศวกรรมพลังงาน (Energy Engineering) 

  1124 - วิศวกรรมนิวเคลียร (Nuclear Engineering) 

  1125 - วิศวกรรมหุนยนต (Robotics Engineering) หรือ วิทยาการหุนยนต (Robotics Engineering) 

  112501 - หุนยนต (Robotics) 

  112502 - หุนยนตทางการแพทย (Medical Robotics) 

  112503 - ระบบอัตโนมัติ (Automation) 

  1126 - วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (Control Systems and Instrumentation 

   Engineering) 

 

สถาปตยกรรมศาสตร 

 1501 - สถาปตยกรรมศาสตร (Architecture) 

   150101 - สถาปตยกรรม (Architecture) 

  150102 - สถาปตยกรรมไทย (Thai Architecture) 

  150103 - สถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture) 

  150104 - ภูมิสถาปตยกรรม (Landscape Architecture) 

  150105 - สถาปตยกรรมผังเมือง (Urban Architecture) 

  150106 - เคหการ (Housing Development) 

 1502 - การออกแบบ (Design) 

   150201 - การออกแบบนิเทศศิลป (Communication Design) 

  150202 - การออกแบบอุตสาหกรรม (Industrial Design) 

 1503 - การผังเมือง (Urban Planning) 

   150301 - การออกแบบชุมชนเมือง (Urban Design) 

   150302 - นครศึกษา (Urban Studies)  

  150303 - ภูมิภาคศึกษา (Regional Studies) *  

 

 *  หมายถึง  ภูมิภาคภายในประเทศ 
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เทคโนโลยี 

 1801 - เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  

 1802 - ส่ิงแวดลอมสรางสรรคและเทคโนโลยี (Built Environment and Technology) 

   180201 - สิ่งแวดลอมสรางสรรค (Built Environment)  

  180202 - เทคโนโลยีอาคาร (Building Technology)  

 1803 - เทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology) 

   180301 - เทคโนโลยีอุณหภาพ (Thermal Technology)  

  180302 - การจัดการพลังงาน (Energy Management)  

  180303 - พลังงานทดแทน (Renewable Energy)  

 1804 - เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม (Environmental Technology) 

   180401 - เทคโนโลยีการจัดการมลพิษ (Pollution Management Technology) 

  180402 - การจัดการสิ่งแวดลอมและภัยพิบัติ (Environmental and Disaster Management) 

  180403 - วิศวกรรมสุขาภิบาล (Sanitary Engineering)    

   180404 - เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)    

 1805 - นิเวศวิทยา (Ecological science) 

   180501 - ระบบนิเวศ (Ecosystem)   

 1806 - เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

   180601 - สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  

  180602 - โทรคมนาคมและเครือขายคอมพิวเตอร (Telecommunication and  

      Computer Network) 

  180603 - วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Sciences) 

  180604 - การพัฒนาซอฟตแวร (Software Development) หรือ การพัฒนาระบบ   

        (System Development) 

  180605 - วิทยาการขอมูล (Data Sciences) 

  180606 - ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร (Human-Computer Interaction) 

  180607 - ระบบสารสนเทศ (Information System) 

  180608 - ความม่ันคงของระบบคอมพิวเตอร (Computer Security) 
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 1807 - เทคโนโลยีการจัดการ (Management Technology) 

   180701 - โลจิสติกส (Logistics)  

  180702 - การจัดการและโลจิสติกส (Management and Logistics) 

   180703 - เทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management Technology)

 1808 - เทคโนโลยีวัสดุ (Materials Technology) 

   180801 - โลหการและวสัดุ (Metallurgical and Materials)  

  180802 - เทคโนโลยีพลาสติก (Plastic Technology)  

  180803 - เทคโนโลยีเซรามิกส (Ceramics Technology)  

  180804 - เหมืองแรและธรณีวิทยาเหมืองแร (Mine and Mining Geology)  

 1809 - วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร (Food Sciences and Technology) 

   180901 - วิทยาศาสตรการอาหาร (Food Sciences)  

  180902 - เทคโนโลยีอาหาร (Food Technology)  

180903 - การพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร (Food Product Development) 

   180904 - ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 

  1810 - เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ (Packaging Technology) 

 1811 - นาโนเทคโนโลยี (Nano Technology) 

  181101 - วิทยาศาสตรนาโน (Nanoscience) 

 1812 - เทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ (Imaging and Printing Technology) 

  181201 - เทคโนโลยีการพิมพ (Printing Technology) 

  1813 - เทคโนโลยีปโตรเลียมและปโตรเคมี (Petroleum and Petrochemical Technology) 

  181301 - เทคโนโลยีปโตรเลยีม (Petroleum Technology) 

  181302 - เทคโนโลยีปโตรเคมี (Petrochemical Technology) 

  1814 - เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry Technology) 

 1815 - เทคโนโลยีนิวเคลียร (Nuclear Technology) 
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แพทยศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย 

 2101 - กายวิภาคศาสตร (Anatomy) 

   210101 - วิทยาฮีสโต (Histology) 

  210102 - มหกายวิภาคศาสตร (Gross Anatomy) 

2102 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 

2103 - ชีววิทยาโมเลกุล หรือ อณูชีววิทยา (Molecular Biology)  

2104 - ประสาทวิทยาศาสตร (Neuroscience) 

2105 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 

2106 - พยาธิวิทยา (Pathology) 

   210601 - พยาธิวิทยากายวิภาค (Anatomical Pathology) 

 2107 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) 

   210701 – เวชศาสตรการธนาคารเลือด (Transfusion Medicine) 

 2108 - พิษวิทยา (Toxicology) 

 2109 - พันธุเวชศาสตร (Medical Genetics) 

   210901 - พันธุศาสตร หรือ พันธุกรรมศาสตร (Genetics) 

 2110 - ภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) 

2111 - ระบาดวิทยา (Epidemiology) 

    211101 - ระบาดวิทยาคลินิก (Clinical Epidemiology) 

2112 - วิทยาเอมบริโอ (Embryology) 

2113 - เวชศาสตรครอบครัว (Family Medicine) 

 2114 - เวชศาสตรชุมชน (Community Medicine) 

   211401 - อนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) 

  211402 - สาธารณสุขชุมชน (Community - Public Health) 

 2115 - เวชศาสตรปองกันคลินิก (Clinical Preventive Medicine) 

2116 - ไวรัสวิทยา (Virology) 

2117 - สรีรวิทยา (Physiology) 

2118 - อาชีวเวชศาสตร (Occupational Medicine) 

2119 - ชีวเคมี (Biochemistry)  

  2120 - เภสัชวิทยา (Pharmacology)   
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2131 - อายุรศาสตร (Internal Medicine) 

2132 - อายุรศาสตรโรคหัวใจ (Cardiology) 

2133 - อายุรศาสตรโรคระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Medicine) 

2134 - อายุรศาสตรโรคไต หรือ วักกะวิทยา (Nephrology)  

2135 - อายุรศาสตรโรคติดเช้ือ (Infectious Diseases) 

2136 - ประสาทวิทยา (Neurology) 

2137 - โลหิตวิทยา (Hematology) 

2138 - โรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 

2139 - อายุรศาสตรโรคมะเร็ง หรือ มะเร็งวิทยา (Oncology) 

2140 - ตจวิทยา (Dermatology) 

2141 - โรคระบบการหายใจ (Pulmonology) 

2142 - โรคขอและรูมาติสซ่ัม (Rheumatology) 

2143 - โรคภูมิแพและภูมิคุมกันทางคลินิก (Allergy and Clinical Immunology) 

2144 - เวชพันธุศาสตร (Medical Genetics) 

2145 - เวชศาสตรผูสูงอายุ (Geriatrics) 

  214501 - เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสภาพ (Anti-aging Regenerative Medicine) 

2151 - ศัลยศาสตร (Surgery) หรือ ศัลยศาสตรท่ัวไป (General Surgery) 

  215101 - ศัลยศาสตรศีรษะ คอ และเตานม (Head, Neck and Breast Surgery) 

 215102 - ศัลยศาสตรโรคตับและทางเดินน้ําดี (Hepatobiliary Surgery) 

 215103 - ศัลยศาสตรมะเร็งวิทยา (Surgical Oncology) 

  215104 - ศัลยศาสตรอุบัติเหตุ (Trauma Surgery) 

 215105 - ศัลยศาสตรปลูกถายอวัยวะ (Transplant surgery) 

 2152 - กุมารศัลยศาสตร (Pediatric Surgery) 

 2153 - ประสาทศัลยศาสตร (Neurological Surgery)  

2154 - ศัลยศาสตรตกแตง (Plastic and Reconstructive Surgery) 

2155 - ศัลยศาสตรทรวงอกและหัวใจ (Cardiovascular and Thoracic Surgery) 

  215501 - ศัลยศาสตรทรวงอก (Thoracic Surgery) 

  215502 - ศัลยศาสตรหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Surgery) 
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 2156 - ศัลยศาสตรยูโร (Urology) 

   215601 - ศัลยศาสตรระบบทางเดินปสสาวะ 

 2157 - ศัลยศาสตรลําไสใหญและทวารหนัก (Colorectal Surgery) 

 2158 - ศัลยศาสตรหลอดเลือด (Vascular Surgery) 

2166 - ออรโธปดิกส (Orthopedics) หรือ ศัลยศาสตรออรโธปดิกส (Orthopedics Surgery) 

2167 - เวชศาสตรการกีฬา (Sports Medicine) 

2168 - เวชศาสตรฟนฟู (Rehabilitation Medicine) 

2171 - สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา (Obstetrics and Gynecology) 

 2172 - มะเร็งนรีเวชวิทยา (Gynecologic Oncology) 

2173 - เวชศาสตรการเจริญพันธุ (Reproductive Medicine) 

 2174 - เวชศาสตรมารดาและทารกในครรภ (Maternal and Fetal Medicine) 

2176 - รังสีวินิจฉัย (Diagnostic Radiology) 

   217601 - รังสีวิทยาวินิจฉัย 

2177 - รังสีรักษาและเวชศาสตรนิวเคลียร (Therapeutic Radiology and Nuclear Medicine)  

  217701 - รังสีรักษา (Radiotherapy) 

217702 - เวชศาสตรนิวเคลียร (Nuclear Medicine) 

2178 - รังสีรวมรักษา (Interventional Radiology)  

  2181 - กุมารเวชศาสตร (Pediatrics) 

2186 - จิตเวชศาสตร (Psychiatry) 

  218601 - จิตเวชศาสตรเด็กและวัยรุน (Child and Adolescent Psychiatry) 

2187 - จักษุวิทยา (Ophthalmology) 

2188 - นิติเวชศาสตร (Forensic Medicine) 

2189 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 

2190 - โสต ศอ นาสิก ลาริงซวิทยา (Ear Nose Throat and Laryngology) 

   219001 - โสต ศอ นาสิก 

  219002 - โสต นาสิก ลาริงซวิทยา 

 2191 - โภชนศาสตร (Nutrition) 

 2195 - เวชศาสตรฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 

 2196 - เวชบําบัดวิกฤต (Critical Care Medicine) 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 

(2)  เลขรหัส 6 หลัก กํากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไมก็ได 

(3)  บางอนุสาขาวิชาอาจมี “แขนงวิชา” ยอยลงไปอีก และอาจยอยลงไปถึงระดับ “วิชา”  
 

การแพทยอ่ืน 

 2501 - แพทยแผนไทย (Thai Traditional Medicine) 

 2502 - แพทยแผนไทยประยุกต (Applied Thai Traditional Medicine) 

 2503 - แพทยแผนจีน (Chinese Traditional Medicine) 

 2504 - แพทยแผนตะวันออก (Eastern Traditional Medicine) 

2511 - วิทยาศาสตรการกีฬา (Sport Science) 

   251101 - สุขศึกษา (Health Education) 

  251102 - พลศึกษา (Physical Education) 

  251103 - นันทนาการ (Recreation) 

2512 - ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) 

251201 - เวชสารสนเทศ (Medical Informatics) 

  251202 - ชีวเวชสารสนเทศ (Biomedical Informatics) 

2513 - ทัศนมาตรศาสตร (Optometry) 

2514 - สารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics) 

2520 - แพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) 

 

ทันตแพทยศาสตร  

 3101 - ชีววิทยาชองปาก (Oral Biology) 

 3102 - เวชศาสตรชองปาก (Oral Medicine) 

   310201 - ทันตเวชศาสตรการนอน (Dental Sleep Medicine)  

 3103 - ปริทันตวิทยา (Periodontology) 

 3104 - ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Surgery) 

  310401 - ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)   

   310402 - เลเซอรวิทยาทางทันตแพทยศาสตร (Lasers in Dentistry) 

  3105 - พยาธิวิทยาชองปาก (Oral Pathology) 

 3106 - ทันตวัสดุศาสตร (Dental Material Sciences) 

 3107 – รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (Oral and Maxillofacial Radiology) 

 3108 - ทันตกรรมสําหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) 

 3109 - ทันตกรรมจัดฟน (Orthodontics) 

   310901 - ทันตเวชศาสตรการนอน (Dental Sleep Medicine)   
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3110 – ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดใบหนา (Occlusion and Orofacial Pain) 

   311001 - ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา (Occlusion and  

      Orofacial Pain) 

  311002 - ทันตเวชศาสตรการนอน (Dental Sleep Medicine)  

 3111 - ทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontics) 

   311101 - ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implantology)   

        311102 - การประดิษฐใบหนาขากรรไกร (Maxillofacial Prosthetics) 

        311103 - ทันตกรรมสวยงาม (Esthetic Dentistry)   

 3112 - ทันตกรรมหัตถการ (Operative Dentistry) 

   311201 - ทันตกรรมสวยงาม (Esthetic Dentistry)   

 3113 - วิทยาเอ็นโดดอนต (Endodontics) 

 3114 - ทันตสาธารณสุข (Dental Public Health) 

 3115 - ทันตกรรมท่ัวไป (General Dentistry) 

  3116 - ทันตแพทยศาสตรศึกษา (Dental Education) 

  3117 - นิติทันตวิทยา (Forensic Odontology) 

 

เภสัชศาสตร 

 3301 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 

  3302 - เภสัชศาสตรและเทคโนโลยี (Pharmaceutical Sciences and Technology) 

  330201  - เภสัชกรรม หรือ เภสัชการ (Pharmaceutics) 

  330202  - เภสัชอุตสาหกรรม (Industrial Pharmacy) 

330203 - เภสัชเคมี (Pharmaceutical Chemistry) 

  330204  - เภสัชเวท หรือ เภสัชวินิจฉัย (Pharmacognosy) 

  330205  - เภสัชพฤกษศาสตร (Pharmaceutical Botany) 

  330206 - อาหารเคมี (Food Chemistry) 

330207 - เภสัชศาสตรชีวภาพ (Biopharmaceutical Sciences) 

 3303 - เภสัชกรรมคลินิก (Clinical Pharmacy) 

 3304 - เภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร (Social and Administrative Pharmacy) 

     330401 - เภสัชศาสตรสังคม (Social Pharmacy) 

  330402 - บริหารเภสัชกิจ (Administrative Pharmacy) 

  330403 - เภสัชเศรษฐศาสตร (Pharmaco-economics) 
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สาธารณสุขศาสตร 

 3501 - สาธารณสุขศาสตร (Public Health) 

   350101 - การพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing) 

   350102 - บริหารงานสาธารณสุข (Public Health Administration) 

   350103 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 

   350104 - วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health Sciences) 

   350105 - การสื่อสารและสงเสริมสุขภาพ (Health Communication and Promotion) 

  350106 - อนามัยชุมชน (Community Health) 

 3502 - เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Health Economics) 

   350201 - ระบบสุขภาพและการบริหารจัดการ (Health System and Management) 

  3503 - โภชนศาสตร หรือ โภชนาการ (Nutrition) 

   350301 - โภชนาการชุมชน (Community Nutrition) 

   350302 - โภชนาการวัยเด็ก (Child Nutrition) 

   350303 - โภชนาการผูสูงอายุ (Old Age Nutrition) 

   350304 - โภชนาการเชิงทดลองและชีวเคมี (Experiment Nutrition and Biochemistry) 

  3504 - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) 

      3505 - อนามัยส่ิงแวดลอม (Environmental Health) 

 

พยาบาลศาสตร 

 3701 - พยาบาลศาสตร (Nursing) 

    370101 - การพยาบาลเด็กและวัยรุน (Children and Adolescent Nursing) 

    370102 - การพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ (Adult and Gerontological Nursing) 

   370103 - การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ (Mother-Newborn Nursing  

      and Midwifery) 

    370104 - การพยาบาลสุขภาพชุมชน (Community Health Nursing) 

    370105 - การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Psychiatric Nursing and Mental Health) 

  370106 - การบริหารการพยาบาล (Nursing Administration) 

  3702 - พยาบาลศาสตรศึกษา (Nursing Education) 

 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 
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สหเวชศาสตร / เทคนิคการเเพทย 

 3901 - เทคนิคการเเพทย (Medical Technology) 

  3902 - รังสีเทคนิค (Radiation Technology) 

  3903 - กายภาพบําบัด (Physical Therapy) 

  3904 - เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (Heart and Lung Technology) 

  3905 - กายอุปกรณ (Orthotics) 

  3906 - กิจกรรมบําบัด (Occupational Therapy) 

  3907 - ความผิดปกติของการส่ือความหมาย (Communication Sciences and Disorders) 

   3908 - วิทยาการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Science for Disabilities) 

 

สัตวแพทยศาสตร 

 4101 - กายวิภาคศาสตร (Anatomy) 

  4102 - สรีรวิทยา (Physiology) 

  410201 - พฤติกรรมสัตว (Animal Behavior) 

  4103 - ชีวเคมี (Biochemistry) 

  4104 - ชีวเวชศาสตร (Biomedical Sciences) 

  4105 - เภสัชวิทยา (Pharmacology) 

  410501 - พิษวิทยา (Toxicology) 

   410502 - เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 

 4106 - พยาธิชีววิทยา (Pathobiology) 

  4107 - พยาธิวิทยา (Pathology) 

  410701 - พยาธิวิทยาคลินิก (Clinical Pathology) 

  410702 - มะเร็งวิทยา (Oncology) 

   410703 - เภสัชพันธุศาสตร (Pharmacogenomics) 

  4108 - จุลชีววิทยา (Microbiology) 

  410801 - แบคทีเรียวิทยา (Bacteriology) 

  410802 - ไวรัสวิทยา (Virology) 

  410803 - กิณวิทยา (Mycology) 

 

 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 
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  4109 - ปรสิตวิทยา (Parasitology) 

  4110 - ภูมิคุมกันวิทยา (Immunology) 

  4121 - เวชศาสตรคลินิกทางสัตวแพทย (Veterinary Clinical Sciences) 

   412101 - เวชศาสตรคลินิกฉุกเฉิน (Emergency Medicine) 

        412102 - มะเร็งวิทยา (Oncology) 

        412103 - ตจวิทยา (Dermatology) 

        412104 - วักกะวิทยา (Nephrology) 

        412105 - ประสาทวทิยา (Neurology) 

        412106 - โรคตอมไรทอและเมตาบอลิสม (Endocrinology and Metabolism) 

        412107 - จักษุวิทยา (Ophtalmology) 

        412108 -  หทัยวิทยา (Cardiology) 

 4122 - อายุรศาสตรทางสัตวแพทย (Veterinary Medicine) 

  412201 - อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงเปนเพ่ือน (Companion Animal Medicine) 

  412202 - อายุรศาสตรสัตวเลี้ยงเปนอาหาร (Food Animal Medicine) 

  412203 - อายุรศาสตรสัตวปา สัตวตางถ่ิน และสัตวสวนสัตว 

(Zoo, Exotics and Wildlife Medicine) 

   412204 - อายุรศาสตรสัตวน้ํา (Aquatic Animal Medicine) 

  4123 - ศัลยศาสตร (Surgery) 

  412301 - วิสัญญีวิทยา (Anesthesiology) 

  412302 - ภาพวินิจฉัย (Diagnostic Imaging) 

  4124 - วิทยาการสืบพันธุสัตว (Theriogenology) 

  4125 - สัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health) 

   412501 - สุขศาสตรการอาหารสัตว (Veterinary Food Hygiene) 

   412502 - ระบาดวิทยา (Epidemiology)   

  4126 - สัตวแพทยศาสตรศึกษา (Veterinary Medical Education) 

  4127 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 

 4128 - เทคโนโลยีการสัตวแพทย (Veterinary Technology) 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 
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เกษตรศาสตร 

 5101 - การปรับปรุงพันธุพืช (Plant Breeding) 

  5102 - พืชไร (Agronomy) 

   510201 - ระบบการปลูกพืช (Cropping Systems) 

   510202 - การผลิตพืชไร (Field Crop Production) 

   510203 - สรีรวิทยาการผลิตพืชไร (Crop Production Physiology) 

   510204 - พืชอาหารสัตว (Forage Crops) 

  5103 - พืชศาสตร (Plant Sciences) 

   510301 - การจัดการการผลิตพืช (Plant Production Management) 

  5104 - พืชสวน (Horticulture) 

   510401 - การปรับปรุงพันธุพืชสวน (Horticultural Crop Improvement) 

  510402 - การออกแบบภูมิทัศน (Landscape Design) 

  5105 - โรคพืชวิทยา (Plant Pathology) 

   510501 - จุลชีววิทยาการเกษตร (Agricultural Microbiology) 

 5106 - กีฏวิทยา (Entomology) 

   510601 - พิษวิทยาของแมลง (Insect Toxicology) 

   510602 - อนุกรมวิธานของแมลง (Insect Taxonomy) 

   510603 - โรควิทยาของแมลง (Insect Pathology) 

   510604 - กีฎวิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Entomology) 

5108 - เกษตรเชิงระบบ (Farming Systems) 

5111 - การปรับปรุงพันธุสัตว (Animal Breeding) 

5112 - โภชนศาสตรสัตว (Animal Nutrition) 

  5113 - สัตวบาล (Animal Husbandry) 

 5114 - สัตวศาสตร (Animal Sciences) 

   511401 - พฤติกรรมสัตว (Animal Behavior) 

5121 - เทคโนโลยีการผลิตสัตว (Animal Production Technology) 

5123 - เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (Agricultural Biotechnology) 

  512301 - เทคโนโลยีชีวภาพพืช (Plant Biotechnology) 

  512302 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตว (Animal Biotechnology) 

 5124 - เกษตรกลวิธาน (Farm Machinery) 

5125 - เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Post - Harvest Technology) 
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 5131 - การสงเสริมการเกษตร (Agricultural Extension) 

   513101 - นิเทศศาสตรเกษตร (Agricultural Communication) 

        513102 - พัฒนาการเกษตร (Agricultural Development) 

5132 - อุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry) 

 5133 - นิเวศวิทยาการเกษตร (Agricultural Ecology) 

  5134 - เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการเกษตร (Agricultural Geo-Information Technology) 

            513401 - เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร (Agricultural Information Technology) 

 5141 - ธรณีวิทยา (Geology) 

 5142 - ปฐพีวิทยา (Pedology) 

5143 - ปฐพีศาสตร (Soil Sciences) 

   514301 - ความอุดมสมบูรณของดิน (Soil Fertility) 

  514302 - จุลินทรียดิน (Soil Microbiology) 

  514303 - การสํารวจดิน (Soil Survey) 

  514304 - การอนุรักษดิน (Soil Conservation) 

  514305 - ฟสิกสของดิน (Soil Physics) 

  514306 - โภชนาการของพืช (Plant Nutrition) 

  514307 - การจัดการดิน (Soil Management) 

  514308 - เคมีของดิน (Soil Chemistry) 

 

วนศาสตร 

 5301 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (Natural Resource and      

Environmental Management) 

  530101 - การจัดการปาไม (Forest Management) 

  530102 - การจัดการลุมน้ํา (Watershed Management) 

   530103 - อุทยาน นันทนาการและการทองเท่ียว (Park, Recreation and Tourism) 

   530104 - การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (Marine and Coastal Resource  

       Management) 

530105 - การจัดการทรัพยากรปาไมและสิ่งแวดลอม (Forest Resource and  

     Environmental Management)  

        530106 - การจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management)  

        530107 - การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource Management)  
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 5303 - ชีววิทยาปาไม (Forest Biology) 

  530301 - ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

  530302 - นิเวศวิทยาปาไม (Forest Ecology) 

   530303 - วิทยาศาสตรชีวภาพปาไม (Forest Biological Sciences) 

 5304 - พิษวิทยาส่ิงแวดลอม (Environmental Toxicology) 

 5305 - วนวัฒนวิทยา (Silviculture) 

 5306 - วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม หรือ วิทยาการส่ิงแวดลอม (Environmental Sciences)  

  5307 - วนผลิตภัณฑ (Forest Product) 

  5308 - วิศวกรรมปาไม (Forest Engineering) 

 

ส่ิงแวดลอมศึกษา 

 5401 - ส่ิงแวดลอมศึกษา (Environmental Studies) 

  540101 - เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Economics) 

  540102 - สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Sociology) 

  540103 - จิตวิทยาสิ่งแวดลอม (Environmental Psychology) 

  540104 - กฎหมายสิ่งแวดลอม (Environmental Law) 

  540105 - สังคมศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Social Science) 

  540106 - การเมืองและนโยบายสิ่งแวดลอม (Polities and Environmental Policies) 

 

ประมง 

 5501 - การเพาะเล้ียงสัตวน้ํา (Aquaculture) 

  5502 - เทคโนโลยีการประมง (Fishery Technology) 

 5503 - ชีววิทยาประมง (Fishery Biology) 

  550301 - อนุกรมวิธานสัตวน้ํา (Fishery Taxonomy) 

 5504 - เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา (Fishery Biotechnology) 

  5505 - วาริชศาสตร (Aquatic Sciences) 

 5507 - ผลิตภัณฑประมง (Fishery Products) 

  5508 - การจัดการประมง (Fishery Management) 

       5509 - วิทยาศาสตรการทะเล (Marine Sciences)  
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สังคมศาสตร 

 6101 - รัฐศาสตร (Political Science) 

   610101 - การเมืองการปกครอง (Government) 

  610102 - ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง (Political Philosophy and Theory) 

  610103 - การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ (Comparative Politics) 

  610104 - การปกครองทองถ่ิน (Local Government) 

  610105 - การเมืองระหวางประเทศ (International Politics) 

  610106 - ความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations) 

  610107 - เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) 

6102 - รัฐประศาสนศาสตร (Public Administration) 

610201 - การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) 

610202 - การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

610203 - การบริหารองคการ (Organization Management) 

610204 - การคลังสาธารณะ (Public Finance) 

610205 - นโยบายสาธารณะ (Public Policies) 

610206 - การบริหารงานทองถ่ิน (Local Government Administration)  

610207 - การบริหารเปรียบเทียบ (Comparative Administration) 

610208 - บริหารรัฐกิจและบรหิารธุรกิจ (Public and Business Administration) 

610209 - การบริหารการพัฒนา (Development Administration) 

610210 - การบริหารจัดการท่ีดี หรือ ธรรมาภิบาล (Governance)   

610211 - อาชญาวิทยาและการบริหารกระบวนการยุติธรรม  

   (Criminology and Criminal Justice Administration) 

6103 - เศรษฐศาสตร (Economics) 

610301 - เศรษฐศาสตรทฤษฎี (Economic Theory) 

610302 - เศรษฐศาสตรปริมาณวิเคราะห (Quantitative Economics) 

610303 - เศรษฐมิติ (Econometrics) 

610304 - เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (International Economics) 

610305 - การเงินระหวางประเทศ (International Finance) 

610306 - การคาระหวางประเทศ (International Trade) 

610307 - การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ (Economic Integration) 
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610308 - เศรษฐศาสตรการคลัง (Financial Economics) 

610309 - การคลังสาธารณะ (Public Finance) 

610310 - เศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) 

610311 - เศรษฐศาสตรการเงิน (Monetary Economics) 

610312 - เศรษฐศาสตรแรงงาน (Labor Economics) 

610313 - เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย (Human Resource Economics) 

610314 - เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of Education) 

610315 - เศรษฐศาสตรสาธารณสุข (Economics of Public Health  หรือ Health Economics) 

610316 - เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ (Economics of  

     Environment and Natural Resources) 

610317 - เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (Environment Economics) 

610318 - เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Economics) 

610319 - เศรษฐศาสตรท่ีดิน (Land Economics) 

610320 - เศรษฐศาสตรเกษตร (Agricultural Economics) 

610321 - เศรษฐศาสตรประชากร (Demographic Economics) 

610322 - เศรษฐศาสตรพฤติกรรมและเศรษฐศาสตรเชิงทดลอง  

     (Behavioral and Experimental Economics) 

610323 - เศรษฐศาสตรขนสง (Transportation Economics) 

610324 - เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economy) 

610325 - เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Economics) 

610326 - เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics) 

610327 - เศรษฐศาสตรสหกรณ (Cooperative Economics) 

6104 - จิตวิทยา (Psychology) 

610401 - จิตวิทยาการทดลอง (Experimental Psychology) 

610402 - จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology) 

610403 - จิตวิทยาองคการ (Organizational Psychology) 

610404 - จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) 

610405 - จิตวิทยาการเรียนรู (Learning Psychology) 

610406 - วิธีวิทยาการวิจัยทางจิตวิทยา (Research Methodology in Psychology) 

610407 - จิตวิทยาชุมชน (Community Psychology) 
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610408 - จิตวิทยาเด็กพิเศษ (Psychology for Exceptional Children) 

610409 - จิตวิทยาผูสูงอายุ (Aging Psychology) 

610410 - จิตวิทยาพัฒนาการ (Cognitive Development) 

610411 - จิตวิทยาสังคม (Social Psychology) 

610412 - จิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) 

610413 - จิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) 

610414 - จิตวิทยาทางปญญา (Cognitive Psychology) 

610415 - จิตวิทยาสุขภาพ (Health Psychology) 

610416 - ประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) 

6105 - นิเทศศาสตร (Communication Arts) 

610501 - การสื่อสารมวลชน (Mass Communication) 

610502 - การสื่อสาร (Communication) 

610503 - วารสารศาสตร (Journalism) 

610504 - การประชาสัมพันธ (Public Relations) 

610505 - ภาพยนตรและภาพถาย (Motion Picture and Photograph) 

610506 - วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน (Radio and Television) 

610507 - วาทวิทยา (Speech Communication) 

610508 - วิธีวิทยาการวิจัยทางการสื่อสาร (Research Methodology in Communication) 

610509 - การสื่อสารการแสดง (Acting Communication) 

610510 - การโฆษณา (Advertising) 

610511 - นเิทศศาสตรพัฒนาการ (Communication Development) 

610512 - การสื่อสารสิ่งแวดลอม (Environmental communication) 

610513 - ภาพยนตรศึกษา (Film Studies/Screen Studies) 

610514 - สื่อใหม (New media) 

610515 - การสื่อสารชุมชน (Communication for Community) 

610516 - การสื่อสารการเมือง (Political Communication) 

610517 - การบริหารกิจการสื่อ (Media Management) 

610518 - การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) 

 

 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 

(2)  เลขรหัส 6 หลัก กํากับอนุสาขาวิชา ซึ่งจะระบุหรือไมก็ได 

(3)  บางอนุสาขาวิชาอาจมี “แขนงวิชา” ยอยลงไปอีก และอาจยอยลงไปถึงระดับ “วิชา”  
 

6106 - พฤติกรรมศาสตร (Behavioral Sciences) 

610601 - จิตวิทยาการศึกษา (Educational Psychology)  

610602 - ระบาดวิทยาสังคม (Social Epidemiology) 

610603 - วิธีวิทยาการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (Research Methodology in  

      Behavioral Sciences) 

610604 - จิตพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Psychology) 

610605 - พฤติกรรมศาสตรเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา (Behavioral Sciences  

      for Change and Development) 

6107 - ประชากรศาสตร (Demography) 

610701 - วิธีวิทยาการวิจัยทางประชากรศาสตร (Research Methodology in  

    Demography / Population Studies) 

610702 - ประชากรกับการพัฒนา (Population and Development) 

610703 - เศรษฐศาสตรประชากร (Economic Demography) 

610704 - ประชากรและสุขภาพ (Population and Health) 

610705 - การวิจัยประชากรและสังคม (Population and Social Research) 

610706 - การยายถ่ิน (Migration) 

610707 - การอนามัยการเจริญพันธุ (Reproductive Health) 

610708 - ผูสูงอายุ (Elderly) 

610709 - การสมรส (Nuptiality) 

610710 - การเจ็บปวยและตาย (Morbidity and Mortality) 

610711 - สตรีและเด็ก (Female and Children) 

6108 - สังคมสงเคราะหศาสตร (Social Welfare) 

610801 - สังคมสงเคราะห (Social Welfare) 

610802 - สังคมสงเคราะหศาสตรคลินิก (Clinical Social Welfare) 

610803 - สวัสดิการสังคม (Social Services) 

610804 - สวัสดิการชุมชน (Community Services) 

610805 - การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม (Social Welfare Administration and Policy) 

610806 - ทฤษฎีการสังคมสงเคราะห (Social Welfare Theory) 

610807 - สังคมสงเคราะหทางการแพทย (Medical Social Welfare) 

610808 - สังคมสงเคราะหทางการศึกษา (Educational Social Welfare) 

610809 - แรงงานและการพัฒนานโยบายสังคม (Labor and Social Policy Development) 
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6109 - มานุษยวิทยา (Anthropology) 

610901 - มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) 

610902 - มานุษยวิทยากายภาพ (Physical Anthropology) 

610903 - มานุษยวิทยาประยุกต (Applied Anthropology) 

6110 - สังคมวิทยา (Sociology) 

611001 - มนุษยกับสังคม (Man and Society) 

611002 - สังคมกับพุทธศาสนา (Society and Buddhism) 

611003 - การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม (Social and Cultural Changes) 

611004 - ทฤษฎีสังคมวิทยา (Theory of Sociology) 

611005 - การพัฒนาสังคม (Social Development) 

611006 - การพัฒนาชุมชน (Community Development) 

611007 - การพัฒนาชนบท (Rural Development) 

611008 - เพศสภาพศึกษา หรือ เพศสถานะศึกษา (Gender Studies) 

611009 - สตรีศึกษา (Women’s Studies) 

611010 - วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม (Social Research Methodology) 

611011 - นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) 

611012 - การจัดการชุมชน (Community Management) 

611013 - สังคมวิทยาการคณนา (Computational Sociology) 

6111 - ภูมิศาสตร (Geography) 

611101 - ภูมิศาสตรเกษตร (Agricultural Geography) 

611102 - ภูมิศาสตรเมือง (Urban Geography) 

611103 - ภูมิศาสตรการเมือง (Political Geography) 

611104 - ภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography) 

611105 - ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ (Economic Geography) 

611106 - ภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography) 

611107 - สถิติทางภูมิศาสตร (Statistics for Geography) 

611108 - เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร (Technical Geography /Technique in Geography) 

611109 - การวิเคราะหเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร (Quantitative Analysis Geography) 

611110 - ภูมิอากาศวิทยา (Climatology) 

611111 - สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System) 
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6112 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences) 

611201 - คณิตศาสตรประกันภัย (Mathematics of Insurance) 

611202 - การจัดการการเสี่ยงภัยและการประกันภัย (Risk Management  

   and Insurance) 

611203 - เศรษฐศาสตรประกันภัย (Economics of Insurance) 

6113 - สถิติศาสตร (Statistics) 

611301 - สถิติ (Statistics) 

611302 - สถิติประยุกต (Applied Statistics) 

611303 - ชีวสถิติ (Biostatistics) 

611304 - คณิตศาสตรสถิติ (Mathematical Statistics) 

611305 - การวิเคราะหสถิติ (Statistical Analysis) 

611306 - วิทยาการขอมูล (Data Sciences) 

611307 - วิทยาการประกันภัย (Actuarial Sciences) 

 

บรรณารักษศาสตร 

6301 - บรรณารักษศาสตร (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies) 

   หรือ สารสนเทศศาสตร (Information Science) 

630101 - การจัดการทรัพยากรหองสมุดและบริการ (Library Collection and Service 

    Management)   

630102 - พฤติกรรมสารสนเทศของมนุษย (Human Information Behavior) 

630103 - การจัดการขอมูล สารสนเทศ และความรู (Data, Information and  

   Knowledge Management) 

630104 - การจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ (Records and Archives Management) 

630105 - การจัดการองคกรสารสนเทศ (Management of Information Organizations) 
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ศึกษาศาสตร   

 6501 - ศึกษาศาสตร หรือ การศึกษา หรือ ครุศาสตร (Education) 

   650101 - สถิติ วิจัย การวัด และการประเมินผลทางการศึกษา (Education Statistics,  

       Research, Measurement and Evaluation) 

  650102 - การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) 

   650103 - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา (Educational Measurement and Evaluation) 

650104 - การแนะแนว (Guidance) 

650105 - การแนะแนวและใหคําปรึกษา (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 - การสอนคณิตศาสตร (Teaching Mathematics) 

650122 - การสอนวิทยาศาสตร (Teaching Sciences) 

650123 - การสอนสังคมศึกษา (Teaching Social Studies) 

650124 - การสอนภาษาตางประเทศ (Teaching Foreign Language) 

650125 - การสอนภาษาอังกฤษ (Teaching English) 

650126 - การสอนภาษาฝรั่งเศส (Teaching French) 

650127 - การสอนภาษาไทย (Teaching Thai) 

650141 - สังคมศึกษา (Social Studies) 

650142 - วิทยาศาสตรศึกษา (Science Education) 

650143 - สิ่งแวดลอมศึกษา (Environmental Education) 

650144 - คณิตศาสตรศึกษา (Mathematics Education) 

650145 - คอมพิวเตอรศึกษา (Computer Education) 

650146 - เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) 

650147 - ธุรกิจศึกษา (Business Education) 

650148 - สุขศึกษา (Health Education) 

650149 - พลศึกษา (Physical Education) 

650150 - เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of Education) 
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650151 - ศิลปศึกษา (Art Education) 

650152 - ดนตรีศึกษา (Music Education) 

650153 - นาฏศิลปศึกษา (Dance Education) 

650161 - การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) 

650162 - การประถมศึกษา (Primary Education หรือ Elementary Education) 

650163 - การมัธยมศึกษา (Secondary Education) 

650164 - การอุดมศึกษา (Higher Education) 

650165 - การบริหารการศึกษา (Educational Administration) 

650166 - การนิเทศการศึกษา (Educational Supervision) 

650171 - ครุศาสตรเกษตร (Agricultural Education) 

650172 - ครุศาสตรไฟฟา (Electrical Education) 

650173 - ครุศาสตรเครื่องกล (Mechanical Education) 

650174 - ครุศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Education) 

650175 - ครุศาสตรเทคโนโลยี (Technology Education) 

650176 - อุตสาหกรรมศึกษา (Industrial Studies) 

650177 - การฝกหัดครู (Teacher Education) 

650178 - ครุศึกษา (Teacher Education) 

650179 - การอาชีวศึกษา (Vocational Education) 

650180 - การอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา (Vocational and Technical Education) 

650181 - การศึกษาผูใหญ (Adult Education) 

650182 - การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษานอกโรงเรียน (Non-Formal Education)  

650183 - การศึกษาทางไกล (Distance Education) 

650184 - การศึกษาพิเศษ (Special Education) *   

650185 - พัฒนศึกษา (Development Education) 

650186 - สารัตถศึกษาหรือพ้ืนฐานการศึกษา (Foundation of Education) 

650187 - การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education) 

650188 - การศึกษาตอเนื่อง (Continuing Education) 

650189 - คหกรรมศึกษา (Home Economics Education) 

650190 - เกษตรและสิ่งแวดลอมศึกษา (Agricultural and Environmental Education) 

650191 - การออกแบบสื่อการเรียนรู (Educational Media Design) 

   650192 - นันทนาการ (Recreation) 

*   หมายถึง ช่ืออนุสาขาวิชาซึ่งครอบคลุม Gifted Child, Autistic, และการศึกษาเด็กพิการ (Disabilities  

    Education) และการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) 
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นิติศาสตร 

 6701 - กฎหมายเอกชน (Private Law) 

  670101 - กฎหมายแพง (Civil Law) 

  670102 - กฎหมายพาณิชย (Commercial Law) 

 6702 - กฎหมายมหาชน (Public Law) 

   670201 - กฎหมายรัฐธรรมนูญ (Constitutional Law) 

     670202 - กฎหมายปกครอง (Administrative Law)  

   670203 - กฎหมายการคลังและการภาษีอากร (Public Finance and Taxation) 

  670204 - กฎหมายสิ่งแวดลอม (Environment Law) 

  6703 - กฎหมายระหวางประเทศ (International Law) 

   670301 - กฎหมายเอกชนระหวางประเทศ (Private International Law) 

   670302 - กฎหมายมหาชนระหวางประเทศ (Public International Law) 

   670303 - กฎหมายอาญาระหวางประเทศ (International Criminal Law) 

   670304 - กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic Law) 

 6704 - กฎหมายสังคม (Social Law) 

   670401 - กฎหมายแรงงาน (Labour Law) 

 6705 - กฎหมายเศรษฐกิจ (Economic Law) 

 6706 - กฎหมายเปรียบเทียบ (Comparative Law) 

  6707 - นิติปรัชญา (Philosophy of Law) 

  670701 - นิติศึกษา (Legal Studies) 

 6708 - กฎหมายธุรกิจ (Business Law) 

 6709 - กฎหมายอาญา (Criminal Law) 

670901 - กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม (Criminal Law and  

     Justice Administration)           

  670902 - กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา (Criminal Law and Criminology) 

 



หมายเหตุ (1)  เลขรหัส 4 หลัก กํากับสาขาวิชาของตําแหนงทางวิชาการ 
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การบัญชีและบริหารธุรกิจ 

 6801 - การบัญชี (Accounting) 

680101 - การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) 

680102 - การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 

680103 - การบัญชีตนทุน (Cost Accounting) 

680104 - ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 

680105 - การสอบบัญชี (Auditing) 

680106 - การภาษีอากร (Taxation) 

6802 - บริหารธุรกิจ (Business Administration) หรือ พาณิชยศาสตร (Commerce) 

680201 - การจัดการ (Management) 

680202 - การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management) 

680203 - การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

680204 - การจัดการขอมูลสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  

   (Management Information System) 

680205 - การจัดการการดําเนินงาน (Operations Management) 

680206 - การจัดการผูประกอบการ (Entrepreneurial Management) 

680207 - การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (International Business Management) 

680208 - การจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส (Supply Chain and Logistics  

    Management) 

680209 - ภาวะผูนําและพฤติกรรมองคกร (Leadership and Organizational Behaviors) 

680210- การวิเคราะหธุรกิจเชิงปริมาณ (Quantitative Business Analysis) 

680211 - การจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Management of Technology  

    and Innovation) 

680212 - การจัดการการทองเท่ียวและบริการ (Hospitality and Tourism Management) 

680213 - การจัดการความรู (Knowledge Management) 

680214 - การตลาด (Marketing) 

680215 - การเงิน (Finance) 

680216 - การบริหารการขนสงระหวางประเทศ หรือ การจัดการขนสงระหวางประเทศ 

    (International Transportation Management) 
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(3)  บางอนุสาขาวิชาอาจมี “แขนงวิชา” ยอยลงไปอีก และอาจยอยลงไปถึงระดับ “วิชา”  
 

680217 - การวิจัยธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Business Research and  

    Quantitative Analysis) 

680218 - การเงินและตลาดหลักทรัพย (Finance and Security Market) 

680219 - การจัดการการผลิต (Production Management) 

680220 - การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

680221 - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย (Property Business) 

680222 - ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) 

680223 - บริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ (Business and Public Administration) 

680224 - วิทยาการการตัดสินใจ (Decision Sciences) 

680225 - คอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer) 

680226 - การจัดการงานกอสราง (Construction Management)  

680227 - การจัดการธุรกิจบันเทิง (Entertainment Business Management)  

680228 - การจัดการธุรกิจดนตรี (Music Business Management) 

680229 - การจัดการสหกรณ (Co-Operative Management)  

680230 - การจดัการบริการ (Service Management) 

  680231 - การจัดการการกีฬา (Sports Management) 

 

มนุษยศาสตร 

 7101 - ภาษาไทย (Thai Language) 

  710101 - การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาแม (Thai Language) 

     - การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร (Linguistic Study of Thai) 

    - ไวยากรณไทย/หลักภาษาไทย (Thai Grammar) 

  710102 - ภาษาถ่ินไทย (Thai Dialects) 

710103 - ภาษากับสังคม /วัฒนธรรมไทย (Thai Language and Society /Culture) 

710104 - ภาษาไทยในฐานะภาษาตางประเทศ (Thai as a Foreign Language) 

710105 - คติชนวิทยา (Thai Folklore) 

710106 - การอานจารึก (Thai Epigraphy) 

  - ภาษาไทยสมัยเกา (Old Thai) 
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7102 - ภาษาเขมร (Cambodian Language) 

710201 - ภาษาเขมรในฐานะภาษาตางประเทศ (Cambodian Language) 

    - ภาษาเขมรตามแนวภาษาศาสตร (Linguistic Study of Khmer) 

  710202 - การแปลและลาม (Cambodian : Translation and Interpretation) 

710203 - คติชนวิทยา (Cambodian Folklore) 

710204 - จารึกภาษาเขมร (Cambodian Inscription) 

710205 - วรรณคดีเขมร (Cambodian Literature) 

710206 - ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมเขมร (Cambodian Language and Society /Culture) 

7103 - ภาษาลาว (Lao Language) 

710301 - ภาษาลาวในฐานะภาษาตางประเทศ (Lao Language) 

  710302 - การแปลและลาม (Lao : Translation and Interpretation) 

710303 - วรรณคดีลาว (Lao Literature) 

710304 - คติชนวิทยา (Lao Folklore) 

710305 - ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมลาว (Lao Language and Society /Culture) 

7104 - ภาษาอังกฤษ (English Language) 

710401 - ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ (English Language) 

710402 - การแปลและลาม (English : Translation and Interpretation) 

710403 - อังกฤษศึกษา (English Studies) 

7105 - ภาษาฝรั่งเศส (French Language) 

710501 - ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาตางประเทศ (French Language) 

710502 - การแปลและลาม (French : Translation and Interpretation) 

710503 - ฝรั่งเศสศึกษา (French Studies) 

7106 - ภาษาเยอรมัน (German Language) 

710601 - ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาตางประเทศ (German Language) 

710602 - การแปลและลาม (German : Translation and Interpretation) 

710603 - เยอรมันศึกษา (German Studies) 

710604 - วรรณคดีเยอรมัน (German Literature) 
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7107 - ภาษาสเปน (Spanish Language) 

 710701 - ภาษาสเปนในฐานะภาษาตางประเทศ (Spanish Language) 

710702 - การแปลและลาม (Spanish : Translation and Interpretation) 

710703 - วรรณคดีสเปน (Spanish Literature) 

710704 - สเปนและละตินอเมริกันศึกษา (Spanish and Latin American Studies) 

7108 - ภาษาอิตาเลียน (Italian Language) 

710801 - ภาษาอิตาเลียนในฐานะภาษาตางประเทศ (Italian Language) 

710802 - การแปลและลาม (Italian : Translation and Interpretation) 

710803 - อิตาเลียนศึกษา (Italian Studies) 

710804 - วรรณคดีอิตาเลียน (Italian Literature) 

7109 - ภาษารัสเซีย (Russian Language) 

710901 - ภาษารัสเซียในฐานะภาษาตางประเทศ (Russian Language) 

710902 - การแปลและลาม (Russian : Translation and Interpretation) 

710903 - รัสเซียศึกษา (Russian Studies) 

710904 - วรรณคดีรัสเซีย (Russian Literature) 

7110 - ภาษาโปรตุเกส (Portuguese Language) 

711001 - ภาษาโปรตุเกสในฐานะภาษาตางประเทศ (Portuguese Language) 

711002 - การแปลและลาม (Portuguese : Translation and Interpretation) 

711003 - โปรตุเกสศึกษา (Portuguese Studies) 

711004 - วรรณคดีโปรตุเกส (Portuguese Literature) 

7111 - ภาษาญ่ีปุน (Japanese Language) 

711101 - ภาษาญี่ปุนในฐานะภาษาตางประเทศ (Japanese Language) 

711102 - การแปลและลาม (Japanese : Translation and Interpretation) 

711103 - ญี่ปุนศึกษา (Japanese Studies) 

- คติชนวิทยา (Japanese Folklore) 

711104 - วรรณคดีญี่ปุน (Japanese Literature) 

7112 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 

711201 - ภาษาบาลีและสันสกฤต (Pali and Sanskrit Language) 

711202 - วรรณคดีบาลี-สันสกฤต (Pali and Sanskrit Literature) 

711203 - พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) 
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7113 - ภาษาเวียดนาม (Vietnamese Language) 

711301 - เวียดนามในฐานะภาษาตางประเทศ (Vietnamese Language) 

711302 - การแปลและลาม (Vietnamese : Translation and Interpretation) 

711303 - เวียดนามศึกษา (Vietnamese Studies) 

7114 - ภาษาเกาหลี (Korean Language) 

711401 - ภาษาเกาหลีในฐานะภาษาตางประเทศ (Korean Language) 

711402 - การแปลและลาม (Korean : Translation and Interpretation) 

711403 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 

- คติชนวิทยา (Korean Folklore) 

  - วรรณคดีเกาหลี (Korean Literature) 

  - ภาษากับสังคม/วัฒนธรรมเกาหลี (Korean Language and  

    Society /Culture) 

7115 - ภาษาจีน (Chinese Language) 

711501 - ภาษาจีนในฐานะภาษาตางประเทศ (Chinese Language) 

711502 - การแปลและลาม (Chinese : Translation and Interpretation) 

711503 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 

  - คติชนวิทยา (Chinese Folklore) 

711504 - วรรณคดีจีน (Chinese Literature) 

7116 - ภาษาอาหรับ (Arabic Language) 

711601 - ภาษาอาหรับในฐานะภาษาตางประเทศ (Arabic Language) 

711602 - การแปลและลาม (Arabic : Translation and Interpretation) 

711603 - อาหรับศึกษา (Arabic Studies) 

  - คติชนวิทยา (Arabic Folklore) 

  - วรรณคดีอาหรับ (Arabic Literature) 

7117 - ภาษามาเลย (Malay Language) 

711701 - ภาษามาเลยในฐานะภาษาตางประเทศ (Malay Language) 

711702 - การแปลและลาม (Malay : Translation and Interpretation) 

711703 - มาเลยศึกษา (Malay Studies) 

  - คติชนวิทยา (Malay Folklore) 

   - วรรณคดีมาเลย (Malay Literature) 
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7118 - ภาษาฮินดี (Hindi Language) 

7201 - วรรณคดีเปรียบเทียบ (Comparative Literature) 

 720101 - วรรณคดีตะวันตก (Western World Literature) 

720102 - เพศสภาพศึกษา หรือ เพศสถานะศึกษา (Gender Studies) 

720103 - วรรณคดีตะวันออก (Eastern World Literature) 

720104 - สตรีศึกษา (Women’s Studies) 

720105 - วรรณคดีวิจารณ (Literary Critique) หรือ วรรณคดีศึกษา (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 - วรรณคดีรวมสมัย (Contemporary Thai Literature) 

- วรรณคดีทองถ่ิน (Thai Local Literature)   

  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 

  - วรรณคดีและภาษา (Literature and Language) 

720402 - คติชนวิทยา (Thai Folklore) 

720403 - วรรณคดีสมัยเกา (Old Thai Literature) 

- วรรณคดีทองถ่ิน (Thai Local Literature)   

  - วรรณคดีกับสังคม/วัฒนธรรมไทย (Thai Literature and Society /Culture) 

  - วรรณคดีและภาษา (Literature and Language) 

7301 - ไทยศึกษา (Thai Studies) 

730101 - ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 

730102 - อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 

730103 - ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 

730104 - วัฒนธรรมศึกษา (Culture Studies) 

730105 - ศิลปวัฒนธรรมไทย (Thai Culture Studies) 
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730106 - มานุษยวิทยา (Anthropology) 

730107 - คติชนวิทยา (Thai Folklore) 

730108 - สตรีศึกษา (Women’s Studies) 

730109 - สยามคดีศึกษา (Siamese Studies) 

7302 - ญ่ีปุนศึกษา (Japanese Studies) 

730201 - ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 

730202 - อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 

730203 - ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 

7303 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 

730301 - ชาติพันธุศึกษา (Ethnic Studies) 

730302 - อาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 

730303 - ชุมชนศึกษา (Communities Studies) 

7401 - ภาษาศาสตร (Linguistics) 

740101 - สัทศาสตรและสัทวิทยา (Phonetics and Phonology) 

740102 - วากยสัมพันธและอรรถศาสตร (Syntax and Semantics) 

740103 - วัจนปฏิบัติศาสตรและปริจเฉทวิเคราะห หรือ วัจนปฏิบัติศาสตรและ 

     สัมพันธสารวิเคราะห (Pragmatics and Discourse Analysis)  

740104 - ภาษาศาสตรเชิงประวัติ (Historical Linguistics) 

740105 - ภาษาศาสตรสังคม (Sociolinguistics) 

  - ภาษาถ่ิน หรือ ภาษาศาสตรภาษาถ่ิน (Dialectology) 

740106 - ภาษาศาสตรจิตวิทยาและการรับรูภาษา (Psycholinguistics and  

      Language Acquisition) 

740107 - ภาษาศาสตรคลังขอมูล (Corpus Linguistics) 

740108 - ภาษาศาสตรคอมพิวเตอร (Computational Linguistics) 

  - การบันทึกและอนุรักษภาษา (Language Documentation  

      and Conservation) 

  740109 - ภาษาศาสตรชาติพันธุ (Ethnolinguistics) 

   - ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา (Languages and Cultures  

     for Development) 
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7501 - ประวัติศาสตร (History) 

750101 - ประวัติศาสตรไทย (Thai History) 

750102 - ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Histories) 

750103 - ประวัติศาสตรจีน (Chinese History) 

750104 - ประวัติศาสตรญี่ปุน (Japanese History) 

750105 - ประวัติศาสตรตะวันออกกลาง (Middle East History) 

750106 - ประวัติศาสตรโลกมุสลิม (Islamic World History) 

750107 - ประวัติศาสตรยุโรป (European History)  

7601 - โบราณคดี (Archaeology) 

7701 - ศิลปะการละคร (Dramatic Arts) 

770101 - การเขียน การสรางบท การแปลบทและการดัดแปลงบท (Playwriting) 

770102 - วรรณกรรมและการวิจารณละคร (Drama Literature and Criticism) 

770103 - ละครประยุกต ละครเยาวชน ละครในการศึกษา (Contemporary Dramatic Arts) 

7801 - ศาสนา และเทววิทยา (Religion and Theology)  

780101 - พุทธศาสนศึกษา (Buddhist Studies) 

780102 - อิสลามศึกษา (Islamic Studies) 

780103 - เทววิทยา (Theology) 

780104 - ศาสนาศึกษา (Religious Studies) 

780105 - คริสตศาสนศึกษา (Christian Studies) 

7901 - การแปลและการลาม (Translation and Interpretation) 

    790101 - การแปลศึกษา (Translation Studies) 

       790102 - การลามศึกษา (Interpreting Studies) 

8001 - ปรัชญา (Philosophy) 

800101 - ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy) 

- จริยศาสตร (Ethics) 

   - อภิปรัชญา (Metaphysics) 

   - ญาณวิทยา (Epistemology) 

   - สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 
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800102 - ปรัชญาตะวันออก (Eastern Philosophy) 

- พุทธปรัชญา (Buddhist Philosophy)  

   - จริยศาสตร (Ethics) 

   - อภิปรัชญา (Metaphysics) 

   - ญาณวิทยา (Epistemology) 

    - สุนทรียศาสตร (Aesthetics) 

 

วิจิตรศิลป 

 8101 - ทัศนศิลป (Visual Arts) 

  810101 - จิตรกรรม (Painting) 

  810102 - ประติมากรรม (Sculpture) 

  810103 - ภาพพิมพ (Graphic Arts) 

  810104 - ศิลปะไทย (Thai Arts) 

  810105 - ศิลปะสื่อผสม (Multimedia Arts) 

  810106 - ศิลปการจัดวาง (Installation Arts) 

  810107 - ศิลปกับสิ่งแวดลอม (Environment Arts) 

  810108 - ภูมิทัศนศิลป (Land Arts) 

  810109 - ดิจิทัลอารต (Digital Arts) 

  810110 - คอมพิวเตอรอารต (Computer Arts) 

  810111 - ภาพยนตร (Cinema Arts) 

  810112 - ภาพถาย (Photo Arts) 

810113 - ศิลปะภาพถาย (Photo Arts) 

810114 - ศิลปะการถายภาพ (Photography Arts) 
   810115 - ศิลปะชุมชน (Community Arts) 

   810116 - ศิลปะวีดิทัศน (Video Arts) 

   810117 - ทฤษฎีศิลป  (Art Theory) 

  8102 - นฤมิตศิลป (Creative Arts) 

  810201 - เรขศิลป (Graphic Design) 

  810202 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion & Textile) 

  810203 - มัณฑณศิลป (Decorative Arts) 

810204 - หัตถศิลป (Craftsmanship Arts) 

  810205 - นิทรรศการศิลป (Art Exhibition) 
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  8103 - โสตศิลป หรือ คีตศิลป หรือ ดุริยางคศิลป (Music) 

810301 - คีตศิลปไทย (Thai Vocal Music) 

  810302 - ดนตรีไทย หรือ ดุริยางคศิลปไทย (Thai Music) 

  810303 - ดนตรีสากล หรือ ดุริยางคศิลปตะวันตก (Western Music) 

  810304 - ดนตรีไทยรวมสมัย (Thai Contemporary Music) 

  810305 - ดนตรีสื่อผสม (Multimedia Music) 
  810306 - ดนตรีพ้ืนบาน (Folk Music) 

    810307 - ดนตรีวิทยา (Musicology) 

   810308 - ดนตรีบําบัด (Music Therapy) 

        810309 - ดนตรีชาติพันธุวิทยา (Ethnomusicology) 

   810310 - การสอนดนตรี (Music Pedagogy) 

 8104 - นาฏศิลป (Dance) หรือ ศิลปะการแสดง (Performing Arts) 

  810401 - นาฏศิลปสากล หรือ นาฏศิลปตะวันตก (Western Dance) 

  810402 - นาฏศิลปตะวันออก (16Eastern Dance) 

810403 - นาฏศิลปไทย (Thai Dance) 

810404 - นาฏศิลปพ้ืนบาน (Folk Dance) 

  810405 - ศิลปะการแสดงรวมสมัย (Contemporary Performing Arts) 

  810406 - ศิลปะการแสดงขามสื่อ (Transmedia Performing Arts) 

  810407 - ศิลปะการแสดงผสมสื่อ (Multimedia Performing Arts)   

   810408 - ศิลปะการละคร (Theatre Arts) 

  810409 - การออกแบบเพ่ือการแสดง (Theatre Design) 

  810410 - การแสดงและกํากับการแสดง (Acting and Directing) 

  810411 - เพลงและดนตรีเพ่ือการแสดง (Music and Sound for Theatre) 

  810412 - การแสดงละครประยุกต ละครเยาวชน ละครในการศึกษา (Applied Theatre) 
    810413 - นาฏศิลปรวมสมัย (Contemporary Dance) 
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ประยุกตศิลป 

 8501 - ประยุกตศิลป (Applied Arts) 

   850101 - แฟชั่นและสิ่งทอ (Fashion and Textile)   

  850102 - เครื่องลงรัก (Lacquer Work)   

   850103 - ศิลปประดิษฐ (Creative Arts)   

   8502 - ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป (Industrial Design) 

  850201 - ออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) 

  850202 - ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (Ceramic Design) 

  850203. - ออกแบบเซรามิกส (Ceramic Design) 

  850204 - ออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) 

850205 - ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) 

 8503 - ออกแบบพาณิชยศิลป (Commercial Design) 

  850301 - ออกแบบนิเทศศิลป (Visual Communication Design) 

  850302 - ออกแบบเลขศิลป (Graphic Design) 

  850303 - ออกแบบสื่อโฆษณาภาพยนตร (Cinema Media Design) 

850304 - ออกแบบสื่อสาร (Communication Design) 

 8504 - ออกแบบตกแตง (Design) 

  850401 - ออกแบบตกแตงภายใน (Interior Design) 

  850402 - ออกแบบตกแตงภายนอก (Exterior Design) 

  850403 - ออกแบบตกแตงสถาปตยกรรมภายใน (Interior Architecture Design) 

  850404 - ออกแบบจัดสวน (Garden Design) 

 8505 - ประวัติศาสตรศิลป (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)  

 

 *  หมายถึง  ภูมิภาคระหวางประเทศ 
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พ้ืนท่ีศึกษา - Area Studies 

 9121 - จีนศึกษา (Chinese Studies) 

 9122 - เกาหลีศึกษา (Korean Studies) 

 9123 - ญ่ีปุนศึกษา (Japanese Studies) 

 9124 - เขมรศึกษา (Khmer Studies) 

 9125 - อเมริกาศึกษา (American Studies) 

  9126 - อินเดียศึกษา (Indian Studies) 

 

ชาติพันธุศึกษา - Ethnic Group Studies  

 9141 - มุสลิมศึกษา (Muslim Studies) 

 9142 - อาหรับศึกษา (Arabian Studies) 

 

อ่ืนๆ 

 9151 - การทองเท่ียวและการโรงแรม (Hotel and Tourism) 

   915101 - การจัดการโรงแรมและการทองเท่ียว (Hotel and Tourism Management) 

   915102 - การจัดการการทองเท่ียว (Tourism Management) 

   915103 - การพัฒนาแหลงทองเท่ียวและการขนสง (Transportation and Tourism  

      Destination Development) 

   915104 - การจัดการโรงแรม (Hotel Management) 

 9156 - คหกรรมศาสตร (Home Economics) 

   915601 - อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 

   915602 - การออกแบบและตัดเย็บเสื้อผา (Garment Design and Dressmaking) 

   915603 - ศิลปประดิษฐ (Creative Arts)    

 9161 - การบริหารงานยุติธรรม (Justice Administration) 

 9162 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

 9163 - สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (Human Rights and Peace Studies) 

        916301 - สันติศึกษา (Peace Studies) 

        916302 - สิทธิมนุษชน (Human Rights) 
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  9164 - วัฒนธรรมศึกษา (Cultural Studies) 

   916401 - พิพิธภัณฑศึกษาและการจัดการมรดกวัฒนธรรม (Museum Studies and  

      Cultural Heritage Management) 

916402 - ภาพยนตรศึกษาและสื่อศึกษา (Movies and Media Studies) 

        916403 - พหุวัฒนธรรมศึกษา (Multicultural Studies) 

   916404 - วัฒนธรรมสุขภาพ (Culture and Health)   

        916405 - ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา (Language and Culture for  

      Development)   

916406 - การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (Intercultural Communication)    

916407 - วัฒนธรรมจนี (Chinese Culture)   
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