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1. วิทยาศาสตรธรรมชาติ คณิตศาสตร ทฤษฎีทางคณิตศาสตร, คณติศาสตรประยุกต, สถิติและความ

นาจะเปน 

 คอมพิวเตอรและสารสนเทศ

ศาสตร (เฉพาะซอฟแวร) 

วิทยาการคอมพิวเตอร, วิทยาการสารสนเทศ และชีว-สารสนเทศ

ศาสตร 

 วิทยาศาสตรฟสิกส ฟสิกสเก่ียวกับอะตอม-ปรมาณู, โมเลกุลและเคมีฟสิกส, นิวเคลียร

ฟสิกส, การแผรังสี, การสะทอนของแมเหล็กเก่ียวกับเสียงอ่ืนๆ, 

การควบแนน ภาวะตัวนํายิ่งยวด, เลเซอรออปติกส, ควอนตัน, 

ดาราศาสตร, วิทยาศาสตรอวกาศ และวิชาฟสิกสอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียง

กัน 

 วิทยาศาสตรเคม ี เคมีอินทรีย, เคมีอนินทรียและเคมนิีวเคลียร, เคมีฟสิกส, โพลีเมอร

, เคมีอิเล็กทรอนิกส เชน เซลลแหง, แบตเตอรี่, เซลลเช้ือเพลิง,กัด

กรอนโลหะ,การแยกสารประกอบเคมีดวยกระแสไฟฟา

,คอลลอยด,เคมีวิเคราะหและวิชาเคมีอ่ืนๆท่ีก่ียวของ 

 วิทยาศาสตรชีววิทยา เซลลวิทยา, จุลชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล, 

เห็ดราวิทยา, ชีวฟสิกส, พันธุศาสตร, พฤกษศาสตร, แบคทีเรีย

วิทยาจุลชีววิทยา, สัตววิทยา, กีฏวิทยา วิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน 

ยกเวน วิทยาศาสตรเก่ียวกับการรกัษาสัตวและคลินิค) 

 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรดานพ้ืนดิน-ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตรกายภาพและวิชา

เก่ียวกับแร, ฟอสซลิ, ปฐพีเคมี, ธรณีฟสิกส, อุตุนิยมวิทยา, 

วิทยาศาสตรดานบรรยากาศ-ภูมิอากาศ, ภูมิศาสตรทางทะเล 

สมุทรศาสตร, อุทกศาสตร, ทรัพยากรนํ้า และท่ีเก่ียวของกับ

สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ 

 วิทยาศาสตรธรรมชาติอ่ืนๆ วิชาท่ีใกลเคียงกันอ่ืนๆ 

2. วิศวกรรมศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมดานสถาปตยกรรม, วิศวกรรมและวิทยาศาสตรดาน

อาคาร, วิศวกรรมดานการกอสราง, วิศวกรรมดานโครงสรางและ

เทศบาลนคร, วิศวกรรมการขนสงและวิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน 

 วิศวกรรมไฟฟา, 

อิเล็กทรอนิกสและ

สารสนเทศ 

วิศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส, วิศวกรรมคอมพิวเตอร เฉพาะ

ฮารดแวรและการพัฒนาฮารดแวร, การออกแบบหุนยนตและการ

ควบคุมแบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยกีารสื่อสารโทรคมนาคม, 

วิชาการบิน, การผลิตดวยเครื่องจักรและระบบควบคมุ และวิชา

อ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน 

 วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล เครื่องกลโรงงาน, กลศาสตรประยกุต, เทอรโมไดนามิกส, การ

สรางยานอวกาศ, วิศวกรรมนิวเคลียร, วิศวกรรมดานเสียง และ

วิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียง 

 วิศวกรรมเคม ี วิศวกรรมดานพืชผลติผล, วิศวกรรมวาดวยกระบวนการทางเคม-ี

เคมีภณัฑ, อุตสาหกรรมเคมี, และวิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน 

 วิศวกรรมโลหการและวัสด ุ โลหะและวัสดุ การวิเคราะหระบบโลหะกรรม, เซรามิก, การ

เคลือบและฟลม, วัสดุหลากองคประกอบอ่ืนๆ, พลาสติกเสริม

ความเหนียว, เทคโนโลยีสิ่งทอและอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ยกเวนวัสดุ

ชีวภาพ จัดอยูในเทคโนฯ ชีวภาพอุตสาหกรรม 
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 วิศวกรรมการแพทย วิศวกรรมท่ีเก่ียวของทางการแพทย, เทคโนโลยีหองปฏิบัติการทาง

การแพทย-วินิจฉัยโรค, ยกเวนวัสดชีุวภาพ จัดอยูในเทคโนฯ 

ชีวภาพอุตสาหกรรม 

 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมท่ีเก่ียวกับพ้ืนดิน-เหมืองแร-การปรับแตงแร-ปโตรเลียม-

พลังงานและเช้ือเพลิง, อุปกรณสงสัญญาณท่ีไวตอแสงหรือ

อุณหภูมิ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม, การรักษาและการวินิจฉัยโรค

ทางดานชีวภาพ (DNA chips และอุปกรณตรวจจับทางชีวภาพใน

การจัดการสิ่งแวดลอม), จริยธรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 เทคโนโลยีชีวภาพ

อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยีเก่ียวกับชีวภาพอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีการแปรรูป

ทางชีวภาพ, กระบวนการทางชีวภาพ, การหมักชีวภาพ, ผลผลิต

ทางชีวภาพท่ีผลิตข้ึนโดยใชวัสดุทางชีวภาพเปนวัตถุดิบ, พลาสติก

ชีวภาพ, เช้ือเพลิงชีวภาพ, เคมีภณัฑจากชีวภาพ และวิชาอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 นาโนเทคโนโลย ี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ, กรรมวิธีทางนาโนเทคโนโลยี 

ยกเวนวัสดุชีวภาพ 

 วิศวกรรมศาสตรและ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ 

อาหารและเครื่องดื่ม-เทคโนโลยีการผลิตอาหารเทคโนโลยีเฉพาะของ

สาขาสหวิชาการ, วิศวกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหมอ่ืนๆ 

3. แพทยศาสตร การแพทยพ้ืนฐาน กายวิภาคและสันฐานวิทยา ยกเวนพืช,  พันธุศาสตรมนุษย, เภสัช

วิทยาและเภสัชกรรม,  พิษวิทยา,  สรีรวิทยา (รวมท้ัง cytology),  

วิทยาศาสตรทางยาและสมุนไพร, วิทยาภูมิคุมกัน,  เคมีคลีนิก,  

จุลชีววิทยาคลีนิก,  พยาธิวิทยา 

 การแพทยคลีนิก สูติศาสตร (แพทยศาสตรท่ีเก่ียวของกับการดูแลการตั้งครรภ การ

คลอดลูก และภาระหลังคลอด), นรีเวชวิทยา, กุมารเวช, ระบบ

หัวใจและหลอดเลือด, โลหิตวิทยา, วิสัญญีวิทยา, ศลัยกรรม, ทันต

วิทยา, รังสีวิทยา,  การบําบัดรักษา-ผิวหนังวิทยา-กามโรควิทยา-

เบาหวาน,  ระบบอาหาร-ระบบสบืพันธุ-มะเร็ง-เน้ืองอก, จักษุ

วิทยา, Otorhinodaryngology, จิตบําบัด, ประสาทวิทยาคลีนิก,  

ประสาทวิทยาคลีนิก, อายรุเวช, แพทยทางเลือก และสาขาแพทย

ศาสตรท่ีเก่ียวของกับ คอ หู จมูก และกลองเสียง, วิชาแพทย

คลีนิกอ่ืนๆ 

 วิทยาศาสตรสุขภาพ วิชาและงานบริการดแูลสุขภาพ-รวมการบริหารในโรงพยาบาล, 

การเงินและนโยบายและบริการดานสุขภาพ,การพยาบาล,

โภชนาการ,สาธารณสุขศาสตรและอนามัยสิ่งแวดลอม,วชศาสตร

เขตรอน,ปรสิตวิทยา,โรคติดตอ,ระบาดวิทยา,อนามัยในอาชีพ,  

วิทยาศาสตรการกีฬาและท่ีเก่ียวของการแพทยชีวภาพดานสังคม-

รวมการวางแผนครอบครัว,อนามยัทางเพศ,วิชาวาดวยการ

บําบัดรักษาเน้ืองอกทางจิตวิทยา,ผลทางการเมืองและสังคมของ

การวิจัยทางการแพทยชีวภาพ,จรยิธรรมทางการแพทย,การใชสาร

ในทางท่ีผิด 



 
3 

สาขาหลัก สาขายอย สาขาท่ีเกี่ยวของ 

 เทคโนโลยีชีวภาพทางดาน

การแพทย 

เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเก่ียวกับสุขภาพ, การจัดการเซลล-เน้ือเยื่อ-

อวัยวะหรือรางกาย (การสืบพันธุโดยวิธีชวย), เทคโนโลยีเก่ียวกับ

การระบุการทําหนาท่ีของ DNA,  โปรตีนและเอ็นไซม รวมท้ังการ

มีอิทธิพลตอการเกิดโรคและการคงไวซึ่งความอยูดีมสีุข(การวินิจฉัย

ทางยีนสและการแทรกแซงโดยการบําบัดรักษา 

harmacogenomics, การรักษาทางยีนส, วัสดุชีวภาพ (ท่ี

เก่ียวของกับการปลูกถายทางการแพทย),จริยธรรมท่ีเก่ียวกับ

เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทยและวิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคยีงกัน 

 วิทยาศาสตรทางการแพทย

อ่ืนๆ 

นิติวิทยาศาสตร, นิตเิวช และวิชาอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน 

4. เกษตรศาสตร    เกษตรกรรม ปาไม ประมง   พืชไร พืชสวน สตัวบาล ประมง ปาไม อารักขาพืช และวิชาอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวของ ยกเวนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

 สัตวศาสตร สัตวบาลและวิชาวาดวยผลิตภัณฑนม, สัตวเลี้ยง  

 สัตวแพทยศาสตร การรักษาพยาบาลสตัวในรูปแบบตางๆ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

 เทคโนโลยีชีวภาพทางดาน

การเกษตร 

เทคโนโลยีชีวภาพทางดานการเกษตรและดานอาหาร,  เทคโนโลยี

จีเอ็ม (พืชผลและปศสุัตว), การตัดตอพันธุกรรมพืช, โคลนน่ิงปศุ

สัตว, การคดัเลือกโดยใชมารกเกอรชวย, การวินิจฉัย (การฝงชิป 

DNA) และอุปกรณการตรวจหาโรค), โรคทางการเกษตร,  

เทคโนโลยีการผลติอาหารสัตวจากชีวมวล, การทําฟารมชีวภาพ, 

จริยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางดานเกษตรและท่ีเก่ียวของ

อ่ืนๆ   

 วิทยาศาสตรทางดาน

การเกษตรอ่ืน ๆ 

ศาสตรทางการเกษตรท่ียังสรุปไมไดอ่ืนๆ 

5.  สงัคมศาสตร     จิตวิทยา รวมท้ังความสมัพันธระหวางมนุษย-เครื่องจักร จิตวิทยาเฉพาะ

ดาน-รวมท้ังการบําบัดเพ่ือการเรียนรู การพูด การไดยิน การ

มองเห็นและความพิการทางกายภาพและจิตอ่ืนๆ  

 เศรษฐศาสตร เศรษฐมิต,ิ ศาสตรท่ีวาดวยเศรษฐกิจ, แรงงานสัมพันธ, ธุรกิจและ

การจัดการ และท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ   

 ศึกษาศาสตร การศึกษาท่ัวไป รวมท้ังการฝกอบรม, วิชาการสอน, แบบวิภาษวิธี, 

การศึกษาเฉพาะดาน (แกผูท่ีมีความสามารถพิเศษ, ผูท่ีพิการดาน

การเรยีนรู) และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 สังคมศาสตร มานุษยวิทยา,สังคมและวัฒนธรรมและชาติพันธุวิทยา 

ประชากรศาสตร, หัวขอทางดานสงัคม (สตรีและเพศศึกษา, 

ครอบครัว, งานสังคม) และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 นิติศาสตร ศาสตรวาดวยกฎหมาย, อาชญาวิทยา,  ทัณฑวิทยา และอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 รัฐศาสตร ศาสตรวาดวยการปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร, ทฤษฎีองคกร 

และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 ภูมิศาสตรทางสังคมและ

เศรษฐกิจ 

ภูมิศาสตรทางสังคมวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ การวางผังเมือง

และชนบท และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 นิเทศศาสตรและ วารสารศาสตร, บรรณารักษศาสตร, สารสนเทศศาสตรเฉพาะทาง
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สื่อสารมวลชน สังคม, การสื่อสารอ่ืนๆ วิชาการทางสังคมศาสตรอ่ืนๆ และศาสตร

ท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ 

 สังคมศาสตรอ่ืนๆ กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน สหสาขาวิชาการ 

ระเบียบวิธีและประวัติศาสตรท่ีเก่ียวของกับวิชาในกลุมน้ี 

6. มนุษยศาสตร   ประวัติศาสตรและโบราณคด ี ประวัติศาสตร, การศึกษาเรื่องกอนประวัติศาสตรและ

ประวัติศาสตร  พรอมท้ังสาขาวิชาการท่ีเก่ียวของกับ

ประวัติศาสตรท่ีใหประโยชน เชน การศึกษาจากเหรียญ 

ภูมิศาสตรดึกดําบรรพ การสืบเผาพันธุ เปนตน 

 ภาษาและวรรณคด ี ภาษาโบราณและสมัยใหมและวรรณคดี, ภาษาศาสตร, วิชาทาง

มนุษยศาสตรอ่ืนๆ 

 ปรัชญา, จริยธรรม และ

ศาสนา 

รวมท้ังประวัติความเปนมาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 

จริยธรรม, เทววิทยา, ศาสนศึกษา ยกเวนจริยธรรมในสาขายอย

น้ันๆ 

 ศิลปะ ประวัติศาสตรศิลปและศิลปวิจารณ, จิตรกรรม, ประติมากรรม, 

การออกแบบทางสถาปตยกรรม, ดนตรี, ศลิปะการแสดง, การ

ละคร, คติชนวิทยาศึกษา, งานเขียน, การศึกษาเก่ียวกับภาพยนตร

, วิทยุและโทรทัศน  และศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  ยกเวนการวิจัย

ทางศิลปอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับศาสนา เทววิทยา 

 มนุษยศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับมนุษยศาสตร กิจกรรมทางดานระเบียบวิธี 

ประวัติศาสตร และกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวกับวิชาในกลุมน้ี 

 


