
                                                                                                                
 

รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดั
บที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่
อัตรา 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(จ านวน 11 อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท   
ค.อ.ม. สาขาเคร่ืองกล  

 (รหัสต าแหน่ง 621001) 

1 5802101 

วุฒิปริญญาเอก 
ปร.ด. ไฟฟ้าศึกษา 
ค.อ.ด. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หรือสาขาที่เก่ียวกับการสอนด้านไฟฟา้ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621002) 
 

1 6002103 

วุฒิปริญญาเอก 
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด  
สาขาอิเล็กทรอนิกส ์
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด.  หรือ ปร.ด. สาขาไฟฟ้า 
(สื่อสาร หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม) 
ค.อ.ด. หรือ วศ.ด. หรือ ปร.ด. สาขา
โทรคมนาคม 
 (รหัสต าแหน่ง 621003) 
 

1 6002104 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า 
ค.อ.ม. ไฟฟ้า  
ปร.ด. สาขาไฟฟ้าศึกษา 
ค.อ.ด.ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
หรือสาขาอื่นที่เก่ียวกับสอน 
 
(รหัสต าแหน่ง 621004) 
 

1 6102101 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิศวกรรมการ
ผลิต หรือ วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ หรือ 
วิศวกรรมการเชื่อม หรือ สาขาที่เก่ียวข้อง  
เช่น วิศวกรรมเคร่ืองกล หรือวิศวกรรมข้ึนรูป
โลหะ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621005) 

2 6102102 
6102103 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 

 
ล าดั
บที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่
อัตรา 

1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(ต่อ) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ 
วิศวกรรมการผลิต หรือวิศวกรรม 
เครื่องกล หรือวิศวกรรมการจัดการ  
หรือสาขาที่เก่ียวข้อง เช่น วิศวกรรมวัสดุ  
วิศวกรรมโพลิเมอร์ วิศวกรรมขึ้นรูปโลหะ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621006) 
 
 

 

1 6102104 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  
สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมควบคุม 
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร International 
Program หรือส าเร็จการศึกษาจาก
ต่างประเทศ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621007) 
 

1 6102105 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส ์
สาขาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์  
ส าเร็จการศึกษาในระดบัหลักสตูร 
International Program หรือส าเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621008) 

1 6102106 

วุฒิปริญญาเอก 
(ปร.ด.) สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขา 
ที่เก่ียวข้อง 
  
(รหัสต าแหน่ง 621009) 
  

1 5702106 

วุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมสารสนเทศ 
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ, 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621010) 

1 5602108 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดั
บที ่

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่
อัตรา 

2 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม 
(จ านวน  2 อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท      
ทุกสาขาวชิา และต้องม ี
1. ปริญญาตรีทางการศึกษา และ 
มีใบประกอบวิชีพครู หรือ 
2. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และ 
มีประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวชิาชพีครู 
หรือ มีใบประกอบวิชาชีพคร ู
 
(รหัสต าแหน่ง 621011) 

2 5402107 
5402108 

1.  มีใบประกอบวิชาชีพครู และ 
2. กรณีผูส้มัครวุฒิ ป.เอก ต้องมีวฒุิ 
   2.1 ป.ตรี ด้านทางการศึกษา และ 
   2.2 ป.โท ทุกสาขาวิชา 
กรณีที่วุฒิ ป.ตรไีม่ใช่ด้านการศึกษา 
วุฒิ ป.โทต้องด้านการศึกษา 
3. กรณีสมัครวุฒิ ป.โท ต้องมีวุฒิ ป.ตรี
ทางการศึกษา 
 
  

2 6102107 
6102108 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ 
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา 

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(จ านวน 4 อัตรา) 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ สาขา
นวัตกรรมอาคาร หรือ 
การออกแบบชุมชนเมือง  
 
(รหัสต าแหน่ง 621012) 
 

1 4809102 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หรือ 
 ผังเมือง หรือ อุทยาน นันทนาการและ
การท่องเที่ยว หรือ การออกแบบ
สิ่งแวดล้อมหรือการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 
(รหัสต าแหน่ง 621013) 
 

1 5703104 

ปริญญาเอก  
สาขาพชืศาสตร์/การผลิตพืช หรือ
สาขาวชิาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 
(รหัสต าแหน่ง 621014) 
 

1 6003102 

วุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือวิศวกรรม
แปรรูปอาหาร หรือ 
วิศวกรรมกระบวนการแปรรูปอาหาร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
หรือ เทคโนโลยีการอาหาร 
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องด้านอาหารหรือ
บรรจุภัณฑ์ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621015) 
 

1 5403104 

 
 
ok 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่ 
อัตรา 

4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 3  อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท      
สาขาทางดา้นคหกรรมศาสตร์  
(อาหารและโภชนาการ) หรือ 
คหกรรมศาสตร์ศึกษา หรือ
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร 
เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร 
(Cooking) 
 
(รหัสต าแหน่ง 621016) 

2 5504102 
5504103 

วุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท   
ทางดา้นพฒันาผลติภัณฑ์ หรือ
วิทยาศาสตร์ทางอาหาร หรือสาขา
ที่เก่ียวข้อง 
 
(รหัสต าแหน่ง 621017) 

1 5804101 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา 

5 
 

คณะเทคโนโลยสื่อสารมวลชน 
(จ านวน 1 อัตรา) 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาอิเล็กทรอนิกส์  
ระบบแสงและเสียง หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ให้ 
ครอบคลุมศาสตร์การศึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบและ 
ควบคุมระบบแสง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621018)   
 

1 5181102 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา 

6 
 

คณะบริหารธุรกิจ
(จ านวน 11 อัตรา) 
 

วุฒิปริญญาเอก  
ด้านการเงิน 
 
(รหัสต าแหน่ง 621019)   
 

1 5506112 
 

วุฒิปริญญาเอก 
สาขาการบัญชีการเงนิ หรือการบัญชีตน้ทุน  
หรือการบัญชีบริหาร หรือ 
การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม  
หรือระบบสารสนเทศทางบัญชี 
 
(รหัสต าแหน่ง 621020) 

1 5806101 

วุฒิปริญญาเอก                        
ด้านบริหารธุรกิจที่เก่ียวข้องกับทางสารสนเทศ 
หรือ คอมพิวเตอร์ศาสตร์  
 
 (รหัสต าแหน่ง 621021)   
 

1 5506102 
 

วุฒิปริญญาเอก 
ด้านบริหารธุรกิจ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621022) 
 

1 5506117 
 

วุฒิปริญญาเอก  
 ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
 หรือด้านบริหารธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ     
 ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือ การตลาด    
 ระหว่างประเทศ หรือการจัดการ 
 ระหว่างประเทศ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621023) 
 

4 5706101 
5706102 
5806102 
5806103 

วุฒิปริญญาเอก 
 โลจิสติกส์หรือซัพพลายเชน 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621024) 

1 5706103 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่อัตรา 

6 คณะบริหารธุรกิจ 
(ต่อ) 

วุฒิปริญญาเอก                       
ด้านบริหารธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการตลาด 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621025)   
 

2 5506103 
5806104 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่
บรรจุ 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(จ านวน 3 อัตรา) 

วุฒิปริญญาเอก  
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ศึกษา) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
กศ.ด.(คณิตศาสตร์) 
ศษ.ด.(การสอนคณิตศาสตร์) 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621026) 

1 5907101 

วุฒิปริญญาเอกในประเทศ 
หรือต่างประเทศ สาขาวชิา 
สถิติ หรือสถิติประยุกต์ หรือ
คณิตศาสตร์ประกนัภัย  
หรือการประกันภัย หรือ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ที่เน้น 
การประยุกต์ทางด้านสถิติ หรือ 
การประกันภัย) หรือวิทยาการขอ้มูล 
หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621027) 

1 5907102 

วุฒิปริญญาเอก  
สาขาวชิา  
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ 
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือ คุณวุฒิปริญญาเอก       
ในสาขาที่เก่ียวข้อง 
(สาขาที่เก่ียวข้องได้แก่สาขาที่
นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ข้างต้น โดยเป็นสาขาที่เน้นทางด้าน
ฐานข้อมูล) 
 
(รหัสต าแหน่ง 621028) 

1 5907106 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  1/2562 

 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่ 
อัตรา 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 6 อัตรา) 
 
 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวชิาอากาศยาน หรือ
วิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิศวกรรม
โทรคมนาคม หรือวิศวกรรมแมคคา 
ทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องด้าน
อากาศยาน 
 
(รหัสต าแหน่ง 621029) 
 

4 
 

6108104 
6108105 
6108106 
6108107 

 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมการผลิต 
 
(รหัสต าแหน่ง 621030) 
 

1 6108101 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 
(รหัสต าแหน่ง 621031) 
 

1 6108102 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  1/2562 
 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่ 
อัตรา 

9 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
(จ านวน 4 อัตรา) 
 
 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป ์
 
 
  
(รหัสต าแหน่ง 621032) 

1 
 

6109101 
 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวชิาดุริยางค์ไทย หรือ  
ดุริยางคศิลปไ์ทย หรือดนตรีศึกษา  
หรือดนตรีวิทยา หรือมานุษยดุรยิางควิทยา  
หรือสาขาอื่นที่เก่ียวกับดนตรีไทย 
(เครื่องมือปฏิบัติเอก คือปี่พาทย์ 
(ระนาดทุ้ม) 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621033) 
 

1 6109102 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ด้านนาฏศิลป์ไทย หรือศิลปะการแสดงศึกษา 
หรือสาขาอื่นภายใต้คุณวุฒิที่เก่ียวกับนาศลิป์
ไทยเอก(ละครพระ 1 ต าแหน่ง ละครนาง  
1 ต าแหน่ง) 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621034) 
 

2 6109103 
6109104 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่  1/2562 

 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่ 
อัตรา 

10 คณะศิลปศาสตร์  
จ านวน 10 อัตรา 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
- ด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน 
- ด้านการบริหารการบิน 
- ด้านธุรกิจการบนิ 
- ด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบิน  
- ด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบินและการ
ขนส่ง 
- ด้านอุตสาหกรรมบริการการขนส่ง 
- ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
- ด้านนวัตกรรมธุรกิจสายการบนิ 
- ด้านการจัดการธุรกิจด้านการบิน 
- ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 
- ด้านการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 
- หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องด้านการบินและ 
โลจิสติกส ์
 
(รหัสต าแหน่ง 621035) 

1 5710103 

วุฒิปริญญาเอก 
- การท่องเที่ยว 
- การจัดการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 
-การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
แบบบูรณาการ 
- สาขาพฒันาการท่องเที่ยว 
- Tourism  
-Tourism Management 
-Tourism and Hospitality  
  Management 
-Tourism, Hospitality and Leisure 
-Hospitality, Tourism and Events 
-Hotel and Tourism Management 
-Business (Tourism) 
-Travel and leisure 
 
(รหัสต าแหน่ง 621036) 

3 6010105 
6110101 
6110102 

 



 
       -13- 

 
รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 

 
ล าดับ

ที่ 
หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน

อัตรา 
เลขที่ 
อัตรา 

10 คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) วุฒิปริญญาเอก 
- ด้านอุตสาหกรรมบริการธุรกิจการบิน 
- ด้านการบริหารการบิน 
- ด้านธุรกิจการบนิ  
- ด้านการจัดการความปลอดภัยการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจการบินและการ
ขนส่ง 
- ด้านอุตสาหกรรมบริการการขนส่ง 
- ด้านวิศวกรรมการบินและอวกาศ 
- ด้านนวัตกรรมธุรกิจสายการบนิ 
- ด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน 
- ด้านการจัดการธุรกิจด้านการบิน 
- ด้านโลจิสติกส์ (Logistics) 
- ด้านการจัดการโลจสิติกส์ (Logistics) 
- ด้านการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน  
หรือสาขาอื่นที่เก่ียวข้องด้านการบินและ 
โลจิสติกส ์
 
(รหัสต าแหน่ง 621037) 
 

2 6010106 
6010107 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
- สาขาการจัดการอาหาร 
- การจัดการภัตตาคาร 
- การบริการอาหาร 
- อาหารและโภชนาการและสาขาที่
เก่ียวข้อง 
Educational 
- Qualification Master’s Degrees 
related to Food and Beverage 
Management 
- Restaurant Management, Food 
Service Management, Food and 
Nutrition 
 

(รหัสต าแหน่ง 621038) 
 

1 6110105 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่ 
อัตรา 

10 คณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
สาขาวชิา 
- การโรงแรมหรือการจัดการการโรงแรม 
- การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
- การจัดการการท่องเที่ยวและ    
การโรงแรม 
- การจัดการการโรงแรมหรือ 
- การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว 
- การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการ
ท่องเที่ยว 
- การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร หรือ  
 
วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ 
- Hospitality, International  
- Hospitality Management, or Hotel 
and Restaurant 
- Management,or 
- Catering and Management, or 
- Hospitality of Tourism and Events or 
Hotel and Tourism Management 
 

(รหัสต าแหน่ง 621039) 
 

2 6110103 
6110104 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท   
ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาใน สถาบนัการศึกษา
ที่ กพ.รับรอง   
 -สาขาวชิาภาษาอังกฤษ   
 -การสอนภาษาอังกฤษ   
 -ภาษาศาสตร ์   
 -ภาษาศาสตร์ประยุกต ์   
 -ศึกษาศาสตร ์
 
(รหัสต าแหน่ง 621040)   
 

1 5610114 
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รายละเอียดสาขาวิชาที่รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
 

ล าดับ
ที่ 

หน่วยงาน คุณวุฒิ/สาขาวิชา จ านวน
อัตรา 

เลขที่ 
อัตรา 

11 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
(จ านวน 2 อัตรา) 

วุฒิปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
หรือวิทยาศาสตร์การออกก าลังกาย 
หรือการแพทย์ทางเลือก 
หรือสาขาที่เก่ียวข้องทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 
 
 
 (รหัสต าแหน่ง 621041)   
 

1 5512102 
 
 

ปริญญาเอก 
สาขาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง หรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 
 
 
(รหัสต าแหน่ง 621042) 
 
 

1 6112102 

 
 
 
 
 
 

 


