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มาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา
(International Standard Classification Of Education : ISCED)
สำนักงำนสถิติแห่งชำติได้จัดทำมำตรฐำนกำรจัดจำแนกกำรศึกษำ ทั้งระดับกำรศึกษำและสำขำวิชำ
เพื่อให้ ผู้ ที่เ กี่ย วข้องทั้ง ในด้ำนกำรผลิ ตข้อมูล สถิติและด้ำนกำรบริห ำรกำรศึกษำน ำไปใช้จัดจ ำแนกข้อมู ล
กำรศึกษำให้เป็นมำตรฐำนสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ซึ่งจะทำให้สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลกันได้ทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ
สำนักงำนสถิติแห่งชำติ ได้จัดตั้งคณะทำงำนด้ำนมำตรฐำนสถิติขึ้นเพื่อจัดทำมำตรฐำนกำรจัดจำแนก
กำรศึกษำ เพื่อดำเนินกำรจัดจำแนกกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล โดยใช้เอกสำร International
Standard Classification of Education (ISCED 1997) ขององค์กำรกำรศึกษำ วิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชำชำติ (UNESCO) เป็นหลักในกำรพิจำรณำ และได้นำมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะกำร
จัดกำรศึกษำของประเทศ ซึ่งกำรนำมำตรฐำนมำประยุกต์ใช้ในลักษณะนี้เรียกว่ำ เป็นกำรใช้แบบ Derived
Classification คือ มีกำรปรับปรุงให้เข้ำกับบริบทของสังคมไทยและเพิ่มเติมรำยละเอียดที่จำเป็นในกำรใช้งำน
ทั้ ง นี้ ม ำตรฐำนกำรจั ด จ ำแนกกำรศึ ก ษำชุ ด นี้ ยั ง คงสำมำรถเปรี ย บเที ย บกั บ มำตรฐำนสำกลได้
 คาศัพท์ในการจัดทามาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา
1. มาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา
กำรจัดจำแนกกำรศึกษำตำมระดับกำรศึกษำ ได้จัดทำขึ้นโดยใช้แนวคิดของกำรจัดจำแนกกำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำนสำกล (International Standard Classification of Education : ISCED 1997) ของ UNESCO
และนำมำประยุกต์ใช้ด้วยกำรเพิ่มระดับกำรศึกษำให้ละเอียดมำกขึ้น รวมถึงมีกำรจัดจำแนกเป็นประเภทและ
ชั้นปี เพื่อให้เหมำะสมกับระบบกำรศึกษำของประเทศไทย
ระดับกำรศึกษำมีกำรจัดจำแนกเป็นระดับต่ำงๆ 9 ระดับ โดยที่แต่ล ะระดับกำรศึกษำ มีกำรจัด
จำแนกเป็นประเภทและชั้นปีด้วย ทำให้สำมำรถเสนอผลข้อมูลด้ำนกำรศึกษำได้ถึงระดับย่อยที่มีรำยละเอียด
ของชั้นปี ซึ่งสำมำรถนำไปใช้ในกำรหำจำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ย ของประชำกร รวมถึงกำรนำไปศึกษำ วิเครำะห์
ในประเด็นต่ำงๆ สำหรับกำรวำงแผนและพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : สาขาวิชา
กำรจัดจำแนกกำรศึกษำตำมสำขำวิชำ ได้จัดทำขึ้นตำมต้นฉบับของกำรจัดจำแนกกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนสำกล (International Standard Classification of Education : ISCED 1997) ของ UNESCO
ISCED 1997 ได้จัดจำแนกกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยขึ้นไปออกเป็นกลุ่มสำขำวิชำ 8
กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มสำขำวิชำได้จัดจำแนกรำยละเอียดเป็นรำยสำขำวิชำต่ำงๆ ไว้ด้วย เพื่อใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสำขำวิชำของผู้ที่กำลังศึกษำและผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
เป็ น ต้น ไป ซึ่งจะทำให้ ข้อมูล ด้ำนกำรศึกษำมีรำยละเอียดครบถ้ว นสมบูรณ์ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้
กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น เช่น ทำให้สำมำรถทรำบว่ำกำรศึกษำในสำขำวิชำใดบ้ำงที่เป็นที่สนใจและมีผู้รับกำรศึกษำมำก
และสำขำวิชำใดบ้ำงที่เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน หรือสำขำวิชำใดบ้ำงที่มีผู้สำเร็จกำรศึกษำมำกกว่ำ/น้อย
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กว่ำควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ซึ่งจะทำให้สำมำรถนำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนของประเทศ
 แนวคิดในการจัดทามาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา
มำตรฐำนกำรจัดจำแนกกำรศึกษำจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกำรจัดจำแนกข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ ทั้งระดับ
กำรศึกษำและสำขำวิช ำ เพื่อให้ ผู้ ที่เกี่ย วข้องทั้งในด้ำนกำรผลิตข้อมูล สถิติและด้ำนกำรบริห ำรกำรศึกษำ
น ำไปใช้ จั ด จ ำแนกข้ อ มู ล กำรศึ ก ษำให้ เ ป็ น มำตรฐำนสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำนสำกล ซึ่ ง จะท ำให้ ส ำมำรถ
เปรียบเทียบข้อมูลกันได้ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
 มาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา ได้ทำกำรศึกษำจำก ISCED 1997 ซึ่ง
แบ่งระดับกำรศึกษำออกเป็น 7 ระดับ ใช้แทนด้วยตัวเลข 1 หลัก ประกอบด้วย กำรศึกษำ
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำถึงระดับปริญญำเอก ซึ่งเป็นกำรมองในภำพกว้ำงๆ เพื่อให้
ประเทศต่ำงๆ นำไปประยุกต์ใช้ จึงไม่มีรำยละเอียดปลีกย่อยในแต่ละระดับ ดังนั้นจึงได้
ทำกำรศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนสถิติอื่นๆ ว่ำมีกำรจัดจำแนกกำรศึกษำ
อย่ำงไรบ้ำง พบว่ำ ประเทศออสเตรเลีย ได้จัดทำ Australian Standard Classification of
Education (ASCED) เพื่อใช้ในกำรจัดจำแนกระบบกำรศึกษำของประเทศออสเตรเลีย โดยที่
กำรจัดจำแนกในส่วนของระดับกำรศึกษำประกอบด้วยตัวเลข 3 หลัก คือตัวเลขหลักแรก
แสดงถึงระดับกำรศึกษำ มี 9 ระดับ (คล้ำยคลึงกับ ISCED 1997 แต่เรียงลำดับจำกระดับสูง
ไประดับ ต่ำ) ส่ ว นตั ว เลขหลั กที่ 2 และ 3 แสดงถึงรำยละเอี ยดที่ เพิ่ม ขึ้นในแต่ ล ะระดั บ
กำรศึ ก ษำ กล่ ำ วคื อ แสดงรำยละเอี ย ดตำมชั้ น ปี ใ นระดั บ กำรศึ ก ษำตั้ ง แต่ ร ะดั บ ก่ อ น
ประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และแสดงรำยละเอียดตำมลักษณะกำรเรียนตั้งแต่
ระดับประกำศนียบัตรขึ้นไป ซึ่งในรำยละเอียดดังกล่ำวนี้ใกล้เคียงกับระบบกำรศึกษำของ
ประเทศไทย จึงได้นำแนวคิดกำรจัดจำแนกของ ASCED มำประยุกต์ใช้เป็นแนวทำงในกำร
จั ด จ ำแนกรำยละเอีย ดในหลั ก ที่ 2 และ 3 ของมำตรฐำนกำรจั ด จำแนกกำรศึ ก ษำของ
ประเทศไทย
ซึ่งจำกกำรศึกษำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้น ได้นำมำเป็นกรอบแนวคิดในกำรกำหนดโครงสร้ำง
กำรจัดจำแนกระดับกำรศึกษำ ว่ำควรประกอบด้วย 3 หลัก โดยที่
 หลักที่ 1 แสดงระดับการศึกษา โดยเพิ่มระดับกำรศึกษำให้ละเอียดกว่ำ
ที่ UNESCO กำหนดไว้ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในประเทศไทย
กล่ำวคือ แยกกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโทออกเป็น 2 รหัส
ซึง่ ต่ำงจำก UNESCO ที่รวมกำรศึกษำระดับปริญญำตรีและปริญญำโทไว้
ในระดับเดียวกัน พร้อมทั้ง เพิ่มกำรศึกษำอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งรหัส เพื่อจัด
จำแนกกำรศึกษำที่ไม่สำมำรถจัดไว้ในระดับอื่นๆ ได้ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรที่
ไม่ได้วุฒิกำรศึกษำ กำรศึกษำที่เทียบระดับไม่ได้ และเรียนแต่ไม่ทรำบ
ระดับกำรศึกษำ ดังนี้
1 ระดับก่อนประถมศึกษำ
2 ระดับประถมศึกษำ
3 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
4 ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
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5 ระดับสูงกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำย (อนุปริญญำ)
6 ระดับปริญญำตรี
7 ระดับปริญญำโท
8 ระดับปริญญำเอก
9 กำรศึกษำอื่นๆ
หลั ก ที่ 2 แสดงประเภทการศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย สำมั ญ ศึ ก ษำ
อำชีวศึกษำ กำรศึกษำทำงพุทธศำสนำทั้งในส่วนของพุทธศึกษำ (แผนก
สำมัญศึกษำและแผนกธรรม/บำลี) และอิสลำมศึกษำ (เฉพำะในหลักสูตร
ที่สำมำรถเทียบระดับได้) และประกำศนียบัตรระดับต่ำงๆ ดังนี้
_1 สำมัญศึกษำ
_2 อำชีวศึกษำ
_3 กำรศึกษำทำงศำสนำ : พุทธศึกษำ พระปริยัติธรรม แผนกสำมัญ
ศึกษำ
_4 กำรศึกษำทำงศำสนำ : พุทธศึกษำ พระปริยัติธรรม แผนกบำลี
_5 กำรศึกษำทำงศำสนำ : อิสลำมศึกษำ แผนกสำมัญศึกษำ1/
_6 ประกำศนียบัตรระดับสูงกว่ำ ..........
ยกเว้น ประเภท 87, 91, 92 และ 982/
หลักที่ 3 แสดงชั้นปี ดังนี้
_ _0 ผู้สำเร็จหลักสูตร
_ _1 ชั้นปี .......
.
:

_ _6 ชั้นปี .......
_ _9 ไม่ทรำบชั้นเรียน
ยกเว้น ระดับ 9 กำรศึกษำอื่นๆ
 มาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : สาขาวิชา ได้จัดทำขึ้นตำมต้นฉบับของ ISCED 1997

ซึ่งประกอบด้วย 9 กลุ่ม 25 สำขำวิชำ ใช้แทนด้วยตัวเลข 2 หลัก แต่เนื่องจำกไม่มี
รำยละเอีย ดที่ชั ดเจนมำกพอ จึ งได้ ศึก ษำค้น คว้ ำ เพิ่ มเติม จำกเอกสำร Classification of
Fields of Education and Training ของ EUROSTAT ซึ่ งมี รำยละเอี ยดมำกกว่ำ ISCED
1997 และพบว่ ำ สำขำวิ ช ำในบำงกลุ่ ม ใช้ จั ด จ ำแนกในระดั บ ประถมศึ ก ษำและระดั บ
มัธยมศึกษำตอนต้น ซึ่งระบบกำรศึกษำของไทยไม่ได้จัดจำแนกสำขำวิชำในระดับกำรศึกษำ
ดังกล่ำว ดังนั้นจึงได้เสนอที่ประชุมพิจำรณำตัดสำขำวิชำออก 1 กลุ่ม จึงเหลือเพียง 8 กลุ่ม
22 สำขำวิชำ ดังนี้
1/
2/

เป็นหลักสูตรที่แบ่งชั้นเรียนและสำมำรถเทียบระดับได้ ส่วนหลักสูตรที่เทียบระดับไม่ได้ จัดไว้ในระดับ 9
87 ประกำศนียบัตรแพทย์เฉพำะทำง
91 หลักสูตรที่ไม่ได้วุฒิกำรศึกษำ
92 กำรศึกษำที่เทียบระดับไม่ได้
98 เรียนแต่ไม่ทรำบระดับกำรศึกษำ
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กลุ่มสำขำวิชำ สำขำวิชำ
1
14
2
21
.
:

.
:

8
81
84
85
86

รำยชื่อ
กำรศึกษำ
กำรฝึกหัดครูและศึกษำศำสตร์
มนุษยศำสตร์และศิลปกรรมศำสตร์
ศิลปกรรมศำสตร์
22
มนุษยศำสตร์
กำรบริกำร
กำรบริกำรส่วนบุคคล
กำรบริกำรขนส่ง
กำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
กำรบริกำรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย

 รายละเอียดของมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา (ISCED 97)
http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=10
 รายละเอียดของมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : สาขาวิชา (ISCED 97)
http://statstd.nso.go.th/classification/description.aspx?id=22
 โครงสร้างของมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา (ISCED 97)
http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=10
 โครงสร้างของมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : สาขาวิชา (ISCED 97)
http://statstd.nso.go.th/classification/structure.aspx?id=22
 ตัวอย่างการให้รหัสมาตรฐานการจัดจาแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา
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การให้รหัสระดับการศึกษาสูงสุดที่จบ
ผู้เกิดก่อน พ.ศ. 2493
ระดับประถมศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ
- จบกำรศึกษำ

ผู้เกิด พ.ศ. 2493 - 2508

ผู้เกิดหลัง พ.ศ. 2508

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ม.1
ม.2
ม.3

211
212
213
214
215
215
210

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.7

211
212
213
214
215
215
210

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

211
212
213
214
215

ป.6

210

ม.1
ม.2
ม.3

210
210
310

ม.ศ.1
ม.ศ.2
ม.ศ.3

210
210
310

ม.1
ม.2
ม.3

210
210
310

ม.1
ม.2
ม.3

210
210
310

ม.ศ.1
ม.ศ.2
ม.ศ.3

210
210
310

ม.1
ม.2
ม.3

210
210
310

-

หมำยเหตุ - ระดับ กำรศึกษำสู งสุ ดที่จ บ โดยปกติจะต้องเป็นรหั ส ที่ลงท้ำยด้วยเลข “0” แต่เนื่องจำกมี
ประชำกรเป็นจำนวนมำกที่เรียนจบชั้นปีที่เทียบได้ต่ำกว่ำระดับประถมศึกษำ (รหัส 211 –
215) ถ้ำบันทึกเฉพำะระดับกำรศึกษำสูงสุดที่จบ จะทำให้ประชำกรในกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้นถูก
จัดรวมไว้ในกลุ่ม “ระดับก่อนประถมศึกษำ” แต่โครงกำร สรง. ได้นำเสนอผลในส่วนของผู้ที่จบ
กำรศึกษำต่ำกว่ำระดับประถมศึกษำไว้ด้วย ดังนั้นจึงให้ยกเว้นเฉพำะผู้ที่ขณะนี้ไม่ได้กำลังเรียน
หนังสือและชั้นสูงสุดที่จบต่ำกว่ำระดับประถมศึกษำ ให้บันทึกชั้นสูงสุดที่เรียนจบและลงรหัส
ตำมชั้นปีนั้นๆ เพื่อนำมำประมวลผลไว้ในกลุ่ม “ต่ำกว่ำระดับประถมศึกษำ”

