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คํานํา
ขอมูลดานการศึกษาเปนขอมูลที่สําคัญ ซึ่งนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เชน ใชในการจัดทํา
ตัวชี้วัดดานการศึกษา ใชในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนากําลังคนของประเทศในอนาคต เปนตน
แตเนื่องจากมีหลายหนวยงานที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานการศึกษา และสํานักงานสถิติแหงชาติเปน
หนวยงานหนึง่ ที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานการศึกษาดวย ดังนั้นหากขอมูลที่แตละหนวยงานจัดเก็บ
มีมาตรฐานเดียวกันและเปนมาตรฐานที่สามารถอางอิงไดกับมาตรฐานสากลก็จะทําใหสามารถนําขอมูล
เหลานี้มาเปรียบเทียบกันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
สํานักงานสถิติแหงชาติ ซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําและประสานการจัดทํามาตรฐานสถิติตางๆ
ของประเทศ ไดจัดตั้งคณะทํางานมาตรฐานสถิติขึ้นเพือ่ พิจารณามาตรฐานสถิติตางๆ กอนนําไปเผยแพร
ใหหนวยสถิติและผูที่เกีย่ วของใชประโยชน
สําหรับในเรื่องมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษานัน้
สํานักงานสถิติแหงชาติเห็นวาเปนเรื่องสําคัญ จึงไดจดั ตั้งคณะทํางานยอยภายใตคณะทํางานมาตรฐาน
สถิติ เพื่อจัดทํามาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา เพื่อดําเนินการจัดจําแนกการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล โดยใชเอกสาร International Standard Classification of Education (ISCED 1997) ของ
องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) เปนหลักในการพิจารณา
และไดนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะการจัดการศึกษาของประเทศ ซึง่ การนํามาตรฐานมา
ประยุกตใชในลักษณะนี้เรียกวา เปนการใชแบบ Derived Classification คือ มีการปรับปรุงใหเขากับ
บริบทของสังคมไทยและเพิม่ เติมรายละเอียดที่จําเปนในการใชงาน
ทั้งนี้มาตรฐานการจัดจําแนก
การศึกษาชุดนีย้ ังคงสามารถเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลได
สํานักงานสถิติแหงชาติหวังวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูใชตามสมควร หากมี
ขอเสนอแนะประการใด
โปรดแจงใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบเพื่อเปนขอมูลในการปรับปรุง
มาตรฐานฉบับนี้ตอไป
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ความเปนมา
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มีการจัดจําแนกการศึกษาตามระดับ ประเภท และชั้นป แตไมสามารถอางอิงกับการจัดจําแนกการศึกษา
ตามมาตรฐานสากลได ดังนั้น สํานักงานฯ จึงไดจดั ทํามาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาฉบับใหม เพื่อ
ใชประโยชนในการผลิตขอมูลดานการศึกษาใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
และสามารถเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานสากลได ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถเปรียบเทียบกับรหัสการศึกษาชุดเดิมไดดว ย
วัตถุประสงค
มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา จัดทําขึ้นเพื่อใชในการจัดจําแนกขอมูลดานการศึกษา ทั้ง
ระดับการศึกษาและสาขาวิชา
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของทัง้ ในดานการผลิตขอมูลสถิติและดานการบริหาร
การศึกษานําไปใชจัดจําแนกขอมูลการศึกษาใหเปนมาตรฐานสอดคลองกับมาตรฐานสากล ซึ่งจะทําให
สามารถเปรียบเทียบขอมูลกันไดทั้งในประเทศและตางประเทศ
แนวทางการดําเนินการ
1. มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา
การจัดจําแนกการศึกษาตามระดับการศึกษา
ไดจดั ทําขึ้นโดยใชแนวคิดของการจัด
จําแนกการศึกษาตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED
1997) ของ UNESCO และนํามาประยุกตใชดวยการเพิม่ ระดับการศึกษาใหละเอียดมากขึ้น รวมถึงมีการ
จัดจําแนกเปนประเภทและชัน้ ป เพื่อใหเหมาะสมกับระบบการศึกษาของประเทศไทย
ระดับการศึกษามีการจัดจําแนกเปนระดับตางๆ 9 ระดับ (แสดงไวในโครงสราง) โดยที่
แตละระดับการศึกษา มีการจัดจําแนกเปนประเภทและชั้นปดว ย ทําใหสามารถเสนอผลขอมูลดาน
การศึกษาไดถึงระดับยอยที่มรี ายละเอียดของชั้นป
ซึง่ สามารถนําไปใชในการหาจํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยของประชากร รวมถึงการนําไปศึกษา วิเคราะหในประเด็นตางๆ สําหรับการวางแผนและพัฒนา
ดานการศึกษาและดานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
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2. มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา : สาขาวิชา
การจัดจําแนกการศึกษาตามสาขาวิชา
ไดจัดทําขึน้ ตามตนฉบับของการจัดจําแนก
การศึกษาตามมาตรฐานสากล (International Standard Classification of Education : ISCED1997) ของ
UNESCO
ISCED 1997 ไดจดั จําแนกการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปออกเปนกลุม
สาขาวิชา 8 กลุม (แสดงไวในโครงสราง) โดยที่แตละกลุมสาขาวิชาไดจัดจําแนกรายละเอียดเปนราย
สาขาวิชาตางๆ ไวดว ย เพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสาขาวิชาของผูที่กําลังศึกษาและผูที่
สําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนตนไป
ซึ่งจะทําใหขอมูลดานการศึกษามี
รายละเอียดครบถวนสมบูรณ สามารถนําไปใชประโยชนไดกวางขวางยิง่ ขึ้น เชน ทําใหสามารถทราบวา
การศึกษาในสาขาวิชาใดบางที่เปนที่สนใจและมีผูเขารับการศึกษามากและสาขาวิชาใดบางที่เปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงาน
หรือสาขาวิชาใดบางที่มีผูสําเร็จการศึกษามากกวา/นอยกวาความตองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งจะทําใหสามารถนําไปใชในการวางแผนการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงานของประเทศ
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การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง

91
92
98

การศึกษาอื่นๆ
หลักสูตรที่ไมไดวุฒกิ ารศึกษา
การศึกษาที่เทียบระดับไมได
เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา

6

7

8

9

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

รายละเอียดมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา : ระดับการศึกษา
1 ระดับกอนประถมศึกษา
11

สามัญศึกษา
110 ผูสําเร็จหลักสูตร
111 อนุบาล / เด็กเล็ก / ปฐมวัย

2 ระดับประถมศึกษา
21

สามัญศึกษา
210 ผูสําเร็จหลักสูตร
211 ประถมศึกษาปที่ 1 / เกรด 1
212 ประถมศึกษาปที่ 2 / เกรด 2 / การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับ 1
213 ประถมศึกษาปที่ 3 / เกรด 3
214 ประถมศึกษาปที่ 4 / เกรด 4 / การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับ 2
215 ประถมศึกษาปที่ 5 / เกรด 5
216 ประถมศึกษาปที่ 6 / เกรด 6 / การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับ 3
219 ไมทราบชั้นเรียน

24

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม
240 ผูสําเร็จหลักสูตร
241 นักธรรมตรี
242 นักธรรมโท
243 นักธรรมเอก
249 ไมทราบชั้นเรียน

25

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
250 ผูสําเร็จหลักสูตร
251 ประถมศึกษาปที่ 1
252 ประถมศึกษาปที่ 2
253 ประถมศึกษาปที่ 3

7

8

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

254
255
256
259

ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
ไมทราบชั้นเรียน

3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
31

สามัญศึกษา
310 ผูสําเร็จหลักสูตร
311 มัธยมศึกษาปที่ 1 / เกรด 7 / นาฏศิลปชั้นปที่ 1
312 มัธยมศึกษาปที่ 2 / เกรด 8 / นาฏศิลปชั้นปที่ 2
313 มัธยมศึกษาปที่ 3 / เกรด 9 / นาฏศิลปชั้นปที่ 3 / การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ระดับ 4
319 ไมทราบชั้นเรียน

32

อาชีวศึกษา
320 ผูสําเร็จหลักสูตร
321 ดุริยางคทหารบกชั้นปที่ 1 / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 1
322 ดุริยางคทหารบกชั้นปที่ 2 / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 2
323 ดุริยางคทหารบกชั้นปที่ 3 / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 3
329 ไมทราบชั้นเรียน

33

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
330 ผูสําเร็จหลักสูตร
331 มัธยมศึกษาปที่ 1
332 มัธยมศึกษาปที่ 2
333 มัธยมศึกษาปที่ 3
339 ไมทราบชั้นเรียน

34

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
340 ผูสําเร็จหลักสูตร
341 บาลีประโยค 1-2
342 เปรียญธรรมประโยค 3
349 ไมทราบชั้นเรียน

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

35

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
350 ผูสําเร็จหลักสูตร
351 มัธยมศึกษาปที่ 1
352 มัธยมศึกษาปที่ 2
353 มัธยมศึกษาปที่ 3
359 ไมทราบชั้นเรียน

4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
41

สามัญศึกษา
410 ผูสําเร็จหลักสูตร
411 มัธยมศึกษาปที่ 4 / เกรด 10 / เตรียมทหารชั้นปที่ 1
412 มัธยมศึกษาปที่ 5 / เกรด 11 / เตรียมทหารชั้นปที่ 2
413 มัธยมศึกษาปที่ 6 / เกรด 12 / เตรียมทหารชั้นปที่ 3 / การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
ระดับ 5
419 ไมทราบชั้นเรียน

42

อาชีวศึกษา
420 ผูสําเร็จหลักสูตร
421 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1
422 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 2
423 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 3
429 ไมทราบชั้นเรียน

43

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
430 ผูสําเร็จหลักสูตร
431 มัธยมศึกษาปที่ 4
432 มัธยมศึกษาปที่ 5
433 มัธยมศึกษาปที่ 6
439 ไมทราบชั้นเรียน

9

10

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

44

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
440 ผูสําเร็จหลักสูตร
441 เปรียญธรรมประโยค 4
442 เปรียญธรรมประโยค 5
443 เปรียญธรรมประโยค 6
449 ไมทราบชั้นเรียน

45

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
450 ผูสําเร็จหลักสูตร
451 มัธยมศึกษาปที่ 4
452 มัธยมศึกษาปที่ 5
453 มัธยมศึกษาปที่ 6
459 ไมทราบชั้นเรียน

46

ประกาศนียบัตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายแตต่ํากวาอนุปริญญา (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพพิเศษ : รับผูจบ ม.6 หรือ ปวช. เรียนตอสายวิชาชีพ 1-1.5 ป)
460 ผูสําเร็จหลักสูตร
461 ประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษชั้นปที่ 1
462 ประกาศนียบัตรวิชาชีพพิเศษชั้นปที่ 2

5 ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา)
51

สามัญศึกษา
510 ผูสําเร็จหลักสูตร
511 อนุปริญญาชั้นปที่ 1
512 อนุปริญญาชั้นปที่ 2
519 ไมทราบชั้นเรียน

52

อาชีวศึกษา
520 ผูสําเร็จหลักสูตร
521 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) ชัน้ ปที่ 1 / ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ชั้นปที่ 1
522 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 2 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) ชัน้ ปที่ 2 / ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง) ชั้นปที่ 2

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

523 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 3 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) ชัน้ ปที่ 3
529 ไมทราบชั้นเรียน

6 ระดับปริญญาตรี
61

ปริญญาตรี
610 ผูสําเร็จหลักสูตร
611 ปริญญาตรีชั้นปที่ 1
612 ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
613 ปริญญาตรีชั้นปที่ 3
614 ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
615 ปริญญาตรีชั้นปที่ 5
616 ปริญญาตรีชั้นปที่ 6
619 ไมทราบชั้นเรียน

63

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
630 ผูสําเร็จหลักสูตร
631 ปริญญาตรีชั้นปที่ 1
632 ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
633 ปริญญาตรีชั้นปที่ 3
634 ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
639 ไมทราบชั้นเรียน

64

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
640 ผูสําเร็จหลักสูตร
641 เปรียญธรรมประโยค 7
642 เปรียญธรรมประโยค 8
643 เปรียญธรรมประโยค 9
649 ไมทราบชั้นเรียน

11

12

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

65

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
650 ผูสําเร็จหลักสูตร
651 ปริญญาตรีชั้นปที่ 1
652 ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
653 ปริญญาตรีชั้นปที่ 3
654 ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
659 ไมทราบชั้นเรียน

66

ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาตรี (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
660 ผูสําเร็จหลักสูตร
661 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นปที่ 1

7 ระดับปริญญาโท
71

ปริญญาโท
710 ผูสําเร็จหลักสูตร
711 ปริญญาโทชั้นปที่ 1
712 ปริญญาโทชั้นปที่ 2
719 ไมทราบชั้นเรียน

73

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
730 ผูสําเร็จหลักสูตร
731 ปริญญาโทชั้นปที่ 1
732 ปริญญาโทชั้นปที่ 2
739 ไมทราบชั้นเรียน

75

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
750 ผูสําเร็จหลักสูตร
751 ปริญญาโทชั้นปที่ 1
752 ปริญญาโทชั้นปที่ 2
759 ไมทราบชั้นเรียน

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

76

ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาโท (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
760 ผูสําเร็จหลักสูตร
761 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงชั้นปที่ 1

8 ระดับปริญญาเอก
81

ปริญญาเอก
810 ผูสําเร็จหลักสูตร
811 ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
812 ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
813 ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
819 ไมทราบชั้นเรียน

83

การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
830 ผูสําเร็จหลักสูตร
831 ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
832 ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
833 ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
839 ไมทราบชั้นเรียน

85

การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
850 ผูสําเร็จหลักสูตร
851 ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
852 ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
853 ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
859 ไมทราบชั้นเรียน

86

ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาเอก
860 ผูสําเร็จหลักสูตร
861 ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาเอกชั้นปที่ 1

13

14

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

87

ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง
870 ผูสําเร็จหลักสูตร
871 แพทยเฉพาะทางชั้นปที่ 1
872 แพทยเฉพาะทางชั้นปที่ 2
873 แพทยเฉพาะทางชั้นปที่ 3
874 แพทยเฉพาะทางชั้นปที่ 4
875 แพทยเฉพาะทางชั้นปที่ 5
879 ไมทราบชั้นเรียน

9 การศึกษาอื่นๆ
91

หลักสูตรที่ไมไดวุฒกิ ารศึกษา
911 หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
912 การศึกษาปอเนาะ
919 หลักสูตรอื่นๆ ที่ไมไดวุฒิการศึกษา

92

การศึกษาที่เทียบระดับไมได
921 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกวิชาศาสนาอิสลาม
929 การศึกษาอืน่ ๆ ที่เทียบระดับไมได

98

เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา
980 เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

สาขาวิชา

15

16

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

17

โครงสรางมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา : สาขาวิชา
การจัดจําแนกการศึกษา ไดจัดจําแนกสาขาวิชาออกเปน 8 กลุม 22 สาขาวิชา โดยใชแทน
ดวยเลขรหัส 2 ตัว ดังนี้
กลุมสาขาวิชา ใชแทนดวยเลขรหัสตัวแรก
สาขาวิชา
ใชแทนดวยเลขรหัส 2 ตัว
กลุมสาขาวิชา

สาขาวิชา

1

รายชื่อ

14

การศึกษา
การฝกหัดครูและศึกษาศาสตร

21
22

มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
ศิลปกรรมศาสตร
มนุษยศาสตร

31
32
34
38

สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
วารสารศาสตรและสารสนเทศ
ธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร
กฎหมาย นิตศิ าสตร

42
44
46
48

วิทยาศาสตร
วิทยาศาสตรชวี ภาพ
วิทยาศาสตรกายภาพ
คณิตศาสตรและสถิติ
คอมพิวเตอร

52
54
58

วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
วิศวกรรมศาสตร
การผลิตและกระบวนการผลิต
สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร

2

3

4

5
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กลุมสาขาวิชา

สาขาวิชา

6

รายชื่อ

62
64

เกษตรศาสตร
เกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง
สัตวแพทย

72
76

สุขภาพและสวัสดิการ
สุขภาพ
การบริการทางสังคม

81
84
85
86

การบริการ
การบริการสวนบุคคล
การบริการขนสง
การคุมครองสิ่งแวดลอม
การบริการดานการรักษาความปลอดภัย

7

8

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

19

รายละเอียดมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา : สาขาวิชา
1 การศึกษา
14

การฝกหัดครูและศึกษาศาสตร
− การฝกหัดครูสําหรับ เด็กกอนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม วิชาชีพ วิชา
ภาคปฏิบัติและวิชาสามัญ การศึกษาผูใหญ ผูฝกสอนครู และการฝกหัดครูสําหรับเด็ก
พิการ โปรแกรมการฝกหัดครูวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะ การแนะแนว
− ศึกษาศาสตร ไดแก การพัฒนาหลักสูตรวิชาสามัญและวิชาชีพ การประเมินผล การทดสอบ
และการวัดผลทางการศึกษา การวิจยั ทางการศึกษา และวิชาการศึกษาอื่นๆ ปจฉิมวัย
จิตวิทยาการศึกษา และการใหคําปรึกษา

2 มนุษยศาสตรและศิลปกรรมศาสตร
21

ศิลปกรรมศาสตร
− วิจิตรศิลป ไดแก จิตรกรรม ประติมากรรม
− ศิลปะการแสดง ไดแก ดนตรี ละคร เตนรํา การแสดงผาดโผน
− ภาพพิมพและโสตทัศนศิลป ไดแก การถายภาพ การภาพยนตร การผลิตงานดนตรี
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน การพิมพและการพิมพโฆษณา
− การออกแบบ
− หัตถกรรม

22

มนุษยศาสตร
− ศาสนาและเทววิทยา
− ภาษาและวัฒนธรรมตางประเทศ ไดแก ภาษาทีใ่ ชอยูหรือภาษาที่ตายแลวและวรรณคดี
ของภาษาเหลานั้น และการศึกษาเรื่องราวในพื้นทีน่ ั้นๆ
− ภาษาประจําชาติ ไดแก ภาษาที่ใชกันทัว
่ ไปหรือภาษาถิ่นและวรรณคดีของภาษาเหลานั้น
− มนุษยศาสตรดานอื่นๆ ไดแก ลามและการแปล ภาษาศาสตร วรรณคดีเปรียบเทียบ
ประวัติศาสตร โบราณคดี ปรัชญา จริยศาสตร

20
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3 สังคมศาสตร ธุรกิจ และกฎหมาย
31

สังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร
− เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ รัฐศาสตร สังคมวิทยา ประชากรศาสตร
มานุษยวิทยา ชาติพันธุวิทยา อนาคตวิทยา จิตวิทยา ภูมิศาสตร การศึกษาถึงสันติภาพ
และการขัดแยง สิทธิมนุษยชน
ยกเวน
− มานุษยวิทยากายภาพ ไดจด
ั ประเภทไวในสาขาวิชา 44 (วิทยาศาสตรกายภาพ)
− ภูมิศาสตรกายภาพ ไดจัดประเภทไวในสาขาวิชา 44 (วิทยาศาสตรกายภาพ)

32

วารสารศาสตรและสารสนเทศ
− วารสารศาสตร
− บรรณารักษศาสตร
− ภัณฑารักษ
− วิธีการจัดเก็บเอกสาร
− ความรูเกี่ยวกับการเก็บเอกสารสําคัญ

34

ธุรกิจและการบริหาร พาณิชยศาสตร
− การขายปลีก การตลาด การขาย การประชาสัมพันธ อสังหาริมทรัพย
− การเงิน การธนาคาร การประกันภัย การวิเคราะหการลงทุน
− การบัญชี การตรวจสอบบัญชี การทําบัญชี
− การจัดการ การบริหารรัฐกิจ การบริหารงานสถาบัน การบริหารงานบุคคล
− การเลขานุการและงานในสํานักงาน

38

กฎหมาย นิตศิ าสตร
− ผูพิพากษาทองถิ่น กฎหมาย (กฎหมายทัว
่ ไป กฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายแรงงาน
กฏหมายทางทะเล เปนตน) ความรูเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ประวัติศาสตรกฎหมาย

4 วิทยาศาสตร
42

วิทยาศาสตรชวี ภาพ
− ชีววิทยา พฤกษศาสตร แบคทีเรียวิทยา พิษวิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา
ปกษีวิทยา พันธุศาสตร ชีวเคมี ชีวฟสิกส และวิทยาศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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21

ยกเวน
− วิทยาศาสตรการแพทยคลินก
ิ ไดจดั ประเภทไวในสาขาวิชา 72 (สุขภาพ)
− วิทยาศาสตรการสัตวแพทย ไดจัดประเภทไวในสาขาวิชา 64 (สัตวแพทย)
44

วิทยาศาสตรกายภาพ
− ดาราศาสตรและวิชาเกีย
่ วกับอวกาศ ฟสิกส เคมี และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ธรณีวิทยา
ธรณีฟสิกส แรวิทยา มนุษยวิทยากายภาพ ภูมิศาสตรกายภาพ และความรูดานธรณีอื่นๆ
อุตุนิยมวิทยาและวิชาเกี่ยวกับบรรยากาศ รวมทั้งการวิจัยเกีย่ วกับอากาศ วิทยาศาสตร
ทางทะเล วิชาวาดวยภูเขาไฟ วิชาวาดวยซากพืชซากสัตวดึกดําบรรพ วาริชศาสตร
ปฐพีวิทยา

46

คณิตศาสตรและสถิติ
− คณิตศาสตร การวิจย
ั ดําเนินงาน การวิเคราะหเชิงตัวเลข วิทยาการประกันภัย สถิติและ
สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

48

คอมพิวเตอร
− วิทยาการคอมพิวเตอร ไดแก การออกแบบระบบ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
การประมวลผลขอมูล ระบบเครือขาย การพัฒนาซอฟตแวรของระบบปฏิบัติการ
ยกเวน
− การพัฒนาฮารดแวร ไดจด
ั ประเภทไวในสาขาวิชา 52 (วิศวกรรมศาสตร)

5 วิศวกรรมศาสตร การผลิต และการกอสราง
52

วิศวกรรมศาสตร
− การออกแบบดานวิศวกรรม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโลหะการ วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมพลังงาน และวิศวกรรมเคมี
การบํารุงรักษายานยนต การสํารวจ
รวมถึง
− การพัฒนาฮารดแวร
ยกเวน
− วิศวกรรมโยธา ไดจัดประเภทไวในสาขาวิชา 58 (สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร)
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54

การผลิตและกระบวนการผลิต
− กระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา เครื่องหนัง วัสดุตางๆ
(ไม กระดาษ พลาสติก แกว เปนตน) การทําเหมืองแรและการสกัด

58

สถาปตยกรรมและการสรางอาคาร
− สถาปตยกรรมและการวางผังเมือง ไดแก สถาปตยกรรมโครงสราง ภูมส
ิ ถาปตย การวางผัง
ชุมชน การทําแผนที่
− การสรางอาคาร การกอสราง
− วิศวกรรมโยธา

6 เกษตรศาสตร
62

เกษตรศาสตร วนศาสตร และการประมง
− เกษตรศาสตร การผลิตพืชและปศุสัตว พืชไร สัตวบาล พืชสวนและพืชผัก วนศาสตร
และวนผลิตภัณฑ อุทยานธรรมชาติ สัตวปา การประมง วิทยาศาสตรการประมง และ
เทคโนโลยีการประมง

64

สัตวแพทย
− สัตวแพทยศาสตร ผูชวยสัตวแพทย
รวมถึง
− วิทยาศาสตรการสัตวแพทย

7 สุขภาพและสวัสดิการ
72

สุขภาพ
− การแพทย ไดแก กายวิภาคศาสตร ระบาดวิทยา เซลลวิทยา สรีรวิทยา ภูมิคุมกันวิทยา
และโลหิตวิทยา พยาธิวิทยา วิสัญญีวิทยา กุมารเวชศาสตร สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา อา
ยุรศาสตร ศัลยศาสตร ประสาทวิทยา จิตเวชศาสตร รังสีวิทยา จักษุวทิ ยา
− การบริการทางการแพทย ไดแก การบริการดานสาธารณสุข สุขวิทยา เภสัชศาสตร
เภสัชวิทยา การบําบัดโรค การพักฟน การจัดทําสิ่งใสเทียม ทัศนศาสตร โภชนาการ
− การพยาบาล ไดแก การพยาบาลทั่วไป การผดุงครรภ
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23

การบริการทางทันตกรรม ไดแก ผูชวยดานทันตกรรม ทันตานามัย เจาหนาที่วิทยาศาสตร
ทันตกรรม ทันตวิทยา
รวมถึง
− วิทยาศาสตรการแพทยคลินก
ิ
−

76 การบริการทางสังคม
− การดูแลสังคม ไดแก การดูแลผูไรความสามารถ การดูแลเด็ก การบริการเยาวชน
การบริการผูสูงอายุ
− งานสังคมสงเคราะห ไดแก การใหคําปรึกษาแนะนํา งานสวัสดิการที่มิไดจด
ั ประเภท
ไวในที่อื่น

8 การบริการ
81

การบริการสวนบุคคล
− โรงแรมและการจัดการ การทองเทีย
่ วและธุรกิจการทองเที่ยว การกีฬาและการใชเวลาวาง
การตัดผม การเสริมความงามและการบริการสวนบุคคลอืน่ ๆ ไดแก การทําความสะอาด
การซักอบรีด การซักแหง การบริการเกี่ยวกับเครื่องสําอาง คหกรรมศาสตร

84

การบริการขนสง
− การเดินเรือทะเล เจาหนาทีเ่ ดินเรือ นาวิกศาสตร ลูกเรือบนเครื่องบิน การควบคุม
การจราจรทางอากาศ การดําเนินการเกีย่ วกับรถไฟ การดําเนินการเกี่ยวกับยานยนต
ทางบก การบริการไปรษณีย

85

การคุมครองสิ่งแวดลอม
− การอนุรักษ การควบคุม และการคุมครองสิ่งแวดลอม การควบคุมมลพิษทางอากาศ
และทางน้ํา การคุมครองและความปลอดภัยดานแรงงาน

86

การบริการดานการรักษาความปลอดภัย
− การคุมครองทรัพยสินและบุคคล ไดแก งานเกีย
่ วกับตํารวจและการบังคับใชกฎหมายที่
เกี่ยวของ อาชญาวิทยา การปองกันเพลิงไหมและการดับเพลิง ความมั่นคงทางพลเรือน
− การทหาร

ภาคผนวก

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

ภาคผนวก ก
การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา

รหัส

1 ระดับกอนประถมศึกษา
11 สามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
อนุบาล / เด็กเล็ก / ปฐมวัย

110
111

2 ระดับประถมศึกษา
21 สามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ป.1 / เกรด 1
ป.2 / เกรด 2 / กศน. ระดับ 1
ป.3 / เกรด 3
ป.4 / เกรด 4 / กศน. ระดับ 2
ป.5 / เกรด 5
ป.6 / เกรด 6 / กศน. ระดับ 3

210
211
212
213
214
215
216

ไมทราบชั้นเรียน

219

รหัส
(เดิม)

รายละเอียด

01, 02, 03 รวม อนุบาล 1 / อนุบาล 2 / อนุบาล 3

04
05
06
07 รวม หลักสูตรการศึกษาเบ็ดเสร็จพื้นฐาน (กศน.) ไดวุฒิเทียบเทาป.4
08, 09 รวม ป.5-ป.6 (เกา) / ม.1-ม.2 (เดิม)
10, 35 รวม ป.7 (เกา) / ม.3 (เดิม) / อาชีวศึกษาตอนตน 3 ป ที่รับผูจบป.4 : ยกเลิก 2504
หลักสูตรการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (กศน.) ไดวุฒิเทียบเทาป.6
11

27
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

24 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม
ผูสําเร็จหลักสูตร
นักธรรมตรี
นักธรรมโท
นักธรรมเอก
ไมทราบชั้นเรียน

240
241
242
243
249

84
85
86
-

25 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ไมทราบชั้นเรียน

250
251
252
253
254
255
256
259

-

ระดับการศึกษา

รายละเอียด

นักธรรมเอก เทียบเทา ป.6

28

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
31 สามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.1 / เกรด 7 / นาฏศิลปชั้นปที่ 1
ม.2 / เกรด 8 / นาฏศิลปชั้นปที่ 2
ม.3 / เกรด 9 / นาฏศิลปชั้นปที่ 3 / กศน. ระดับ 4

ไมทราบชั้นเรียน
32 อาชีวศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ดุริยางคทหารบก / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 1
ดุริยางคทหารบก / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 2
ดุริยางคทหารบก / ดุริยางคทหารเรือชั้นปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

รหัส

310
311
312
313

319

320
321
322
323
329

รหัส
(เดิม)

รายละเอียด

12
13, 14 รวม มศ.1 - มศ.2 / ม.4 - ม.5 (เดิม)
15 รวม มศ.3 / ม.6 (เดิม)
รหัส (เดิม) 15 : รวมนักเรียนพลตํารวจ (หลักสูตรเกา) ที่รับผูจบ มศ.3 / ม.6 (เดิม)
อบรม 6 เดือน
16

36
37
38
39
-

รวม มัธยมศึกษาตอนตนสายอาชีพ 3 ป ที่รับผูจบป.7 (เกา) / ม.3 (เดิม) : ยกเลิก 2521
หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ (กศน.ปอ.) ไดวุฒิเทียบเทาม.3
- ดุริยางคทหารบก / ดุริยางคทหารเรือ รับผูจบป.6 หลักสูตร 6 ป เรียน 3 ป ไดวุฒิ
เทียบเทาม.3 (ดุริยางคทหารอากาศ รับผูจบม.3 จัดไวในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

29

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา

รหัส

รหัส
(เดิม)

33 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.1
ม.2
ม.3
ไมทราบชั้นเรียน

330
331
332
333
339

71
72
73
77

34 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ผูสําเร็จหลักสูตร
บาลีประโยค 1-2
เปรียญธรรมประโยค 3
ไมทราบชั้นเรียน

340
341
342
349

87
88
-

35 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.1
ม.2
ม.3
ไมทราบชั้นเรียน

350
351
352
353
359

-

รายละเอียด

เปรียญธรรมประโยค 3 เทียบเทา ม.3

30

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา
4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
41 สามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.4 / เกรด 10 / เตรียมทหารชั้นปที่ 1
ม.5 / เกรด 11 / เตรียมทหารชั้นปที่ 2
ม.6 / เกรด 12 / เตรียมทหารชั้นปที่ 3 / กศน. ระดับ 5
ไมทราบชั้นเรียน
42 อาชีวศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปวช. ปที่ 1
ปวช. ปที่ 2
ปวช. ปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

รหัส

รหัส
(เดิม)

410
411
412
413
419

17
18
19
20

420
421
422
423
429

รายละเอียด

รวม มศ.4 / ม.7 (เดิม) / เตรียมทหารชั้นปที่ 1 (เดิม)
รวม มศ.5 / ม.8 (เดิม) / เตรียมทหารชั้นปที่ 2 (เดิม)

44, 58 หลักสูตรที่เทียบเทาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้
40
นาฏศิลปชั้นกลาง 3 ป / ศิลปศึกษา (ชางศิลป) ชั้นกลาง 3 ป /
41
ชางฝมอื ทหาร 3 ป / วิศวกรรมรถไฟ 3 ป / ชางการไฟฟาสวนภูมิภาค 3 ป /
42
วิชาชางฝมือ (พระดาบส) 2 ป / ดุริยางคทหารอากาศ 3 ป (รับผูจบ ม.3) /
43
ดุริยางคทหารบก, ดุริยางคทหารเรือปที่ 4-6 (หลักสูตร 6 ป รับผูจบ ป.6) /
นายสิบทหารบก, นักเรียนจาอากาศ, นักเรียนจาทหารเรือ (หลักสูตรเกา
รับผูจบม.6 (เดิม)) / ชางกรมอูทหารเรือ 3 ป / การศึกษานอกโรงเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (กศน.ปวช.)
รวม ประกาศนียบัตรครู (วิชาการศึกษา) : ยกเลิกแลว
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) / ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม
(ปป.) / ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พป.) / ประกาศนียบัตร

31

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา

รหัส

รหัส
(เดิม)

รายละเอียด
ครูพลศึกษาโท (พท.) / ประกาศนียบัตรจังหวัดครู (ว.) / ประกาศนียบัตร
ประโยคครูมูล (ป.)
รวม ประกาศนียบัตรครู (อาชีวศึกษา) : ยกเลิกแลว
ประกาศนียบัตรครูการชางประโยคประถม (ปป.ช.)
รหัส (เดิม) 40 : รวม ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตรเกา) รับผูจบม.6 (เดิม)
เรียน 1 ป / เจาหนาที่รังสีเทคนิค

43 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.4
ม.5
ม.6
ไมทราบชั้นเรียน

430
431
432
433
439

74
75
76
77

44 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ผูสําเร็จหลักสูตร
เปรียญธรรมประโยค 4
เปรียญธรรมประโยค 5
เปรียญธรรมประโยค 6
ไมทราบชั้นเรียน

440
441
442
443
449

89
90
91
-

เปรียญธรรมประโยค 5 และประสบการณการสอนไมนอยกวา 300 ชั่วโมง เทียบเทา ม.6
เปรียญธรรมประโยค 6 เทียบเทา ม.6

32

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

45 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ม.4
ม.5
ม.6
ไมทราบชั้นเรียน

450
451
452
453
459

-

46 ประกาศนียบัตรระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายแตต่ํากวาอนุปริญญา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปวช.(พิเศษ) ชั้นปที่ 1
ปวช.(พิเศษ) ชั้นปที่ 2

460
461
462

45
-

เปนหลักสูตรที่รับผูจบม.6 หรือ ปวช. เรียนตอสายวิชาชีพ 1 - 1.5 ป มีดังนี้
นักเรียนพลตํารวจ / ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล / ประกาศนียบัตรอุตุนิยม
วิทยา / วิชาการไปรษณียและโทรคมนาคม / ประกาศนียบัตรควบคุมการจราจร
ทางอากาศ / ประกาศนียบัตรสื่อสารการบิน / ประกาศนียบัตรศุลการักษ
(ศุลกากร) / สถาบันการศึกษาทางสหกรณ / เจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย

510
511
512
519

21
22
-

หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร (อ.วท.) / อนุปริญญาสาขาศิลปศาสตร (อ.ศศ.)
รวม เตรียมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง (มธก.)

ระดับการศึกษา

5 ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย (อนุปริญญา)
51 สามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
อนุปริญญาชั้นปที่ 1
อนุปริญญาชั้นปที่ 2
ไมทราบชั้นเรียน

รายละเอียด

33

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา
52 อาชีวศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปวส. ชั้นปที่ 1 / ปวท. ชั้นปที่ 1 / ปกศ.สูง ชั้นปที่ 1
ปวส. ชั้นปที่ 2 / ปวท. ชั้นปที่ 2 / ปกศ.สูง ชั้นปที่ 2
ปวส. ชั้นปที่ 3 / ปวท. ชั้นปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

รหัส

520
521
522
523
529

รหัส
(เดิม)

รายละเอียด

50, 59 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2 ป มีดังนี้
46, 60
นาฏศิลปชั้นสูง / ศิลปศึกษา (ชางศิลป) ชั้นสูง / นายสิบทหารแพทย /
47, 61
นายสิบทหารบก (ทหารราบ ทหารสรรพาวุธ ทหารมา ทหารปนใหญ ทหารชาง
48
ทหารสื่อสาร) / นายสิบแผนที่ทหารบก / นักเรียนจาทหารเรือ (ชุมพลทหารเรือ) /
49, 62
นักเรียนจาอากาศ / ชางฝมือทหาร / ชางไฟฟาและอิเลคทรอนิค (ทหารเรือ) /
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ระดับตน) (วิชาการผดุงครรภและอนามัย
วิชาการพยาบาลศาสตร) / ประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร /
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย / ประกาศนียบัตรเวชระเบียน /
ประกาศนียบัตรแพทยแผนไทย / ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา (เวชสาธิต) /
วิศวกรรมรถไฟ (ชางโยธา) / โรงเรียนสัตวบาล (หลักสูตรเกา) / โรงเรียนปาไม
(หลักสูตรเกา)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 3 ป มีดังนี้
อนุปริญญาเคมีปฏิบัติ / ประกาศนียบัตรบํารุงรักษาอากาศยาน / ประกาศนียบัตร
บํารุงเครื่องประกอบการบิน / ประกาศนียบัตรบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อสาร /
โรงเรียนการชลประทาน (หลักสูตรเกา)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ปกศ.สูง)
สาขาวิชาพลศึกษา / สาขาวิชาสุขศึกษา

34

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา

รหัส

รหัส
(เดิม)

รายละเอียด
รวม หลักสูตรประกาศนียบัตรครู (วิชาการศึกษา) : ยกเลิก 2530
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปม.) / ประกาศนียบัตรครูพลศึกษาเอก (พอ.) /
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พม.)
รวม หลักสูตรประกาศนียบัตรครู (อาชีวศึกษา) : ยกเลิก 2530
ประกาศนียบัตรครูชางประโยคมัธยม (ปม.ช.) / ประกาศนียบัตรครูมัธยมทาง
เกษตรกรรม (ปม.ก.) / ประกาศนียบัตรครูมัธยมอาชีวศึกษา (ปม.อ.) /
ประกาศนียบัตรครูมัธยมศิลปกรรม (ปม.ศ.) / ประกาศนียบัตรครูมัธยมวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปม.วส.)

6 ระดับปริญญาตรี
61 ปริญญาตรี
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาตรีช้นั ปที่ 1
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
ปริญญาตรีช้นั ปที่ 3
ปริญญาตรีชั้นปที่ 4

610
611
612
613
614

ปริญญาตรีชั้นปที่ 5
ปริญญาตรีชั้นปที่ 6
ไมทราบชั้นเรียน

615
616
619

30, 57, 68
23, 51, 63
24, 52, 64
25, 53, 65
26, 54, 66

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา / โรงเรียนนายเรือ /
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา / โรงเรียนนายเรืออากาศ / โรงเรียนนายรอยตํารวจ

ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 2 ป / ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส) 2 ป /
ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร (ระดับวิชาชีพ) 2 ป / สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2 ป /
นักเรียนเดินเรือพาณิชย (ภาคพิเศษ) 3 ป / นักเรียนเดินเรือพาณิชยชางกล 3 ป
27, 55 เฉพาะหลักสูตรที่มากกวา 4 ป
28 เฉพาะหลักสูตรที่มากกวา 5 ป
29, 56, 67

35
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

63 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
ปริญญาตรีชั้นปที่ 3
ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
ไมทราบชั้นเรียน

630
631
632
633
634
639

78
79
80
81
82

64 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี
ผูสําเร็จหลักสูตร
เปรียญธรรมประโยค 7
เปรียญธรรมประโยค 8
เปรียญธรรมประโยค 9
ไมทราบชั้นเรียน

640
641
642
643
649

92
93
94
-

ระดับการศึกษา

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เปรียญธรรมประโยค 9 เทียบเทาปริญญาตรี
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

65 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาตรีชั้นปที่ 1
ปริญญาตรีชั้นปที่ 2
ปริญญาตรีชั้นปที่ 3
ปริญญาตรีชั้นปที่ 4
ไมทราบชั้นเรียน

650
651
652
653
654
659

-

วิทยาลัยอิสลามยะลา / วิทยาลัยอิสลามศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี)

66 ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาตรี (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
ผูสําเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นปที่ 1

660
661

31
-

รวม หลักสูตรเนติบัณฑิต

710
711
712
719

32, 69
-

ระดับการศึกษา

7 ระดับปริญญาโท
71 ปริญญาโท
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาโทชั้นปที่ 1
ปริญญาโทชั้นปที่ 2
ไมทราบชั้นเรียน

รายละเอียด

37
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

73 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาโทชั้นปที่ 1
ปริญญาโทชั้นปที่ 2
ไมทราบชั้นเรียน

730
731
732
739

83
-

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

75 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาโทชั้นปที่ 1
ปริญญาโทชั้นปที่ 2
ไมทราบชั้นเรียน

750
751
752
759

-

วิทยาลัยอิสลามยะลา / วิทยาลัยอิสลามศึกษา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี)

76 ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาโท (ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง)
ผูสําเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงชั้นปที่ 1

760
761

-

ระดับการศึกษา

รายละเอียด

38

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

810
811
812
813
819

33, 70
-

83 การศึกษาทางศาสนา : พุทธศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

830
831
832
833
839

-

85 การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

850
851
852
853
859

-

ระดับการศึกษา
8 ระดับปริญญาเอก
81 ปริญญาเอก
ผูสําเร็จหลักสูตร
ปริญญาเอกชั้นปที่ 1
ปริญญาเอกชั้นปที่ 2
ปริญญาเอกชั้นปที่ 3
ไมทราบชั้นเรียน

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
รหัส

รหัส
(เดิม)

86 ประกาศนียบัตรระดับสูงกวาปริญญาเอก
ผูสําเร็จหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงกวาปริญญาเอกชั้นปที่ 1

860
861

-

87 ประกาศนียบัตรแพทยเฉพาะทาง
ผูสําเร็จหลักสูตร
แพทยเฉพาะทางชั้นปที่1
แพทยเฉพาะทางชั้นปที่2
แพทยเฉพาะทางชั้นปที่3
แพทยเฉพาะทางชั้นปที่4
แพทยเฉพาะทางชั้นปที่5
ไมทราบชั้นป

870
871
872
873
874
875
879

31
-

911
912
919

95
-

ระดับการศึกษา

9 การศึกษาอื่นๆ
91 หลักสูตรที่ไมไดวุฒิการศึกษา
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
การศึกษาปอเนาะ
หลักสูตรอื่นๆ ที่ไมไดวุฒิการศึกษา

รายละเอียด

เปนหลักสูตรที่รับผูจบแพทยศาสตรบัณฑิตและไดรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมแลว
- หลักสูตรใชเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 3 ป
- หลักสูตรใชเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวา 4-5 ป

จบหลักสูตรไมสามารถนําไปใชเรียนตอได

40
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การเปรียบเทียบมาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษาและรหัสการศึกษาชุดเดิม
ระดับการศึกษา
92 การศึกษาที่เทียบระดับไมได
การศึกษาทางศาสนา : อิสลามศึกษา แผนกวิชาศาสนาอิสลาม

การศึกษาอื่นๆ ที่เทียบระดับไมได
98 เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา
เรียนแตไมทราบระดับการศึกษา

รหัส

รหัส
(เดิม)

921

-

929

97

980

98

รายละเอียด

รวม การอบรมจริยธรรมฟรดูอีน (ตาดีกา) ชั้นปที่ 1 - 6
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอียะห) ชั้นปที่ 1 - 4
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตาวัสซีเตาะห) ชั้นปที่ 5 - 7
หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห) ชั้นปที่ 8 - 10
ผูที่จบหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห) ชั้นปที่ 10 สามารถศึกษาตอระดับ
มหาวิทยาลัยในประเทศมุสลิม
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ภาคผนวก ข
การเปรียบเทียบระดับการศึกษาระหวาง International Standard Classification of Education
(ISCED 1997) กับ มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา
International Standard Classification of
Education (ISCED 1997)
Level
Levels of Education
0 Pre-primary education
1

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา
ระดับ
ระดับการศึกษา
1 ระดับกอนประถมศึกษา (Pre-primary
education)
2 ระดับประถมศึกษา (Primary education)

3

Primary education or first stage of basic
education
Lower secondary education or second
stage of basic education
(Upper) secondary education

4

Post-secondary non-tertiary education

5

5

First stage of tertiary education (not leading
directly to an advanced research qualification)
Second stage of tertiary education (leading
to an advanced research qualification)

6
7
8

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (Lower secondary
education)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Upper secondary
education)
ระดับสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย
(อนุปริญญา) (Post-secondary education)
ระดับปริญญาตรี (Bachelor degree level)
ระดับปริญญาโท (Master degree level)
ระดับปริญญาเอก (Doctoral degree level)

9

การศึกษาอื่นๆ (Other education)

2

6

3
4

44
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ภาคผนวก ค
Broad Groups and Fields of Education of International Standard Classification of
Education (ISCED 1997)

Education
14 Teacher training and education science
Teacher training for pre-school, kindergarten, elementary school, vocational, practical, nonvocational subject, adult education, teacher trainers and for handicapped children.
General and specialized teacher training programmes.
Education science: curriculum development in non-vocational and vocational subjects.
Educational assessment, testing and measurement, educational research, other
education science.
Humanities and Arts
21 Arts
Fine arts: drawing, painting, sculpture;
Performing arts: music, drama, dance, circus;
Graphic and audio-visual arts: photography, cinematography, music production, radio and
TV production, printing and publishing;
Design; Craft skills.
22 Humanities
Religion and theology; Foreign languages and cultures: living or ‘dead’ languages and their
literature, area studies;
Native languages: current or vernacular language and its literature;
Other humanities: interpretation and translation, linguistics, comparative literature, history,
archaeology, philosophy, ethics.

46
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Social sciences, business and law
31 Social and behavioural science
Economics, economic history, political science, sociology, demography, anthropology
(except physical anthropology), ethnology, futurology, psychology, geography (except
physical geography), peace and conflict studies, human rights.
32 Journalism and information
Journalism; library technician and science; technicians in museums and similar repositories;
Documentation techniques;
Archival sciences.
34 Business and administration
Retailing, marketing, sales, public relations, real estate;
Finance, banking, insurance, investment analysis;
Accounting, auditing, bookkeeping;
Management, public administration, institutional administration, personnel administration;
Secretarial and office work.
38 Law
Local magistrates, ‘notaires’, law (general, international, labour, maritime, etc.),
jurisprudence, history of law.
Science
42 Life sciences
Biology, botany, bacteriology, toxicology, microbiology, zoology, entomology, ornithology,
genetics, biochemistry, biophysics, other allied sciences, excluding clinical and
veterinary sciences.

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา
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44 Physical sciences
Astronomy and space sciences, physics, other allied subjects, chemistry, other allied
subjects, geology, geophysics, mineralogy, physical anthropology, physical geography
and other geosciences, meteorology and other atmospheric sciences including climatic
research, marine science, vulcanology, palaeoecology.
46 Mathematics and statistics
Mathematics, operations research, numerical analysis, actuarial science, statistics and other
allied fields.
48 Computing
Computer sciences: system design, computer programming, data processing, networks,
operating systems - software development only (hardware development should be
classified with the engineering fields).
Engineering, manufacturing and construction
52 Engineering and engineering trades
Engineering drawing, mechanics, metal work, electricity, electronics, telecommunications,
energy and chemical engineering, vehicle maintenance, surveying.
54 Manufacturing and processing
Food and drink processing, textiles, clothes, footwear, leather, materials (wood, paper,
plastic, glass, etc.), mining and extraction.
58 Architecture and building
Architecture and town planning: structural architecture, landscape architecture, community
planning, cartography;
Building, construction;
Civil engineering.

48
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Agriculture
62 Agriculture, forestry and fishery
Agriculture, crop and livestock production, agronomy, animal husbandry, horticulture and
gardening, forestry and forest product techniques, natural parks, wildlife, fisheries,
fishery science and technology.
64 Veterinary
Veterinary medicine, veterinary assisting.
Health and welfare
72 Health
Medicine: anatomy, epidemiology, cytology, physiology, immunology and
immunoaematology, pathology, anaesthesiology, paediatrics, obstetrics and
gynaecology, internal medicine, surgery, neurology, psychiatry, radiology,
ophthalmology;
Medical services: public health services, hygiene, pharmacy, pharmacology, therapeutics,
rehabilitation, prosthetics, optometry, nutrition;
Nursing: basic nursing, midwifery;
Dental services: dental assisting, dental hygienist, dental laboratory technician, odontology.
76 Social services
Social care: care of the disabled, child care, youth services, gerontological services;
Social work: counselling, welfare n.e.c.
Services
81 Personal services
Hotel and catering, travel and tourism, sports and leisure, hairdressing, beauty treatment and other
personal services: cleaning, laundry, dry-cleaning, cosmetic services, domestic science.

มาตรฐานการจัดจําแนกการศึกษา

49

84 Transport services
Seamanship, ship's officer, nautical science, air crew, air traffic control, railway operations,
road motor vehicle operations, postal service.
85 Environmental protection
Environmental conservation, control and protection, air and water pollution control, labour
protection and security.
86 Security services
Protection of property and persons: police work and related law enforcement, criminology,
fire-protection and fire fighting, civil security;
Military.
Not known or unspecified
(This category is not part of the classification itself but in data collection ‘99’ is needed for
‘fields of education not known or unspecified’.)

