
รายชื่อสาขาวิชาที่จ าแนกตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ISCED 
(International Standard Classification of Education) 

ล าดับที่ รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา 
1 0-00-000 กลุ่มวิชาทั่วไป  (General Programmes) 
2 0-01-000 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน/ทั่วไป (Basic / broad, general programmes) 
3 0-01-010 กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน/ทั่วไป (Basic / broad general programmes) 
4 0-08-000 กลุ่มวิชาส่งเสริมการรู้หนังสือและความรู้พ้ืนฐานทางการค านวณ (Literacy 

and numeracy) 
5 0-08-080 ส่งเสริมการรู้หนังสือและความรู้พ้ืนฐานทางการค านวณ (Literacy and 

numeracy) 
6 0-09-000 กลุ่มวิชาด้านทักษะส่วนบุคคล (Personal skills) 
7 1-00-000 กลุ่มวิชาด้านการจัดการศึกษา (Education) 
8 1-14-000 กลุ่มวิชาการฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์ (Teacher training and 

education science) 
9 1-14-142 กลุ่มวิชาด้านศึกษาศาสตร์ (Education science) 
10 1-14-143 กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (Training for pre-school 

teachers) 
11 1-14-144 กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Training for teachers at basic 

levels) 
12 1-14-145 กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาวิชาเฉพาะ (Training for teachers with 

subject specialization) 
13 1-14-146 กลุ่มวิชาการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (Training for teachers of 

vocational subjects) 
14 2-00-000 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์  (Humanities and Arts) 
15 2-21-000 กลุ่มวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (Arts) 
16 2-21-211 กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์ (Fine arts) 
17 2-21-212 กลุ่มวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and performing arts) 
18 2-21-213 กลุ่มวิชาด้านโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ (Audio-visual techniques 

and media production) 
19 2-21-214 กลุ่มวิชาการออกแบบ (Design) 
20 2-21-215 กลุ่มวิชาทักษะงานฝีมือ (Craft skills) 
21 2-22-000 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 
22 2-22-221 กลุ่มวิชาศาสนา (Religion) 
23 2-22-222 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (Foreign languages) 



ล าดับที่ รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา 
24 2-22-223 กลุ่มวิชาภาษาแม่ (Mother tongue) 
25 2-22-225 กลุ่มวิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and archaeology) 
26 2-22-226 กลุ่มวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ (Philosophy and ethics) 
27 3-00-000 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บริหารศาสตร์ และนิติศาสตร์ (Social Sciences, 

Business and Law) 
28 3-31-000 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ (Social and behavioural 

science) 
29 3-31-311 กลุ่มวิชาจิตวิทยา (Psychology) 
30 3-31-312 กลุ่มวิชาสังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา (Sociology and cultural 

studies) 
31 3-31-313 กลุ่มวิชารัฐศาสตร์และหน้าที่พลเมือง (Political science and civics)  
32 3-31-314 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) 
33 3-32-000 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และสารสนเทศ (Journalism and information) 
34 3-32-321 กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์และการรายงานข่าว (Journalism and reporting) 
35 3-32-322 กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ สารสนเทศ จดหมายเหตุ  (Library, 

information, archive) 
36 3-34-000 กลุ่มวิชาธุรกิจและการบริหาร (Business and administration) 
37 3-34-341 กลุ่มวิชาการขายส่งและขายปลีก (Wholesale and retail sales) 
38 3-34-342 กลุ่มวิชาการตลาดและธุรกิจโฆษณา (Marketing and advertising) 
39 3-34-343 กลุ่มวิชาการเงิน การธนาคาร การประกันภัย (Finance, banking, 

insurance) 
40 3-34-344 กลุ่มวิชาการบัญชีและภาษีอากร (Accounting and taxation) 
41 3-34-345 กลุ่มวิชาการจัดการและการบริหาร (Management and administration) 
42 3-34-346 กลุ่มวิชาเลขานุการและงานส านักงาน  (Secretarial and office work) 
43 3-34-347 กลุ่มวิชาการปฏิบัติงานในส านักงาน (Working life) 
44 3-34-348 กลุ่มวิชานิติศาสตร์ (Law) 
45 4-00-000 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการค านวณ (Science, 

Mathematics and Computing) 
46 4-42-000 กลุ่มวิชาชีววิทยาศาสตร์ (Life science) 
47 4-42-421 กลุ่มวิชาชีววิทยาและชีวเคมี (Biology and biochemistry) 
48 4-42-422 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental science) 
49 4-44-000 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical science) 
50 4-44-441 กลุ่มวิชาฟิสิกส์ (Physics) 
51 4-44-442 กลุ่มวิชาเคมี (Chemistry) 



ล าดับที่ รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา 
52 4-44-443 กลุ่มวิชาธรณีวิทยา (Earth science) 
53 4-46-000 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics) 
54 4-46-461 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
55 4-46-462 กลุ่มวิชาสถิติ (Statistics) 
56 4-48-000 กลุ่มวิชาการค านวณ Computing 
57 4-48-481 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer science) 
58 4-48-482 กลุ่มวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer use) 
59 5-00-000 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการผลิต และการก่อสร้าง 

(Engineering, Manufacturing and Construction) 
60 5-52-000 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์และธุรกิจด้านวิศวกรรม (Engineering and 

engineering trades 
61 5-52-521 กลุ่มวิชากลศาสตร์และงานโลหะ (Mechanics and metal work) 
62 5-52-522 กลุ่มวิชาไฟฟ้าและพลังงาน (Electricity and energy) 
63 5-52-523 กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์และการวางระบบอัตโนมัติ (Electronics and 

automation) 
64 5-52-524 กลุ่มวิชาสารเคมีและกระบวนการทางเคมี (Chemical and process) 
65 5-52-525 กลุ่มวิชายานยนต์ เรือ และอากาศยาน (Motor vehicles, ships and 

aircraft) 
66 5-54-000 กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป (Manufacturing and 

processing) 
67 5-54-541 กลุ่มวิชาการแปรรูปอาหาร (Food processing) 
68 5-54-542 กลุ่มวิชาสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องหนัง (Textiles, clothes, footwear, 

leather) 
69 5-54-543 กลุ่มวิชาวัสดุ (ไม้ กระดาษ พลาสติก แก้ว) (Materials (Wood, paper, 

plastic, glass) 
70 5-54-544 กลุ่มวิชาการเหมืองแร่และการขุดเจาะ (Mining and extraction) 
71 5-58-000 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการก่อสร้าง (Architecture and 

building) 
72 5-58-581 กลุ่มวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง (Architecture and town 

planning) 
73 5-58-582 กลุ่มวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและโยธา (Building and civil engineering) 
74 6-00-000 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์ (Agriculture and Veterinary) 



ล าดับที่ รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา 
75 6-62-000 กลุ่มวิชาเกษตรศาสตร์ การป่าไม้ และการประมง (Agriculture, forestry 

and fishery) 
76 6-62-621 กลุ่มวิชาการผลิตพืช และสัตว์ (Crop and livestock production) 
77 6-62-622 กลุ่มวิชาพืชสวน (Horticulture) 
78 6-62-623 กลุ่มวิชาการป่าไม้ (Forestry) 
79 6-62-624 กลุ่มวิชาการประมง (Fisheries) 
80 6-64-000 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์ (Veterinary) 
81 6-64-641 กลุ่มวิชาสัตวแพทย์ (Veterinary) 
82 7-00-000 กลุ่มวิชาสุขภาพและสวัสดิการ (Health and Welfare) 
83 7-72-000 กลุ่มวิชาสุขภาพ (Health) 
84 7-72-721 กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ (Medicine) 
85 7-72-723 กลุ่มวิชาการพยาบาลและการดูแล (Nursing and caring) 
86 7-72-724 กลุ่มวิชาทันตกรรมศาสตร์ (Dental studies) 
87 7-72-725 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการวินิจฉัยและการบ าบัดโรค (Medical diagnostic 

and treatment technology) 
88 7-72-726 กลุ่มวิชาการบ าบัดโรคและการฟื้นฟูสภาพ (Therapy and rehabilitation) 
89 7-72-727 กลุ่มวิชาเภสัชกรรม (Pharmacy) 
90 7-76-000 กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์ (Social services) 
91 7-76-761 กลุ่มวิชาการดูแลเด็กและวัยรุ่น (Child care and youth services) 
92 7-76-762 กลุ่มวิชาสังคมสงเคราะห์และการแนะแนว (Social work and counseling) 
93 8-00-000 กลุ่มวิชาการบริการ (Services) 
94 8-81-000 กลุ่มวิชาการบริการส่วนบุคคล (Personal services) 
95 8-81-811 กลุ่มวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดเลี้ยง (Hotel, restaurant and 

catering) 
96 8-81-812 กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยว และสันทนาการ (Travel, tourism 

and leisure) 
97 8-81-813 กลุ่มวิชาพลศึกษา (Sports) 
98 8-81-814 กลุ่มวิชาคหกรรม (Domestic services) 
99 8-81-815 กลุ่มวิชาการท าผมและการเสริมความงาม (Hair and beauty services) 
100 8-84-000 กลุ่มวิชาการบริการขนส่ง (Transport services) 
101 8-84-840 กลุ่มวิชาการบริการขนส่ง (Transport services) 
102 8-85-000 กลุ่มวิชาการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental protection) 
103 8-85-851 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental protection 



ล าดับที่ รหัสสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชา 
technology) 

104 8-85-852 กลุ่มวิชาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสัตว์ป่า (Natural environments and 
wildlife) 

105 8-85-853 กลุ่มวิชาการบริการสุขาภิบาลชุมชน (Community sanitation services) 
106 8-86-000 กลุ่มวิชาการรักษาความปลอดภัย (Security services) 
107 8-86-861 กลุ่มวิชาการคุ้มครองบุคคลและทรัพย์สิน (Protection of persons and 

property) 
108 8-86-862 กลุ่มวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational health and 

safety) 
109 8-86-863 กลุ่มวิชาการทหารและการป้องกันประเทศ (Military and defence) 

 


