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บทท่ี 1 

ความรู้เกี่ยวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ 

1. ความเป็นมา  
 การประกอบอาชีพเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของคนในแตํละพ้ืนที่ซึ่งอาจมีชื่อเรียก  
แตกตํางกันไป ดังนั้นเพ่ือให๎ทุกคนในสังคมโลกเข๎าใจตรงกันและมีชื่อเรียกที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
องค์การแรงงานระหวํางประเทศ (International Labour Organization : ILO) จึงได๎จัดประเภทอาชีพ     
ไว๎เป็นหมวด หมูํ และก าหนดรหัสอาชีพไว๎เป็นมาตรฐานสากล ให๎แตํละประเทศได๎น าไปก าหนด     
หมวด หมูํ และตัวอาชีพในประเทศของตนให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือประโยชน์ในการจัดเก็บสถิติ 
ด๎านอาชีพและสามารถน าข๎อมูลดังกลําวไปเปรียบเทียบข๎อมูลอาชีพกับนานาประเทศได๎อยํางเป็นสากล     
ใช๎เป็นข๎อมูลในทางสถิติ เรียกวํา  การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล” (International Standard  
Classification of Occupations : ISCO) 
 การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) (Thailand Standard Classification of 
Occupations TSCO) เดิมเป็นภารกิจของกรมการแรงงาน กระทรวงมหาดไทย ตํอมาในปี พ.ศ. 2536 ได๎โอน
ภารกิจการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย มาเป็นภารกิจของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 ได๎เป็นชื่อเป็นกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเป็นหนํวยงานหลัก   
ในการด าเนินการจัดท าข๎อมูลอาชีพ การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ใช๎หลักเกณฑ์การ
จัดแบํงหมวด หมูํ และก าหนดรหัสอาชีพตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงาน
ระหวํางประเทศ   

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล ได๎มีการจัดท าและปรับปรุงตามวาระตํางๆ มาแล๎ว
จ านวน 4 ครั้ง ส าหรับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ  (ประเทศไทย) ได๎มีการจัดท าและปรับปรุงมาแล๎ว 
จ านวน 2 ครั้ง ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 การปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล และการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 

การจัดประเภทมาตรฐานมาตรฐานอาชีพ 
ILO ประเทศไทย 

1.ISCO-58, First version – 1958  
2.ISCO-68, Second version -1968  
3.ISCO-88, Third version -1988 1.พ.ศ. 2512   
 2.พ.ศ. 2544   
4. ISCO-08, Forth version -2008 3.อยูํระหวํางจัดท า 

 
2.  แนวคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)  
ที่ต้องการเปลี่ ยนการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (International Standard Classification of  
Occupations : ISCO) ฉบับป ีค.ศ. 1988 เป็นฉบับป ีค.ศ. 2008 
 องค์การแรงงานระหวํางประเทศได๎ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล           
ฉบับปี ค.ศ. 1988 เป็นฉบับปี ค.ศ. 2008  เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน์ โดยมีสาเหตุหลัก ดังนี้  
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 1. การเกิดผลกระทบตํอโครงสร๎างอาชีพด๎านดิจิทัลในตลาดแรงงาน 
 2. การปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพท่ีเกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพ 
  3. การแยกรายละเอียดในอาชีพที่เก่ียวกับการเกษตร การประมง และการป่าไม๎ 
 4. การปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพในสํวนที่เกี่ยวกับ Informal Sector ใหม ํ
 5. การปรับปรุงค าอธิบายในแตํละกลุํมอาชีพให๎มีความชัดเจนและทันสมัย 
 การจัดโครงสร๎างรหัสอาชีพใหมํตาม ISCO-2008 แบํงได๎ 4 กลุํมตามล าดับความส าคัญและ
ก าหนดรหัสตัวเลขประจ ากลุํมตําง ๆ ดังนี้  
 หมวดใหญํ  มี 10 หมวดใหญํ ใช๎แทนด๎วยเลขรหัส 1 ตัวแรก  
 หมวดยํอย  มี 43 หมวดยํอย ใช๎แทนด๎วยเลขรหัส 2 ตัวแรก  
 หมูํ    มี   130 หมูํ ใช๎แทนด๎วยเลขรหัส 3 ตัวแรก  

 หนํวย มี   436 หนํวย ใช๎แทนด๎วยเลขรหัส 4 ตัว  

 ตัวอย่าง โครงสร้างรหัสอาชีพสากล  
 หมวดใหญํ   1  ผู๎จัดการ ข๎าราชการระดับอาวุโส และผู๎บัญญัติกฎหมาย 
 หมวดยํอย   11  ผู๎บริหารระดับสูง ข๎าราชการระดับอาวุโส และผู๎บัญญัติกฎหมาย  
 หมูํ          111   ผู๎บัญญัติกฎหมายและข๎าราชการระดับอาวุโส 
 หนํวย       1111  ผู๎บัญญัติกฎหมาย 

แนวคิดการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล   
    แนวคิดการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล มาจากค าวํา “งาน”“อาชีพ” และ“ทักษะ” ซึ่ง
มีค าจ ากัดความดังนี้ 
 “งาน” (job) หมายถึง ภารกิจ (Task) และหน๎าที่ (duties) ที่ต๎องกระท าโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ไมํวําจะเป็น ลูกจ๎าง นายจ๎าง หรือประกอบธุรกิจสํวนตัว  
 “อาชีพ” (occupation) หมายถึง กลุํมของงานที่กระท า ภาระและหน๎าที่ที่ รับผิดชอบที่
เหมือนกัน หรือคล๎ายคลึงกัน 
          “ทักษะ” (skill) หมายถึง ความสามารถในการกระท าภาระและหน๎าที่ที่รับผิดชอบของแตํละงาน 
แบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ ระดับทักษะ (Skill Level) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านของทักษะ (Skill 
Specialization) 
 1) ระดับทักษะ (Skill Level) หมายถึง ระดับความยากงํายของภาระและหน๎าที่ที่ต๎องกระท า
ที่มีตํออาชีพนั้น ๆ แนวคิดนี้น ามาใช๎ในการจัดประเภทอาชีพระดับหมวดใหญํ โดยพิจารณาจากปัจจัย
ตํอไปนี้  
 (1) ลักษณะทั่วไปของงานที่ต๎องกระท าในอาชีพนั้น ๆ  
 (2) ระดับการศึกษาในระบบที่ก าหนดในมาตรฐานการจัดประเภทการศึกษา (ISCED –
 1997) เพ่ือน ามาใช๎เป็นความรู๎ในการประกอบอาชีพ  
 (3) การฝึกอบรมอยํางไมํเป็นทางการหรือจากประสบการณ์ในอดีตที่เกี่ยวข๎องกับงาน 
 2) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด๎านของทักษะ (Skill Specialization) แนวคิดของความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด๎านของทักษะ น ามาใช๎ในการจัดประเภทอาชีพระดับหมวดยํอย หมูํ หนํวย และตัวอาชีพ 
พิจารณาจากปัจจัยดังนี้  
 (1)  สาขาวิชาของความรู๎ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการท างาน 
 (2)  เครื่องจักรและอุปกรณ์  
 (3)  วัตถุดิบที่ใช๎  
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 (4)  ชนิดของสินค๎าและบริการที่ผลิต  

การจัดระดับทักษะ เป็นการจัดล าดับความยากงํายของอาชีพโดย แบํงออกเป็น 4 ระดับ ได๎แกํ 
 ระดับท่ี 1 ลักษณะการท างาน 
 1) การท างานประจ าวันงํายๆ ใช๎แรงกายเป็นหลัก ถ๎ามีการใช๎เครื่องมือจะเป็นเครื่องมือ    
ชนิดที่ใช๎มือ เชํน พลั่ว เสียม เป็นต๎น หรืออุปกรณ์ไฟฟ้างําย ๆ เชํน เครื่องดูดฝุ่น หรือการท าความสะอาด 
ขุดดิน ยกของด๎วยมือ ประกอบสินค๎าด๎วยมือ เก็บผลไม๎ เป็นต๎น  
 2) งานที่ท าสํวนใหญํเป็นงานที่ใช๎แรงและความอดทนของรํางกาย อาจมีงานเขียนหรือ
ค านวณผสมบ๎างแตํไมํใชํงานหลัก  
 3) เมื่อเทียบกับระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษาหรือระดับต๎นของการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน (ISCED Level 1) อาจได๎รับการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์ในการท างานที่เกี่ยวข๎องมาบ๎าง  
 4) ตัวอยํางอาชีพระดับทักษะที่  1  เชํน ผู๎ท าความสะอาด ผู๎ รับจ๎างทั่ วไป แรงงาน  
ด๎านการเกษตร ผู๎ชํวยงานครัว เป็นต๎น   
 ระดับท่ี 2  ลักษณะการท างาน 
 1) การท างานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชํน การควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ การขับขี่ยานยนต์ 
การบ ารุงรักษาและซํอมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร การค านวณและการจัดเก็บข๎อมูล เป็นต๎น  
 2) งานที่ท าสํวนใหญํเป็นผู๎มีความสามารถอํานข๎อมูลเพื่อจดบันทึกการท างาน การค านวณ
ตัวเลขได๎อยํางถูกต๎อง มีความสามารถในการเขียน การค านวณ และการสื่อสารกับบุคคลตําง ๆ ได๎อยํางดี  
 3) เมื่อเทียบกับระดับการศึกษา คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ISCED Level 2) หรือ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ISCED Level 3) หรืออาชีวะศึกษา จนถึงระดับอนุปริญญา (ISCED Level 4) 
รวมถึงความรู๎ที่ได๎รับจากการฝึกอบรม  
 4) ตัวอยํางอาชีพระดับทักษะที่  2 เชํน ผู๎ขับรถยนต์โดยสารประจ าทาง ชํางตัดเย็บเสื้อสูท               
ชํางตัดเย็บเสื้อ ชํางเสริมสวย ชํางไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ เป็นต๎น  
 ระดับท่ี 3 ลักษณะการท างาน 
 1) การท างานที่ใช๎ความรู๎ทางด๎านเทคนิคและมีความยุํงยากซับซ๎อนของข๎อเท็จจริง ต๎องใช๎
ความรู๎ทางเทคนิค และกระบวนการท างานเฉพาะด๎าน  
       2) งานที่ท าต๎องใช๎ความรู๎ทางด๎านภาษาและตัวเลขในระดับสูง และมีทักษะในการสื่อสาร    
กับบุคคลอ่ืนได๎ดี มีความสามารถในการท าความเข๎าใจข๎อมูลในเอกสาร การจัดท ารายงานและการสื่อสาร
ด๎วยวาจาในสถานการณ์ที่ยาก 
 3) เมื่อเทียบกับระดับการศึกษา คือ ระดับอนุปริญญา ( ISCED Level 5b) ใช๎เวลาเรียน
ประมาณ 1 – 3 ปี หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีประสบการณ์ในการท างาน
ที่เก่ียวข๎องกับสาขาอาชีพนั้นๆ เพ่ือทดแทนการศึกษาในระบบ  
 4) ตัวอยํางอาชีพระดับทักษะที่  3 เชํน ชํางเทคนิคประจ าห๎องปฏิบัติการพยาธิ วิทยา         
ชํางเทคนิคประจ าห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์ เลขานุการด๎านกฎหมาย นายหน๎าทางการค๎า เป็น  
 ระดับท่ี 4 ลักษณะการท างาน 
 1) การท างานที่ต๎องแก๎ไขปัญหาและตัดสินใจที่ยุํงยาก ต๎องใช๎ความรู๎ในทางทฤษฎีและ 
ข๎อเท็จจริงในสาขาเฉพาะด๎าน ท าการวิเคราะห์และวิจัยองค์ความรู๎ในสาขาเฉพาะด๎าน วินิจฉัยและ 
รักษาโรค ออกแบบโครงสร๎างเครื่องจักร การกํอสร๎าง และการผลิต  
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 2) งานที่ท าต๎องใช๎ความรู๎ทางด๎านภาษาและตัวเลขในระดับสูงมาก และมีทักษะในการสื่อสาร
กับบุคคลอ่ืนได๎ดีเยี่ยม มีความสามารถในการท าความเข๎าใจข๎อมูลในเอกสารและสื่อแนวคิดที่ซับซ๎อน
ออกมาเป็นหนังสือ รายงาน หรือการน าเสนอด๎วยวาจา  
 3) เมื่อเทียบกับระดับการศึกษา คือ ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา (ISCED Level 5a หรือสูงกวํา) 
ซึ่งใช๎เวลาเรียนประมาณ 3 - 6 ปี หลังจากจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือมีประสบการณ์   
ในการท างานที่เกี่ยวข๎องกับสาขาอาชีพนั้น  ๆ เพ่ือทดแทนการศึกษาในระบบ แตํในบางวิชาชีพ
จ าเป็นต๎องผํานการศึกษาในระบบเทํานั้น  
 4) ตัวอยํางอาชีพระดับทักษะที่ 4 เชํน ผู๎จัดการด๎านการตลาดและการขาย วิศวกรโยธา 
อาจารย์มหาวิทยาลัย แพทย์ พยาบาล ทนายความ นักเศรษฐศาสตร์ เป็นต๎น  

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลได๎น าเอาทักษะ (skill) หมายถึง ความสามารถใน 
การท างานที่ได๎รับมอบหมายให๎ส าเร็จมาพิจารณาถึงระดับทักษะ และทักษะเฉพาะด๎าน แบํงทักษะ
ออกเป็น 4 ระดับ โดยใช๎ระดับการศึกษาเป็นตัวอธิบายถึงความสามารถ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การจับคูํระดับทักษะ 4 ระดับกับระดับการศึกษาของ (ISCED-97) 
ระดับทักษะ ISCED - 97 มาตรฐานการจัดจ าแนกระดับการศึกษา 

4 6 ระดับปริญญาเอก 
4 5a ระดับปริญญาโท 
4  ระดับปริญญาตรี 
3 5b อนุปริญญา 
2 4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
2 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
2 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
1 1 ระดับประถม 

ที่มา. International Standard Classification of Occupations : ISCO-2008), ILO 
เกณฑ์การจัดแบํงระดับการศึกษาตามการจ าแนกประเภทมาตรฐานอาชีพที่ใช๎

ประกอบการวิเคราะห์การจัดกลุํมเบื้องต๎น ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 การจับคูํหมวดใหญํของการจ าแนกประเภทมาตรฐานอาชีพกับระดับทักษะ 
หมวดใหญํ ระดับทักษะ 

1  ผู๎จัดการ 1+4 
2  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตําง ๆ 4 
3  นักเทคนิค ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 3 
4  ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานธุรการ 2 
5  ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการและการขาย 2 
6  ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตร ป่าไม๎และประมง 2 
7  ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ฝีมือ 2 
8  ผู๎ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงานด๎านการประกอบ 2 
9  ผู๎ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 1 
0  ผู๎ประกอบอาชีพทหาร ต ารวจในเหลําทัพตํางๆ 1, 2+4 

ที่มา. International Standard Classification of Occupations : ISCO-2008), ILO 
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แม๎วําการศึกษาในระบบ การฝึกอบรม หรือประสบการณ์การท างานจะเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
เพ่ือก าหนดระดับทักษะในการท างาน แตํปัจจัยที่ส าคัญมากกวําการศึกษาและการฝึกอบรม คือ 
“ลักษณะอาชีพที่ท าหรือภารหน๎าที่ที่รับผิดชอบ” เป็นสิ่งที่สามารถบํงบอกถึงคุณลักษณะของระดับทักษะ
ในแตํละอาชีพได๎ดีกวํา 
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บทท่ี 2 
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับใหม ่ตาม ISCO-2008 

  องค์การแรงงานระหวํางประเทศ (ILO) ได๎จัดแบํงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล         
ป ีค.ศ. 2008 ออกเป็นหมวดใหญํ (major) หมวดยํอย (sub major) หมู ํ(group) และกลุํมอาชีพ (unit group)  
  ประเทศไทยได๎จัดแบํงโครงสร๎างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ตามองค์การ
แรงงานระหวํางประเทศ ( ILO) โดยจัดแบํงตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล ปี ค.ศ. 2008      
แตํในระดับตัวอาชีพ (Occupation) เป็นหน๎าที่ของกรมการจัดหางานที่จะพิจารณาจัดจ าแนกและจัดท า
รายละเอียดอาชีพท่ีแตกตํางไปตามโครงสร๎างเศรษฐกิจและตลาดแรงงานของประเทศไทย  

การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) 
 ปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบให๎กระทรวงแรงงาน (กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเดิม) แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ     
และอุตสาหกรรมประเทศไทย และรัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได๎ลงนาม     
ในค าสั่งที่ 127/2539 ลงวันที่ 25มิถุนายน พ.ศ. 2539 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม มีปลัดกระทรวงแรงงานฯ เป็นประธาน
กรรมการผู๎แทนจากหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ  
 ปี พ.ศ. 2544 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได๎มีค าสั่งที่ 50/2544 ลงวันที่ 26 
มีนาคม พ.ศ. 2544 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
อุตสาหกรรม แทนค าสั่งเดิมเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร๎างระดับกรม  
 ปี พ.ศ. 2545 ได๎มีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน๎าที่ของสํวนราชการ        
ให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งก าหนดให๎การก าหนดมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรมเป็นภารกิจหนึ่งของกรมการจัดหางาน ตามกฎกระทรวงแบํงสํวนราชการกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2545 กระทรวงแรงงานจึงได๎ ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแตํงตั้ง
คณะกรรมการชุดใหมํให๎ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพและอุตสาหกรรมตามค าสั่งกระทรวงแรงงาน          
ที่ 79/2549 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน อธิบดีกรมการจัดหางาน 
เป็นเลขานุการ  
 ปี พ.ศ. 2555 กระทรวงแรงงาน ได๎มีค าสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 64/2555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 
พ.ศ. 2555 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
อุตสาหกรรม มีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน อธิบดีกรมการจัดหางานเ ป็นเลขานุการ     
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2554  
 ปี พ.ศ. 2558 กระทรวงแรงงาน ได๎มีค าสั่งกระทรวงแรงงานที่ 61/2558 ลงวันที่ 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและ
อุตสาหกรรมมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน  อธิบดีกรมการจัดหางานเป็นเลขานุการ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557   
 ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2563) กระทรวงแรงงานได๎มีค าสั ่งที่ 517/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 
2562  เรื ่องแตํงตั ้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐ านอาชีพและ
อุตสาหกรรม โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานฯ เป็นประธานกรรมการ ผู๎แทนจากหนํวยงานตําง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนเป็นกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 วัตถุประสงค์
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ของการแตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาให๎ข๎อคิดเห็น แนวทางในการแก๎ไขรํางนิยามอาชีพ
และอุตสาหกรรมให๎ทันสมัยและสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล และเพ่ือแตํงตั้งคณะอนุกรรมการ 
คณะท างาน และผู๎ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาเพ่ือชํวยปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามความจ าเป็น 
 

การเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทมาตรฐานสากล ฉบับปี ค.ศ. 1998 (ISCO – 1988) (ประเทศไทย
จัดท าเป็นฉบับ ปี 2544 ) เป็นฉบับปี ค.ศ.2008 (ISCO – 2008) (ประเทศไทยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุง) มีเนื้อหาหลักดังนี้ 
  1. ปรับโครงสร๎างอาชีพในสํวนของอาชีพเกี่ยวกับ “ผู๎จัดการ” ระหวํางผู๎จัดการบริษัท        
ในหมวด 12 กับผู๎จัดการทั่วไปในหมวด 13 
  2. ปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพ ประกอบด๎วย 
 - ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให๎ทันสมัย 
  - ด๎านการยกระดับผู๎ประกอบอาชีพการบริการด๎านสุขภาพให๎ละเอียดและสามารถน าไป
เป็นพื้นฐานในการท ารายงานข๎อมูลด๎านสุขภาพระหวํางประเทศ 
 - ด๎านผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับพนักงานส านักงานเพ่ือสะท๎อนให๎เห็นถึงผลกระทบจาก ICT 
ที่มีตํองานเสมียนมากขึ้น  
 3. จัดท าค าอธิบายรายละเอียด 
  - เกี่ยวกับอาชีพในภาคการเกษตรในแตํละรหัสให๎ชัดเจนขึ้น 
  - เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลขําวสารและงานบริการลูกค๎า รวมถึงด๎านการ
ทํองเที่ยว 
 4. จัดกลุํมอาชีพเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให๎ถูกต๎อง 
  5.  ขยายขอบเขตอาชีพในภาค  Informal Sector ที่ จั ดประเภทไว๎ ในหมวดใหญํ  9  
(ผู๎ประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐาน) ให๎มากขึ้น 
  
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับใหม่ กรมการจัดหางานได๎ปรับปรุงเป็นครั้งที่ 3 
โดยมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 
 การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 3 เป็นการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
เพ่ือปรับปรุงข๎อมูลอาชีพของประเทศไทยตามโครงสร๎างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลที่ได๎มีการ
ปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในระดับสากล เพ่ือให๎หนํวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนได๎ใช๎เป็นฐานข๎อมูลเดียวกัน และเพ่ือใช๎ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข๎อมูลกับนานาประเทศ  
โดยคาดหวังวําจะเป็นประโยชน์ในการใช๎ศึกษาวิเคราะห์ วางแผนงานในด๎านตําง ๆ เชํน การจ๎างงาน  
การแนะแนวอาชีพ การฝึกอาชีพ เป็นต๎น รวมถึงการจัดเก็บข๎อมูลทางด๎านสถิติข๎อมูลอาชีพตํอผู๎สนใจ 
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎ปฏิบัติงานตํอไป 
2.  ขั้นตอนการด าเนินการ มีดังนี้  
  2.1  วิธีการศึกษา 
 การศึกษากํอนการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรมประเทศไทย/คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม 
หรือคณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม นับเป็นขั้นตอนที่ส าคัญตอนหนึ่ง      
ในการศึกษาแนวทางการจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) โดยศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง หรือการปรึกษาพุดคุยกับผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎รู๎ในประเด็นปัญหาตําง ๆ และผู๎ที่       
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มีประสบการณ์ในการท างานลักษณะนี้ เพ่ือให๎สามารถมองเห็นปัญหาโดยกว๎างและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
โดยมีรายละเอียดในการศึกษา ดังนี้ 
 (1) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับแนวทางการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล เ พ่ือ
ก าหนดกรอบการสังเกต แนวค าถาม การสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์เอกสาร  
 (2) ท าความเข๎าใจวิธีการ และขั้นตอนการเก็บข๎อมูลด๎วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และ
จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ต๎องใช๎ในการเก็บรวบรวมในที่ประชุม ได๎แกํ สมุดบันทึก แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต 
เทปอัดเสียง และกล๎องถํายรูป 
       การเข๎าสูํการประชุมเพ่ือเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยก าหนดเป็น 4 ระยะกิจกรรมที่ด าเนินการ
มีดังนี ้
 ระยะที่ 1 เป็นการรวบรวมข๎อมูลด๎านอาชีพ เพ่ือศึกษาถึงสภาพโดยรวมของแนวทาง 
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 
 ระยะที่ 2 เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านอาชีพในประเด็นที่ต๎องการศึกษา โดยการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ คณะท างานพิจารณา
แก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม   
 ระยะที่ 3 เป็นระยะที่ใช๎ตรวจสอบข๎อมูลด๎านอาชีพ และวิเคราะห์ข๎อมูลด๎านอาชีพวํา       
มีความครบถ๎วนหรือไมํ 
      ระยะที่ 4 เป็นระยะที่เริ่มท าการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านอาชีพในสํวนที่เหลือ และ      
บางประเด็นที่ยังไมํชัดเจน ซึ่งท าการตรวจสอบข๎อมูลเป็นระยะโดยการรับรองรายงานการประชุม 
 2.2 ขั้นตอนการสร๎างเครื่องมือ ประกอบด๎วย 
 1) เครื่องมือที่ใช๎ในการสังเกต ได๎แกํ แบบบันทึกการสังเกต การประชุมคณะกรรมการ    
ที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม/คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไข
รํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ หรือคณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรม รวมถึงสภาพโดยทั่วไปของการประชุม เชํน สถานที่ประชุม จ านวนคณะกรรมการ/
อนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ ที่มาประชุม เป็นต๎น  
 2)  เครื่องมือที่ใช๎ในการสัมภาษณ์คณะกรรมการ/อนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยาม
อาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ แนวทางการสัมภาษณ์ และแบบบันทึกเอกสารข๎อมูลด๎านอาชีพ   
 3) เครื่องมือด๎านเอกสาร ได๎แกํ เอกสารแปลและเอกสารการประชุมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้    
 (1) เอกสารแปลจากเอกสาร ISCO - 2008 โดยศึกษาเปรียบเทียบโครงสร๎างและ
ข๎อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยฉบับแปลเป็นภาษาไทยแล๎ว 
 (2) การน ารํางการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับแปลเป็นภาษาไทย
มาพิจารณา จัดหมวดหมูํ ให๎สอดคล๎องกับ ISCO – 2008 
        (3)  การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพและอุตสาหกรรม/คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ 
หรือคณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม เพ่ือพิจารณาตรวจ แก๎ไขรํางนิยาม   
ให๎ค าแนะน า รวมทั้งการเพ่ิมเติมข๎อมูล การก าหนดเลขรหัสอาชีพ และปรับปรุงแก๎ไขข๎อมูลตามข๎อเสนอ
ของอนุกรรมการ 
 (4)  การตรวจสอบความถูกต๎อง การแก๎ไขค าศัพท์เฉพาะ และศัพท์วิชาการให๎ถูกต๎อง 
และสอดคล๎องกันตามที่คณะอนุกรรมการแตํละสาขาได๎ให๎ข๎อเสนอแนะไว๎ 
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 (5)  การน าเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
และอุตสาหกรรมเพ่ือพิจารณาจัดพิมพ์เผยแพรํ 
 2.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล  
  การจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ใช๎วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล        
ที่หลากหลายเพ่ือให๎ได๎ข๎อมูลที่ครบถ๎วน ครอบคลุม ซึ่งการเก็บรวบรวมข๎อมูลนั้นต๎องค านึงถึง
แหลํงข๎อมูลและวิธีที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎านอาชีพอยํางครบถ๎วน โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 1) แหลํงข๎อมูลด๎านอาชีพ ประกอบด๎วยแหลํงข๎อมูล 3 ประเภท คือ แหลํงเอกสาร    
แหลํงบุคคล และแหลํงเหตุการณ์ ดังนี้ 
  (1) ประเภทแหลํงเอกสาร ได๎แกํ ข๎อมูลจากเอกสาร ISCO – 2008 ที่ใช๎เปรียบเทียบ
โครงสร๎างและข๎อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับแปลเป็นภาษาไทยมาพิจารณา
จัดหมวดหมูํให๎สอดคล๎องกับ ISCO - 2008 เป็นต๎น  
 (2) ประเภทแหลํงบุคคล ได๎แกํ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาตําง ๆ คณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม 
   (3) ประเภทแหลํงเหตุการณ์ ได๎แกํ การประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยาม
อาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ คณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม 
 2) วิธีการที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มี 3 วิธีการประกอบด๎วย การวิเคราะห์เอกสาร 
การสังเกต และการสัมภาษณ์ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (1) การวิเคราะห์เอกสาร โดยจากการศึกษาเอกสารตํางๆ เชํน ข๎อมูลจากเอกสาร 
ISCO - 2008 ข๎อมูลการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับแปลเป็นภาษาไทย เป็นต๎น  
  (2) การสังเกต (Observation) โดยมีผู๎ให๎ข๎อมูล คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือ
ปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยาม
อาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตํางๆ คณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและ อุตสาหกรรม       
การสังเกตที่ใช๎ในการจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) มี 2 แบบ ประกอบด๎วย  
การสังเกตแบบมีสํวนรํวมและแบบไมํมีสํวนรํวม ซึ่งมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 แบบที่ 1 การสังเกตแบบมีสํวนรํวม (participant observation) เป็นการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลที่ต๎องเข๎ามีสํวนรํวมกับผู๎ให๎ข๎อมูลด๎านอาชีพ มีการรํวมกิจกรรม โดยต๎องมีการวางแผนการสังเกต
มาอยํางรอบคอบ ชัดเจนมีการจดบันทึก การสังเกตอยํางเป็นระบบ มีการบันทึกภาพและระมัดระวัง  
ในเรื่องของความตรง ความเที่ยงในการแปรผลการสังเกต  
 แบบที่ 2 การสังเกตแบบไมํมีสํวนรํวม (non-participant observation) เป็นการ
สังเกตโดยไมํเข๎าไปมีสํวนรํวมในกิจกรรม เชํน รํวมสังเกตการณ์ในประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณา
แก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาตําง ๆ ในห๎องประชุม เป็นต๎น 
 (3) การสัมภาษณ์ (Interview) เป็นวิธีการศึกษาค๎นคว๎าโดยใช๎ปฏิสัมพันธ์ระหวํางผู๎ถาม
และผู๎ตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข๎อมูลด๎านอาชีพเป็นการสนทนาอยํางมีจุดมุํงหมายเป็นหลัก 

2.4 การวิเคราะห์ข๎อมูลอาชีพ มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ใช๎ส าหรับการวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากเอกสาร  
โดยเน๎นเนื้อหาทีอ๎่างอิงแนวคิดการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) และตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 
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 2) การจ าแนกข๎อมูล (Typologica Analysis) โดยใช๎การจ าแนกแบบใช๎แนวคิดทฤษฎีและ
ไมํใชํทฤษฎี คือ การจ าแนกข๎อมูลด๎านอาชีพที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับข๎อมูล 
  3) การเปรียบเทียบข๎อมูล (Constant Comparative Method) เปรียบเทียบแนวทางการ 
จัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) 

3. ขั้นตอนการลงรหัสอาชีพ 
 การให๎เลขรหัสอาชีพในระดับสากล เริ่มตั้งแตํเลขรหัสอาชีพในหมวดใหญํ หมวดยํอย หมูํ และ
หนํวย ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO - 2008) เ พ่ือให๎ข๎อมูลอาชีพสามารถ
เปรียบเทียบกับนานาประเทศได๎ โดยการให๎เลขรหัสอาชีพในหนํวยอาชีพ (unit group เลขรหัส 4 หลัก) 
ซึ่งลงท๎ายด๎วยเลข 9 หมายถึง อาชีพอ่ืน ๆ ซึ่งไมํสามารถจัดประเภทไว๎ในหนํวยอาชีพใดๆ จะถูกน ามารวม
ไว๎ในหนํวยอาชีพนี้ 
 การให๎เลขรหัสอาชีพของการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)  จะอ๎างอิงกับ 
การจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เริ่มตั้งแตํเลขรหัสอาชีพในหนํวยใหญํ อาชีพ ในหนํวยยํอย       
กลุํมอาชีพ และอาชีพ ซ่ึงการให๎เลขรหัสอาชีพ แบํงได๎ ดังนี้ 
 1) เลขรหัสอาชีพในหนํวยใหญํ ใช๎เลขรหัส 3 หลัก เริ่มตั้งแตํ 000 
  2) เลขรหัสอาชีพในหนํวยยํอย ใช๎เลขรหัส 2 หลัก เริ่มตั้งแตํ 00 โดยเริ่มนับตํอจาก เลข    
รหัสอาชีพในหนํวยใหญํ 3 หลัก 
 3) เลขรหัสกลุํมอาชีพใช๎เลขรหัส 2 หลัก เริ่มตั้งแตํ 00 โดยเริ่มนับตํอจาก เลขรหัสอาชีพ     
ในหนํวยยํอย 2 หลัก 
  4) เลขรหัสตัวอาชีพใช๎เลขรหัส 2 หลัก เริ่มตั้งแตํ -00 (ขีดศูนย์ศูนย์) โดยเริ่มนับตํอจาก     
เลขรหัสกลุํมอาชีพ 2 หลัก ซึ่งแสดงถึงตัวอาชีพที่อยูํในรหัสอาชีพใดรหัสอาชีพหนึ่งนั้น จะให๎เลขรหัส
อาชีพเรียงไปตามล าดับ เชํน 1321.0010000-00  ผู๎จัดการด๎านการผลิตด๎านเภสัชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์               
ที่เกี่ยวข๎อง 1321.0010100-00 ผู๎จัดการด๎านการผลิตด๎านเภสัชภัณฑ์ 1321.0010101 -00 ผู๎จัดการ 
ด๎านการผลิตยาแผนปัจจุบัน 1321.0010101-01 ผู๎จัดการด๎านการผลิตตัวยาส าคัญในยาแผนปัจจุบัน 
เป็นต๎น   
 ทั้งนี้ การก าหนดรหัสอาชีพขึ้นอยูํกับจ านวนตัวอาชีพที่มีอยูํในรหัสอาชีพเดียวกัน ถ๎ามีชํวงหําง
ระหวํางเลขรหัสอาชีพในตัวอาชีพ เชํน 1321.0040114-20 กับ 1321.004114-30 แสดงวําอาชีพทั้ง
สองรหัสนี้มีความสัมพันธ์กันอยํางหํางๆ กับอาชีพที่อยูํในรหัสอาชีพเดียวกัน  เชํน   
 1321.0040114-20    ผู๎จัดการด๎านการผลิตไอศรีมนม  
 1321.0040114-30    ผู๎จัดการด๎านการผลิตโยเกิร์ต  
 1321.0040114-40    ผู๎จัดการด๎านการผลิตเนยแข็ง   
 อาชีพในกลุํ มเดียวกันที่ มีลั กษณะทั่ ว  ๆ ไป ที่ ไมํ ได๎ท างานหรือมีความช านาญงาน 
ด๎านใดด๎านหนึ่งโดยเฉพาะ ที่มาจากอาชีพในหนํวยใหญํ อาชีพในหนํวยยํอย กลุํมอาชีพเดียวกันให๎ก าหนด
รหัสอาชีพโดยใสํเลขรหัสสองตัวสุดท๎ายด๎วย 00  
 อาชีพในกลุํมเดียวกันซึ่งเกี่ยวข๎องกับอาชีพอ่ืนๆ ที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเบ็ดเตล็ด แตํเป็น
อาชีพซึ่งไมํมีความส าคัญเพียงพอที่จะจัดประเภทออกเป็นตัวอาชีพได๎ ที่มาจากอาชีพในหนํวยใหญํ อาชีพ
ในหนํวยยํอย กลุํมอาชีพเดียวกันให๎ก าหนดรหัสอาชีพโดยใสํเลขรหัสสองตัวสุดท๎ายด๎วย 90  

4. หลักการให้ช่ืออาชีพ 
 หลักการให๎ชื่ออาชีพ ตั้งแตํระดับหมวดใหญํ หมวดยํอย หมูํ อาชีพในหนํวยใหญํ จนถึงหนํวย
อาชีพ จะใช๎ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  ได๎แกํ 
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 “หมวดใหญ่” ให๎ชื่อที่แสดงให๎เห็นถึงลักษณะอาชีพ ซึ่งบุคคลนั้นท าอยูํ  เชํน ผู๎จัดการ            
ผู๎ประกอบวิชาชีพ ผู๎ประกอบอาชีพด๎านการบริการ ผู๎ประกอบอาชีพด๎านธุรการ เป็นต๎น  
 “หมวดย่อย” ให๎ชื่อหมวดยํอยของอาชีพที่จ าแนกยํอยจากหมวดใหญํโดยจะแสดงถึงลักษณะ
อาชีพที่จ าแนกออกเป็นสํวน ๆ ชัดเจนขึ้น 
 “หมู่” เป็นชื่อหมูํอาชีพที่จ าแนกยํอยจากหมวดยํอยและแสดงถึงลักษณะอาชีพที่ขีดวงจ ากัดขึ้น 
อาจใช๎ชื่ออยํางเดียวกับหมูํอาชีพซึ่งอยูํในหมูํนั้นโดยรวมชื่อหมูํอาชีพทุกรหัสหรือเพียงบางรหัส 
 “หน่วย” เป็นหนํวยอาชีพที่จ าแนกยํอยจากหมูํและชื่อจะแสดงถึงหนํวยอาชีพที่อยูํในรหัส
อาชีพนั้น ๆ ตัวอยํางเชํน  
 1321  ผู๎จัดการด๎านการผลิต  
 1323  ผู๎จัดการด๎านการกํอสร๎าง โดยประกอบด๎วยอาชีพในหนํวยใหญํและหนํวยยํอย 
 “อาชีพในหน่วยใหญ่” เป็นชื่ออาชีพที่แสดงให๎เห็นถึงลักษณะอาชีพ ซึ่งบุคคลนั้นท าอยูํ       
ในแตํละประเภทกิจกรรมอุตสาหกรรม ตัวอยํางเชํน  
 - ผู๎จัดการด๎านการผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม  1321.0040000-00  
  - ผู๎จัดการด๎านการกํอสร๎าง  1323.0010000-00  
 “อาชีพในหน่วยย่อย” เป็นชื่ออาชีพที่จ าแนกยํอยจากอาชีพในหนํวยใหญํโดยจะแสดงถึง
ลักษณะอาชีพที่จ าแนกออกเป็นสํวนๆ ชัดเจนขึ้น ตัวอยํางเชํน  
  - ผู๎จัดการด๎าน การผลิตอาหาร อาหารถนอมและอาหารแปรรูป 1321.0040100-00 
 - ผู๎จัดการให๎ค าปรึกษาด๎านวิศวกรรม 1323.0010100-00  
 “กลุ่มอาชีพ”เป็นชื่ออาชีพที่จ าแนกยํอยจากอาชีพในหนํวยยํอยและแสดงถึงลักษณะอาชีพ  
ที่ขีดวงจ ากดัขึ้น ตัวอยํางเชํน  

  - ผู๎จัดการด๎านการผลิตผลไม๎บรรจุภาชนะ (ยกเว๎นมะพร๎าว และยกเว๎นกระป๋อง)   1321.0040101-00 
  - ผู๎จัดการบริษัทส ารวจพ้ืนที ่ 1323.0010101-00  
 “อาชีพ” เป็นตัวอาชีพที่เล็กที่สุด จ าแนกยํอยจากกลุํมอาชีพ การให๎ชื่อตัวอาชีพและหนํวย
อาชีพนี้ไดใ๎ช๎ชื่อซึ่งเป็นชื่อสากลหรือใช๎เรียกอยํางเป็นทางการและเป็นที่เข๎าใจกันโดยทั่วไป อยํางไรก็ตาม
สามารถใสํชื่ออาชีพที่ใช๎เรียกกันในท๎องถิ่นหรือในตลาดแรงงานก ากับไว๎ด๎วยก็ได๎ เพ่ือสะดวกแกํผู๎ใช๎
ประโยชน์ ตัวอยํางเชํน  
  - ผู๎จัดการด๎านการผลิตผลไม๎แชํแข็ง 1321.0040101-01  
   - ผู๎จัดการด๎านการผลิตสตรอเบอรี่แชํแข็ง 1321.0040101-02  

5. หลักการเขียนนิยามอาชีพ 
 การเขียนนิยามอาชีพในระดับหมวดใหญํ หมวดยํอย หมูํและหนํวยในอาชีพนั้น สํวนใหญํเป็น

นิยามอาชีพที่ท าการแปลมาจากนิยามอาชีพของการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล  โดยผํานการ
พิจารณาและปรับให๎เข๎ากับสภาพข๎อเท็จจริงของประเทศไทย ซึ่งนิยามแตํละอาชีพจะแสดงถึง
ความหมายของภาระหน๎าที่ที่รับผิดชอบของอาชีพนั้น 
 การเขียนนิยามอาชีพในระดับอาชีพในหนํวยใหญํ อาชีพในหนํวยยํอย กลุํมอาชีพ และอาชีพ 
สํวนใหญํเป็นนิยามอาชีพอ๎างอิงมาจากนิยามอุตสาหกรรมของการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม 
(ประเทศไทย) โดยผํานการพิจารณาและปรับให๎เข๎ากับสภาพข๎อเท็จจริงของประเทศไทย ซึ่งนิยามแตํละ
อาชีพจะแสดงถึงความหมายของภารหน๎าที่ที่รับผิดชอบของอาชีพนั้น 

 การเขียนนิยามอาชีพในการจัดท าการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ในระดับตัวอาชีพ
ต๎องผํานการพิจารณาจากผู๎ทรงคุณวุฒิในสาขาอาชีพตําง ๆ ในการชํวยแก๎ไขรํางนิยามอาชีพแตํละอาชีพ
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โดยมีรูปแบบการเขียนนิยามอาชีพ คือ นิยามตัวอาชีพแตํละตัวอาชีพจะแสดงถึงลักษณะอาชีพที่      
ต๎องปฏิบัติ โดยแยกเนื้อหาออกเป็นประโยคบอกเลําแตํละประโยคเป็นการอธิบายถึงลักษณะอาชีพ    
และภาระหน๎าที่ที่รับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งในบางรหัสอาชีพจะบรรยายตามล าดับ
ขั้นตอนการประกอบอาชีพ บางอาชีพมีการบรรยายถึงลักษณะภาระหน๎าที่ที่รับผิดชอบ 

6.  การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ 
 การพิจารณาจัดหมวด หมูํ ประเภทมาตรฐานอาชีพ จะมีคณะกรรมการตําง ๆ รํวมใน 
การพิจารณา แก๎ไข กลั่นกรอง เพื่อให๎นิยามอาชีพเกิดความถูกต๎องและสมบูรณ์ในแตํละประเภทสาขา ซึ่ง
ประกอบไปด๎วยคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ ตําง ๆ ดังนี้ 
 6.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให๎แตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพ่ือปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม เพ่ือด าเนินการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยาม
อาชีพและอุตสาหกรรม ให๎ทันสมัยและสอดคล๎องกับมาตรฐานสากล 
 รัฐมนตรีวําการกระทรวงแรงงาน จึงมีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงแรงงาน หัวหน๎ากลุํมภารกิจ
ด๎านสํงเสริมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  และผู๎แทนจากกระทรวงตําง ๆ เป็นกรรมการ 
อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู๎อ านวยการกองสํงเสริมการมีงานท า เป็น
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ โดยให๎มีอ านาจหน๎าที่พิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม ให๎
ทันสมัย และสอดคล๎องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล รวมทั้งให๎มีอ านาจที่พิจารณาที่แตํงตั้ง
คณะอนุกรรมการ คณะท างาน และผู๎ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขา เพ่ือชํวยปฏิบัติหน๎าที่ตามความจ าเป็น 
และอ านาจหน๎าที่อ่ืน ๆ โดยวาระจะสิ้นสุดเมื่อมีคณะรัฐมนตรีชุดใหมํเข๎ามาปฏิบัติหน๎าที่แทนชุดเดิม 
(รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 6.2 คณะอนุกรรมการพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมแตํละสาขา   
 แตํงตั้งโดยอาศัยอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม โดยมีผู๎แทนหลักจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในสาขาอาชีพที่จะปรับปรุง 
เป็นประธาน ผู๎แทนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในสาขาอาชีพที่จะปรับปรุงเป็นอนุกรรมการ ผู๎แทนจาก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในสาขาอาชีพที่จะปรับปรุง และผู๎แทนกรมการจัดหางานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยให๎มีอ านาจหน๎าที่พิจารณาให๎ความเห็นแกํหนํวยงานที่เสนอแก๎ไขรํางนิยามอาชีพ     
และอุตสาหกรรมในสาขาที่จะปรับปรุง และอ านาจหน๎าที่อ่ืน ๆ โดยวาระจะสิ้นสุดเมื่อคณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาฯ สิ้นสุดลง (รายละเอียดตามภาคผนวก ข) 
 6.3 คณะท างานพิจารณาแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมแตํละสาขา 
  แตํงตั้งโดยอาศัยอ านาจหน๎าที่คณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม โดยมีผู๎แทนที่ได๎รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการฯ  เป็นประธาน 
ผู๎แทนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในสาขาอาชีพฯ เป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยให๎มีอ านาจหน๎าที่
รวบรวมข๎อมูลประเด็นความต๎องการ ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและ
อุตสาหกรรมในสาขาที่จะปรับปรุงให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล สนับสนุนการท างานในทุกมิติ  
ด๎านการแก๎ไขรํางนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม ตามความจ าเป็น และอ านาจหน๎าที่อ่ืน ๆ (รายละเอียด
ตามภาคผนวก ข) 
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7.  การจัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ/คณะอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ ทั้ง 3 คณะจะมี    
ขัน้ตอนในการจัดประชุม ดังนี้ 
 1) การก าหนดวันประชุม โดยขอนัดวันประชุมกับประธานฯ เพ่ือจัดประชุม 
 2) การประสานหาสถานที่จัดประชุมตามวันที่ก าหนด 
 3) การขออนุมัติจัดประชุมฯ และขอยืมเงินทดรองราชการ 
 4) การจัดท าหนังสือเชิญประชุมประธานฯ พร๎อมคณะฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 
 5) การจัดท าวาระการประชุม/แบบตอบรับ เพ่ือสํงไปพร๎อมกับหนังสือเชิญประชุม 
 6) การจัดท าแนวการประชุม และรํางนิยามอาชีพที่จ าแนก รหัส หมวด หมูํ รหัสอาชีพ       
ตัวอาชีพเสร็จแล๎ว เพื่อน าเข๎าที่ประชุมให๎คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน พิจารณา  
 7) การประสานประธานฯ การประชุมเพ่ือเข๎าพบกํอนการประชุม เพ่ืออธิบายเพ่ิมเติมถึง
เหตุผลความจ าเป็นในการต๎องมีการประชุมและแนวทางการประชุม 
 8) การประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือขอทราบชื่อผู๎แทนหลักหรือผู๎แทนรองที่ได๎รับมอบหมาย
ให๎เข๎ารํวมประชุม 
 9) การจัดเตรียมอาหารวําง อาหารกลางวันส าหรับผู๎รํวมประชุม 
 10) การจัดเตรียมใบลงทะเบียน/ใบส าคัญรับเงินคําอาหารวํางและอาหารกลางวัน /ป้ายชื่อ
ของคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน/ไฟล์งานที่เก่ียวข๎อง 
 11) วันประชุม เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบต๎องจัดเตรียมเอกสารการประชุม  เชํน หนังสือ 
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ถ๎ามี) รํางนิยามอาชีพ 
ไฟล์งานที่เกี่ยวข๎อง เทปบันทึกเสียงสมุด ปากกา ดินสอ ฯลฯ 
 12) หลังวันประชุม สรุปผลการประชุมเสนออธิบดี 
 13) การจัดท ารายงานการประชุม และท าหนังสือสํงคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน ที่เข๎ารํวมประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม หากมีการแก๎ไขรายงานให๎ปรับปรุง
รายงานการประชุมให๎เรียบร๎อยและรายงานในการประชุมครั้งตํอไป หรือน าเข๎าที่ประชุมคณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข๎องและคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 
 

8.  การน าข้อมูลเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้ 
 เมื่อรํางนิยามอาชีพผํานการรับรองจากคณะกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือปรับปรุงการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรมเรียบร๎อยแล๎ว (เป็นรูปเลํม) ต๎องท าหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีเพ่ือให๎
คณะรัฐมนตรีลงมติรับรองและประกาศใช๎นิยามอาชีพ (ประเทศไทย) ในราชกิจจานุเบกษา กรมการ
จัดหางานจึงจะสามารถสํงให๎หนํวยงานตําง ๆ น ารหัสและนิยามอาชีพ (ประเทศไทย) ไปใช๎ตํอไป 
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แนวทางการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับใหม่  
มีแนวทางดังน้ี 

1. กรอบการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับใหมํ 
2. การเปลี่ยนแปลงระหวําง ISCO 2008 และ TSCO ใหม ํในระดับ 4 หลัก  

1. กรอบการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับใหม่  ใช๎
หลักเกณฑ์เดียวกับการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากล โดยแบํงโครงสร๎างระดับหมวดใหญํ หมวดยํอย 
และหมู ํดังนี้ 

 หมวดใหญ่ 1  ผู้จัดการ   
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม ประสานงาน และประเมินผลกิจกรรมใน

ภาพรวมของวิสาหกิจ รัฐบาล และองค์กรอ่ืนๆ หรือหนํวยงานภายในองค์กรที่สังกัดอยูํ และจัดท าและ
ทบทวนนโยบาย กฎหมาย เงื่อนไข และระเบียบข๎อบังคับ จัดท าและให๎ค าปรึกษาด๎านงบประมาณใน
ระดับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบข๎อบังคับของวิสาหกิจ หนํวยงานภาครัฐ และองค์กรอ่ืน ๆ รวมถึง
มีอ านาจในการตัดสินใจใช๎ทรัพยากร บุคคลากร และงบประมาณเพ่ือด าเนินนโยบายและโครงการตําง ๆ   

  11  ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย 
   111 ผู๎บัญญัติกฎหมายและข๎าราชการระดับอาวุโส 
   112 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง 

  12  ผู๎จัดการใหญํ, กรรมการ ด๎านการค๎าและการบริหาร  
 121 ผู๎จัดการด๎านการบริหารและการบริการทางธุรกิจ 
 122 ผู๎จัดการด๎านการพัฒนา, การตลาดและการขาย 

13   ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่ายบริการเฉพาะด้าน 
 131 ผู๎จัดการฝ่ายผลิตด๎านการเกษตร การป่าไม๎ และการประมง 

132      ผู๎จัดการฝ่ายผลิต ผู๎จัดการเหมือง ผู๎จัดการฝ่ายกํอสร๎าง และผู๎จัดการฝ่ายจ าหนําย
สินค๎า 

133      ผู๎จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
134      ผู๎จัดการฝ่ายบริการที่มีความช านาญ 

14   ผู๎จัดการด๎านการต๎อนรับ, การค๎าปลีกและผู๎จัดการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
141 ผู๎จัดการโรงแรมและผู๎จัดการภัตตาคาร 
142 ผู๎จัดการด๎านการค๎าปลีกและการขายสํง 
143 ผู๎จัดการอ่ืนๆ 

หมวดใหญ่  2  ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ  
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพ่ิมพูนความรู๎ที่มีอยูํเดิม ประยุกต์ ใช๎แนวคิดและทฤษฎีทาง

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต ซึ่งรวมถึงการ
บริการทางการแพทย์และสุขภาพ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ ท าการสอนเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลําวอยํางเป็นระบบ หรือผสมผสานกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้เข๎าด๎วยกัน รวมถึงให๎บริการทางธุรกิจ 
กฎหมาย และสังคม  สร๎างสรรค์และท างานศิลปะ ให๎ค าแนะน าด๎านจิตวิญญาณ   

21 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม 
 211 นักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์โลก 
212 นักคณิตศาสตร์, นักคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักสถิติ 
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213 นักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
214 วิศวกร (ยกเว๎น เทคโนโลยีไฟฟ้า) 
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
216 สถาปนิก, นักวางแผน, นักส ารวจและนักออกแบบ 

22 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ 
 221 แพทย ์
 222 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ 
 223 แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 
 224 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการแพทย์ 
 225 สัตวแพทย ์
 226 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอ่ืนๆ 

23 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอน 
 231 อาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 
 232 อาจารย์อาชีวศึกษา 
 233 อาจารย์มัธยมศึกษา 
 234 ครูประถมศึกษาและครูอนุบาล 
 235 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอนอ่ืนๆ  

24 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการบริหารและธุรกิจ 
 241 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการเงิน 
 242 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการบริหาร 
 243 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสัมพันธ์, การตลาดและการขาย 

25 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 251 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น 
 252 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านฐานข๎อมูลและเครือขําย 

26 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านกฎหมาย, สังคม, และวัฒนธรรม 
 261 นักกฎหมาย 
 262 บรรณารักษ์, ผู๎เก็บรักษาเอกสารส าคัญ, และผู๎ดูแลพิพิธภัณฑ์ 
 263 สังคมและผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านศาสนา 
 264 นักเขียน, นักขําว, นักภาษาศาสตร์ 
 265 นักสร๎างและนักแสดงแสดง 

หมวดใหญ่ 3   ช่างเทคนคิและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยและประยุกต์ใช๎แนวความคิดและวิธีการด๎านวิทยาศาสตร์     

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม การแพทย์  วิทยาศาสตร์สังคม และมานุษยวิทยา   
รวมถึงศิลปะ  การบริหารจัดการด๎านกฎหมายและข๎อบังคับของรัฐบาล และงานสังคมสงเคราะห์ 
ให๎บริการทางด๎านเทคนิคตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการค๎า การเงิน การจัดการ มีสํวนรํวมในกิจกรรมกีฬาและ
ปฏิบัติงานด๎านศาสนา    

31 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

 311 ชํางเทคนิคเก่ียวกับด๎านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์ 

312 หัวหน๎างานกํอสร๎าง, หัวหน๎างานสายการผลิตและหัวหน๎างานเหมืองแรํ 
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313 ชํางเทคนิคควบคุมกระบวนการทางเทคนิค 

314 ชํางเทคนิคเก่ียวกับวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 

315 ชํางเทคนิคและผู๎ควบคุมประจ าเรือและอากาศยาน 

32 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพ 

 321 ชํางเทคนิคเก่ียวกับการแพทย์และเภสัชกรรม 

 322 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

 323 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 

 324 ชํางเทคนิคและผู๎ชํวยสัตวแพทย์ 

 325 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพอ่ืนๆ 

33 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริหารและธุรกิจ 

 331 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการเงินและคณิตศาสตร์  

332 นายหน๎าและตัวแทนซื้อ-ขาย 

333 ตัวแทนบริการทางธุรกิจ 

334 เลขานุการด๎านการบริหารและเลขานุการเฉพาะด๎าน  

 335 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับกฎระเบียบของรัฐบาล 

34 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับกฎหมาย, สังคม, วัฒนธรรมและอาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

 341 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับกฎหมาย, สังคมและศาสนา 

342 ผู๎ท างานด๎านกีฬาและสถานที่ออกก าลัง 

343 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการปรุงอาหาร 

35 ชํางเทคนิคด๎านสารสนเทศและการสื่อสาร 

351 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสารสนเทศและการสื่อสารและชํางเทคนิคท่ีให๎การ 

  ชํวยเหลือผู๎ใช๎งานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 352 ชํางเทคนิคด๎านการติดตํอสื่อสารและชํางเทคนิคด๎านการกระจายเสียงและภาพ 

 หมวดใหญ่  4  ผูป้ฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ  
 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึก จัดท า จัดเก็บ ค านวณ และเรียกใช๎ข๎อมูล และท าหน๎าที่

เสมียนหรือพนักงานส านักงานที่เกี่ยวข๎องกับด๎านการเงิน รายการสินค๎าที่จัดเก็บ การผลิต และขนสํง 
การจัดการเดินทาง จัดท าและควบคุมระบบงานเอกสาร ให๎ข๎อมูลขําวสาร และนัดหมาย   

ทั้งนี้มีการปรับปรุงใหมํ เนื่องจากเหตุดังนี้  
1.  เกิดการจัดกลุํมอาชีพใหมํเพ่ือแสดงให๎เห็นวําผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการ ใน

ปัจจุบันต๎องมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข๎ามาเกี่ยวข๎องในการท างาน  
2.  มีการแยกกลุํมอาชีพเลขานุการทั่วไปกับเลขานุการด๎านการบริหารที่ได๎จัดประเภท

อาชีพไว๎ในหมวดใหญํ 3 เนื่องจากการใช๎ทักษะในการท างานมีความแตกตํางกัน 
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3.  มีรหัสอาชีพผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับงานธุรการด๎านบุคลากรเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของตลาดแรงงาน ได๎แกํ 

หมูํ 422 พนักงานให๎บริการข๎อมูลขําวสารแกํลูกค๎า เป็นกลุํมอาชีพที่ให๎บริการด๎านข๎อมูล
ขําวสารแกํลูกค๎ารวมถึงบริการเกี่ยวกับการทํองเที่ยว  จากเดิมที่เคยมีเพียง 3 รหัสอาชีพใน  ISCO - 
1988 เพ่ิมข้ึนเป็น 8 รหัสอาชีพใน ISCO - 2008  

41 พนักงานทั่วไป และพนักงานพิมพ์ 
 411 พนักงานส านักงานทั่วไป  
412 เลขานุการ (ท่ัวไป) 
413 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานพิมพ์ 

42 พนักงานบริการลูกค๎า 
 421 พนักงานประจ าเคาเตอร์ พนักงานเก็บเงิน และพนักงานที่เก่ียวข๎อง 
 422 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านข๎อมูลลูกค๎า 

43 พนักงานบันทึกรายการตัวเลขและรายการวัสดุ 
431 พนักงานบันทึกรายการตัวเลข 
432 พนักงานบันทึกรายการวัสดุและขนสํง 

44 พนักงานส านักงานด๎านอ่ืนๆ 
441 พนักงานส านักงานด๎านอ่ืนๆ 

หมวดใหญ่   5  ผู้ปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและการขาย 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการสํวนบุคคลและการป้องกันภัยที่เกี่ยวข๎องกับการเดินทาง   

การดูแลท าความสะอาดบ๎านและอาคาร การจัดเตรียมและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแล
สํวนบุคคล  และการบริการป้องกันอัคคีภัยและการกระท าผิดกฎหมาย หรือการสาธิตสินค๎าและขาย
สินค๎าในร๎านขายสํงหรือขายปลีกและในสถานประกอบการที่คล๎ายกัน รวมถึงตามแผงลอยและตลาด   

51 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการสํวนบุคคล 
511 พนักงานประจ ายานพาหนะ และมัคคุเทศก ์
512 พํอครัว 
 513 พนักงานเสิร์ฟ และพนักงานผสมเครื่องดื่ม 
 514 ชํางตัดผม ชํางเสริมสวย และผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
 515 หัวหน๎างานด๎านความเรียบร๎อยของอาคารสถานที่และหัวหน๎างานแมํบ๎าน 
 516 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการสํวนบุคคลอ่ืนๆ 

52 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการขาย  
 521 ผู๎จ าหนํายสินค๎าตามถนนและตลาด 
 522 ผู๎จ าหนํายสินค๎าในร๎านค๎า 
 523 พนักงานเก็บเงินและพนักงานขายตั๋ว 
 524 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการขายอื่นๆ  

 ทั้งนี้มีการปรับปรุงใหมํเนื่องจาก 
หมูํ 523 พนักงานแคชเชียร์และเสมียนขายตั๋ว ได๎มีการย๎ายหัส 4211 ใน ISCO- 

1988 มาอยูํใน ISCO - 2008 เนื่องจากการท างานต๎องใช๎ทักษะอาชีพที่ใกล๎เคียงกับการจ าหนํายสินค๎า 
และมีการแตกรหัสอาชีพผู๎จ าหนํายสินค๎ามากขึ้น มีทั้งการจ าหนํายสินค๎าตามแผงลอยและตลาด ตาม
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ถนน ตามบ๎าน และทางโทรศัพท์ ซึ่งจากเดิมเคยจัดประเภทอาชีพไว๎ในหมวดใหญํ 9 ใน  ISCO - 1988 
มารวมไว๎ในรหัส 52 ด๎วย ดังนี้  

53 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการดูแลสํวนบุคคล 
 531 พนักงานดูแลเด็กและครูผู๎ชํวย 
532 พนักงานดูแลสํวนบุคคลด๎านสุขภาพ  

54 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการป้องกันภัย  
541 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการป้องกันภัย 

หมวดใหญ่  6 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด้านการเกษตร ประมง และป่าไม้    
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชไรํ หรือไม๎ยืนต๎น และไม๎ผล  เก็บผลไม๎

ป่าและพืชป่า เพาะพันธุ์ เลี้ยง หรือลําสัตว์ ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได๎จากการเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูก อนุรักษ์ และ
ใช๎ประโยชน์จากป่า เพาะเลี้ยงหรือจับปลา และเพาะพันธุ์หรือเก็บสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ในน้ า เพ่ือน ามาเป็น
อาหาร ที่พักอาศัย และรายได๎ส าหรับตัวเองและสมาชิกในครัวเรือน  

61 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตรเพ่ือการค๎าขาย 
 611 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเพาะปลูกพืชไรํ 
 612 ผู๎เลี้ยงสัตว ์
613 ผู๎ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน 

62 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านป่าไม๎ ประมง และลําสัตว์เพ่ือการค๎าขาย.  
621 ผู๎ท างานด๎านการป่าไม๎และผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
622 ผู๎ท างานด๎านการประมง การลําสัตว์และดักจับสัตว์ตําง ๆ   

63 ผู๎ท างานด๎านการเพาะปลูก ประมง ลําสัตว์ และเก็บหาของป่าเพ่ือการด ารงชีพ 
631 เกษตรกรที่ปลูกพืชเพ่ือการด ารงชีพ 
632 เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือการด ารงชีพ 
633 เกษตรกรที่ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานเพื่อการด ารงชีพ 
 634 ชาวประมง นักลําสัตว์ นักดักสัตว์ และคนเก็บหาของป่าเพ่ือการด ารงชีพ 

  หมวดใหญ่  7 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติงานโดยใช๎ความรู๎และทักษะเฉพาะทางด๎านการกํอสร๎างและบ ารุงรักษาอาคาร ขึ้น
รูปโลหะ  ท าโครงสร๎างโลหะ ติดตั้งเครื่องมือกล หรือท าการผลิต ปรับตั้ง บ ารุงรักษา และซํอมแซม
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ด าเนินการผลิตงานพิมพ์หรือแปรรูปอาหาร สิ่งทอ หรืองานไม๎ โลหะ 
และของอ่ืนๆ รวมถึงสินค๎าหัตถกรรม 

การปฏิบัติงานในหมวดใหญํนี้เกิดจากการท างานด๎วยมือ การใช๎เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด๎วย
แรงมือ และเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ือชํวยผํอนแรงและเวลาในการท างาน รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให๎ดียิ่งขึ้น  โดยผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีความเข๎าใจทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต รู๎จั กวัสดุและ
เครื่องมือที่ใช๎ รวมถึงลักษณะและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได๎    

71 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการกํอสร๎างอาคารและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง ยกเว๎น ชํางไฟฟ้า 
711 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับโครงอาคารและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง  
 712 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการตกแตํงอาคารและผู๎ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง  
 713 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับชํางทาสี, ชํางท าความสะอาดโครงสร๎างอาคารและ 

ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
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72 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับโลหะ, เครื่องจักรและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
721 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับชํางโลหะแผํนและชํางโครงสร๎างโลหะ, ชํางท าแบบ 

หลํอโลหะและชํางเชื่อม, และชํางที่เก่ียวข๎อง 
722 ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับชํางเหล็ก, ชํางท าเครื่องมือและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 
723 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับชํางเครื่องและซํอมบ ารุงเครื่องจักรกล 

73 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานหัตถกรรม และงานการพิมพ์ 
 731 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานหัตถกรรม 
 732 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการพิมพ์ 

74 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 741 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับชํางติดตั้งและชํางซํอมอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 742 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับชํางติดตั้งและซํอมบ ารุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ 

อุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม 
75 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการแปรรูปอาหาร, งานไม๎, เครื่องแตํงกายและงานที่ต๎องใช๎

ฝีมือ และผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง  
751 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการแปรรูปอาหารและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
752 ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการอัดน้ ายาและอบไม๎, การท าเฟอร์นิเจอร์ไม๎และ

ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
 753 ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับการตัดเย็บเครื่องแตํงกายและผู๎ปฏิบัติงานที่

เกี่ยวข๎อง 
 754 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ฝีมืออ่ืนๆและผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎อง 

หมวดใหญ่  8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และผู้ประกอบเครื่องจักร
และอุปกรณ ์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมและติดตามดูการท างานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช๎ใน
งานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ณ จุดที่เครื่องจักรท างานหรือโดยจากจุดอ่ืน ปฏิบัติงานด๎านการ
บังคับหรือขับเคลื่อนรถไฟ ยานยนต์ และเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดเคลื่อนที่ได๎ รวมถึงปฏิบัติงานด๎าน
การประกอบชิ้นสํวนอุปกรณ์ตามรายละเอียดคุณสมบัติหรือขั้นตอนที่ก าหนด 

การปฏิบัติงานในหมวดใหญํนี้ใช๎ประสบการณ์และความรู๎ความเข๎าใจในการท างานของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช๎ในงานอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม รวมถึงความสามารถในการดูแลจัดการ
ให๎เครื่องจักรท างานและสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

81 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดติดตั้งประจ าที่ 
811 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการท าเหมืองแรํและการแปรรูปแรํ 

 812 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปโลหะและการตกแตํงโลหะ 
813 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณใ์นการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีและผลิตภัณฑ์ 

การถํายภาพ 
 814 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง, พลาสติกและกระดาษ 
 815 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, ขนสัตว์ และหนังสัตว์ 
 816 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและผู๎ควบคุมเครื่องจักรผลิต 

ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข๎อง 
 817 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตไม๎และการผลิตกระดาษ 
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 818 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดติดตั้งประจ าที่อ่ืนๆ  
82 ผู๎ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

 821 ผู๎ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
83 ผู๎ขับยานยนต์และผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได๎ 

 831 พนักงานขับหัวรถจักร และผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 
 832 ผู๎ขับรถยนต์ ผู๎ขับรถตู๎และผู๎ขับรถจักรยานยนต์ 
 833 ผู๎ขับรถบรรทุกขนาดใหญํและผู๎ขับรถโดยสารประจ าทาง 
 834 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์เคลื่อนที่  

หมวดใหญ่   9 ผู้ประกอบอาชีพงานพื้นฐาน  
ปฏิบัติงานประจ าวันงํายๆ ที่ใช๎แรงกายเป็นหลัก หากมีการใช๎เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือ

ชนิดใช๎มือถือ เชํน ท าความสะอาด ชํวยงานในครัว รับ -สํงสินค๎าและเอกสาร ขนกระเป๋าเดินทางและ
สัมภาระ เก็บและคัดแยกขยะ ปฏิบัติงานงํายๆ ด๎านการเกษตร ประมง ลําสัตว์  บรรจุผลิตภัณฑ์ลงหีบ
หํอ รวมถึงให๎บริการตํางๆ ตามถนน   

ทัง้นี้มีการปรับปรุงใหมํเนื่องจาก 
เป็นอาชีพในกลุํม informal sector ซึ่งจัดประเภทอาชีพให๎มีความละเอียดของอาชีพจาก 

ISCO - 1988 มากขึ้น จากเดิมท่ีมี 3 หมวด ได๎แตกออกเป็น 6 หมวดยํอย ดังนี้ 
91 ผู๎ท าความสะอาดและผู๎ชํวย 

911 คนรับใช๎, ผู๎ท าความสะอาดในโรงแรมและส านักงาน 
 912 ผู๎ท าความสะอาดยานพาหนะ, ผู๎ท าความสะอาดกระจก, ผู๎ซัก–รีดเสื้อผ๎าด๎วยมือ 

และผู๎ท าความสะอาดอ่ืนๆ 
92 ผู๎ใช๎แรงงานด๎านการเกษตร ป่าไม๎ และการประมง 

 921 ผู๎ใช๎แรงงานด๎านการเกษตร ป่าไม๎ และการประมง    
93 ผู๎ใช๎แรงงานในเหมืองแรํ,  ผู๎ใช๎แรงงานด๎านกํอสร๎าง, ผู๎ใช๎แรงงานในอุตสาหกรรม 

การผลิตและผู๎ใช๎แรงงานขนสํง 
931 ผู๎ใช๎แรงงานในเหมืองและผู๎ใช๎แรงงานด๎านกํอสร๎าง 
932 ผู๎ใช๎แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิต 
933 ผู๎ใช๎แรงงานด๎านการขนสํงและผู๎ใช๎แรงงานในคลังสินค๎า 

94 ผู๎ชํวยประกอบอาหาร 
 941 ผู๎ชํวยประกอบอาหาร 

95 ผู๎ประกอบอาชีพด๎านการขายและบริการตามถนนและผู๎ประกอบอาชีพด๎านการขาย
และบริการที่เกี่ยวข๎อง 

951 ผู๎ประกอบอาชีพด๎านบริการตามถนนและผู๎ประกอบอาชีพด๎านบริการ 
ที่เก่ียวข๎อง 

952 ผู๎จ าหนํายสินค๎าตามถนน (ยกเว๎นอาหาร) 
96 ผู๎เก็บขยะและอาชีพงานพ้ืนฐานอื่นๆ 

 961 ผู๎เก็บขยะ 
 962 ผู๎ปฏิบัติงานอาชีพพ้ืนฐานอื่นๆ 
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หมวดใหญ่   0 กองก าลังทหารติดอาวุธ  
ปฏิบัติงานทุกอยํางที่เป็นงานของสมาชิกทหารต๎องปฏิบัติ โดยที่สมาชิกทหารคือ บุคคลที่

ท าหน๎าที่รับใช๎ชาติในกองทัพตํางๆ ทั้งนี้รวมถึงกองก าลังสนับสนุนตํางๆ ไมํวําจะโดยสมัครใจหรือจาก
การบังคับ  และบุคคลที่ไมํสามารถที่จะได๎รับการจ๎างงานจากพลเรือนโดยอิสระและอยูํภายใต๎
กฎระเบียบข๎อบังคับของกองทัพ รวมถึงสมาชิกทั่วไปในกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ และ
การบริการด๎านการทหารอ่ืนๆ รวมถึงทหารเกณฑ์ที่เข๎ารับการฝึกอบรมหรือเข๎ามาท าหน๎าที่เฉพาะใน
ชํวงเวลาอ่ืนๆ  

01 นายทหารชั้นสัญญาบัตรทุกเหลําทัพ 
011 นายทหารชั้นสัญญาบัตรทุกเหลําทัพ 

02 นายทหารชั้นประทวนทุกเหลําทัพ 
021 นายทหารชั้นประทวนทุกเหลําทัพ 

03 อาชีพทหารในเหลําทัพตํางๆ, ต าแหนํงอื่นๆ 
031 อาชีพทหารในเหลําทัพตํางๆ, ต าแหนํงอื่นๆ   

2. การเปลี่ยนแปลงใน ISCO 2008 และ TSCO ใหม่ ในระดับ 4 หลัก  
การจัดจ าแนกประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทยใหมํจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ระดับกลุํมอาชีพที่ชัดเจน ดังนี้ 
กลุํมอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางชัดเจนใน ISCO – 2008 
ผู๎จัดการ ข๎าราชการระดับอาวุโส และผู๎บัญญัติกฎหมาย  
หัวหน๎าคุมงาน (Supervisors) 
ผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการสุขภาพ  
ครู  
ผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ ความบันเทิง การออกแบบ และกีฬา  
วิศวกร  
ผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการเฉพาะด๎าน  
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพิมพ์   
ผู๎ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร 

ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย  
กลุํมอาชีพผู๎จัดการ (ยกเว๎นผู๎จัดการระดับสูงในบริษัทขนาดใหญํ)  มีการปรับเปลี่ยน

โครงสร๎างอาชีพใหมํ เน๎นการโดยให๎ความส าคัญกับหน๎าที่การงานที่รับผิดชอบมากกวําการให๎
ความส าคัญกบัประเภทอุตสาหกรรมของหนํวยงานที่สังกัด โดยไมํพิจารณาวําจะเป็นผู๎จัดการฝ่ายหรือ
แผนกในสถานประกอบการขนาดใหญํหรือขนาดเล็ก (ยกเว๎นผู๎จัดการด๎านการเกษตร) การปรับเปลี่ยน
โครงสร๎างอาชีพใหมํครั้งนี้ท าให๎การจัดประเภทอาชีพ “ผู๎จัดการ” ใน ISCO - 2008 ไมํมีความซับซ๎อน
เหมอืนกับ ISCO - 1988  

ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย  
11 ผู๎บริหารระดับสูง, ผู๎บัญญัติกฎหมายและข๎าราชการระดับอาวุโส 
12 ผู๎จัดการใหญํ, กรรมการ ด๎านการค๎าและการบริหาร  
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13 ผู๎จัดการด๎านการบริการพิเศษและการผลิต 
14 ผู๎จัดการด๎านการต๎อนรับ, การค๎าปลีกและผู๎จัดการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
ทั้งนี้มีการปรับปรุงโคลงสร๎างอาชีพใหมํ ได๎แกํ 
หมวดยํอย 11 ผู๎บริหารระดับสูง, ผู๎บัญญัติกฎหมายและข๎าราชการระดับอาวุโส เป็นผู๎

ที่มีความเป็นผู๎น าและบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญํ มีความซับซ๎อนและมีผู๎จัดการอยูํใต๎บังคับบัญชา 
หมวดยํอย 12 ผู๎จัดการใหญํ, กรรมการ ด๎านการค๎าและการบริหาร เป็นผู๎จัดการที่

ให๎บริการหรือสนับสนุนการท างานของหนํวยตํางๆ ภายในองค์กร ทั้งนี้อาจเป็นผู๎จัดการในหนํวยงาน
รัฐบาลหรือเอกชน บริษัทขนาดใหญํหรือขนาดเล็ก 

หมวดยํอย 13  ผู๎จัดการด๎านการบริการพิเศษและการผลิต ท าหน๎าที่ในการก ากับดูแล
การผลิตสินค๎าหรือบริการของหนํวยงาน ซึ่งควรจะมีความรู๎ทางวิชาการ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพในหมวดใหญํ 2 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ  

หมวดยํอย 14 ผู๎จัดการด๎านการต๎อนรับ, การค๎าปลีกและผู๎จัดการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง อาจ
ท างานทั้งในหนํวยงานขนาดใหญํและเล็ก แตํสํวนใหญํเป็นหนํวยงานขนาดเล็กที่ไมํคํอยมีจ านวน
ผู๎จัดการมากนัก และไมํใช๎ความรู๎วิชาการในระดับผู๎ประกอบวิชาชีพ  

ผู๎จัดการด๎านการเกษตร การป่าไม๎ และการประมง มีการเปลี่ยนแปลงดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงในหมวด ผู๎จัดการด๎านการเกษตร การป่าไม๎ และการประมง 

ISCO - 1988 ISCO - 2008 
1221  ผู จัดการฝายผลิตและด าเนินงานด าน
เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไมและการประมง 
 

1311 ผู๎จัดการด๎านการเกษตรและการป่าไม๎  
1312 ผู๎จัดการด๎านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและ  
           การประมง  

1311  ผูจดัการทั่วไปดานเกษตรกรรม  
การลาสัตว การปาไมและการประมง  
 

61 ผู๎ปฏิบัติ งานที่มีฝีมือด๎านการเกษตรเพ่ือ
 การค๎าขาย   
62 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการป่าไม๎  ประมง  
 และลําสัตว์เพ่ือการค๎าขาย 

ที่มา. International  Standard  Classification  of  Occupations  :  ISCO - 2008),  ILO 

 
หมายเหตุ 

อาชีพผู๎จัดการ ใน ISCO - 2008 เน๎นหน๎าที่ที่รับผิดชอบ ไมํเน๎นการเป็นผู๎จัดการใน
หนํวยงานขนาดใหญํหรือเล็ก ยกเว๎น ผู๎จัดการด๎านการเกษตร การป่าไม๎ และประมง ถ๎าเป็นผู๎จัดการใน
หนํวยงานขนาดใหญํมีสายการบังคับบัญชาผู๎จัดการตํางๆ ภายในหนํวยงานจะจัดประเภทอาชีพไว๎ในหมูํ
ยํอย 1311 และ 1312 

กรณี  ผู๎จัดการฟาร์มขนาดเล็ก จะจัดประเภทอาชีพไว๎ในหมวดยํอย 61 หรือ 62 ตาม
ชนิดของกิจกรรม เนื่องจากผู๎จัดการฟาร์มขนาดเล็ก ไมํคํอยได๎ใช๎ทักษะในการบริหารจัดการหนํวยงาน 
แตํใช๎ทักษะในการประกอบวิชาชีพด๎านการเกษตร การป่าไม๎ และประมง 

หัวหน้าคุมงาน (Supervisors)  
ISCO - 1988 ได๎จัดประเภทอาชีพ หัวหน๎าคุมงานไว๎ในที่เดียวกันกับคนงานที่ตนเอง

ควบคุมดูแล แตํในความเป็นจริง หัวหน๎าคุมงานมีหน๎าที่การงานที่ต๎องรับผิดชอบมากกวําคนงาน  
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ISCO - 2008 จึงได๎ปรับปรุงรหัสใหมํขึ้นในกลุํมอาชีพ “หัวหน๎าคุมงานหรือซุปเปอร์ไว
เซอร์” เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความแตกตํางของระดับการบริหารจัดการทั้ง 3 ระดับ ได๎แกํ ผู๎จัดการ 
หัวหน๎าคุมงาน และคนงาน 

หัวหน๎าคุมงาน (Supervisors)  ประกอบด๎วย 6 รหัสดังนี้  
3121 หัวหน๎างานเหมืองแรํ 
3122 หัวหน๎างานสายการผลิต 
3123 หัวหน๎างานกํอสร๎าง 
3341 หัวหน๎าส านักงาน 
5151 หัวหน๎างานดูแลความสะอาดและหัวหน๎างานแมํบ๎านในส านักงาน โรงแรม 

และอาคารอ่ืน ๆ 
5222 หัวหน๎าคุมงานในร๎านค๎า  

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ISCO - 1988 ได๎ประกาศใช๎มานานเกือบ 20 ปี ท าให๎รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ

คํอนข๎างล๎าสมัยส าหรับผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตสินค๎าหรือบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT)  

ISCO - 2008 ได๎ท าการปรับปรุงโดยการจัดท ารหัสอาชีพผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขึ้นใหมํ จะพบวํามีกลุํมอาชีพนี้จะมีมากขึ้นในหมวดใหญํ 2  
(ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ) และหมวดใหญํ 3 (เจ๎าหน๎าที่เทคนิคและผู๎ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับ
ด๎านตํางๆ) 

25 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
251 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น  

2511  นักวิเคราะห์ระบบ 
2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
2513 นักพัฒนาเว็บไซด์และมัลติมีเดีย 
2514 นักโปรแกรมประยุกต์ 
2519 นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่น ซึ่งมิได๎จัด

ประเภทไว๎ในที่อ่ืน 
252 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านฐานข๎อมูลและเครือขําย 

2521 นักออกแบบและดูแลระบบฐานข๎อมูล 
2522 ผู๎ดูแลระบบ 
2523 นักวางระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
2529  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านฐานข๎อมูลและเครือขําย ซึ่งมิได๎จัด

ประเภทไว๎ในที่อ่ืน 
35 ชํางเทคนิคด๎านสารสนเทศและการสื่อสาร 

351 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสารสนเทศและการสื่อสารและชํางเทคนิคที่ให๎
การชํวยเหลือผู๎ใช๎งานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3511 ชํางเทคนิคที่ปฏิบัติงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
3512 ชํางเทคนิคที่ให๎การชํวยเหลือผู๎ใช๎งานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3513 ชํางเทคนิคด๎านระบบและเครือขํายคอมพิวเตอร์ 
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3514 ชํางเทคนิคด๎านเว็บไซต์   
352 ชํางเทคนิคด๎านการติดตํอสื่อสารและชํางเทคนิคด๎านการกระจายเสียงและภาพ 

3521 ชํางเทคนิคด๎านการกระจายเสียงและภาพ 
3522 ชํางเทคนิควิศวกรรมการติดตํอสื่อสาร 

นอกจากรหัสอาชีพดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว ยังมีอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ICT) ในกลุํมอาชีพอ่ืนๆ อีกดังนี้ 

1330 ผู๎จัดการด๎านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  
2153 วิศวกรการสื่อสารโทรคมนาคม 
2166 นักออกแบบเรขศิลป์และออกแบบสื่อดิจิตอล 
2356 ผู๎ฝึกสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2434 พนักงานขายด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7422 ชํางติดตั้งและซํอมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ      

การสื่อสาร 

ผู้ประกอบวิชาชพีด้านสุขภาพ  
ISCO - 2008 มีการปรับปรุงรหัสอาชีพ และให๎ค าอธิบายอาชีพเก่ียวกับบริการสุขภาพ

ให๎มีรายละเอียดมากขึ้นเพ่ือที่จะน ามาใช๎ในการจัดท ารายงานเกี่ยวกับก าลังแรงงานด๎านบริการสุขภาพ
ให๎กับองค์การอนามัยโลก (WHO) 

อาชีพเกี่ยวกับบริการสุขภาพ สํวนใหญํจัดประเภทอาชีพไว๎ในหมวดยํอย 22           
(ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ) และหมวดยํอย 32 (ผู๎ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข๎องกับด๎านสุขภาพ)  

22 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ 
221 แพทย ์

2211 แพทย์ทั่วไป 
2212 แพทย์เฉพาะทาง 

222 พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ 
2221 พยาบาลวิชาชีพ 
2222 ผดุงครรภ์ 

223 แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 
2230 แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 

224 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการแพทย์ 
2240 ผู๎ปฏิบัติงานด๎านการแพทย์ 

225 สัตวแพทย ์
2250 สัตวแพทย์ 

226 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพอ่ืนๆ 
2261 ทันตแพทย์ 
2262 เภสัชกร 
2263 นักอาชีวอนามัย, นักอนามัยสิ่งแวดล๎อมและนักสุขศาสตร์ 
2264 นักกายภาพบ าบัด 
2265 นักโภชนาการและผู๎ให๎ค าปรึกษาเก่ียวกับอาหารเพื่อสุขภาพ 
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2266 นักโสตสัมผัสวิทยาและนักแก๎ไขการพูด 
2267 ผู๎ตรวจตาและสายตา และนักทัศนมาตร  
2269 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านสุขภาพ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

32 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพ 
321 ชํางเทคนิคเก่ียวกับการแพทย์และเภสัชกรรม 

3211 ชํางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องมือการสร๎างภาพทางการแพทย์และ
เครื่องมือการบ าบัดโรค 

3212 ชํางเทคนิคประจ าห๎องปฏิบัติการพยาธิวิทยาและชํางเทคนิค
ประจ าห๎องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

3213 ชํางเทคนิคและผู๎ชํวยด๎านเภสัชกรรม 
3214 ชํางเทคนิคทางการแพทย์และชํางเทคนิคทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

(ฟันปลอม)  
322 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

3221 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการพยาบาล 
3222 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการผดุงครรภ์ 

323 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 
3230 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก 

324 ชํางเทคนิคและผู๎ชํวยสัตวแพทย์ 
3240 ชํางเทคนิคและผู๎ชํวยสัตวแพทย ์

325 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับสุขภาพอ่ืนๆ 
3251 ผู๎ชํวยทันตกรรมและผู๎ชํวยนักบ าบัดโรค 
3252 ชํางเทคนิคเก่ียวกับเวชระเบียนและสารสนเทศสุขภาพ 
3253 ผู๎ที่ท างานด๎านสุขภาพชุมชน 
3254 ชํางประกอบแวํนตา 
3255 ชํางเทคนิคหรือผู๎ชํวยด๎านกายภาพบ าบัด 
3256 ผู๎ชํวยแพทย์  
3257 ผู๎ชํวยผู๎ตรวจสอบหรือผู๎ชํวยด๎านอาชีวอนามัยและอนามัย

สิ่งแวดล๎อม  
3258 ผู๎ปฏิบัติงานในรถพยาบาล 
3259 ผู๎ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข๎องกับสุขภาพอ่ืนๆ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่

อ่ืน 
53 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการดูแลสํวนบุคคล 

531 พนักงานดูแลเด็กและครูผู๎ชํวย 
5311 พนักงานดูแลเด็ก 
5312 ครูผู๎ชํวย 

532 พนักงานดูแลสํวนบุคคลด๎านสุขภาพ  
5321 ผู๎ชํวยงานดูแลสุขภาพ  
5322 พนักงานดูแลสุขภาพตามบ๎าน 
5329 พนักงานดูแลสํวนบุคคลด๎านสุขภาพ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 
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นอกจากหมวดยํอย 22, 32 และ 53 ผู๎ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับบริการสุขภาพ ยังมี
รหัสอาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องอีก 3 รหัสที่จัดอยูํในกลุํมผู๎ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับบริการสุขภาพ ดังนี้ 

1342 ผู๎จัดการด๎านดูแลสุขภาพ 
1343 ผู๎จัดการด๎านดูแลผู๎สูงอายุ 
3344 เลขานุการทางการแพทย์ 

ISCO - 2008 ได๎มีการปรับปรุงรหัสอาชีพกลุํมผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบริการสุขภาพ
เพ่ิมข้ึนอีกดังนี้ 

1. มีการแยกกลุํมอาชีพแพทย์ทั่วไปและกลุํมอาชีพแพทย์เฉพาะทางออกอยํางชัดเจน  
2. มีการแยกกลุํมอาชีพพยาบาลและกลุํมอาชีพผดุงครรภ์ทั้งที่เกี่ยวกับวิชาชีพและผู๎

ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข๎อง โดยการแยกไมํได๎พิจารณาจากวุฒิการศึกษา แตํพิจารณาจากหน๎าที่ที่
รับผิดชอบ  

3. มีการย๎ายกลุํมอาชีพผู๎ชํวยแพทย์จากที่จัดประเภทอาชีพไว๎ในรหัสอาชีพ 3221 ใน  
ISCO–1988 มาจัดประเภทอาชีพไว๎ใน หมวดใหญํ 2 (ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ) และหมูํ 224  
เนื่องจากการมีหน๎าที่ต๎องรับผิดชอบใกล๎เคียงกับแพทย์ 

 สัตว์แพทย์ รวมถึงผู๎ชํวยและผู๎ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับสัตวแพทย์ จัดประเภท
อาชีพไว๎กลุํมอาชีพเดียวกันกับบริการสุขภาพมนุษย์ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะการท างานและความรู๎ที่ใช๎มี
ความใกล๎เคียงกัน  

ข้อแตกต่างระหว่าง ISCO - 1988 กับ ISCO - 2008 กลุ่มอาชีพผู้ประกอบ
วิชาชีพด้านบริการสุขภาพและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านบริการสุขภาพ มีดังนี้ 

1. เจ๎าหน๎าที่ประจ ารถพยาบาลย๎ายมาจาก หมวดใหญํ 5 (พนักงานบริการและพนักงาน
ขายในร๎านค๎าและตลาด) น ามาไว๎ในหมวดยํอย 32 (ผู๎ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับด๎านบริการสุขภาพ) 
และได๎น าแพทย์ฉุกเฉินมาไว๎ด๎วยกันเนื่องจากมีหน๎าที่การงานที่รับผิดชอบคล๎ายคลึงกัน  

2. เจ๎าหน๎าที่เทคนิคด๎านอุปกรณ์การแพทย์เทียมและฟันเทียม ย๎ายมาจากหมวดใหญํ 7 
(ผู๎ปฏิบัติงานในธุรกิจด๎านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข๎อง) น ามาไว๎ในหมวดยํอย 32          
(ผู๎ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข๎องกับด๎านสุขภาพ)  

3. แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก ปัจจุบันอาชีพนี้ได๎ถูกบรรจุเป็นหลักสูตรหนึ่ง
ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (Skill Level 4) ไมํแตกตํางจากการศึกษาด๎านการแพทย์สมัยใหมํ จึง
ท าให๎เกิดรหัสอาชีพใหมํ 2230 (แพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก) และ 3230 (ผู๎ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข๎องกับแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก) เดิม ISCO - 1988 จัดประเภทอาชีพไว๎ในหมูํ 324 
(ผู๎รักษาโรคด๎วยยาแผนโบราณและผู๎รักษาโรคด๎วยความเชื่อถือศรัทธา) 

ครู/อาจารย์  
ISCO - 1988 กลุํมอาชีพครูระดับประถมศึกษาและกํอนประถมศึกษา จัดประเภทอาชีพไว๎ 

3 กลุํมอาชีพ คือ หมูํ 233 (ผู๎ประกอบวิชาชีพดานการสอนระดับประถมศึกษาและกอนประถมศึกษา) 
และหมูํ 331 (ผู๎ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับประถมศึกษา)  และ 332  (ผู๎ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวของกับการสอนระดับกอนประถมศึกษา) ตามวุฒิการศึกษา  ซึ่งไมํสอดคล๎องกับการจัด
ประเภทอาชีพ  ISCO - 2008 พิจารณาวําครู ในปัจจุบันต๎องส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
ปฏิบัติงานในหน๎าที่รับผิดชอบที่ใกล๎เคียงกันจึงจัดประเภทอาชีพไว๎ด๎วยกันในหมวดใหญํ 2 (ผู๎ประกอบ
วิชาชีพด๎านตํางๆ) 
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23 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอน 
231 อาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

2310 อาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 
232 อาจารย์อาชีวศึกษา 

2320 อาจารย์อาชีวศึกษา 
233 อาจารย์มัธยมศึกษา 

2330 อาจารย์มัธยมศึกษา 
234 ครูประถมศึกษาและครูอนุบาล 

2341 ครูประถมศึกษา 
2342 ครูอนุบาล 

235 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอนอ่ืนๆ  
2351 อาจารย์สอนการศึกษาด๎วยวิธีพิเศษ 
2352 ครูสอนเด็กพิเศษ 
2353 ครูสอนภาษาอ่ืนๆ 
2354 ครูสอนดนตรีอื่นๆ 
2355 ครูสอนศิลปะอ่ืนๆ 
2356 ผู๎ฝึกสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2359 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการสอน ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับศิลปะ ความบันเทิง การออกแบบ และกีฬา  
เนื่องจากนักดนตรีและนักเต๎น แบํงเป็น 2 ระดับขึ้นอยูํกับดนตรีหรือการเต๎นที่แสดงมี

ความเป็นดนตรีคลาสิกมากหรือน๎อยกวํากันท าให๎ไมํสะท๎อนถึงความต๎องการของอุตสาหกรรมความ
บันเทิงในยุคปัจจุบัน ISCO - 2008 จึงได๎ท าการปรับโครงสร๎างอาชีพใหมํ ดังนี้ 

1. เกิดหมูํใหมํขึ้น ได๎แกํ 216 (สถาปนิก  นักวางผังเมือง  นักส ารวจ  และนักออกแบบ)  
2. เกิดการรวมอาชีพรหัส 245 และ 347 เข๎าด๎วยกัน  
3. เกิดหมูํใหมํขึ้น ได๎แกํ 264 (นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และนักภาษาศาสตร์) เพ่ือท า

การแยกกลุํมอาชีพเกี่ยวกับนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ลําม นักแปล และนักภาษาศาสตร์อ่ืนๆ ออกให๎
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4. ยังคงรหัสอาชีพของกลุํมอาชีพผู๎ท างานด๎านศิลปะ หมูํ 265 (ผู๎สร๎างสรรค์งานศิลปะ
และศิลปินการแสดง) แตํมีการแตกรหัสอาชีพในรายละเอียดให๎ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  

5. น ารหัสอาชีพ 3471 (มัณฑนากรและนักออกแบบเชิงพาณิชย์) ใน ISCO - 1988 แตก
ออกเป็น 3 รหัสอาชีพใน ISCO - 2008 ได๎แกํ 

 2163  นักออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องแตํงกาย  
 2166  นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม (multimedia)  
3432  นักออกแบบตกแตํงภายในและมัณฑนากร 

6. เกิดกลุํมอาชีพใหมํขึ้น ได๎แกํ 3423 (ผู๎ฝึกสอนและผู๎ดูแลโปรแกรมการสร๎างสมรรถภาพ
ของรํางกายและการนันทนาการ) 

7. เกิดหมูํใหมํขึ้น ได๎แกํ 343 (ผู๎ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข๎องกับด๎านศิลปะ วัฒนธรรม และ
การประกอบอาหาร) 
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วิศวกร  
กลุํมอาชีพวิศวกรมีการปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพ ดังนี้ 
1. เกิดกลุํมอาชีพใหมํขึ้น ได๎แกํ 2141 (วิศวกรอุตสาหการและการผลิต) และ 2143 

(วิศวกรสิ่งแวดล๎อม) 
2. เกิดหมูํใหมํขึ้น ได๎แกํ 215 (วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า) ประกอบด๎วย 3 รหัสอาชีพ  

 2151 วิศวกรไฟฟ้า 
 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์  
 2153 วิศวกรโทรคมนาคม 

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการเฉพาะด้าน  
ISCO - 2008 ได๎จัดกลุํมอาชีพขึ้นใหมํ โดยเพ่ิมไว๎ในหมวดใหญํ 1, 2 และ 3 เพ่ือจัด

ประเภทอาชีพที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับการพัฒนา จัดท า ด าเนินงาน และบริหารจัดการด๎านนโยบายและการ
บริหารงานทั้งของภาครัฐและเอกชน  

121 ผู๎จัดการด๎านการบริหารและการบริการทางธุรกิจ 
1211 ผู๎จัดการด๎านการเงิน 
1212 ผู๎จัดการด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
1213 ผู๎จัดการด๎านแผนงานและนโยบาย 
1219 ผู๎จัดการด๎านการบริหารและการบริการทางธุรกิจ ซึ่งมิได๎จัดประเภทไว๎ในที่อ่ืน 

122 ผู๎จัดการด๎านการพัฒนา, การตลาดและการขาย 
1221 ผู๎จัดการด๎านการการตลาดและการขาย 
1222 ผู๎จัดการด๎านการโฆษณาและการสัมพันธ์ 
1223 ผู๎จัดการด๎านวิจัยและพัฒนา 

242 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านการบริหาร 
2421 นักวิเคราะห์และการจัดการองค์กร 
2422 นักบริหารจัดการนโยบาย 
2423 นักบริหารบุคลากรและนักแนะแนวอาชีพ  
2424 นักฝึกอบรมและพัฒนาทีมงาน    

334 เลขานุการด๎านการบริหารและเลขานุการเฉพาะด๎าน  
3341 หัวหน๎าส านักงาน 
3342 เลขานุการด๎านกฎหมาย 
3343 เลขานุการด๎านการบริหารและเลขานุการผู๎บริหารระดับสูง 
3344 เลขานุการทางการแพทย์ 

ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพิมพ์  
ISCO - 2008 ถือวําผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการพิมพ์ต๎องมีความทันสมัยตํอเทคโนโลยี

การพิมพ์ที่พัฒนาไปอยํางรวดเร็วในยุคปัจจุบัน จึงปรับเปลี่ยนโครงสร๎างอาชีพให๎สอดคล๎องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบัน 

732 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการพิมพ์ 
7321 ชํางด๎านเทคนิคกํอนการพิมพ์ 
7322 ชํางพิมพ์ 
7323 ชํางตกแตํงงานพิมพ์และเข๎าเลํม 
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ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ และผู้ประกอบเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
กลุํมอาชีพผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และผู๎ประกอบเครื่องจักรและอุปกรณ์มีการ

ปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพ ดังนี้ 
1. กลุํมอาชีพเกี่ยวกับผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และผู๎ประกอบเครื่องจักรและ

อุปกรณ์มีความจ าเป็นต๎องมีการปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใน
กระบวนการผลิต จากเดิมควบคุมเครื่องจักรโดยตรงเปลี่ยนมาเป็นควบคุมเครื่องจักรผํานแผงควบคุม
ศูนย์กลางหรือแผงคอนโซล 

2. เกิดหมูํใหมํขึ้น ได๎แกํ 313 (ชํางเทคนิคควบคุมกระบวนการ) ย๎ายมาจากหมวดใหญํ 8 
ใน ISCO - 1988 เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต๎องใช๎ทักษะสูงกวําที่จัดประเภทอาชีพไว๎ในหมวดใหญํ 8  ดัง
ตารางที่ 6 

3. ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงในหมวดยํอยผู๎ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร 
ISCO - 1988 ISCO - 2008 

81 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน 
 

81 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร 
 

82 ผูปฏิบัติการเครื่องจักรและ  
 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 

82 ผูปฏิบัติงานดานการประกอบ 
 

ที่มา. International  Standard  Classification  of  Occupations  :  ISCO-2008),  ILO 

 
มีหมูํใหมํเกิดขึ้น คือ 313 (ชํางเทคนิคควบคุมกระบวนการ) ย๎ายมาจากหมวดใหญํ 8 ใน 

ISCO-88 เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต๎องใช๎ทักษะความรู๎ที่สูงกวําที่จะจัดประเภทไว๎ในหมวดใหญํ 8 

แนวทางการลงรหัสอาชีพเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลด้านอาชีพที่
เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ี 

ผู๎บริหาร เจ๎าของกิจการ ผู๎จัดการ หัวหน๎าคุมงาน/ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
นักวิชาการ  ผู๎ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 
ครู  อาจารย์  
เลขานุการ เสมียน บัญชี  
คนขายสินค๎า อาหาร เครื่องดื่ม  
เกษตรกร ชาวประมง  
ชํางฝีมือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต 
คนงานกํอสร๎าง คนขับรถ พนักงานนวด คนงานท าความสะอาด รับจ๎าง  
ทหาร ต ารวจ อาสาสมัคร   

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ หัวหน้าคุมงาน/ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีผู๎บริหาร / เจ๎าของกิจการ แยกเป็น  

1.1 บริหารดูแลกิจการเป็นหลัก บวกด๎วย มีต าแหนํง หรือไมํมีต าแหนํง (ระบุให๎
ชัดเจน) 

1.2 ทั้งบริหารและรํวมปฏิบัติงาน บวกด๎วย งานที่ปฏิบัติจริง (ระบุให๎ชัดเจน) 
2. กรณีผู๎จัดการ บวกด๎วย งานที่รับผิกชอบ    
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3. กรณีหัวหน๎าคุมงาน/ซุปเปอร์ไวเซอร์ บวกด๎วย หน๎าที่ที่รับผิดชอบ (ระบุให๎
ชัดเจน)   

4. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 1 

รูปภาพที่ 1 การลงรหัสอาชีพหมวดผู๎บริหาร เจ๎าของกิจการ ผู๎จัดการ หัวหน๎าคุมงาน/ซุปเปอร์ไวเซอร์ 
 

 
 

นักวิชาการ  ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีนักวิชาการ บวกด๎วย สาขางานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน) 
2. กรณีท่ีปรึกษา บวกด๎วย สาขาที่ให๎ค าปรึกษา (ระบุให๎ชัดเจน)    
3. กรณีพยาบาลผดุงครรภ์ (ระบุให๎ชัดเจน) 
4. กรณีแพทย์ (ระบุให๎ชัดเจน) 
5. กรณีวิศวกร แยกเป็น 

5.1 ผู๎ประกอบวิชาชีพ  บวกด๎วย สาขางานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน) 
5.2 ชํางเทคนิค (ระบุให๎ชัดเจน) 

6. กรณีนักวิทยาศาสตร์ บวกด๎วย สาขางานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน)  
7. คอมพิวเตอร์และ ICT แยกเป็น 

7.1 เชี่ยวชาญเฉพาะด๎าน บวกด๎วย หน๎าที่ที่รับผิดชอบ (ระบุให๎ชัดเจน)  
7.2 ชํางเทคนิค (ระบุให๎ชัดเจน)  

8. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 2 
 
 
 



32 

 

รูปภาพที่ 2 การลงรหัสอาชีพหมวดนักวิชาการ  ผู๎ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 

 
ครู  อาจารย์  
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีสอนนักเรียน / นักศึกษาปกติ แยกเป็น 

1.1 ในระบบการศึกษา บวกด๎วย ระดับชั้นสูงสุดที่สอน (ระบุให๎ชัดเจน) 
1.2 นอกระบบการศึกษา บวกด๎วย ประเภทโรงเรียนที่สอน (ระบุให๎ชัดเจน)  

2. สอนเด็กพิเศษ (ระบุให๎ชัดเจน) 
3. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 3 
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รูปภาพที่ 3 การลงรหัสอาชีพหมวดครู  อาจารย์ 

 
เลขานุการ เสมียน บัญชี  
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีเลขานุการ บวกด๎วย ประเภทงานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน)  
2. กรณีเสมียน/ธุรการ/เจ๎าหน๎าที่งานเอกสาร (ระบุให๎ชัดเจน)  
3. กรณีด๎านบัญชี (ระบุให๎ชัดเจน) 
4. ระบุประเภทอาชีพ ตามรูปภาพที่ 4 

 
รูปภาพที่ 4 การลงรหัสอาชีพหมวดเลขานุการ เสมียน บัญชี 

 

คนขายสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม 

แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีขายอาหารเครื่องดื่มพร๎อมบริโภค แยกเป็น 

1.1 เป็นคนท าหรือปรุงเอง (ระบุให๎ชัดเจน)  
1.2 ท าหน๎าที่อ่ืน บวกด๎วย หน๎าที่ที่รับผิดชอบ (ระบุให๎ชัดเจน)  

2. กรณีขายสินค๎าอ่ืนๆ แยกเป็น 
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2.1 คนขายของ/พนักงานขายสินค๎าทั่วไป  
2.2 พนักงานชํวยขายสินค๎า 
2.3 พนักงานตัวแทนจ าหนํายสินค๎า/บริการ บวกด๎วย ชนิดสินค๎า/บริการ  (ระบุ

ให๎ชัดเจน) 
3. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 5 

รูปภาพที่ 5 การลงรหัสอาชีพหมวดคนขายสินค๎า อาหาร เครื่องดื่ม 
 

 

 
เกษตรกร ชาวประมง  
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีแบบยังชีพเพ่ือบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก  (ระบุให๎ชัดเจน)  
2. กรณีเชิงธุรกิจ แยกเป็น 

2.1 ปลูกพืช/ท าสวน/ท าไรํ  บวกด๎วย ชนิดพืช (ระบุให๎ชัดเจน) 
2.2 เลี้ยงสัตว์/ท าฟาร์ม บวกด๎วย ชนิดสัตว์ (ระบุให๎ชัดเจน) 
2.3 ประมง (ระบุให๎ชัดเจน) 

3. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 6 
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รูปภาพที่ 6 การลงรหัสอาชีพหมวดเกษตรกร ชาวประมง 

 
 
ช่างฝีมือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต 
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีชํางฝีมือ บวกด๎วย ชนิดของงานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน)  
2. กรณีพนักงานควบคุมเครื่องจักร ให๎บันทึก “พนักงาน + เครื่องจักร” (ระบุให๎

ชัดเจน) 
3. กรณีชํางเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิต บวกด๎วย ประเภทโรงงาน (ระบุให๎

ชัดเจน) 
4. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

รูปภาพที่ 7 การลงรหัสอาชีพหมวดชํางฝีมือ พนักงานควบคุมเครื่องจักร พนักงานควบคุมกระบวนการผลิต 
 

 
คนงานก่อสร้าง คนขับรถ พนักงานนวด คนงานท าความสะอาด รับจ้าง  
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีคนขับรถ บวกด๎วย ประเภทที่ขับขี่ (ระบุให๎ชัดเจน)  
2. กรณีพนักงานนวด (ระบุให๎ชัดเจน) 
3. กรณีรับจ๎าง บวกด๎วย ชนิดของงานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน) 
4. กรณคีนงานกํอสร๎าง แยกเป็น 
5. ชํางฝีมือ บวกด๎วย ชนิดของงานที่ท า (ระบุให๎ชัดเจน) 
6. กรรมการกํอสร๎าง (ระบุให๎ชัดเจน) 
7. กรณีคนงานท าความสะอาด แยกเป็น 
8. ท าความสะอาดโดยรวมทั้งอาคาร (ระบุให๎ชัดเจน) 
9. ท าความสะอาดเฉพาะด๎าน (ระบุให๎ชัดเจน) 
10. ระบุอาชีพ ตามรูปภาพที่ 8 
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รูปภาพที่ 8 การลงรหัสอาชีพหมวดคนงานกํอสร๎าง คนขับรถ พนักงานนวด คนงานท าความสะอาด 
รับจ๎าง 

 

 

 

ทหาร ต ารวจ อาสาสมัคร 
แนวทางการบันทึกเพื่อการลงรหัสอาชีพ มีดังนี ้ 
1. กรณีทหาร ให๎บันทึก “ยศ” (ระบุให๎ชัดเจน)  
2. กรณีอาสาสมัคร บวกด๎วย หน๎าที่ที่รับผิดชอบ (ระบุให๎ชัดเจน) 
3. กรณตี ารวจ บวกด๎วย หน๎าที่ที่รับผิดชอบ (ระบุให๎ชัดเจน)  
4. ระบุประเภทอาชีพ ตามรูปภาพที่ 9 
 

รูปภาพที่ 9 การลงรหัสอาชีพหมวดทหาร ต ารวจ อาสาสมัคร 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทมาตรฐานสากล ระหว่าง ISCO – 1988 
 (ซึ่งประเทศไทยจัดท าเป็นฉบับ ปี 2544 ) และ ISCO – 2008 (อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุง) 
มีดังนี ้

(1) การปรับโครงสร๎างอาชีพในสํวนของอาชีพเกี่ยวกับ “ผู๎จัดการ” ระหวําง
ผู๎จัดการบริษัทในหมวด 12 กับผู๎จัดการทั่วไปในหมวด 13 

(2) การปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพในด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(3) การปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพและยกระดับผู๎ประกอบอาชีพการบริการด๎าน

สุขภาพให๎ละเอียดและสามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการท ารายงานข๎อมูลด๎านสุขภาพระหวํางประเทศ 
(4) การปรับปรุงโครงสร๎างอาชีพผู๎ประกอบอาชีพเกี่ยวกับผู๎ปฏิบัติงานในส านักงาน

เพ่ือสะท๎อนให๎เห็นถึงผลกระทบจาก ICT ที่มีตํออาชีพเกี่ยวกับการธุรการมากขึ้น  
(5) การจัดท าค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพการเกษตรให๎ชัดเจนขึ้น 
(6) การจัดท าค าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข๎องกับข๎อมูลขําวสาร

และงานบริการลูกค๎า รวมถึงด๎านการทํองเที่ยว 
(7) การจัดกลุํมอาชีพเกี่ยวกับเจ๎าหน๎าที่ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให๎ถูกต๎อง 
(8) การขยายขอบเขตอาชีพในภาค Informal Sector ที่จัดประเภทไว๎ในหมวดใหญํ 

9 (ผู๎ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน) ให๎มากขึ้น 
การเปลี่ยนแปลงหลักระหวําง ISCO - 1988 และ ISCO - 2008 ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 จ านวนกลุํมอาชีพในแตํละระดับระหวําง ISCO - 2008 กับ ISCO – 1988 
หมวดใหญํ หมวดยํอย หมูํ หนํวย 

1 ผู๎จัดการ    4 (3) 11 (8) 30(33)  
2 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ 6 (4) 27(18) 92(55) 
3 นักเทคนิค ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 5 (4) 21(21) 84(73) 
4 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานธุรการ 4 (2) 8 (7) 29(23)  
5 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการและการขาย 4 (2) 13 (9) 40(23) 
6 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตร ประมง และป่าไม๎ 2 (2) 6 (6) 15(17) 
7 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ฝีมือ 5 (4) 14(16) 66(70) 
8 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู๎ปฏิบัติงาน  
   ด๎านการประกอบ 

3 (3) 14(20) 44(70) 

9 ผู๎ประกอบอาชีพพ้ืนฐาน 6 (3) 11(10) 33(25) 
0 ผู๎ประกอบอาชีพทหาร ต ารวจในเหลําทัพตํางๆ 3 (1) 3(1)   3 (1)  
รวม  43 (28) 130(116) 436(390)  
*หมายเหตุ ISCO - 2008  (ISCO - 1988)     
ที่มา. International Standard Classification of Occupations : ISCO-2008), ILO 
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เกณฑ์การจัดแบํงระดับการศึกษาตามการจ าแนกประเภทอาชีพที่ใช๎ประกอบการ การจัดกลุํม   มีดังนี ้
หมวดใหญํ หมวดยํอย หมูํ หนํวย ระดับทักษะ 

/การศึกษา 
1  ผู๎บัญญัติกฎหมาย  ข๎าราชการระดับอาวุโส  ผู๎จัดการ 3 8 33 - 
2  ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตําง ๆ 4 18 55 4 
3  ชํางเทคนิคสาขาตําง ๆ  และผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 4 21 73 3 
4  เสมียน , เจ๎าหน๎าที่ 2 7 24 2 
5  พนักงานบริการ  พนักงานขายในร๎านค๎า  และตลาด 2 9 23 2 
6  ผู๎ปฏิบัติงานมีฝีมือด๎านการเกษตรและประมง 2 6 17 2 
7  ผู๎ปฏิบัติงานมีฝีมือในธุรกิจตําง ๆ 4 16 70 2 
8  ผู๎ปฏิบัติการด๎านเครื่องจักรในโรงงานและผู๎ปฏิบัติ  
    งานด๎านการประกอบ 

3 20 70 2 

9  อาชีพงานพ้ืนฐาน 3 10 25 1 
0  ทหาร 1 1 1 - 
 
 
*  หมายเหตุ ในหมวดใหญํ  1  และ  0  ไมํได๎ก าหนดระดับการศึกษาไว๎  เนื่องจากกลุํมอาชีพใน 

สาขาทั้ง  2  มีความ แตกตํางกันมากจนท าให๎ไมํสามารถจะสร๎างความสัมพันธ์ระหวําง 
อาชีพได๎ 
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หลักการจัดท าโครงสร๎างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)   2563 

ตาราง หลักการจัดท าโครงสร๎างการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับปรับปรุงใหมํ  
โครงสร๎าง ค าอธิบาย 

หมวดใหญํ  (major) เป็นกลุํมอาชีพที่ใหญํที่สุด จัดแบํงออกเป็น 10 หมวดใหญํ  แทนด๎วยเลข 
รหัสหลักท่ี  1 

หมวดยํอย  (sub major) เป็นกลุํมอาชีพที่แบํงยํอยจากหมวดใหญํ จัดแบํงออกเป็น 43 หมวดยํอย
แทนด๎วยเลขรหัส หลักที่ 1 และ 2 

หมูํ  (group) เป็นกลุํมอาชีพที่แบํงยํอยจากหมวดยํอย จัดแบํงออกเป็น 130 หมูํ แทน
ด๎วยเลขรหัสหลักท่ี 1 ถึง 3 

หนํวย (unit group)   เป็นกลุํมอาชีพที่แบํงยํอยจากหมูํ จัดแบํงออกเป็น 436 หนํวย แทนด๎วย
เลขรหัสหลักที่ 1 ถึง 4 

อาชีพในหนํวยใหญํ  เป็นชื่ออาชีพที่แสดงให๎เห็นถึงลักษณะอาชีพ ซึ่งบุคคลนั้นท าอยูํในแตํละ 
ประเภทอุตสาหกรรม แทนด๎วยเลขรหัส 3 หลัก โดยแยกตัวเลขออกจาก 4 
หลักแรกด๎วย จุดทศนิยม เริ่มตั้งแตํ .000  

อาชีพในหนํวยยํอย เป็นชื่ออาชีพที่จ าแนกยํอยจากอาชีพในหนํวยใหญํโดยจะแสดงถึงลักษณะ
อาชีพที่จ าแนกออกเป็นสํวน ๆ ชัดเจนขึ้นแทนด๎วยเลขรหัส 2 หลัก เริ่มตั้งแตํ 
00 โดยเริ่มนับตํอจากรหัส 3 หลักของเลขรหัสอาชีพในหนํวยใหญํ 

กลุํมอาชีพ เป็นชื่ออาชีพที่จ าแนกยํอยจากอาชีพในหนํวยยํอยและแสดงถึงลักษณะ 
อาชีพที่ขีดวงจ ากัดข้ึนแทนด๎วยเลขรหัส 2 หลัก เริ่มตั้งแตํ 00 โดยเริ่มนับตํอ
จากรหัส 2 หลักของเลขรหัสอาชีพในหนํวยยํอย 

อาชีพ เป็นหนํวยที่เล็กที่สุด จ าแนกยํอยจากกลุํมอาชีพ แทนด๎วยเลขรหัส 2 หลัก  
เริ่มตั้งแตํ -00 โดยเริ่มนับตํอจากรหัส 2 หลักของเลขรหัสกลุํมอาชีพ ซึ่งตัว
อาชีพถูกจัดรวมเข๎าไว๎ในกลุํมอาชีพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

ตาราง  จ านวนกลุํมอาชีพในแตํละระดับระหวําง ISCO - 2008 กับ ISCO – 1988 

หมวดใหญํ หมวด
ยํอย 

หมูํ รหัส
อาชีพ 

1 ผู๎จัดการ    4 (3) 11 (8) 30(36)  

2 ผู๎ประกอบวิชาชีพด๎านตํางๆ 6 (4) 27(18) 90(55) 

3 ชํางเทคนิคและผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง 5 (4) 20(21) 82(73) 

4 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับงานธุรการ 4 (2) 8 (7) 29(24)  

5 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการบริการและการขาย 4 (2) 13 (9) 40(23) 

6 ผู๎ปฏิบัติงานที่มีฝีมือด๎านการเกษตร ประมง และป่าไม๎ 3 (2) 9 (6) 18(17) 

7 ผู๎ปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎องกับการใช๎ฝีมือและผู๎ปฏิบัติงานที่ 

   เกี่ยวข๎อง 

5 (4) 14(16) 66(70) 

8 ผู๎ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และผู๎ประกอบเครื่องจักร 

   และอุปกรณ ์

3 (3) 14(20) 40(70) 

9 ผู๎ประกอบอาชีพงานพ้ืนฐาน 6 (3) 11(10) 33(25) 

0 อาชีพทหารในเหลําทัพตํางๆ 3 (1) 3(1)   3 (1)  

รวม  4 3 
(28) 

130(116) 431(394)  

*หมายเหตุ ISCO - 2008   (ISCO - 1988)     

ที่มา. International  Standard  Classification  of  Occupations  :  ISCO-2008),  I ILO 
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