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ค าน า 
 

 รายงานผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดย       
มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือรวบรวมข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ก าลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับจัดท าฐานข้อมูลทางด้านก าลัง
แรงงาน ตลอดจนการคาดการณ์จ านวนผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และแก้ปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงานซึ่งจะมีผลต่อการวางแผน
พัฒนาการผลิตและใช้ทรัพยากรมนุษย์ได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
  
 ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ขอขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
สถานศึกษาทุกท่านที่เสียสละเวลาตอบแบบส ารวจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าครั้งต่อไป 
สามารถติดต่อได้ที่ 1/56-57 ถนนสมบูรณ์กุล อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์. 0-3232-6082 
โทรสาร. 0-3232-6082, 0-3232-6458 หรือ E-mail มาท่ี lm_rbr@doe.go.th, lm_rbr@live.com   
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

  ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน กรมการจัดหา
งาน ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 และข้อมูลนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2560 
ของสถานศึกษาใน 8 จังหวัดภาคตะวันตก จ านวนทั้งหมด 92 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 63 แห่ง และ
ระดับอุดมศึกษา มีจ านวน 29 แห่ง โดยได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน 89 แห่ง หรือร้อยละ 96.74 ของจ านวน
สถานศึกษาท้ังหมดในภาคตะวันตกจากจ านวนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จ านวน 63 แห่ง ตอบแบบ
ส ารวจกลับคืนมา จ านวน 61 แห่ง หรือร้อยละ 96.83 ส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 29 แห่ง      
ตอบแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 28 แห่ง หรือร้อยละ 96.55 ของจ านวนสถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ
ทั้งหมดในภาคตะวันตก พบว่า 
 
 1. ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 42,384 คน เป็นเพศชาย จ านวน 18,193 คน    
(ร้อยละ 42.92) เพศหญิง จ านวน 24,191 คน (ร้อยละ 57.08) โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ ดังนี้  
 1.1 ระดับปวช. จ านวน 9,836 คน หรือร้อยละ 23.21 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 45.60 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ร้อยละ 40.23  
  1.2 ระดับปวส. จ านวน 9,096 คน หรือร้อยละ 21.46 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ รอ้ยละ 45.45 และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 45.37 
 1.3 ระดับอนุปริญญา จ านวน 58 คน หรือร้อยละ 0.14 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 51.72 และประเภทวิชาเทคนิคเภสัชกรรม ร้อยละ 44.83 
 1.4 ระดับปริญญาตรี จ านวน 20,794 คน หรือร้อยละ 49.06 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร้อยละ 14.59 และคณะวิทยาการจัดการ             
ร้อยละ 12.30 
 1.5 ระดับปริญญาโท จ านวน 2,386 คน หรือร้อยละ 5.63 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 32.44 และคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 20.28 
 1.6 ระดับปริญญาเอก จ านวน 214 คน หรือร้อยละ 0.50 ของผู้ส าเร็จการศึกษา ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 25.70 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 24.30 
   

 เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามากที่ สุด             
ร้อยละ 34.20 รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี  (ร้อยละ 13.72) เพชรบุรี  (ร้อยละ 13.56) กาญจนบุรี              
(ร้อยละ 12.18) สุพรรณบุรี  (ร้อยละ 9.65) สมุทรสาคร (ร้อยละ 6.03) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 5.80) และ
สมุทรสงคราม (ร้อยละ 4.85) 
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 2. ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 193,933 คน โดยเป็นผู้ก าลังศึกษาในระดับต่าง ๆ 
ดังนี้ 
   2.1 ระดับปวช. จ านวน 42,312 คน หรือร้อยละ 21.82 ของผู้ที่ก าลังศึกษาทั้งหมด ส่วนใหญ่
ศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 53.01 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ร้อยละ 32.99  
  2.2 ระดับปวส. จ านวน 19,201 คน หรือร้อยละ 9.90 ของผู้ที่ก าลังศึกษาทั้งหมด ส่วนใหญ่
ศึกษาในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 45.32 และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 44.89 
  2.3 ระดับอนุปริญญา จ านวน 358 คน หรือร้อยละ 0.18 ของผู้ที่ก าลังศึกษาทั้งหมด ส่วนใหญ่
ศึกษาในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 76.54 และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 13.97 
  2.4 ระดับปริญญาตรี จ านวน 124,050 คน หรือร้อยละ 63.97 ของผู้ที่ก าลังศึกษาทั้งหมด    
ส่วนใหญ่เป็นผู้ศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 14.91 และคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละ 11.83 
  2.5 ระดับปริญญาโท จ านวน 6,414 คน หรือร้อยละ 3.31 ของผู ้ที ่ก าลังศึกษาทั ้งหมด       
ส่วนใหญ่เป็นผู้ศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 22.25 และคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 18.41  
  2.6 ระดับปริญญาเอก จ านวน 1,598 คน หรือร้อยละ 0.82 ของผู ้ที ่ก าลังศึกษาทั ้งหมด      
ส่วนใหญ่เป็นผู้ศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 33.67 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 22.09  
 
   เมื่อจ าแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีจ านวนนักศึกษามากที่สุด  ร้อยละ 46.25 
รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 13.83) กาญจนบุรี (ร้อยละ 11.42) ราชบุรี (ร้อยละ 10.20) 
สุพรรณบุรี (ร้อยละ 7.16) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 4.53) สมุทรสาคร (ร้อยละ 4.46) และสมุทรสงคราม 
(ร้อยละ 2.15) 
 
 3.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 แยกตามระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 3.1 ระดับปวช. ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 12,058 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 22.59 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 13,270 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 10.05 และ ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 16,984 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 27.99 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปวช. ในปี  พ.ศ. 2561 – 2563 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา     
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 43.71 และประเภทวิชาพาณิชยกรรม ร้อยละ 32.99 
 3.2 ระดับปวส. ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 9,562 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 5.12 และ ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 9,639 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.81 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปวส. ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ส่วนใหญ่ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 45.32 และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 44.89 
 3.3 ระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 199 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 ประมาณ 3 เท่า และ ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 159 คน ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 20.10 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ในปี พ.ศ. 2561 – 2562 ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 76.54 และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 13.97 
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 3.4 ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 35,783 คน    
เพ่ิมขึ้น  จากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 72.08 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 26,661 คน ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 25.49 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 29,205 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 
2562 ร้อยละ 9.54 และปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 32,401 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 
2563 ร้อยละ 10.94 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2561 – 2564 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 14.91 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 11.83  
 3.5 ระดับปริญญาโท ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,206 คน ลดลง
จาก    ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 7.54 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,482 คน ลดลงจากปี 
พ.ศ. 2561 ร้อยละ 32.82 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 2,726 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 83.94 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาคณะ
บัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 22.25 และคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 18.41 
 3.6 ระดับปริญญาเอก ปี  พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 864 คน      
เพ่ิมขึ้นจาก  ปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 4 เท่า ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 382 คน ลดลง   
จากปี พ.ศ. 2561   ร้อยละ 55.79 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 352 คน ลดลง          
จากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 7.85 โดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ในปี พ.ศ. 2561 – 2563 ส่วนใหญ่
ส าเร็จการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย ร้อยละ 33.67 และคณะศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 22.09 
 
 
 

------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (4) 

 สารบัญ 
      
                   
หน้า 
ค าน า                                                                         
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร                        (1) 
สารบัญ                      (4) 
สารบัญตาราง                 (5) 
สารบัญแผนภูมิ                (10) 
ผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาภาคตะวันตก                                                                    
 

 1.  สถานศึกษา                 1 
 2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560                2 

3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 6 
4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2561 – 2564 11 

 

ผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษารายจังหวัด              
  

-  จังหวัดกาญจนบุรี                16 
-  จังหวัดนครปฐม                23  
-  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                       31 
-  จังหวัดเพชรบุรี                          36 
-  จังหวัดราชบุร ี                         43 
-  จังหวัดสมุทรสงคราม                          49 
-  จังหวัดสมุทรสาคร                       53 
-  จังหวัดสุพรรณบุรี                58                           

 

ภาคผนวก            
รายชื่อสถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจในภาคตะวันตก               65

     
 
                   

           
  
 
 
 
 



 (5) 

สารบัญตาราง 
                      
 หน้า 
ตาราง 1 จ านวนสถานศึกษา จ าแนกตามจังหวัดและระดับการศึกษา 1 
ตาราง 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 3 
ตาราง 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 4 
ตาราง 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 4 
ตาราง 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 5 
ตาราง 6 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 5 
ตาราง 7 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2560 6 
ตาราง 8 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 7 
ตาราง 9 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 7 
ตาราง 10 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 8 
ตาราง 11 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 8 
ตาราง 12 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 9 
ตาราง 13 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีพ.ศ. 2561 10 
ตาราง 14 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 11 
ตาราง 15 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 12 
ตาราง 16 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 12 
ตาราง 17 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 13 
ตาราง 18 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 14 
ตาราง 19 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 15 
ตาราง 20 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  

จังหวัดกาญจนบุรี 
17 

ตาราง 21 
 
ตาราง 22 

ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดกาญจนบุรี 

18 
 

18 

 
 
 

 
 
 



 (6) 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตาราง 23 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  

จังหวัดกาญจนบุรี 
19 

ตาราง 24 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดกาญจนบุรี 

19 

ตาราง 25 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

20 

ตาราง 26 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

20 

ตาราง 27 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

21 

ตาราง 28 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

22 

ตาราง 29 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

22 

ตาราง 30 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดนครปฐม 

24 

ตาราง 31 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดนครปฐม 

25 

ตาราง 32 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดนครปฐม 

25 

ตาราง 33 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดนครปฐม 

26 

ตาราง 34 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดนครปฐม 

26 

ตาราง 35 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

27 

ตาราง 36 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

28 

ตาราง 37 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

29 

ตาราง 38 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 
 
 
 

30 



 (7) 

                    สารบัญตาราง (ต่อ)  

 หน้า 
ตาราง 39 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 

จังหวัดนครปฐม 
30 

ตาราง 40 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

32 

ตาราง 41 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

32 

ตาราง 42 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

33 

ตาราง 43 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

33 

ตาราง 44 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

34 

ตาราง 45 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

35 

ตาราง 46 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดเพชรบุรี 

37 

ตาราง 47 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดเพชรบุรี 

38 

ตาราง 48 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดเพชรบุรี 

38 

ตาราง 49 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดเพชรบุรี 

39 

ตาราง 50 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดเพชรบุรี 

40 

ตาราง 51 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดเพชรบุรี 

40 

ตาราง 52 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดเพชรบุรี 

41 

ตาราง 53 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดเพชรบุรี 

42 

 
 

 

 
 
 
 

 



 (8) 

                    สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตาราง 54 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  

จังหวัดราชบุรี 
44 

ตาราง 55 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดราชบุรี 

44 

ตาราง 56 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดราชบุรี 

45 

ตาราง 57 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ.  
จังหวัดราชบุรี 

46 

ตาราง 58 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

47 

ตาราง 59 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

48 

ตาราง 60 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

50 

ตาราง 61 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

50 

ตาราง 62 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

50 

ตาราง 63 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

51 

ตาราง 64 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

52 

ตาราง 65 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

52 

ตาราง 66 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561  
จังหวัดสมุทรสาคร 

54 

ตาราง 67 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีพ.ศ. 2561 
จังหวัดสมุทรสาคร 

54 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
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สารบัญแผนภูม ิ
          
                       หน้า 

 

แผนภูมิที ่1  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามจังหวัด            2 
แผนภูมิที่ 2  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี      17 
แผนภูมิที่ 3  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดนครปฐม         24 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดราชบุรี    43 
แผนภูมิที่ 7  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม    49 
แผนภูมิที่ 8  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร       53 
แผนภูมิที่ 9  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี    59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาภาคตะวันตก 
 

  ผลการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 และข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ก าลังศึกษา   
ทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 และประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ของสถานศึกษา 
ในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรีสรุปดังนี้ 
 

1.  สถานศึกษา 
 สถานศึกษาที่ท าการส ารวจมีทั้งหมด จ านวน 92 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 63 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา มีจ านวน 29 แห่ง โดยได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน 89 แห่ง หรือร้อยละ 96.74 ของ
จ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในภาคตะวันตก 
 จากจ านวนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จ านวน 63 แห่ง ตอบแบบส ารวจกลับคืนมา 
จ านวน 61 แห่ง หรือร้อยละ 96.83 ส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จ านวน 29 แห่ง ตอบแบบส ารวจ
กลับคืนมา จ านวน 28 แห่ง หรือร้อยละ 96.55  
 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีจ านวนสถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจครบทั้งหมด
ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี ที่ตอบแบบส ารวจ ร้อยละ 91.67, 95.00 
และ 93.75 ของจ านวนสถานศึกษาในจังหวัด 
 
ตาราง 1 จ านวนสถานศึกษาจ าแนกตามรายจังหวัดและระดับการศึกษา 
 

จังหวัด 
สถานศึกษาทั้งหมดที่ท าการส ารวจ สถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 
รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

กาญจนบุรี 12 8 4 11 7 4 
นครปฐม 20 12 8 19 11 8 
ประจวบคีรีขันธ์ 6 5 1 6 5 1 
เพชรบุรี 13 8 5 13 8 5 
ราชบุรี 16 12 4 15 12 3 
สมุทรสงคราม 4 3 1 4 3 1 
สมุทรสาคร 7 6 1 7 6 1 
สุพรรณบุรี 14 9 5 14 9 5 

รวม 92 63 29 89 61 28 
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จังหวัด 

จ านวน (คน) 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 42,384 คน เป็นชาย จ านวน 18,193 คน (ร้อยละ 42.92) 
หญิง จ านวน 24,191คน (ร้อยละ 57.08) อยู่ในจังหวัดนครปฐมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 34.20 ของจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด รองลงมาคือจังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 13.72) เพชรบุรี (ร้อยละ 13.56) กาญจนบุรี 
(ร้อยละ 12.18) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 9.65) สมุทรสาคร (ร้อยละ 6.03) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 5.80)  
และสมุทรสงคราม (ร้อยละ 4.85) 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 9,836 คน เป็นชาย จ านวน 5,564 คน (ร้อยละ 56.57) หญิง 
จ านวน 4,272 คน (ร้อยละ 43.43) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 45.60 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.23) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.77) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.20) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.93) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.50) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.03) 
ประเภทวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.43) ประเภทวิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.16) และประเภท
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.15) 
 จังหวัดราชบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. มากที่สุด ร้อยละ 21.82 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 17.84) นครปฐม (ร้อยละ 15.38) สมุทรสาคร (ร้อยละ 10.41) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 10.15) กาญจนบุรี (ร้อยละ 9.37) เพชรบุรี (ร้อยละ 8.05) และสมุทรสงคราม 
(ร้อยละ 6.97) 
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ตาราง 2 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทรสาคร  สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 4,485 333 663 462 213 1,005 385 557 867 
พาณิชยกรรม 3,957 463 609 508 301 851 280 431 514 
คหกรรมศาสตร์ 371 37 104 0 67 44 21 0 98 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

315 27 67 28 87 23 0 0 83 

ศิลปกรรม 288 62 70 0 31 61 0 0 64 
เกษตรกรรมและประมง 246 0 0 0 93 61 0 21 71 
อุตสาหกรรมส่ิงทอ 101 0 0 0 0 101 0 0 0 
นาฎศิลป์ศึกษา 42 0 0 0 0 0 0 0 42 
ดุริยางค์ศิลปศึ์กษา 16 0 0 0 0 0 0 0 16 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

15 0 0 0 0 0 0 15 0 

รวม 9,836 922 1,513 998 792 2,146 686 1,024 1,755 
 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 9,096 คน เป็นชาย จ านวน 4,983 คน (ร้อยละ 54.78) หญิง
จ านวน 4,113 คน (ร้อยละ 45.22) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด (ร้อยละ 45.45)
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 45.37) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.11) 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.32) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.45) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.90) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.49) 
ประเภทวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.45) ประเภทวิชาดุริยางค์ศิลป์ไทย (ร้อยละ 0.25) และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.20) 
 จังหวัดราชบุรีมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. มากที่สุดร้อยละ 20.72 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 15.19) กาญจนบุรี (ร้อยละ 14.29) นครปฐม (ร้อยละ13.15) 
สุพรรณบุรี (ร้อยละ 12.42) เพชรบุรี (ร้อยละ 9.87) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 7.37) และสมุทรสงคราม 
(ร้อยละ 6.98) 
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ตาราง 3 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 

 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม ประจวบ
คีรีขันธ์ เพชรบุร ี ราชบรุ ี

สมุทร 
สงคราม 

สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี

บริหารธรุกิจ 4,134 387 542 359 445 800 357 928 316 
ช่างอุตสาหกรรม 4,127 862 516 311 281 874 278 412 593 
เกษตรกรรมและประมง 283 0    0    0    83 92 0    28 80 
คหกรรมศาสตร ์ 211 26 74 0    41 44 0    0    26 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

132 18 31 0    42 24 0    0    17 

ศิลปกรรม 82 7 15 0    6 33 0    0    21 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

45 0    18 0    0    0    0    14 13 

นาฏศิลป์ศึกษา 41 0    0    0    0    0    0    0    41 
ดุริยางค์ศลิป์ไทย 23 0    0    0    0    0    0    0    23 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 18 0    0    0    0    18 0    0    0    

รวม 9,096 1,300 1,196 670 898 1,885 635 1,382 1,130 
 

 2.3  ระดับอนุปริญญา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 58 คน เป็นชาย จ านวน 13 คน (ร้อยละ 22.41) หญิง จ านวน 45 คน 
(รอ้ยละ 77.59) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 51.72 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาเทคนิคเภสัชกรรม (ร้อยละ 44.83) และประเภทวิชาจิตรกรรมประติกรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 3.45) 
  จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญามากที่สุด ร้อยละ 51.72 จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ร้อยละ 44.83) และจังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 3.45) 
 

ตาราง 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 
 

ประเภทวิชา รวม นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
บริหารธุรกิจ  30  0    0     30  
เทคนิคเภสัชกรรม  26  0     26  0    
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  2   2  0    0    

รวม  58   2   26   30  
หมายเหตุ  จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี และสมุทรสงครามไม่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
 

 2.4 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 20,794 คน เป็นชาย จ านวน 6,684 คน (ร้อยละ 32.14) หญิง 
จ านวน 14,110 คน (ร้อยละ 67.86) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด    
ร้อยละ 14.59 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.30) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 10.57)     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.79) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 8.16) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 6.67) 
   จังหวัดนครปฐมมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.66 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 17.18) กาญจนบุรี (ร้อยละ 8.99) ราชบุรี 
(ร้อยละ 8.59) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 5.67) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 3.79) สมุทรสงคราม (ร้อยละ3.54) 
และสมุทรสาคร (ร้อยละ 0.58) 
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ตาราง 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบรุ ี สมุทรสาคร  สุพรรณบุรี 
สมุทร 

สงคราม 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3,034   232   1,438  0     853   511  0    0    0    
วิทยาการจัดการ  2,557   307   1,295  0     823   132  0    0    0    
ศิลปศาสตร ์  2,197  0     1,218  0     145  0     6   92   736  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2,035   175   1,140  0     222   474  0     24  0    
บริหารธรุกิจ 1,697   378   374   430   174  0    0     341  0    
ครุศาสตร ์ 1,387   361   403  0     169   360  0     94  0    
วิศวกรรมศาสตร ์ 1,336 26 1,119 40 59 0    0    92 0    
พยาบาลศาสตร ์ 1,191 184 181 0    433 216 0    177 0    
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

866 0    446 0    420 0    0    0    0    

ศึกษาศาสตร ์ 729 0    565 0    0    0    82 82 0    
อื่นๆ 3,765  207 2,564  319  274   93  32   276  0    

รวม 20,794  1,870      10,743   789  3,572  1,786   120  1,178   736  
 

 2.5  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 2,386 คน เป็นชาย จ านวน 857 คน (ร้อยละ 35.92) หญิง 
จ านวน 1,529 คน (ร้อยละ 64.08) คณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 32.44 
รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 20.28) คณะครุศาสตร์(ร้อยละ 6.37) คณะวิศวกรรมศาสตร์     
(ร้อยละ 6.04) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 5.74) และคณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 5.24)  
  จังหวัดกาญจนบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.50   
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 37.13) เพชรบุรี (ร้อยละ 20.24)   
และสุพรรณบุรี (ร้อยละ 0.13) 
 

ตาราง 6 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี 
บัณฑิตวิทยาลยั  774   769   5  0    0    
บริหารธุรกิจ  484   44  0     440  0    
ครุศาสตร ์  152   71   64   17  0    
วิศวกรรมศาสตร ์  144  0     143   1  0    
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  137   15   116   6  0    
ศึกษาศาสตร ์  125   33   89  0     3  
พยาบาลศาสตร ์ 78 0    77 1 0    
ศิลปศาสตร์ 63 0    53 10 0    
นิติศาสตร ์ 56 56 0    0    0    
วิทยาการจัดการ 48 6 41 1 0    
อื่นๆ  325   20   298   7  0    

รวม  2,386   1,014   886   483   3  
หมายเหต ุ จังหวัดราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 
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 2.6   ระดับปริญญาเอก   
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 214 คน เป็นชาย จ านวน 92 คน (ร้อยละ 42.99) หญิง จ านวน 122 คน 
(ร้อยละ 57.01) คณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 25.70 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 24.30) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 14.49) 
คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 8.88) คณะเทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 4.21) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.27) และคณะเภสัชศาสตร์ (ร้อยละ 3.27) 
 โดยจังหวัดนครปฐมมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 72.43 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 27.10) และจังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 0.47) 
 

ตาราง 7 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัดป ีพ.ศ. 2560 
 
 

ประเภทวิชา รวม นครปฐม เพชรบุรี กาญจนบุร ี
บัณฑิตวิทยาลยั  55   3  0     52  
ศึกษาศาสตร ์  52   52  0    0    
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์  31   31  0    0    
วิทยาการจัดการ  19   19  0    0    
เทคนิคการแพทย์  9   9  0    0    
สถาปัตยกรรมศาสตร ์  7   7  0    0    
เภสัชศาสตร ์  7   7  0    0    
อื่นๆ  34   27   1   6  

รวม  214   155   1   58  
หมายเหตุ  จังหวดัราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรีไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 

3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 193,933 คน เป็นผู้ก าลังศึกษาในจังหวัดนครปฐม
มากที่สุด ร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 13.83) กาญจนบุรี (ร้อยละ 11.42) ราชบุรี 
(ร้อยละ 10.20) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 7.16) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 4.53) สมุทรสาคร (ร้อยละ 4.46) และ
สมุทรสงคราม (ร้อยละ 2.15) 
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจ านวนรวม 42,312 คน (ปีที่1 จ านวน 16,984 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 13,270 คน และปีที่ 3 จ านวน 12,058 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษา 
มากที่สุด ร้อยละ 53.01 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.99) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(รอ้ยละ 4.48) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.20) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.75) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.55) ประเภทวิชานาฏศิลป์ศึกษา      
(ร้อยละ 0.39) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.33) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ร้อยละ 0.19) และประเภทวิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.12) 
  จังหวัดราชบุรีมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปวช.มากที่สุด ร้อยละ 22.47 รองลงมาคือ 
จังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 14.72) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 14.35) กาญจนบุรี (ร้อยละ 11.90) สมุทรสาคร   
(ร้อยละ 11.57) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 10.81) เพชรบุรี (ร้อยละ 9.43) และสมุทรสงคราม (ร้อยละ 4.75) 
 

 



 

7 

ตาราง 8 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ป ีพ.ศ. 2561 
 

ประเภทวิชา รวม ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุรี นครปฐม  สมุทรสาคร 
 สมุทร 
สงคราม 

เพชรบุรี 
ประจวบ
คีรีขันธ์ 

ช่างอุตสาหกรรม 22,429 5,123 2,815 3,295 3,021 2,941 1,230 1,440 2,564 
พาณิชยกรรม 13,958 3,177 1,725 1,472 2,216 1,775 619 1,115 1,859 
คหกรรมศาสตร ์ 1,897 244 239 202 512 0    161 390 149 
เกษตรกรรมและประมง 1,352 331 0    375 0    101 0    545 0    
ศิลปกรรม 1,164 341 111 308 258 0    0    146 0    
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

1,078 153 145 204 222 0    0    354 0    

นาฏศิลป์ศึกษา 164 0    0    164 0    0    0    0    0    
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 138 138 0    0    0    0    0    0    0    
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

80 0    0    0    0    80 0    0    0    

ดุริยางคศลิป์ศึกษา 52 0    0    52 0    0    0    0    0    
รวม 42,312 9,507 5,035 6,072 6,229 4,897 2,010 3,990  4,572 

4,572
1,323  

 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
      ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจ านวน 19,201 คน (ปีที่ 1 จ านวน 9,639 คน ปีที่ 2 
จ านวน 9,562 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 45.32 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 44.89) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.16) ประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.50) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.01) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม(ร้อยละ 1.11) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.52) และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.50) 
  จังหวัดราชบุรีมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปวส. มากที่สุด ร้อยละ 21.10 รองลงมาคือ จังหวัดสมุทรสาคร 
(ร้อยละ 14.73) นครปฐม (ร้อยละ 13.92) เพชรบุรี (ร้อยละ 12.93) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 12.58) กาญจนบุรี 
(ร้อยละ 11.94) ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 7.79) และสมุทรสงคราม (ร้อยละ 5.02) 
 

ตาราง 9 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 
 

ประเภทวิชา รวม ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร 
สมุทร    

สงคราม 
เพชรบุรี 

ประจวบ
คีรีขันธ์ 

บริหารธรุกิจ 8,701 1,544 979 727 1,229 1,762 491 1,224 745 
ช่างอุตสาหกรรม 8,619 2,066 1,181 1,332 1,155 967 456 737 725 
เกษตรกรรมและประมง 607 159 0  160 0  45 0  243 0  
คหกรรมศาสตร ์ 480 82 64 42 154 0  17 121 0  
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเท่ียว 

385 68 51 56 61 0  0  124 25 

ศิลปกรรม 214 33 18 82 47 0  0  34 0  
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 99 99 0  0  0  0  0  0  0  
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

96 0  0  16 26 54 0  0  0  

รวม 19,201 4,051 2,293 2,415 2,672 2,828 964 2,483 1,495 
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 3.3  ระดับอนุปริญญา 
     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับอนุปริญญา มีจ านวน 358 คน (ปีที่ 1 จ านวน 159 คน และปีที่ 2 
จ านวน 199 คน) โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปศาสตร์ และประเภทวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 76.54, 13.97 และ 9.50 ตามล าดับ 
  โดยผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญาในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็น    
ร้อยละ 90.50 และ 9.50 ตามล าดับ 
 

ตาราง 10 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 
 

ประเภทวิชา รวม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
บริหารธุรกิจ 274 274 0 
ศิลปศาสตร์ 50 50 0 
เทคนิคเภสัชกรรม 34 0 34 

รวม 358 324 34 
หมายเหตุ   จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงครามไม่มีการศึกษาในระดับอนปุริญญา 
 

 3.4 ระดับปริญญาตรี 
     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรีมีจ านวน 124,050 คน (ปีที่ 1 จ านวน 32,401 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 29,205 คน ปีที่ 3 จ านวน 26,661 คน ปีที่ 4 จ านวน 35,783 คน) โดยคณะวิทยาการ
จัดการมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 14.91 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 11.83) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.31) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.18) คณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 8.61) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 8.03) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 5.27) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 4.52) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 4.18) และคณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 3.22) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 61.36 รองลงมาคือ
จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 15.35) กาญจนบุรี (ร้อยละ 10.34) ราชบุรี (ร้อยละ 5.02) สุพรรณบุรี (ร้อยละ 4.28) 
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 2.19) สมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.96) และสมุทรสาคร (ร้อยละ 0.49) 
 

ตาราง 11 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 
 
 

คณะ รวม ราชบรุ ี  กาญจนบุร ี  สุพรรณบุร ี นครปฐม 
สมุทร
สาคร 

สมุทร  
สงคราม 

เพชรบุร ี
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

วิทยาการจัดการ 18,501  646  1,456  0    11,333  0    0    5,066  0    
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

14,669  1,679  1,281  0    7,910  0    0    3,799  0    

วิศวกรรมศาสตร ์ 11,550  0    135  768  9,829  0    0    569  249  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11,390  1,353  1,013  96  7,911  0    0    1,017  0    
บริหารธรุกิจ 10,677  0    4,436  1,603  1,756  0    0    1,922  960  
ศิลปะศาสตร ์ 9,961  0    0    449  7,376  102  1,192  842  0    
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

6,537  0    0    0    4,051  0    0    2,486  0    

อื่นๆ 40,765 2,551 4,508 2,395 25,954 506 0 3,345 1,506 
รวม 124,050 6,229  12,829  5,311  76,120  608  1,192  19,046  2,715  
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 3.5 ระดับปริญญาโท 
     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 6,414 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,726 คนปีที่ 2 
จ านวน 1,482 คน ปีที่ 3 จ านวน 2,206 คน) โดยคณะคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 22.25 
รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 18.41) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 12.57) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 5.33) 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 4.79) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.72) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 55.91 รองลงมาคือ
กาญจนบุรี (ร้อยละ 23.23) เพชรบุรี (ร้อยละ 20.17) และสุพรรณบุรี (ร้อยละ 0.69) 
 
ตาราง 12 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโททุกชั้นปี จ าแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 
 

คณะ รวม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เพชรบุรี 
บัณฑิตวิทยาลัย 1,427 1,382 0 45 0 
บริหารธุรกิจ 1,181 27 1 0 1,153 
ศึกษาศาสตร์ 806 0 43 763 0 
วิทยาการจัดการ 342 9 0 321 12 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 307 0 0 307 0 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 303 0 0 303 0 
เกษตรศาสตร์ 286 0 0 286 0 
อ่ืนๆ 1,872 72 0 1,561 129 

รวม 6,414 1,490 44 3,586 1,294 
หมายเหตุ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงครามไม่มกีารศึกษาในระดับปริญญาโท    
 

 3.6 ระดับปริญญาเอก 
        ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 1,598 คน (ปีที่ 1 จ านวน 352 คน ปีที่ 2 
จ านวน 382 คน ปีที่ 3 จ านวน 864 คน) โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 33.67 
รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 22.09) คณะวิทยาการจัดการ(ร้อยละ 7.38) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 5.69) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.19) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 4.32)  
 โดยผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี คิดเป็น   
ร้อยละ 68.40 และ 31.60 ตามล าดับ 
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ตาราง 13 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 
 
 

คณะ รวม  กาญจนบุรี นครปฐม 
บัณฑิตวิทยาลัย 538  505  33  
ศึกษาศาสตร์ 353  0 353  
วิทยาการจัดการ 118  0 118  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91  0 91  
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 83  0 83  
เกษตรศาสตร์ 69  0 69  
วิศวกรรมศาสตร์ 55  0 55  
อ่ืนๆ 291  0 291  

รวม 1,598  505  1,093  
หมายเหตุ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ไม่มกีารศึกษาในระดับปริญญาเอก 
 

4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปีพ.ศ. 2561 – 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 12,058 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 22.59 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 50.49 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 35.26) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.25) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.30) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.00) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ2.59) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.41) ประเภทวิชา
นาฏศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.40) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.17) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 13,270 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 10.05 และเพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2560 ร้อยละ 34.91 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 51.84 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.71) ประเภทวิชาคหกรรม
ศาสตร์ (ร้อยละ 4.85) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.25) ประเภทอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.69) ประเภทวิชาวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.46) ประเภทวิชานาฏศิลป์
ศึกษา (ร้อยละ 0.41) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.38) และประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.27) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 16,984 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 27.99 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 72.67 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุดร้อยละ 55.71 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 30.81) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 4.37) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.08) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.80) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.41) ประเภทวิชานาฏศิลป์ศึกษา (ร้อยละ 0.36) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.22) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(ร้อยละ 0.14) 
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ตาราง 14 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 4,485  6,088 6,879 9,462 
พาณิชยกรรม 3,957  4,252  4,473  5,233  
คหกรรมศาสตร์ 371  512  643  742  
เกษตรกรรมและประมง 246  398  431  523  
ศิลปกรรม 288  362  327  475  
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 315  312  357  409  
นาฏศิลป์ศึกษา 42  48  55  61  
     อุตสาหกรรมสิ่งทอ 101  50  50  38  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15  20  36  24  
ดุริยางคศิลป์ศึกษา 16  16  19  17  

รวม 9,836  12,058  13,270  16,984  
 

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 9,562 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 5.12 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 47.28 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 43.60) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.98) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.29) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.89) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.04) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.54) 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.38)  
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 9,639 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 0.81 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 5.97 โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 46.17 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 43.37) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (ร้อยละ 3.34) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.71) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.12) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.19) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
(ร้อยละ 0.65) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.46) 
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ตาราง 15 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
ช่างอุตสาหกรรม 4,127 4,169 4,450 
บริหารธุรกิจ 4,134 4,521 4,180 
เกษตรกรรมและประมง 283 285 322 
คหกรรมศาสตร์ 211 219 261 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 132 181 204 
ศิลปกรรม 82 99 115 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 18 36 63 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 45 52 44 
นาฏศิลป์ศึกษา 41 0 0 
ดุริยางค์ศิลป์ไทย 23 0 0 

รวม              9,096           9,562          9,639  
 

 4.3  ระดับอนุปริญญา 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 199 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560
ประมาณ 2 เท่าโดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาเทคนิคเภสัชกรรม และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 69.85, 17.09 และ 13.07 ตามล าดับ 
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 159 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 20.10% และเพ่ิมข้ึนจากป ีพ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภท
วิชาศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 84.91 และ 15.09 ตามล าดับ   
 

ตาราง 16 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 30 139 135 
เทคนิคเภสัชกรรม 26 34 0 
ศิลปศาสตร์ 0 26 24 
จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2 0 0 

รวม 58 199 159 
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 4.4 ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 35,783 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 72.08 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 15.81 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 14.59) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 11.67) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 10.49) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 6.47) 
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 26,661 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 25.49 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 28.21 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 15.65 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 11.63) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 10.09) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.84) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 9.66) 
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 29,205 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 9.54 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 40.45 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้ส าเร็จการศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 15.29 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 12.02) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        
(ร้อยละ 10.45) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.41) และคณะศิลปศาสตร ์(ร้อยละ 8.66) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 32,401 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 10.94 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 55.82 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 12.98 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.18) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 9.74) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.50) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 8.65) 
 

ตาราง 17 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และ ปีพ.ศ. 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ปี พ.ศ. 
2564 

วิทยาการจัดการ    2,557     5,657     4,173     4,466     4,205  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3,034     5,219     3,102     3,051     3,297  
วิศวกรรมศาสตร์    1,336     4,177     2,624     2,748     2,001  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    2,035     3,753     2,346     2,214     3,077  
บริหารธุรกิจ    1,697     1,319     2,691     3,510     3,157  
ศิลปศาสตร์    2,197     2,055     2,575     2,528     2,803  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       866     1,570     1,215     1,357     2,395  
ครุศาสตร์    1,387     2,314     1,026     1,204     1,066  
พยาบาลศาสตร์    1,191     1,476     1,295     1,213     1,198  
ศึกษาศาสตร์       729     1,379       756       814     1,046  
อ่ืนๆ    3,765     6,864     4,858     6,100     8,156  

รวม   20,794   35,783   26,661   29,205   32,401  
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   4.5 ระดับปริญญาโท 
  4.5.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,206 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 7.54 โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 31.01 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 16.41) คณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ7.30) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ6.07) และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ5.44)   
  4.5.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,482 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561  
ร้อยละ 32.82 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 37.89 โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 22.87 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 14.44) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 9.51)    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.94) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.60) และคณะจิตรกรรม 
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 5.33) 
  4.5.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,726 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 83.94 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 14.25 โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 40.43 คณะบัณฑิตวิทยาลัย (ร้อยละ 14.82) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 8.44) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 5.28) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 5.06) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.37) 
 

ตาราง 18 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย 774 684 339 404 
บริหารธุรกิจ 484 18 61 1,102 
ศึกษาศาสตร์ 125 362 214 230 
วิศวกรรมศาสตร์ 114 103 88 92 
วิทยาการจัดการ 48 57 141 144 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 43 90 79 138 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 34 120 44 82 
เกษตรศาสตร์ 31 161 69 56 
โบราณคดี 18 85 36 39 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 134 83 86 
อ่ืนๆ 698 392 328 353 

รวม 2,386 2,206 1,482 2,726 
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 4.6  ระดับปริญญาเอก 
  4.6.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 864 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 3 เท่า โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 27.89 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 24.42) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 7.87) คณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 6.60) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(รอ้ยละ 5.79) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 4.63) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(ร้อยละ 4.51) 
  4.6.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 382 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561  
ร้อยละ 55.79 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 78.50 โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษา  
มากที่สุด ร้อยละ 42.15 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ23.30) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 6.02) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 4.45) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.93) คณะเกษตรศาสตร์ 
และคณะโบราณคด ีมีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 2.62) 
  4.6.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 352 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 7.85 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 64.49 โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 38.64 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 15.06) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.66) 
คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 7.67) คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 6.25) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.11) 
 

ตาราง 19 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จ าแนกตามคณะและปี พ.ศ. 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย 55 241 161 136 
ศึกษาศาสตร์ 52 211 89 53 
วิทยาการจัดการ 19 68 23 27 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 17 34 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 50 15 18 
เกษตรศาสตร์ 3 57 10 2 
วิศวกรรมศาสตร์ 5 36 8 11 
โบราณคดี 0 26 10 14 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 3 39 0 0 
มัณฑนศิลป์ 1 11 5 22 
อ่ืนๆ 68 85 44 35 

รวม 214 864 382 352 
 

------------------------------------------------



จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจจ านวน 12 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 8 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 11 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 91.67 
ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 7 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 4 แห่ง) 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 5,164 คน เป็นชาย จ านวน 2,342 คน (ร้อยละ 45.35) 
หญิง จ านวน 2,822 คน (ร้อยละ 54.65) โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 922 คน เป็นชาย จ านวน 370 คน (ร้อยละ 40.13) หญิง 
จ านวน 552 คน (ร้อยละ 59.87) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.22 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 36.12) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 6.72) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.01) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.93)  
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,300 คน เป็นชาย จ านวน 904 คน (ร้อยละ 69.54) หญิง 
จ านวน 396 คน (ร้อยละ 30.46) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 66.31 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 29.77) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.00) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.38) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.54) 
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,870 คน เป็นชาย จ านวน 667คน (ร้อยละ 35.67) หญิง 
จ านวน 1,203 คน (ร้อยละ 64.33) โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 20.21 
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 19.30) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 16.42) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 12.41) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 9.84) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 9.36) 
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,014 คน เป็นชาย จ านวน 373 คน (ร้อยละ 36.79) หญิง 
จ านวน 641 คน (ร้อยละ 63.21) โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 75.84 
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 7.00) คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 5.52) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 
4.34) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 3.25) และคณะรัฐศาสตร์ (ร้อยละ1.97)   
 2.5  ระดับปริญญาเอก 
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 58 คน เป็นชาย จ านวน 28 คน (ร้อยละ 48.28) หญิง จ านวน 30 คน 
(ร้อยละ 51.72) ในคณะบัณฑิตวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 89.66 และ 10.34 
ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 22,152 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจ านวน 5,035 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,212 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,540 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,283 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 55.91 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.26) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์     
(ร้อยละ 4.75) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.88) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 2.20) 
 

ตาราง 20 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,815 1,341 836 638 
พาณิชยกรรม 1,725 677 534 514 
คหกรรมศาสตร์ 239 93 70 76 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 145 55 62 28 
ศิลปกรรม 111 46 38 27 

รวม 5,035 2,212 1,540 1,283 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจ านวน 2,293 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,255 คน และ ปีที่ 2 
จ านวน 1,038 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.50 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 42.70) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.79) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.22) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.78) 
 
 
 

ปริญญาเอก
1.12%

ปวส.
25.17%

ปวช.
17.85%

ปริญญาโท
19.64%

ปริญญาตรี
36.21%
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ตาราง 21 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทวิชา รวม  ปีท่ี 1  ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,181  648  533 
บริหารธุรกิจ 979  537  442 
คหกรรมศาสตร์ 64  31  33 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 51  28  23 
ศิลปกรรม 18  11  7 

รวม 2,293  1,255  1,038 
 
 3.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 12,829 คน (ปีที่ 1 จ านวน 3,520 คน
ปีที่ 2 จ านวน 3,647 คน ปีที่ 3 จ านวน 3,227 คน และปีที่ 4 จ านวน 2,435คน) คณะบริหารธุรกิจ        
มีผู้ก าลังศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 34.58 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 14.38) คณะวิทยาการจัดการ
(ร้อยละ 11.35) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.99) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
(ร้อยละ7.90) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.35)  
 

ตาราง 22 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี  จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ 
 
      รวม 

 
ปีท่ี 1 

 
ปีท่ี 2 

 
ปีท่ี 3 

 
ปีท่ี 4 

บริหารธุรกิจ 
 

4,436 
 

1,190 
 

1,528 
 

1,168 
 

550 
ครุศาสตร์ 

 
1,845 

 
294 

 
427 

 
396 

 
728 

วิทยาการจัดการ 
 

1,456 
 

399 
 

388 
 

376 
 

293 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
1,281 

 
372 

 
346 

 
302 

 
261 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1,013 
 

304 
 

264 
 

252 
 

193 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 
686 

 
219 

 
165 

 
185 

 
117 

อ่ืนๆ 
 

2,112 
 

742 
 

529 
 

548 
 

293 
รวม 

 
12,829 

 
 3,520 

 
3,647 

 
3,227 

 
2,435 

  
 3.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีมีจ านวน 1,490 คน (ปีที่ 1 จ านวน 429 คน ปีที่ 2 จ านวน 403 คน 
และปีที่ 3 จ านวน 658 คน) โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 92.75 รองลงมาคือ 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ3.15) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 1.81) คณะรัฐศาสตร์ (ร้อยละ 1.68) และคณะ
วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.60)  
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ตาราง 23 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
บัณฑิตวิทยาลัย 1,382 393 331 658 
ครุศาสตร์ 47 33 14 0 
บริหารธุรกิจ 27 0 27 0 
รัฐศาสตร์ 25 0 25 0 
วิทยาการจัดการ 9 3 6 0 

รวม 1,490 429 403 658 
 

 3.5  ระดับปริญญาเอก 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีมีจ านวน 505 คน (ปีที่ 1 จ านวน 134 คน ปีที่ 2 จ านวน 159 คน  
ปีที่ 3 จ านวน 212 คน) และอยู่ในคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด 
 

ตาราง 24 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดกาญจนบุรี 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
บัณฑิตวิทยาลัย 505 134 159 212 

รวม 505 134 159 212 
 

4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,283 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 39.15 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.73 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.06) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.92) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.18) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.10) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,540 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 20.03 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 67.03 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 54.29 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.68) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.55) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.03) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.47) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,212 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 43.64 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 60.62 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 30.61) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.20) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.49) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.08) 
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ตาราง 25 ประมาณการผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 333 638 836 1,341 
พาณิชยกรรม 463 514 534 677 
คหกรรมศาสตร์  37 76 70 93 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 27 28 62 55 
ศิลปกรรม 62 27 38 46 

รวม 922 1,283 1,540 2,212 
 

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  4.2.1 ปีพ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,038 ลดลงจากปี พ.ศ. 2560   
ร้อยละ 20.15 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.35 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 42.58) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.18) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.22) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.67) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,255 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 20.91 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 3.46 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
มากที่สุด ร้อยละ 51.63 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 42.79) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 2.47) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.23) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 0.88) 
 

ตาราง 26 ประมาณการผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ป ีพ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
ช่างอุตสาหกรรม 862 533 648 
บริหารธุรกิจ 387 442 537 
คหกรรมศาสตร์ 26 33 31 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 18 23 28 
ศิลปกรรม 7 7 11 

รวม 1,300 1,038 1,255 
 

 4.3 ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,435 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 30.21 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุด รอ้ยละ 29.90 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 22.59) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.03) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.72) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 7.93) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.80) 
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 4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,227 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 32.53 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 72.57 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
รอ้ยละ 36.19 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.27) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 11.65) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.36) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 7.81) และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.73) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,647 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 13.02 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 95.03 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
รอ้ยละ 41.90 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 11.71) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.64) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.49) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 7.24) และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.52) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,520 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 3.48 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 88.24 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 33.81 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 11.34) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 10.57) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.64) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 8.35) และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 6.22) 
 

ตาราง 27  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2560 

ปีพ.ศ. 
2561 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

บริหารธุรกิจ 378 550 1,168 1,528 1,190 
ครุศาสตร์ 361 728 396 427 294 
วิทยาการจัดการ 307 293 376 388 399 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 232 261 302 346 372 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175 193 252 264 304 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 91 117 185 165 219 
อ่ืน ๆ 326 293 548 529 742 

รวม 1,870 2,435 3,227 3,647 3,520 
  

 4.4 ระดับปริญญาโท 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 658 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 
2560 ร้อยละ 35.11 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด  
 4.4.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 403 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 
2561 ร้อยละ 38.75 และลดลงจากป ีพ.ศ.2560 ร้อยละ 60.26 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย
มากที่สุด ร้อยละ 82.13 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 6.70) คณะรัฐศาสตร์ (ร้อยละ 6.20)    
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 3.47) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.49)  
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 4.4.3 ปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 429 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2562 
ร้อยละ 6.45 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 57.69 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัยมากที่สุด 
รอ้ยละ 91.61 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 7.69) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.70)  
 

ตาราง 28  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะและปีพ.ศ. 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย    769 658 331 393 
ครุศาสตร์ 71 0 14 33 
บริหารธุรกิจ 44 0 27 0 
รัฐศาสตร์ 20 0 25 0 
วิทยาการจัดการ 6 0 6 3 
อ่ืน ๆ 104 0 0 0 

รวม 1,014 658 403 429 
 

 4.5  ระดับปริญญาเอก 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 212 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 4 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด 
 4.5.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 159 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 25.00 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด 
 4.5.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 134 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 15.72 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด 
 

ตาราง 29  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
บัณฑิตวิทยาลัย 52 212 159 134 
ครุศาสตร์ 6 0 0 0 

รวม 58 212 159 134 
 

-----------------------------------------------



จังหวัดนครปฐม 
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดนครปฐมมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจจ านวน 20 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 12 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 95.00 
ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดนครปฐม (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 11 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 8 แห่ง) 
  

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 14,495 คน เป็นชายจ านวน 5,345 คน (ร้อยละ 36.87) 
หญิง จ านวน 9,150 คน (ร้อยละ 63.13) โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,513 คน เป็นชาย จ านวน 898 คน (ร้อยละ 59.35) หญิง 
จ านวน 615 คน (ร้อยละ 40.65) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.82 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.25) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.87) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.63) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.43) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,196 คน เป็นชาย จ านวน 677 คน (ร้อยละ 56.61) หญิง
จ านวน 519 คน (ร้อยละ 43.39) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 45.32 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 43.14) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.19) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.59) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร (ร้อยละ 1.51) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.25) 
 2.3  ระดับอนุปริญญา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 2 คน เป็นหญิง จ านวน 2 คน (ร้อยละ 100.00) เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ทั้งหมด 
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 10,743 คน เป็นชาย จ านวน 3,368 คน (ร้อยละ 31.35) หญิง 
จ านวน 7,375 คน (ร้อยละ 68.65) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด    
ร้อยละ 13.13 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 11.83) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 11.12)    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 10.61) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 10.22)  
 2.5  ระดับปริญญาโท  
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 886 คน เป็นชาย จ านวน 339 คน (ร้อยละ 38.26) หญิง 
จ านวน 547 คน (ร้อยละ 61.74 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 16.14 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 13.09) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 10.05)   
คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 8.69) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 5.98) 
 2.6  ระดับปริญญาเอก 
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 155 คน เป็นชาย จ านวน 63 คน (ร้อยละ 40.65) หญิง 
จ านวน 92 คน (ร้อยละ 59.35) โดยคณะศึกษาศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 33.55 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20.00) คณะวิทยาการจัดการ (12.26)        
คณะเทคนิคการแพทย์ (ร้อยละ 5.81) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 4.52) 
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 89,700 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 6,229 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,602 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,703 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,924 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
48.50 รองลงมาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 35.58) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.22) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.14) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว      
(ร้อยละ 3.56) 
 

ตาราง 30 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,021 1,296 718 1,007 
พาณิชยกรรม 2,216 906 670 640 
คหกรรมศาสตร์ 512 184 192 136 
ศิลปกรรม 258 126 60 72 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 222 90 63 69 

รวม 6,229 2,602 1,703 1,924 
  

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 2,672 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,295 คน และ  
ปีที่ 2 จ านวน 1,377 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ศึกษามากที่สุดร้อยละ 46.00 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 43.23) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.76) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.28) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.76) และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.97) 
 
 

ปริญญาเอก
1.07%ปริญญาโท

6.11%
ปวส.

8.25%

ปวช.
10.44%

ปริญญาตรี
74.12%

อนุปริญญา
0.01%
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ตาราง 31 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,155 624 531 
บริหารธุรกิจ 1,229 528 701 
คหกรรมศาสตร์  154 70 84 
ศิลปกรรม 47 26 21 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  61 40 21 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 7 19 

รวม 2,672 1,295 1,377 
 
 3.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 76,120 คน (ปีที่ 1 จ านวน 19,454 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 16,400 คน ปีที่ 3 จ านวน 15,519 คน ปีที่ 4 จ านวน 24,747 คน) คณะวิทยาการจัดการ    
มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 14.89 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 12.91)        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 10.39) 
และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 9.69) 
 

ตาราง 32 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม 
 
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ 11,333 2,266 2,635 2,600 3,832 
วิศวกรรมศาสตร์ 9,829 1,520 2,253 2,257 3,799 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,911 2,190 1,441 1,563 2,717 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7,910 1,577 1,485 1,622 3,226 
ศิลปศาสตร์ 7,376 2,072 1,710 1,696 1,898 
อ่ืน ๆ 31,761 9,829 6,876 5,781 9,275 

รวม 76,120 19,454 16,400 15,519 24,747 
  

 3.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท มีจ านวนรวม 3,586 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,118 คน   
ปีที่ 2 จ านวน 979 คน ปีที่ 3 จ านวน 1,489 คน) คณะศึกษาศาสตร์มีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 21.28 
รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 8.95) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 8.56) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.45) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 7.98) 
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ตาราง 33 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ศึกษาศาสตร์ 763 220 204 339 
วิทยาการจัดการ 321 134 135 52 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 307 138 79 90 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 303 86 83 134 
เกษตรศาสตร์ 286 56 69 161 
อ่ืน ๆ 1,606 484 409 713 

รวม 3,586 1,118 979 1,489 
 
 3.5  ระดับปริญญาเอก 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาเอก มีจ านวนรวม 1,093 คน (ปีที่ 1 จ านวน 218 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 223 คน ปีที่ 3 จ านวน 652 คน) คณะศึกษาศาสตร์มีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 32.30 
รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.80) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.33)    
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.59) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 6.31) 
 
ตาราง 34 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ศึกษาศาสตร์ 353 53 89 211 
วิทยาการจัดการ 118 27 23 68 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 91 34 17 40 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 83 18 15 50 
เกษตรศาสตร์ 69 2 10 57 
อ่ืน ๆ 379 84 69 226 

รวม 1,093 218 223 652 
 
4. ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,924 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 27.16 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 52.34 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.26) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.07) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 3.74) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.59) 
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 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,703 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 11.49 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 12.56 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 42.16 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 39.34) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 11.27) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.70)  
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.52) 
  4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,602 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 52.79 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 71.98 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.81 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.82) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.07) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.84) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.46) 
 

ตาราง 35 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จงัหวัดนครปฐม 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 663 1,007 718 1,296 
พาณิชยกรรม 609 640 670 906 
คหกรรมศาสตร์ 104 136 192 184 
ศิลปกรรม 70 72 60 126 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 67 69 63 90 

รวม 1,513 1,924 1,703 2,602 
  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  4.2.1 ป ีพ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,377 คน เพิ่มขึ้นจาก ปีพ.ศ. 2560 
ร้อยละ 15.13 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากท่ีสุด ร้อยละ 50.91 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 38.56) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.10) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเท่ียว และประเภทวิชาศิลปกรรม มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 1.53) และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.38)  
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,295 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 5.95 แต่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 8.28 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากท่ีสุด ร้อยละ 48.19 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 40.77) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 5.41) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ร้อยละ 3.09) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
(ร้อยละ 2.01) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.54) 
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ตาราง 36 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จังหวัดนครปฐม 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 542 701 528 
ช่างอุตสาหกรรม 516 531 624 
คหกรรมศาสตร์ 74 84 70 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 31 21 40 
ศิลปกรรม 15 21 26 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 19 7 

รวม 1,196 1,377 1,295 
 
 4.3 ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 24,747 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด ร้อยละ 15.48 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 15.35) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 13.04) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(ร้อยละ 10.98) 
และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 7.67)  
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 15,519 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 37.29 แต่เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 41.71 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด 
ร้อยละ 16.75 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.54) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 10.93) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.45) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 10.07)  
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 16,400 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2562 
ร้อยละ 5.68 และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 49.76 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด  
ร้อยละ 16.07 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 13.74) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 10.43) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.05) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.79)  
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 19,454 คน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 18.62 และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 77.65 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากท่ีสุด 
ร้อยละ 11.65 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 11.26) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 10.65) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 8.82) และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 8.11)  
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ตาราง 37 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2560 

ปีพ.ศ. 
2561 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

วิทยาการจัดการ 1,295 3,832 2,600 2635 2,266 
วิศวกรรมศาสตร์ 1,119 3,799 2,257 2,253 1,520 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,140 2,717 1,563 1,441 2,190 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,438 3,226 1,622 1,485 1,577 
ศิลปศาสตร์ 1,218 1,898 1,696 1,710 2,072 
อ่ืน ๆ 4,533 9,275 5,781 6,876 9,829 

รวม 10,743 24,747 15,519 16,400 19,454 
 
 4.4 ระดับปริญญาโท 
   4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,489 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 63.27 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 22.77 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์ 
(ร้อยละ 10.81) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.00) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.58) และคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 6.04) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 3.49) 
   4.4.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 979 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2561 
ร้อยละ 34.25 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 7.35 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
(ร้อยละ 20.84) รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 13.79) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.99) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.48) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 8.07) และ
คณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 7.05) 
   4.4.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,118 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 14.20 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 22.59 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์     
มากที่สุด ร้อยละ 19.68 รองลงมาคือ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (ร้อยละ 12.34) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 11.99) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.96) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.69) และ
คณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 5.01) 
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ตาราง 38 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะและปี พ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 
ศึกษาศาสตร์ 89 339 204 220 
วิทยาการจัดการ 41 52 135 134 
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 43 90 79 138 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 17 134 83 86 
เกษตรศาสตร์ 31 161 69 56 
วิศวกรรมศาสตร์ 143 98 88 89 
อ่ืนๆ 548 615 321 395 

รวม 912 1,489 979 1,118 
 

 4.5  ระดับปริญญาเอก 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 652 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 4 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 32.36 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 10.43) คณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 8.74) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.67) และคณะวิทยาศาสตร์   
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.13)  
 4.5.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 223 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 65.80 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 43.87 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์      
มากที่สุด ร้อยละ 39.91 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.31) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 7.62) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.73) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 4.48) 
 4.5.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 218 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2562 
ร้อยละ 2.24 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 40.65 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
ร้อยละ 24.31 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 15.60) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.39) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.26) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ 0.92)  

 

ตาราง 39 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะและปี พ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.  
2560 

ปี พ.ศ.  
2561 

ปี พ.ศ.  
2562 

ปี พ.ศ.  
2563 

ศึกษาศาสตร ์ 52 211 89 53 
วิทยาการจัดการ       19 68 23 27 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 40 17 34 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 7 50 15 18 
เกษตรศาสตร์ 3 57 10 2 
อื่นๆ 73 226 69 84 

รวม 155 652 223 218 
-----------------------------------------------
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จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
 

1.  สถานศึกษา   

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 6 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง และได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาครบทั้งหมด 
 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ.2560 มีจ านวน 2,457 คน เป็นชาย จ านวน 1,150 คน (ร้อยละ 46.81) 
หญิง จ านวน 1,307 คน (ร้อยละ 53.19) แยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 998 คน เป็นชาย จ านวน 554 คน (ร้อยละ 55.51) หญิง 
จ านวน  444  คน (ร้อยละ 44.49) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 50.90 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 46.29) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม   
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.81) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 670 คน เป็นชาย จ านวน 319 คน (ร้อยละ 47.61) หญิง 
จ านวน 351 คน (ร้อยละ 52.39) ประเภทวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.58 และ 46.42 ตามล าดับ 
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 789 คน เป็นชาย จ านวน 277 คน (ร้อยละ 35.11) หญิง 
จ านวน 512 คน (ร้อยละ 64.89) คณะบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 54.50 รองลงมาคือ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 25.60) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว       
(ร้อยละ12.93) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.07) และคณะช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.90) 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปวส.
27.27 %

ปวช.
40.62 %

ปริญญาตรี
32.11 %
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3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 8,782 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 4,572 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,760 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,489 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,323 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.08 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.66) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม   
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.26) 
 
ตาราง 40  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชาปี พ.ศ. 2561 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,564 1,036 847 681 
พาณิชยกรรม 1,859 656 595 608 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 149 68 47 34 

รวม 4,572 1,760 1,489 1,323 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวนรวม 1,495 คน (ปีที่ 1 จ านวน 811 คน      
ปีที่ 2 จ านวน 684 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 49.83 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 48.49) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 1.67) 
 

ตาราง 41  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 725 394 331 
บริหารธุรกิจ 745 408 337 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25 9 16 

รวม 1,495 811 684 
 

 3.3  ระดับปริญญาตรี 
  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวนรวม 2,715 คน (ปีที่ 1 จ านวน 649 คน ปีที่ 2 
จ านวน 772 คน ปีที่ 3 จ านวน 587 คน และปีที่ 4 จ านวน 707 คน) คณะบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด
ร้อยละ 35.36 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 35.06) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม  
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.93) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.17) และคณะช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.47) 
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ตาราง 42  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

คณะ รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
บริหารธุรกิจ   960 111 395 246 208 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 952 344 180 171 257 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 514 126 130 110 148 
วิศวกรรมศาสตร์ 249 50 45 60 94 
ช่างอุตสาหกรรม 40 18 22 0 0 

รวม 2,715 649 772 587 707 
 

4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2564  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ.2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,323 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 32.57 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.47 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 45.96) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.57) 
 4.1.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 1,489 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2561 
ร้อยละ 12.55 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 49.20 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 56.88 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณชิยกรรม (ร้อยละ 39.96) และประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.16) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,760 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 18.20 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 76.35 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากทีสุ่ด ร้อยละ 58.86 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.27) และประเภทวิชาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.86)   

ตาราง 43  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2560 

ปีพ.ศ. 
2561 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ช่างอุตสาหกรรม 462 681 847 1,036 
พาณิชยกรรม 508 608 595 656 
คหกรรมศาสตร์ 0 34 47 68 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 28 0 0 0 

รวม 998 1,323 1,489 1,760 
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 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 684 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 2.09 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 49.27 รองลงมาคือ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 48.39) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.34) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 811 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 18.57 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 21.04 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
มากที่สุด ร้อยละ 50.31 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 48.58) และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.11) 
 

ตาราง 44 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 359 337 408 
ช่างอุตสาหกรรม 311 331 394 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 16 9 

รวม 670 684 811 
 

 4.3  ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 707 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 10.39 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 36.35 รองลงมาคือ 
คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 29.42) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.93) และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 13.30) 
 4.3.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 587 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 16.97 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 25.60 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 41.91 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 29.13) คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 18.74) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 10.22) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 772 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 31.52 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 2.15 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 51.17 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 23.32) คณะอุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 16.84) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.83) และคณะช่างอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 2.85) 
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 4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 649 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ.2563 
ร้อยละ 15.93 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 17.74 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะอุตสาหกรรม       
และเทคโนโลยีมากที่สุดร้อยละ 53.00 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว      
(ร้อยละ 19.41) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 17.10) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.70) และคณะช่างอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 2.77) 
 
ตาราง 45 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 
คณะ  

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2560 

ปีพ.ศ. 
2561 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

บริหารธุรกิจ  430 208 246 395 111 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 202 257 171 180 344 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 102 148 110 130 126 
วิศวกรรมศาสตร์ 40 94 60 45 50 
ช่างอุตสาหกรรม 15 0 0 22 18 

รวม 789 707 587 772 649 
 
 
 
 

 ------------------------------------------------------------ 
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จังหวัดเพชรบุรี 
 

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดเพชรบุรีมีสถานศึกษาท่ีท าการส ารวจจ านวน 13 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษาจ านวน 8 แห่ง
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 5,746 คน เป็นชายจ านวน 1,938 คน (ร้อยละ 33.73) 
หญิง จ านวน 3,808 คน (ร้อยละ 66.27) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้   
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน  792 คน เป็นชาย จ านวน 400 คน (ร้อยละ 50.51) หญิง 
จ านวน 392 คน (ร้อยละ 49.49) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 38.01 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 26.89) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 11.74) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 10.98) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.46) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.91)  
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 898 คน เป็นชาย จ านวน 451 คน (ร้อยละ 50.22) หญิง 
จ านวน 447 คน (ร้อยละ 49.78) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 49.55 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 31.29) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 9.24) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.68) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.57) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.67)   
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 3,572 คน เป็นชาย จ านวน 943 คน (ร้อยละ 26.40)        
หญิง จ านวน 2,629 คน (ร้อยละ 73.60) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด      
ร้อยละ 23.88 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 23.04) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 12.12) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 11.76) และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
(ร้อยละ 6.91) 
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 483 คน เป็นชาย จ านวน 143 คน (ร้อยละ 29.61) หญิง 
จ านวน 340  คน (ร้อยละ 70.39) คณะบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 91.10 รองลงมาคือ 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 3.52) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 2.07) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 1.24) 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 1.04) 
 2.5  ระดับปริญญาเอก 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1 คน เป็น ชายทั้งหมด จ านวน 1 คน (ร้อยละ 100.00) เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 26,813 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช.  มีจ านวน 3,990 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,509 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,315 คน และ ปีที่ 3 จ านวน 1,166 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด
ร้อยละ 36.09 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 27.94) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประมง (ร้อยละ 13.66) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.77) ประเภทวิชาวิชาอุตสาหกรรม        
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.87) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.66) 
 
ตาราง 46 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชาปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 1,440 578 439 423 
พาณิชยกรรม 1,115 400 370 345 
เกษตรกรรมและประมง 545 187 223 135 
คหกรรมศาสตร์ 390 168 126 96 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 354 132 118 104 
ศิลปกรรม 146 44 39 63 

รวม 3,990 1,509 1,315 1,166 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 2,483 คน (ปีที่1 จ านวน 1,265 คน และปีที่ 2 
จ านวน 1,218 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 49.30 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 29.68) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 9.79) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.99) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.87)   
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.37)  

ปริญญาเอก
0.02%

ปวส.
15.63 %

ปวช.
13.78 %

ปริญญาโท
8.41%

ปริญญาตรี
62.16 %
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ตาราง 47 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชาปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจ 1,224 617 607 
ช่างอุตสาหกรรม 737 352 385 
เกษตรกรรมและประมง 243 126 117 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 124 63 61 
คหกรรมศาสตร์ 121 88 33 
ศิลปกรรม 34 19 15 

รวม 2,483 1,265 1,218 
 

 3.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวนรวม 19,046 คน (ปีที่ 1 จ านวน 5,358 
คนปีที่ 2 จ านวน 4,754 คน ปีที่ 3 จ านวน 4,363 คน และปีที ่4 จ านวน 4,571 คน) คณะวิทยาการจัดการ
มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 26.60 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 19.95) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 13.05) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 10.09) และคณะสัตวศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 7.45) 
 

ตาราง 48 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ 5,066 1,368 1,253 1,057 1,388 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 3,799 978 832 788 1,201 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,486 679 638 569 600 
บริหารธุรกิจ 1,922 710 571 604 37 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,418 380 380 309 349 
อ่ืน ๆ 4,355 1,243 1,080 1,036 996 

รวม 19,046 5,358 4,754 4,363 4,571   

 3.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท มีจ านวนรวม 1,294 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,169 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 90 คน ปีที่ 3 จ านวน 35 คน) มีผู้ก าลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมากที่สุดร้อยละ 89.10 
รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 3.71)    
คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 1.93) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.93) และคณะวิศวกรรมศาสตร์       
(ร้อยละ 0.62) 
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ตาราง 49 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดเพชรบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
บริหารธุรกิจ 1,153 1,102 34 17 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 48 20 24 4 
ครุศาสตร์ 48 24 24 0 
ศิลปศาสตร์ 25 13 8 4 
วิทยาการจัดการ 12 7 0 5 
วิศวกรรมศาสตร์ 8 3 0 5 

รวม 1,294 1,169 90 35 
 
4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการ โดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ.2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,166 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 47.22 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 36.28 รองลง มาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 29.59) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 11.58)  ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.92) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.23) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 5.40) 
 4.1.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,315 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2561 
ร้อยละ 12.78 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 66.04 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 33.38 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 28.14) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 16.96) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.58) คณะวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.97) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.97) 
 4.1.3 ปี พ.ศ.2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,509 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 14.75 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 90.53 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 38.30 รองลงมาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 26.51) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 12.39) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 11.13) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.75) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.92) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

40 

ตาราง 50 ประมาณการผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จงัหวัดเพชรบุร ี
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 213 423 439 578 
พาณิชยกรรม 301 345 370 400 
เกษตรกรรมและประมง 93 135 223 187 
คหกรรมศาสตร์ 67 96 126 168 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 87 104 118 132 
ศิลปกรรม 31 63 39 44 

รวม 792 1,166 1,315 1,509 
  

4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
    4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,218 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 35.63 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 49.84 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 31.61) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 9.61) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.01) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์      
(ร้อยละ 2.71) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.23) 
    4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,265 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 3.86 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 40.87 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
มากที่สุด ร้อยละ 48.77 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 27.83) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 9.96) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.96) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.98) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.50)  
 

ตาราง 51 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 281 607 617 
ช่างอุตสาหกรรม 445 385 352 
เกษตรกรรมและประมง 41 117 126 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 42 61 63 
คหกรรมศาสตร์ 6 33 88 
ศิลปกรรม 83 15 19 

รวม 898 1,218 1,265 
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 4.3  ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 4,571 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 27.97 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 30.37 รองลงมาคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 26.27) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 13.13) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 5.34) และคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 0.81) 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 4,363 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 4.55 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 22.14 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 24.23 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 18.06) คณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 13.84) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 13.04 ) และคณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 5.68) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 4,754 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 8.96 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 33.09 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 26.36 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 17.50) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  (ร้อยละ 13.42) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 12.31) และคณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 6.04) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 5,358 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 12.71 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 50.00 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.53 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 18.25) คณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 13.72) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 12.67) และคณะพยาบาลศาสตร์   
(ร้อยละ 6.20) 
 
ตาราง 52 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะและปี พ.ศ.จังหวัดเพชรบุรี 
 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2560 

ปีพ.ศ.
2561 

ปีพ.ศ.
2562 

ปีพ.ศ.
2563 

ปีพ.ศ.
2564 

วิทยาการจัดการ 823 1,388 1,057 1,253 1,368 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 853 1,201 788 832 978 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 420 600 569 638 679 
บริหารธุรกิจ 174 37 604 585 735 
พยาบาลศาสตร์ 433 244 248 287 332 
อ่ืน ๆ 869 1,101 1,097 1,159 1,266 

รวม 3,572 4,571 4,363 4,754 5,358 
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 4.4  ระดับปริญญาโท 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 35 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2560  
ร้อยละ 92.75 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.57 รองลงมาคือ คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 14.29) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 11.43)  
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 90 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ประมาณ 3 เท่า แต่ลดลงจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 81.37 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 37.78 รองลงมาได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน 
(ร้อยละ 26.67) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 8.89)  
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,169 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ประมาณ 13 เท่า และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ  
มากทีสุ่ด ร้อยละ 94.27 รองลงมาได้แก่ คณะครศุาสตร์ (ร้อยละ 2.05) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 1.71) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 1.11) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.60) และคณะวิศวกรรมศาสตร์          
(ร้อยละ 0.26) 
 

ตาราง 53  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 
บริหารธุรกิจ 440 17 34 1,102 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 4 24 20 
ครุศาสตร์ 17 0 24 24 
ศิลปศาสตร์ 10 4 8 13 
วิทยาการจัดการ 1 5 0 7 
วิศวกรรมศาสตร์ 1 5 0 3 
อ่ืน ๆ 8 0 0 0 

รวม 483 35 90 1,169 
 

 
 

----------------------------------------------- 
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จังหวัดราชบุร ี
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจจ านวน 16 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 12 แห่ง
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.75 
ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดราชบุรี (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 12 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 3 แห่ง) 
 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2560 มีจ านวน 5,817 คน เป็นชาย จ านวน 2,717 คน (ร้อยละ 46.71) 
หญิง จ านวน 3,100 คน (ร้อยละ 53.29) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 2,146 คน เป็นชาย จ านวน 1,256 คน (ร้อยละ 58.53) หญิง 
จ านวน 890 คน (ร้อยละ 41.47) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.83 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 39.66) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 4.71) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 2.84) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.05) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.07)  
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 1,885 คน เป็นชาย จ านวน 1,004 คน (ร้อยละ 53.26) หญิง 
จ านวน 881 คน (ร้อยละ 46.74) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.37
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 42.44) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.88) 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.33) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.75) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.27) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.95) 
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 1,786 คน เป็นชายจ านวน 457 คน (ร้อยละ 25.59) หญิง 
จ านวน 1,329 คน (ร้อยละ 74.41) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด      
ร้อยละ 28.61 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 26.54) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 
20.16) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 12.09) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 7.39) และคณะมวยไทยและ
แพทย์แผนไทย (ร้อยละ 5.21) 
 

แผนภูมิที่ 6  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี
30.70%

ปวช.
36.89%

ปวส.
32.41%
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3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปีพ.ศ. 2561 มีจ านวน 19,787 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 9,507 คน (ปีที่ 1 จ านวน 3,593 คน ปีที่ 2 
จ านวน 3,088 คน และปีที่ 3 จ านวน 2,826 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด   
ร้อยละ 53.89 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.42) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.59) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.48) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.57) และประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.61) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.45) 
 

ตาราง 54 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 5,123 1,980 1,661 1,482 
พาณิชยกรรม 3,177 1,117 1,073 987 
ศิลปกรรม 341 140 103 98 
เกษตรกรรมและประมง 331 160 71 100 
คหกรรมศาสตร์ 244 89 82 73 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 153 69 48 36 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 138 38 50 50 

รวม 9,507 3,593 3,088 2,826 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 4,051 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,007 คน ปีที่ 2 
จ านวน 2,044 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 51.00 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.11) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.92) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 2.44) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.02) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.68) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.81) 
 

ตาราง 55 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 2,066 1,024 1,042 
บริหารธุรกิจ 1,544 749 795 
เกษตรกรรมและประมง 159 81 78 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 99 63 36 
คหกรรมศาสตร์ 82 42 40 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 68 29 39 
ศิลปกรรม 33 19 14 

รวม 4,051 2,007 2,044 
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 3.3 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 6,229 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,391 คน   
ปีที่ 2 จ านวน 1,474 คน ปีที่ 3 จ านวน 1,386 คน และปีที่ 4 จ านวน 1,978 คน) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 26.95 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.72) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 16.26) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 13.79) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.37) 
คณะมวยไทยและแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 6.37) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.53) 
 

ตาราง 56 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,679 370 388 390 531 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,353 298 259 305 491 
ครุศาสตร์ 1,013 192 216 170 435 
พยาบาลศาสตร์ 859 153 246 222 238 
วิทยาการจัดการ 646 172 190 140 144 
มวยไทยและแพทย์แผนไทย 397 105 121 85 86 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 282 101 54 74 53 

รวม 6,229 1,391 1,474 1,386 1,978 
 

4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,826 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 31.69 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 52.44 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.93) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.54) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.47) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.58) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.77) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.27)  
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,088 คน เพ่ิมขึ้นจาก        
ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 9.27 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 43.90 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม มากที่สุดร้อยละ 53.79 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.75) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.34) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.66) ประเภทวิชาวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.30) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.62) และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.55)  
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,593 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 16.35 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 67.43 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 55.11 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 31.09) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.45) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.90) ประเภทวิชา   
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.48) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.92)     
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.06) 
 
ตาราง 57 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จ าแนกตามประเภทวิชาและปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.2560 ปีพ.ศ.2561 ปีพ.ศ.2562 ปีพ.ศ.2563 
ช่างอุตสาหกรรม 1,005 1,482 1,661 1,980 
พาณิชยกรรม 851 987 1,073 1,117 
ศิลปกรรม 61 98 103 140 
เกษตรกรรมและประมง 61 100 71 160 
คหกรรมศาสตร์ 44 73 82 89 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23 36 48 69 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 101 50 50 38 

รวม 2,146 2,826 3,088 3,593 
  
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 2,044 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 8.44 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 50.98 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.89) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.82) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 1.96) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.91) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.76) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.68) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 2,007 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 1.81 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 6.47 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.02 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.32) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.04) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 3.14) ประเภทวิชา      
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.09) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.44)    
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.95) 
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ตาราง 58 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
ช่างอุตสาหกรรม 874 1,042 1,024 
บริหารธุรกิจ 800 795 749 
เกษตรกรรมและประมง 92 78 81 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 18 36 63 
คหกรรมศาสตร์ 44 40 42 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 24 39 29 
ศิลปกรรม 33 14 19 

รวม 1,885 2,044 2,007 
 
 4.3 ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,978 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 10.75 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 26.85 รองลงมาคือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 24.82) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 21.99) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 12.03) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 7.28) คณะมวยไทยและแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 4.35) และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 2.68) 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,386 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 29.93 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 22.40 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์       
และสังคมศาสตร์มากที่สุดร้อยละ 28.14 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 22.01) คณะ
พยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 16.02) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.27) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.10) คณะ
มวยไทยและแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 6.13) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.34) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,474 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 6.35 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 17.47 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์         
และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 26.32 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 17.57) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 16.69) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 14.65) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 
12.89) คณะมวยไทยและแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 8.21) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.66) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,391 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 5.63 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 22.12 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 26.60 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.42) คณะครุศาสตร์ 
(ร้อยละ 13.80) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.37) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 11.00) คณะมวยไทย
และแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 7.55) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.26) 
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ตาราง 59 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.
2560 

ปี พ.ศ.
2561 

ปี พ.ศ.
2562 

ปี พ.ศ.
2563 

ปี พ.ศ.
2564 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 511 531 390 388 370 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 474 491 305 259 298 
ครุศาสตร ์ 360 435 170 216 192 
พยาบาลศาสตร์ 216 238 222 246 153 
วิทยาการจัดการ 132 144 140 190 172 
มวยไทยและแพทย์แผนไทย 93 86 85 121 105 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 53 74 54 101 

รวม 1,786 1,978 1,386 1,474 1,391 
  
 

-------------------------------------------------------- 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีสถานศึกษาท่ีท าการส ารวจ จ านวน 4 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 
และได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาครบทั้งหมด  
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 2,057 คน เป็นชาย จ านวน 1,140 คน (ร้อยละ 55.42) 
หญิง จ านวน 917 คน (ร้อยละ 44.58) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้   
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 686 คน เป็นชาย จ านวน 418 คน (ร้อยละ 60.93) หญิง 
จ านวน 268 คน (ร้อยละ 39.07) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
56.12 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.82) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.06) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 635 คน เป็นชาย จ านวน 295 คน (ร้อยละ 46.46) หญิง 
จ านวน 340 คน (ร้อยละ 53.54) คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ร้อยละ 56.22 และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 43.78)  
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 736 คน เป็นชายจ านวน 427 คน (ร้อยละ 58.02) หญิง 
จ านวน 309 คน (ร้อยละ 41.98) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
 
 

แผนภูมิที่ 7 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปวส.
30.87%

ปวช.
33.35%

ป.ตรี
35.78%
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3.  ผู้ก าลังศึกษาปพี.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 4,166 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช.  มีจ านวน 2,010 คน (ปีที่ 1 จ านวน 810 คน ปีที่ 2 
จ านวน 669 คน และปีที่ 3 จ านวน 531 คน ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 61.19 
รองลงมาได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 30.80) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.01)  
 

ตาราง 60 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรรม 1,230 517 410 303 
พาณิชยกรรม 619 238 202 179 
คหกรรมศาสตร์ 161 55 57 49 

รวม 2,010 810 669 531 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีระดับ ปวส. มีจ านวน 964 คน (ปีที่ 1 จ านวน 447 คน และปีที่ 2 
จ านวน 517 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.93 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 47.30) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.76) 
 
ตาราง 61 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจ 491 215 276 
ช่างอุตสาหกรรม 456 226 230 
คหกรรมศาสตร์ 17 6 11 

รวม 964 447 517 
 

 3.3  ระดับปริญญาตรี 
    ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี มีจ านวน 1,192 คน (ปีที่ 1 จ านวน 333 คน 
และปีท่ี 2 จ านวน 472 คน ปีที่ 3 จ านวน 387 คน) ในประเภทวิชาศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
 

ตาราง 62  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 
     จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ศิลปศาสตร์ 1,192 333 472 387 

รวม 1,192 333 472 387 
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4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 531 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 22.59 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 57.06 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.71) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.23)  
 4.1.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 669 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 25.99 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 2.48 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 61.29 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 30.19) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.52)  
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 810 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 21.08 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 18.08 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 63.83 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 29.38) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 6.79)  

 

ตาราง 63 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จังหวัด 
      สมุทรสงคราม 
 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 385 303 410 517 
พาณิชยกรรม 280 179 202 238 
คหกรรมศาสตร์ 21 49 57 55 

รวม 686 531 669 810 
  
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 517 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 18.58 ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 53.38 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 44.49) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.13) 
  4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 447 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561
ร้อยละ 13.54 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 29.61 ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 50.56 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 48.10) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 1.34)  
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ตาราง 64  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 357 276 215 
ช่างอุตสาหกรรม 278 230 226 
คหกรรมศาสตร ์ 0 11 6 

รวม 635 517 447 
 
 4.3  ระดับปริญญาตรี 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 ไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา  
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 387 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 47.42 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 

  4.3.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 472 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2562 
ร้อยละ 21.96 แต่ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 35.87 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
  4.3.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 333 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2563 
ร้อยละ 29.45 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 54.76 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 

   
ตาราง 65 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562  ปีพ.ศ.2563  ปีพ.ศ.2564 
ศิลปศาสตร์ 736 0 387 472 333 

รวม 736 0 387 472 333 

 
 

----------------------------------------------- 
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จังหวัดสมุทรสาคร 
 

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 7 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 6 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง และได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาครบทั้งหมด 
 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 2,556 คน เป็นชาย จ านวน 1,407 คน (ร้อยละ 55.05) 
หญิง จ านวน 1,149 คน (ร้อยละ 44.95) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,024 คน เป็นชาย จ านวน 672 คน (ร้อยละ 65.63) หญิง 
จ านวน 352 คน (ร้อยละ 34.38) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 54.39 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 42.09) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประมง (ร้อยละ 2.05) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.46) 

    2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,382 คน เป็นชาย จ านวน 623 คน (ร้อยละ 45.08) หญิง 
จ านวน 759 คน (ร้อยละ 54.92) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
67.15 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 29.81) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง    
(ร้อยละ 2.03) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.01) 
     2.3 ระดับอนุปริญญา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 30 คน เป็นชาย จ านวน 7 คน (ร้อยละ 23.33) หญิง จ านวน 23 คน 
(ร้อยละ 76.67) ประเภทวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา คือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทั้งหมด 
 2.4 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 120 คน เป็นชาย จ านวน 105 คน (ร้อยละ 87.50) หญิง 
จ านวน 15 คน (ร้อยละ 12.50) โดยคณะศึกษาศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 68.33 
รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 26.67) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 5.00) 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปีพ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปวส.
54.07

ปวช.
40.06%

ปริญญาตรี
4.69%อนปุริญญา

1.17
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3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 8,657 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 4,897 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,038 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,504 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,355 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด   
ร้อยละ 60.06 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 36.25) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและ
ประมง (ร้อยละ 2.06) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.63) 
 

ตาราง 66 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,941 1,308 877 756 
พาณิชยกรรม 1,775 686 565 524 
เกษตรกรรมและประมง 101 20 26 55 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 24 36 20 

รวม 4,897 2,038 1,504 1,355 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 2,828 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,302 คน และปีที่ 2 
จ านวน 1,526 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 62.31 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 34.19) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.91) 
และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 1.59) 
 

ตาราง 67 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 
บริหารธุรกิจ 1,762 776 986 
ช่างอุตสาหกรรม 967 461 506 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 54 34 20 
เกษตรกรรมและประมง 45 31 14 

รวม 2,828 1,302 1,526 
 

 3.3 ระดับอนุปริญญา 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับอนุปริญญา มีจ านวน 324 คน (ปีที ่1 จ านวน 159 คน และปีที่ 2 
จ านวน 165 คน) ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ ร้อยละ 84.57 และ 15.43 ตามล าดับ 
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ตาราง 68 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกชั้นปี จ าแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกจิ 274 135 139 
ศิลป์ศาสตร ์ 50 24 26 

รวม 324 159 165 
 
 3.4 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 608 คน (ปีที่ 1 จ านวน 181 คน ปีที่ 2
จ านวน 167 คน ปีที่ 3 จ านวน 125 คน ปีที่ 4 จ านวน 135 คน) โดยคณะศึกษาศาสตร์มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 49.51 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 33.72) และคณะศิลปศาสตร์ 
(ร้อยละ16.78) 
 

ตาราง 69 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
ศึกษาศาสตร์ 301 90 78 62 71 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 205 60 53 48 44 
ศิลปศาสตร์ 105 31 36 15 20 

รวม 608 181 167 125 135 
 

4. ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปีพ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
  4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,355 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 32.32 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 55.79 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 38.67) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.06) และประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.48) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,504 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2561 
ร้อยละ 11.00 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 46.88 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 58.31 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.57) ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.39) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ1.73) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,038 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 35.51 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 99.02 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 64.18 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.66) ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.18) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 0.98)  
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ตาราง 70 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 
ช่างอุตสาหกรรม 557 756 877 1,308 
พาณิชยกรรม 431 524 565 686 
เกษตรกรรมและประมง 21 55 26 20 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 20 36 24 

รวม 1,024 1,355 1,504 2,038 
  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  4.2.1 ปี พ.ศ.2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 1,526 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560
ร้อยละ 10.42 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 64.61 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 33.16) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.31) 
และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 0.92) 
  4.2.2 ปี พ.ศ.2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 1,302 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 14.68 และลดลงจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 5.79 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
มากที่สุด ร้อยละ 59.60 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 35.41) ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.61) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.38) 
 

ตาราง 71 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ.จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 928 986 776 
ช่างอุตสาหกรรม 412 506 461 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 20 34 
เกษตรกรรมและประมง 28 14 31 

รวม 1,382 1,526 1,302 
  

 4.3 ระดับอนุปริญญา 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 165 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ประมาณ 6 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 
84.24 และ 15.76 ตามล าดับ  
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 159 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 3.64 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 5 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 84.91 และ 15.09 ตามล าดับ 
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ตาราง 72 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
บริหารธุรกิจ 30 139 135 
ศิลปศาสตร์  0 26 24 

รวม 30 165 159 
 

 4.4 ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 135 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 12.50 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 52.59 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 32.59) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 14.81) 
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 125 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 7.41 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 4.17 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
ร้อยละ 49.60 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 38.40) และคณะศิลปศาสตร์
(ร้อยละ 12.00) 
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 167 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2562 
ร้อยละ 33.60 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 39.17 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
ร้อยละ 46.71 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 31.74) และคณะศิลปศาสตร์ 
(ร้อยละ 21.56)  
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 181 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2563 
ร้อยละ 8.38 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ.2560 ร้อยละ 50.83 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
ร้อยละ 49.72 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 33.15) และคณะศิลปศาสตร์ 
(ร้อยละ 17.13) 
 

ตาราง 73 ประมาณการผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ.จงัหวัดสมุทรสาคร 
 

 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.
2560 

ปี พ.ศ.
2561 

ปี พ.ศ.
2562 

ปี พ.ศ.
2563 

ปี พ.ศ.
2564 

ศึกษาศาสตร์ 82 71 62 78 90 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 32 44 48 53 60 
ศิลปศาสตร์ 6 20 15 36 31 

รวม 120 135 125 167 181 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.  สถานศึกษา  
 จงัหวัดสุพรรณบุรีมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 14 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 9 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวนทั้งหมด 
   

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 มีจ านวน 4,092 คน เป็นชาย จ านวน 2,154 คน (ร้อยละ 52.64) 
หญิง จ านวน 1,938 คน (ร้อยละ 47.36) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,755 คน เป็นชาย จ านวน 996 คน (ร้อยละ 56.75) หญิง 
จ านวน 759 คน (ร้อยละ 43.25) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 49.40 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 29.29) ประเภทวิชาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.58) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.73) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 4.05) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.65) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,130 คน เป็นชาย จ านวน 710 คน (ร้อยละ 62.83) หญิง 
จ านวน 420 คน (ร้อยละ 37.17) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 52.48
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 27.96) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 7.08)
ประเภทวิชานาฏศิลป์ไทย (ร้อยละ 3.63) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.30) และประเภทวิชา
ดุริยางค์ศิลป์ไทย (ร้อยละ 2.04) 
 2.3  ระดับอนุปริญญา 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 26 คน เป็นชาย จ านวน 6 คน (ร้อยละ 23.08) หญิง จ านวน 20 คน 
(ร้อยละ 76.92) คือประเภทวิชาบริหารธุรกิจทั้งหมด 
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,178 คน เป็นชาย จ านวน 440 คน (ร้อยละ 37.35) หญิง 
จ านวน 738 คน (ร้อยละ 62.65) โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 28.95 
รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 15.03) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 13.24) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 7.98) คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 7.81) 
 2.5  ระดับปริญญาโท 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 3 คน เป็นชาย จ านวน 2 คน (ร้อยละ 66.67) หญิง จ านวน 1 คน 
(ร้อยละ 33.33) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2560 จ าแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
3.  ผู้ก าลังศึกษาป ีพ.ศ. 2561 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 13,876 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 6,072 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,460 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,962 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,650 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 51.99 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 24.24) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 5.07) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.36) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.33) 
 

ตาราง 74 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,157 1,353 1,021 783 
พาณิชยกรรม 1,472 553 464 455 
ศิลปกรรม 308 119 87 102 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 204 63 66 75 
คหกรรมศาสตร์ 202 85 69 48 
อ่ืน ๆ 729 287 255 187 

รวม 6,072 2,460 1,962 1,650 
  

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 2,415 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,257 คน และปีที่ 2 
จ านวน 1,158 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 11.87 รองลงมาคือ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 5.76) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.66) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 0.58) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 0.40) 
 
 
 

อนุปริญญา
0.64%

ปวส.
27.61%

ปวช.
42.89%

ปริญญาโท
0.07%ปริญญาตรี

28.79%
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ตาราง 75 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,332 721 611 
บริหารธุรกิจ 727 350 377 
ศิลปกรรม 82 40 42 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 56 35 21 
คหกรรมศาสตร์ 42 24 18 
อ่ืน ๆ 176 87 89 

รวม 2,415 1,257 1,158 
 

 3.3 ระดับอนุปริญญา  
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับอนุปริญญา มีจ านวน 34 คน (ปีที่ 2 จ านวน 34 คน) มีผู้ก าลังศึกษา
ประเภทวิชาเทคนิคเภสัชกรรมทั้งหมด  
 

ตาราง 76 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
เทคนิคเภสัชกรรม 34 0 34 

รวม 34 0 34 
 

 3.4 ระดับปริญญาตรี  
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 5,311 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,515 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,519 คน ปีที่ 3 จ านวน 1,067 คน ปีที่ 4 จ านวน 1,210 คน) มีผู้ก าลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 30.18 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.46) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 12.46) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 11.24) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 8.45)  
  

ตาราง 77 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คณะ  รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
บริหารธุรกิจ 1,603 558 505 322 218 
วิศวกรรมศาสตร ์ 768 203 262 156 147 
ศึกษาศาสตร์ 662 150 127 112 273 
ครุศาสตร์ 597 178 180 112 127 
ศิลปศาสตร์ 449 140 98 90 121 
อ่ืน ๆ  1,232 286 347 275 324 

รวม 5,311 1,515 1,519 1,067 1,210 
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 3.5 ระดับปริญญาโท  
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท มีจ านวน 44 คน (ปีที่ 1 จ านวน 10 คน ปีที่ 2     
จ านวน 10 คน ปีที่ 3 จ านวน 24 คน) ในคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ร้อยละ 97.73 และ 2.27 
ตามล าดับ 
 

ตาราง 78 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโททุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีพ.ศ. 2561 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ศึกษาศาสตร์ 43 10 10 23 
บริหารธุรกิจ 1 0 0 1 

รวม 44 10 10 24 
 
 

4. ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2561 - 2564 โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้   
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,650 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 5.98 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 48.36 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 27.58) ประเภทเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 6.55) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 6.18) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.55) และประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.91)  
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,962 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 18.91 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 11.79 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 66.12 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 28.12) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 6.73) ประเภทวิชาคิลปกรรม (ร้อยละ 5.27) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 4.18 และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.00) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,460 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 25.38 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 40.17 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 85.21 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.52) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 9.45) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 7.21) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 5.15) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.82) 
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ตาราง 79 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชาและปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 
ช่างอุตสาหกรรม 867 798 1,091 1,406 
พาณิชยกรรม 514 455 464 553 
เกษตรกรรมและประมง 71 108 111 156 
ศิลปกรรม 64 102 87 119 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 83 75 66 63 
คหกรรมศาสตร์ 98 48 69 85 
อื่น ๆ 58 64 74 78 

รวม 1,755 1,650 1,962 2,460 
  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,158 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 
ร้อยละ 2.48 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 52.76 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (รอ้ยละ 32.56) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 6.56) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.63) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.81) 
และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.55) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,257 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 
ร้อยละ 8.55 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 11.24 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 57.36 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 27.84) ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 6.68) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.18) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.78) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.91) 
 

ตาราง 80 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีพ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2560 ปีพ.ศ. 2561 ปีพ.ศ. 2562 
ช่างอุตสาหกรรม 593 611 721 
บริหารธุรกิจ 316 377 350 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 76 84 
ศิลปกรรม 21 42 40 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว 17 21 35 
คหกรรมศาสตร์ 26 18 24 
อืน่ ๆ 144 13 3 

รวม 1,130 1,158 1,257 
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 4.3 ระดับอนุปริญญา 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 34 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 70.00 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาเทคนิคเภสัชกรรมทั้งหมด   
 
ตาราง 81 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 
เทคนิคเภสชักรรม 20 34 0 

รวม 20 34 0 
 

 

 4.4 ระดับปริญญาตรี 
  4.4.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 1,210 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 
ร้อยละ 2.72 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 22.56 รองลงมาคือ คณะบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 18.02) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 12.15) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 10.50) คณะศิลปศาสตร์ 
(ร้อยละ 10.00) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 9.01) 
  4.4.2 ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,067 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2561
ร้อยละ 11.82 และลดลงจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 9.42 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 26.61 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 12.89) คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ 
มีจ านวนเท่ากัน (ร้อยละ 9.26) และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 7.44) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
(ร้อยละ 6.86) 
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,519 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 42.36 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 28.95 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 41.74 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 21.65) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 14.88) คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 10.50) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 8.10) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 7.69) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,515 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2563 
ร้อยละ 0.26 และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ร้อยละ 28.61 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 46.12 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 16.78) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 14.71) คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 12.40) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 11.57) และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 7.44) 
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ตาราง 82 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2560 

ปีพ.ศ. 
2561 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

บริหารธุรกิจ 341 218 322 505 558 
วิศวกรรมศาสตร์ 92 147 156 262 203 
ศึกษาศาสตร ์ 82 273 112 127 150 
ครุศาสตร์ 94 127 112 180 178 
ศิลปศาสตร์ 92 121 90 98 140 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 156 109 83 93 90 
อ่ืน ๆ  321 215 192 254 196 

รวม 1,178 1,210 1,067 1,519 1,515 
 
 4.5  ระดับปริญญาโท 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 24 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ.2560 
ประมาณ 8 เท่า โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 95.83 
และ 4.17 ตามล าดับ 

 4.5.2  ปี พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 10 คน ลดลงจากปี พ.ศ.2561 
ร้อยละ 58.33 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
ทั้งหมด 

 4.5.3 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 10 คน เท่ากันจากปี พ.ศ.2562 
และเพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ประมาณ 3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด 
 

ตาราง 83 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ าแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
2560 

ปี พ.ศ. 
2561 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ศึกษาศาสตร์ 3 23 10 10 
บริหารธุรกิจ 0 1 0 0 

รวม 3 24 10 10 
 

------------------------------------------- 
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจในภาคตะวันตก 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1. โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี     7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี    8. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 3. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน   9. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตสารสนเทศกาญจนบุรี 
 4. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  10. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 5. วิทยาลัยการสารพัดช่างกาญจนบุรี  11. มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการ 

  6. วิทยาลัยการอาชีวศึกษากาญจนบุรี   เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

จังหวัดนครปฐม 

1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  12. โรงเรียนช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  13. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 3. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  14. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม  15. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 5. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม  17. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง 
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ   สนามจันทร์ 
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
9. วิทยาลัยนาฎศิลป   วิทยาเขตศาลายา 
10. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า   19. มหาวิทยาลัยแสงธรรม 
11. โรงเรียนนาคประสิทธิ์    

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน    5. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์    6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   วิทยาเขตวังไกลกังวล 
 4. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล    

 

  จังหวัดเพชรบุรี 

1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี    8. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  9. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  10. มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟร์ด 
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี  11. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี  12. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการวังไกลกังวล 
 6. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย  13. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี    
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จังหวัดราชบุรี 

 1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  9. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ 
 2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี แห่งที่ 2  10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 3. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี 
 4. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  12. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 
 5. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ  13. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 
 6. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง  14. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 7. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง  15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
8. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ    

     
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา 
 2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม   4. สถาบันการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

 
จังหวัดสมุทรสาคร 

 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร    5. โรงเรียนฐานเทคโนโลย ี
 2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว    6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลอ้อมน้อย 
 3. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร    7. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 4. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  10. สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 3. วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 4. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 5. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  13. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร สพุรรณบุรี 

 7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  14. โรงเรียนสหวิทย์พณิชยการ 
 8. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส    

 
 

----------------------------------------------------------- 



     บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงานผานเว็บไซต

          www.doe.go.th

    1.  บริการขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia                                  

 บริการขอมูลพื้นฐานดานแรงงานรายจังหวัด ขาวสารตลาดแรงงานสถานการณตลาดแรงงาน 

 และขอมูลงานวิจัย

    2.  ตลาดงานกรมจัด http://job.doe.go.th

 บริการขอมูลตำแหนงงาน และผูสมัครงาน สำหรับนายจางสถานประกอบการและคนหางาน

    3.  บริการสงเสริมการมีงานทำ แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew

 บริการขอมูลแนะแนวอาชีพ ขอมูลการประกอบอาชีพอิสระ การรับงานไปทำที่บาน และศูนยขอมูลอาชีพ

    4.  บริการขอมูลการไปทำงานตางประเทศ http://www.doe.go.th/overseas

 บริการขอมูลการไปทำงานตางประเทศโดยรัฐ ขอแนะนำ ขอควรรูกอนเดินทางไปทำงานตางประเทศ

 ขอมูลสินเชื่อการไปทำงานตางประเทศและคนหาบริษัทจัดหางาน

    5.  บริการเกี่ยวกับการตรวจและคุมครอง http://www.doe.go.th/ipd

 รับเรื่องรองทุกของคนหางานที่เดินทางไปทำงานตางประเทศ

 บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

    6.  บริการเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานตางดาว http://www.doe.go.th/alien

 บริการพิจารณาขออนุญาตการทำงานของคนตางดาวในระบบจัดระบบนำเขาคนตางดาว

 และแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง

ศูนยบริหารขอมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก ใหบริการขอมูลผาน

Website : www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

Facebook Fanpage : www.facebook.com/LMIWestern

    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ขอ 1 ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยมีคุณธรรมและเสมอภาค

ขอ 2 ใหบริการดวยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ

ขอ 3 มีมนุษยสัมพันธ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย

ขอ 4 พัฒนาตนเองและหนวยงาน สรรคสรางสังคม

ขอ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหนวยงาน
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