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คำนำ 
 

 รายงานผลการสำรวจผูຌสำรใจการศึกษาภาคตะวันตก ปี พ.ศ. โ5ๆโ - โ5ๆๆ ฉบับนีๅจัดทำขึๅนดยมี
วัตถุประสงค์ พืไอรวบรวมขຌอมูลผูຌสำรใจการศึกษาละผูຌกำลังศึกษา ฿นระดับอาชีวศึกษาละระดับอุดมศึกษา
จากสถานศึกษา฿นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับจัดทำฐานขຌอมูลทางดຌานกำลังรงงาน ตลอดจนการ
คาดการณ์จำนวนผูຌทีไจะสำรใจการศึกษา฿นตละปี พืไอ฿ชຌป็นขຌอมูล฿นการสงสริมการประกอบอาชีพ  ละ
กຌปัญหาการวางงานละการขาดคลนรงงานซึไงจะมีผลตอการวางผนพัฒนาการผลิตละ฿ชຌทรัพยากรมนุษย์เดຌมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลพิไมขึๅน 
  
 ศูนย์บริหารขຌอมูลตลาดรงงานภาคตะวันตก ขอขอบคุณ ผูຌบริหาร อาจารย์ ละจຌาหนຌาทีไสถานศึกษาทุกทาน
ทีไสียสละวลาตอบบบสำรวจ ละหวังป็นอยางยิไงวารายงานฉบับนีๅจะป็นประยชน์ตอหนวยงานทีไกีไยวขຌองละ
ผูຌสน฿จ ทัๅงนีๅหากทาน฿ดมีขຌอสนอนะทีไจะป็นประยชน์฿นการจัดทำครัๅงตอเป สามารถติดตอเดຌทีไ ศาลากลาง
จังหวัดราชบุรี ิหลังกาี ชัๅนทีไ แ ตำบลหนຌามือง อำภอมือง จังหวัดราชบุรี ็เเเเ ทรศัพท์. เ-ใโใโ-ๆเ่โ 
ทรสาร. เ-ใโใโ-ๆเ่โุ เ-ใโใโ-ๆไ5่ หรือ E-mail มาทีไ lm_rbr@doe.go.th, lm_rbr@live.com   
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 ิ1) 

 

บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร 
 

  ศูนย์บริหารขຌอมูลตลาดรงงานภาคตะวันตก กองบริหารขຌอมูลตลาดรงงาน กรมการจัดหางาน 
เดຌดำนินการสำรวจขຌอมูลผูຌสำรใจการศึกษาปี พ.ศ. โ5ๆโ ละขຌอมูลนักรียนนักศึกษาทุกชัๅนปี ปี พ.ศ. โ5ๆใ ของ
สถานศึกษา฿น 8 จังหวัดภาคตะวันตกทัๅงหมด จำนวน 9ใ หง ป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๆโ หง ละ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน ใแ หง ดยเดຌรับขຌอมูลกลับคืน จำนวน ่้ หง หรือรຌอยละ ้5.็เ ของจำนวน
สถานศึกษาทัๅงหมด฿นภาคตะวันตก จากจำนวนสถานศึกษา฿นระดับอาชีวศึกษา จำนวน ๆโ หง ตอบบบ
สำรวจกลับคืนมา จำนวน ๆเ หง หรือรຌอยละ ้ๆ.็็ สวนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน ใแ หง ตอบบบ
สำรวจกลับคืนมา จำนวน โ้ หง หรือรຌอยละ ้ใ.55 ของจำนวนสถานศึกษาทีไตอบบบสำรวจทัๅงหมด฿น
ภาคตะวันตก พบวา 
 
 แ. ผูຌสำร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน ไไุ้ๆๆ คน ป็นพศชาย จำนวน แุ้ๆ่่ คน ิรຌอยละ ไใ.็่ี 
พศหญิง จำนวน โ5ุโ็่ คน ิรຌอยละ 5ๆ.โโี ดยป็นผูຌสำรใจการศึกษาระดับตาง โ ดังนีๅ  
 แ.แ ระดับปวช. จำนวน แแุเ่โ คน หรือรຌอยละ โไ.ๆ5 ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาประภทวิชาชางอุตสาหกรรม รຌอยละ 5เ.่5 ละประภทวิชาพาณิชยกรรม รຌอยละ ใ็.ใ้  
  แ.โ ระดับปวส. จำนวน ็ุไใแ คน หรือรຌอยละ แๆ.5ใ ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาประภทวิชาชางอุตสาหกรรม รຌอยละ ไ5.่่ ละประภทวิชาบริหารธุรกิจ รຌอยละ ไแ.5เ 
 แ.ใ ระดับอนุปริญญา จำนวน แ5ใ คน หรือรຌอยละ เ.ใไ ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาประภทวิชาบริหารธุรกิจ รຌอยละ ่เ.ใ้ ละประภทวิชาศิลปศาสตร์ รຌอยละ แ้.ๆแ 
 แ.ไ ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ใใ่ คน หรือรຌอยละ เ.็5 ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาคณะครุศาสตร์ รຌอยละ ่ใ.แไ ละคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รຌอยละ แๆ.่ๆ 
 แ.5 ระดับปริญญาตรี จำนวน โไุแใ5 คน หรือรຌอยละ 5ใ.ๆ็ ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ รຌอยละ แใ.่แ ละคณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รຌอยละ แเ.ๆใ 
 แ.ๆ ระดับปริญญาท จำนวน แุ55ใ คน หรือรຌอยละ ใ.ไ5 ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย รຌอยละ แ5.ใใ ละคณะศึกษาศาสตร์ รຌอยละ ้.ใไ 
 แ.็ ระดับปริญญาอก จำนวน โ็ไ คน หรือรຌอยละ เ.ๆแ ของผูຌสำรใจการศึกษา สวน฿หญสำรใจ
การศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัย รຌอยละ โโ.ๆใ ละคณะศึกษาศาสตร์ รຌอยละ แ้.็แ 
   

 มืไอจำนกป็นรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครปฐม มีจำนวนผูຌสำรใจการศึกษามากทีไสุด รຌอยละ ไเ.5ไ 
รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี ิรຌอยละ แโ.ไๆี จังหวัดพชรบุรี ิรຌอยละ แโ.โโี จังหวัดกาญจนบุรี ิรຌอยละ แเ.โ5ี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ิรຌอยละ ้.แ5ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ิรຌอยละ ่.้้ี จังหวัดสมุทรสาคร ิรຌอยละ ใ.ๆๆี ละ
จังหวัดสมุทรสงคราม ิรຌอยละ โ.็ไี 
 
 
 



 ิ2) 

  
 2. ผูຌกำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน แๆุ้เแแ คน ดยป็นผูຌกำลังศึกษา฿นระดับตาง โ ดังนีๅ 
   โ.แ ระดับปวช. จำนวน ไเุเเแ คน หรือรຌอยละ โใ.ๆ็ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญศึกษา
฿นประภทวิชาชางอุตสาหกรรม รຌอยละ 5โ.้ๆ ละประภทวิชาพาณิชยกรรม รຌอยละ ใใ.โ็  
  โ.โ ระดับปวส. จำนวน แ็ุๆเแ คน หรือรຌอยละ แเ.ไแ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญศึกษา
฿นประภทวิชาชางอุตสาหกรรม รຌอยละ ไ่.่็ ละประภทวิชาบริหารธุรกิจ รຌอยละ ใ่.ใเ  
  โ.ใ ระดับอนุปริญญา จำนวน แ่ไ คน หรือรຌอยละ เ.แแ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญศึกษา
฿นประภทวิชาบริหารธุรกิจ รຌอยละ ๆ็.ใ้ ละประภทวิชาศิลปศาสตร ์รຌอยละ โแ.็ไ 
  โ.ไ ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 55่ คน หรือรຌอยละ เ.ใใ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญ
ป็นผูຌศึกษา฿นคณะครุศาสตร์ รຌอยละ ็ใ.ใเ ละคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม รຌอยละ โๆ.็เ 

  โ.5 ระดับปริญญาตรี จำนวน แเ5ุ้ๆ่ คน หรือรຌอยละ ๆโ.็เ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญ
ป็นผูຌศึกษา฿นคณะวิทยาการจัดการ รຌอยละ แๆ.โๆ ละคณะมนุษย์ศาสตร์ละสังคมศาสตร์ รຌอยละ แแ.็่ 

  โ.ๆ ระดับปริญญาท จำนวน ใุ5แ้ คน หรือรຌอยละ โ.เ่ ของผูຌที ไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญ
ป็นผูຌศึกษา฿นคณะวิศวกรรมศาสตร์ รຌอยละ แ5.โใ ละคณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ รຌอยละ แแ.ใไ  
  โ.็ ระดับปริญญาอก จำนวน แุแ่เ คน หรือรຌอยละ เ.็เ ของผูຌทีไกำลังศึกษาทัๅงหมด สวน฿หญ
ป็นผูຌศึกษา฿นคณะสังคมศาสตร์ละมนุษยศาสตร์ รຌอยละ ไเ.โ5 ละคณะวิศวกรรมศาสตร์ รຌอยละ แไ.โไ  
 

   มืไอจำนกป็นรายจังหวัด พบวา จังหวัดนครปฐม มีจำนวนนักศึกษามากทีไสุด รຌอยละ ไ็.่ใ 
รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี ิรຌอยละ แแ.ๆ่ี จังหวัดพชรบุรี ิรຌอยละ แแ.5แี จังหวัดกาญจนบุรี ิรຌอยละ แเ.่5ี 
จังหวัดสุพรรณบุรี ิรຌอยละ ่.ใเี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ิรຌอยละ 5.่5ี จังหวัดสมุทรสาคร ิรຌอยละ ใ.เๆี ละ
จังหวัดสมุทรสงคราม ิรຌอยละ เ.้ใี 
 
 3.  ประมาณการผูຌสำร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 

 จากบบสำรวจขຌอมูลผูຌกำลังศึกษา฿นตละชัๅนปี นำมาประมาณการดยคาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา 
฿นปี พ.ศ. โ5ๆใ – โ5ๆๆ ยกตามระดับการศึกษาเดຌดังนีๅ 
 ใ.แ ระดับปวช. ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆ5 คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ แแุ็ โไ คน พิไมขึๅนจากปี 
พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ 5.็้ ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ แโุเไ่ คน พิไมขึๅนจาก ปี พ.ศ. 
โ5ๆใ รຌอยละ โ.็ๆ ละปี พ.ศ. โ5ๆ5 คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ แ6ุโโ้ คน พิไมขึๅนจาก ปี พ.ศ. โ5ๆไ 
รຌอยละ ใไ.็เ  
 ใ.โ ระดับปวส. ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ ุ่ใ็โ คน พิไมขึๅนจากปี 
พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ แ2.ๆๆ ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ ุ้โโ้ คน พิไมขึๅนจากปี 
พ.ศ. โ5ๆใ รຌอยละ แเ.โไ  
 ใ.ใ ระดับอนุปริญญา ปี พ.ศ. โ5ๆใ – โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ แแเ คน ลดลง
จากปี พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ โ่.แเ ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ ็ไ คน ลดลง
จากปี พ.ศ. โ5ๆใ รຌอยละ ใโ.็ใ 
 



 ิ3) 

 
 ใ.ไ ระดับปริญญาบัณฑิต ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โใแ คน 
ลดลงจากปี พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ ใแ.ๆๆ ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ ใโ็ คน 
พิไมขึๅนจากปี พ.ศ. โ5ๆใ รຌอยละ ไแ.5ๆ  
 ใ.5 ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆๆ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โุ้5ใไ คน 
พิไมขึๅนจากปี พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ โโ.ใ็ ปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โใุแใ่ คน ลดลง  
รຌอยละ ่.แใ ละปี พ.ศ. โ5ๆๆ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โุ่โ็่ คน พิไมขึๅนจาก ปี พ.ศ. โ5ๆ5 
รຌอยละ แใ.เใ  
 ใ.ๆ ระดับปริญญาท ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โุแไ้ คน 
พิไมขึๅนจากปี พ.ศ. โ5ๆโ รຌอยละ ใ่.ใ่ ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ แุใ็เ คน 
ลดลงจากปี พ.ศ. โ5ๆใ รຌอยละ ใ .ๆโ5  
 ใ.็ ระดับปริญญาอก ปี พ.ศ. โ5ๆใ - โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ ้เ่ คน 
พิไมขึๅนจากปี พ.ศ. โ5ๆโ ประมาณ ใ ทา ละปี พ.ศ. โ5ๆไ คาดวาจะมีผูຌสำรใจการศึกษา ประมาณ โ็โ คน 
ลดลงจากปี พ.ศ. โ5ๆใ รຌอยละ ็เ.เไ  
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 ิ4) 

 

 สารบัญ 
      
                   หนຌา 

คำนำ                                                                         
บทสรุปสำหรับผูຌบริหาร                           ิแ) 
สารบญั                         ิ4) 
สารบัญตาราง                    ิ5) 
สารบัญผนภูมิ                  ิแเ) 
ผลการสำรวจผูຌสำร็จการศึกษาภาคตะวันตก                                                                    
 

 แ.  สถานศึกษา                    แ 
 โ.  ผูຌสำรใจการศกึษาปี พ.ศ. โ5ๆโ                   แ 

ใ.  ผูຌกำลังศึกษาป ีพ.ศ. โ5ๆใ   แเ 
ไ.  ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาปี พ.ศ. โ5ๆใ – โ5ๆๆ  แ5 

 

ผลการสำรวจผูຌสำร็จการศึกษารายจังหวัด              
  

-  จังหวัดกาญจนบุรี         21 
-  จังหวัดนครปฐม           โ็  
-  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                36 
-  จังหวัดพชรบุรี                   41 

-  จังหวัดราชบุร ี                  48 
-  จังหวัดสมุทรสงคราม                   56 
-  จังหวัดสมุทรสาคร                61 
-  จังหวัดสุพรรณบุรี          ๆ็                           

 

ภาคผนวก            

รายชืไอสถานศึกษาทีไตอบบบสำรวจ฿นภาคตะวันตก        75
     

 
                   

           
  
 
 
 



 ิ5) 

สารบัญตาราง 
 หนຌา 

ตาราง แ จำนวนสถานศึกษาจำนกตามจังหวัดละระดับการศึกษา   แ 
ตาราง โ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   โ 

ตาราง ใ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   ใ 

ตาราง ไ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   ไ 

ตาราง 5 ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   ไ 

ตาราง ๆ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   5 

ตาราง ็ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   ๆ 

ตาราง ่ ผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาอก จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆโ   ็ 

ตาราง ้ ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันตก ปี พ.ศ. โ5ๆใ  ็ 

ตาราง แเ ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ป ีพ.ศ. โ5ๆใ ่ 

ตาราง แแ ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดนครปฐม ป ีพ.ศ. โ5ๆใ ่ 

ตาราง แโ 
ตาราง แใ 

ตาราง แไ 
ตาราง แ5 
ตาราง แๆ 
ตาราง แ็ 

ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดพชรบุรี ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดราชบุรี ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาจำนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ป ีโ5ๆใ 

่ 
้ 
้ 
้ 
แเ 
แเ 

ตาราง แ่ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ แแ 

ตาราง แ้ 
ตาราง โเ 

ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
ผูຌกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา จำนกตามประภทวิชา ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ 

แโ 
แโ 

ตาราง โแ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ แใ 

ตาราง โโ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ แใ 

ตาราง โใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ แไ 

ตาราง โไ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาอก จำนกตามคณะ ละรายจังหวัด ปี พ.ศ. โ5ๆใ แ5 

ตาราง โ5 ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. แๆ 

ตาราง โๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. แ็ 

ตาราง โ็ 
ตาราง โ่ 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนกตามประภทวิชา ละปี พ.ศ. 
ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 

แ็ 
แ่ 

ตาราง โ้ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. แ่ 

ตาราง ใเ 
ตาราง ใแ 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาอก จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 

แ้ 
โเ 

   



 ิ6) 

สารบัญตาราง ิตอ) 

 หนຌา 

   

ตาราง ใโ 
 
ตาราง ใใ 
 
ตาราง ใไ 

 
ตาราง ใ5 

ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดกาญจนบุรี 

โโ 
 

โใ 
 

โใ 
 

โใ 

ตาราง ใๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

โไ 

ตาราง ใ็ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละปี พ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

โ5 

ตาราง ใ่ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบุรี 

โๆ 

ตาราง ใ้ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดกาญจนบรุี 

โๆ 

ตาราง ไเ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดนครปฐม 

โ่ 

ตาราง ไแ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดนครปฐม 

โ้ 

ตาราง ไโ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดนครปฐม 

โ้ 

ตาราง ไใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดนครปฐม 

โ้ 

ตาราง ไไ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดนครปฐม 

ใเ 

ตาราง ไ5 ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาอก ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดนครปฐม 

ใเ 

ตาราง ไๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละปี พ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

ใแ 

ตาราง ไ็ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

ใโ 



 ิ7) 

                    สารบัญตาราง ิตอ)  

 หนຌา 

ตาราง ไ่ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

ใโ 

ตาราง ไ้ 
 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

ใใ 

ตาราง 5เ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดนครปฐม 

ใไ 

ตาราง 5แ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาอก จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดนครปฐม 

ใ5 

ตาราง 5โ ผูຌกำลังศกึษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ็ 

ตาราง 5ใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ็ 

ตาราง 5ไ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ่ 

ตาราง 55 ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ่ 

ตาราง 5ๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ้ 

ตาราง 5็ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ใ้ 

ตาราง 5่ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ 

ไเ 

ตาราง 5้ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ไเ 

ตาราง ๆเ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดพชรบุรี 

ไโ 

ตาราง ๆแ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดพชรบุรี 

ไใ 

ตาราง ๆโ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดพชรบุรี 

ไใ 

ตาราง ๆใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดพชรบุรี 

ไไ 

   



 ิ8) 

                     สารบัญตาราง ิตอ) 
 หนຌา 

ตาราง ๆไ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดพชรบุรี 

45 

ตาราง ๆ5 ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดพชรบุรี 

46 

ตาราง ๆๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดพชรบุรี 

ไ็ 

ตาราง ๆ็ 
 
ตาราง ๆ่ 
 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดบัปริญญาท จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดพชรบุรี 
ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดราชบุรี 

ไ็ 
 

ไ้ 

ตาราง ๆ้ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดราชบุรี 

50 

ตาราง ็เ 
 
ตาราง ็แ 
 

ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดราชบุรี 
ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดราชบุรี 

50 
 

5เ 

ตาราง ็โ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดราชบุรี 

51 

ตาราง ็ใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาอก ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดราชบุรี 

51 

ตาราง ็ไ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดราชบุรี 

52 

ตาราง ็5 ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

52 

ตาราง ็ๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ละปี พ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

5ใ 

ตาราง ็็ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

5ไ 

ตาราง ็่ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาท จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดราชบุรี 
 
 

5ไ 



 ิ9) 

 สารบัญตาราง ิตอ) 
 

 หนຌา 

ตาราง ็้ 
 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปรญิญาอก จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดราชบุรี 

55 

ตาราง ่เ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5็ 

ตาราง ่แ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5็ 

ตาราง ่โ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5็ 

ตาราง ่ใ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนป ีจำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5่ 

ตาราง ่ไ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ.  
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5่ 

ตาราง ่5 ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5้ 

ตาราง ่ๆ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

5้ 

ตาราง ่็ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

ๆเ 

ตาราง ่่ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆโ 

ตาราง ่้ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวดัสมุทรสาคร 

ๆโ 

ตาราง ้เ 
 

ผูຌกำลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆใ 

ตาราง ้แ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆใ 

ตาราง ้โ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆไ 

ตาราง ้ใ ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆไ 

ตาราง ้ไ 
 

ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนกตามประภทวิชา ละปี พ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆ5 



 ิ10) 

 สารบัญตาราง ิตอ) 
 

 หนຌา 

ตาราง ้5 ประมาณการผูຌสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ละป ีพ.ศ. 
จังหวัดสมุทรสาคร 

ๆๆ 

ตาราง ้ๆ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๆ่ 

ตาราง ้็ ผูຌกำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัๅนปี จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๆ้ 

ตาราง ้่ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๆ้ 

ตาราง ้้ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็เ 

ตาราง แเเ ผูຌกำลังศึกษาระดับปริญญาท ทุกชัๅนปี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็เ 

ตาราง แเแ ประมาณการผูຌสำรใจการศกึษาระดับปวช. จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็แ 

ตาราง แเโ ประมาณการผูຌสำรใจการศกึษาระดับปวส. จำนกตามประภทวิชา ปี พ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็โ 

ตาราง แเใ ประมาณการผูຌสำรใจการศกึษาระดับปริญญาบัณฑิต จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็โ 

ตาราง แเไ ประมาณการผูຌสำรใจการศกึษาระดับปริญญาตรี จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็ใ 

ตาราง แเ5 ประมาณการผูຌสำรใจการศกึษาระดับปริญญาท จำนกตามคณะ ป ีพ.ศ. โ5ๆใ  
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ็ไ 

  
 
 
 
 
 
 

 

 



 ิ11) 

 

สารบัญผนภูมิ 
          

                           หนຌา 
 

ผนภูมิทีไ แ  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามจังหวัด       โ 
ผนภูมิทีไ โ  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  โโ 

ผนภูมิทีไ ใ  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดนครปฐม  โ่
ผนภูมิทีไ ไ  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใๆ 

ผนภูมิทีไ 5  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดพชรบุรี  ไโ 

ผนภูมิทีไ ๆ  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดราชบุรี  ไ้ 

ผนภูมิทีไ ็  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  5ๆ 

ผนภูมิทีไ ่  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร  61 
ผนภูมิทีไ ้  สดงผูຌสำรใจการศึกษา ปีพ.ศ. โ5ๆโ จำนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ๆ่ 



ผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก 
 

  ผลการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 ข้อมูลผู้กำลังศึกษา ทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2562 
และประมาณการจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาใน ปี พ.ศ. 2563 – 2566 ของสถานศึกษา ในระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี สรุปดังนี้ 
 

1.  สถานศึกษา 
 สถานศึกษาที่ทำการสำรวจมีทั้งหมด จำนวน 93 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 62 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา มีจำนวน 31 แห่ง โดยได้รับข้อมูลกลับคืน จำนวน 89 แห่ง หรือร้อยละ 95.70 ของ
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในภาคตะวันตก 
 จากจำนวนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำนวน 62 แห่ง ตอบแบบสำรวจกลับคืนมา 
จำนวน 60 แห่ง หรือร้อยละ 96.77 ส่วนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จำนวน 31 แห่ง ตอบแบบสำรวจ
กลบัคืนมา จำนวน 29 แห่ง หรอืร้อยละ 93.55  
 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีจำนวนสถานศึกษาที่ตอบแบบสำรวจครบทั้งหมด
ยกเว้นจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 91.67, 93.75 
และ 71.43 ของจำนวนสถานศึกษาในจังหวัด 
 
ตาราง 1 จำนวนสถานศึกษาจำแนกตามรายจังหวัดและระดับการศึกษา 
 

จังหวัด 
สถานศึกษาทั้งหมดที่ทำการสำรวจ สถานศึกษาที่ตอบแบบสำรวจ 
รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

กาญจนบุรี 12 8 4 11 7 4 
นครปฐม 20 13 7 20 13 7 
ประจวบคีรีขันธ์ 7 6 1 7 6 1 
เพชรบุรี 13 8 5 13 8 5 
ราชบุรี 16 12 4 15 12 3 
สมุทรสงคราม 4 3 1 4 3 1 
สมุทรสาคร 7 4 3 5 3 2 
สุพรรณบุรี 14 8 6 14 8 6 

รวม 93 62 31 89 60 29 
 
2.  ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 44,966 คน เป็นเพศชาย จำนวน 19,688 คน (ร้อยละ 43.78) 
เพศหญิง จำนวน 25,278 คน (ร้อยละ 56.22) อยู่ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.54 ของ
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 12.46) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 12.22) 
จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 10.25) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 9.15) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 8.99) 
จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 3.66) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 2.74) 
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จังหวัด 

จำนวน (คน) 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 11,082 คน เป็นเพศชาย จำนวน 6,500 คน (ร้อยละ 58.65) 
เพศหญิง จำนวน 4,582 คน (ร้อยละ 41.35) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 50.85 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.39) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.23) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.15) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.05) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 1.67) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.37) 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.29) 
 จังหวัดราชบุรีมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. มากที่สุด ร้อยละ 21.41 ของผู้สำเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 20.00) จังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 15.41) จังหวัดสุพรรณบุรี 
(ร้อยละ 12.99) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 10.49) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 8.18) จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 7.00) 
และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 4.53) 
 

ตาราง 2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 

 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทรสาคร  สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 5,635 598 836 1,162 355 1,222 279 433 750 
พาณิชยกรรม 4,144 464 628 981 297 883 167 314 410 
คหกรรมศาสตร ์ 469 54 152 0 83 73 45 0 62 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

349 41 46 73 89 39 0 0 61 

ศิลปกรรม 227 5 46 0 28 73 0 0 75 
เกษตรกรรมและประมง 185 0 0 0 54 51 0 21 59 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

41 0 0 0 0 0 11 8 22 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 32 0 0 0 0 32 0 0 0 
รวม 11,082 1,162 1,708 2,216 906 2,373 502 776 1,439 
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 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 7,431 คน เป็นเพศชาย จำนวน 4,136 คน (ร้อยละ 55.66) 
เพศหญิง จำนวน 3,295 คน (ร้อยละ 44.34) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
(ร้อยละ 45.88) รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 41.50) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 2.91) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.83) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 2.01) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.31) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.94) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 0.90) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ร้อยละ 0.83) ประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 0.46) และประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(ร้อยละ 0.44)  
 จังหวัดราชบุรีมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. มากท่ีสุด ร้อยละ 21.44 ของผู้สำเร็จ
การศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 15.44) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 15.35) จังหวัด
กาญจนบุรี (ร้อยละ 13.74) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 13.15) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 11.08) จังหวัด
สมุทรสาคร (ร้อยละ 4.95) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 4.86) 
 
ตาราง 3 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม ประจวบ
คีรีขันธ์ เพชรบุร ี ราชบรุ ี

สมุทร 
สงคราม 

สมุทรสาคร สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 3,409 475 554 428 245 737 196 199 575 
บริหารธรุกิจ 3,084 490 468 539 385 643 149 134 276 
เกษตรกรรมและประมง 216 0 0 0 64 74 0 18 60 
คหกรรมศาสตร ์ 210 22 60 0 66 39 6 0 17 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว 

149 22 25 10 47 15 0 0 30 

ศิลปกรรม 97 12 23 0 16 15 0 0 31 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 70 0 0 0 0 70 0 0 0 
บริหารธรุกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

67 0 0 0 0 0 0 0 67 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  

62 0 17 0 0 0 10 17 18 

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 34 0 0 0 0 0 0 0 34 
สาธารณสุขศาสตร ์ 33 0 0 0 0 0 0 0 33 

รวม 7,431 1,021 1,147 977 823 1,593 361 368 1,141 
 

  
 2.3  ระดับอนุปริญญา 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 153 คน เป็นเพศชาย จำนวน 76 คน (ร้อยละ 49.67) เพศหญิง 
จำนวน 77 คน (ร้อยละ 50.33) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 80.39 และ
ประเภทวิชาศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 19.61) 
  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาทั้งหมด  
 



 

4 

ตาราง 4 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 
 

ประเภทวิชา รวม สมุทรสาคร 
บริหารธุรกิจ 123 123 
ศิลปศาสตร์ 30 30 

รวม 153 153 
 

หมายเหตุ  จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบครีีขันธ ์เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ไม่มีการศึกษาในระดับอนปุริญญา 
 
 2.4  ระดับปริญญาบัณฑิต 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 338 คน เป็นเพศชาย จำนวน 110 คน (ร้อยละ 32.54) เพศหญิง 
จำนวน 228 คน (ร้อยละ 67.46) คณะครุศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 83.14 และคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 16.86) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.15 
ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 36.98) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 16.86) 
 
ตาราง 5 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 

คณะ รวม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี 
ครุศาสตร์ 281 156 125 0 
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม 57 0 0 57 

รวม 338 156 125 57 
 

หมายเหตุ  จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 
 
 2.5 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 24,135 คน เป็นเพศชาย จำนวน 8,192 คน (ร้อยละ 33.94) 
เพศหญิง จำนวน 15,943 คน (ร้อยละ 66.06) คณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 13.81 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.63) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.96) 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 6.57) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 6.22) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 4.45) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 4.28) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.09) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 3.92) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.00) 
คณะอักษรศาสตร์ (ร้อยละ 2.77) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 2.73) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 2.21) และ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 1.98) 
   จังหวัดนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.13 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 14.94) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 8.80) 
จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 6.08) จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 5.93) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 3.29) 
จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 1.44) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 1.39) 
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ตาราง 6 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ีนครปฐม ประจวบ
คีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 

สมุทร 
สงคราม 

สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

วิทยาการจัดการ 3,332 278 1,788 0 1,064 202 0 0 0 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

2,566 274 1,176 0 715 401 0 0 0 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,679 206 967 0 162 274 0 42 28 
ศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

1,586 0 1,574 0 12 0 0 0 0 

บริหารธรุกิจ 1,502 463 553 427 25 0 1 0 33 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

1,075 0 613 0 453 0 0 9 0 

ครุศาสตร ์ 1,034 336 357 0 154 187 0 0 0 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

988 0 988 0 0 0 0 0 0 

พยาบาลศาสตร ์ 945 147 377 0 123 218 0 0 80 
วิศวกรรมศาสตร ์ 724 39 638 47 0 0 0 0 0 
อักษรศาสตร ์ 668 0 668 0 0 0 0 0 0 
ศึกษาศาสตร ์ 658 0 343 0 0 0 0 56 259 
ศิลปศาสตร ์ 533 0 92 0 0 0 328 21 92 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี 477 0 0 207 31 0 7 220 12 
อื่น ๆ 6,368 380 3,896 112 867 150 0 0 963 

รวม 24,135 2,123 14,030 793 3,606 1,432 336 348 1,467 

  
 2.6  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,553 คน เป็นเพศชาย จำนวน 547 คน (ร้อยละ 35.22) เพศหญิง 
จำนวน 1,006 คน (ร้อยละ 64.78) คณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 15.33 รองลงมาคือ 
คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 9.34) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 7.41) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
(ร้อยละ 7.08) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 6.37) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 6.12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 5.86) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 5.41) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(ร้อยละ 4.38) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 4.31) คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 3.35) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 2.83) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ร้อยละ 2.58) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.51) และคณะศิลปศาสตร์ (รอ้ยละ 2.38) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.91 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 15.45) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 10.30) 
จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 4.96) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 3.67) จังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 2.06) 
และจังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 0.64) 
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ตาราง 7 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี นครปฐม ประจวบ
คีรขีันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี 

สมุทร 
สงคราม 

สุพรรณบุร ี

บัณฑิตวิทยาลัย 238 218 20 0 0 0 0 0 
ศึกษาศาสตร ์ 145 0 135 0 0 0 0 10 
นวัตกรรมการจดัการ 115 0 58 57 0 0 0 0 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 110 0 98 0 2 10 0 0 
วิทยาการจัดการ 99 0 77 0 0 22 0 0 
ครุศาสตร ์ 95 22 20 0 8 45 0 0 
วิศวกรรมศาสตร ์ 91 0 91 0 0 0 0 0 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลย ี 84 0 0 0 84 0 0 0 
จิตรกรรม ประตมิากรรมและ 
ภาพพิมพ ์

68 0 68 0 0 0 0 0 

พยาบาลศาสตร ์ 67 0 67 0 0 0 0 0 
วิทยาศาสตร ์ 52 0 52 0 0 0 0 0 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

44 0 44 0 0 0 0 0 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 40 0 40 0 0 0 0 0 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 39 0 39 0 0 0 0 0 
ศิลปศาสตร ์ 37 0 5 0 0 0 32 0 
อื่น ๆ 229 0 163 0 66 0 0 0 

รวม 1,553 240 977 57 160 77 32 10 

หมายเหต ุ จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท 
 
 2.7   ระดับปริญญาเอก   
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 274 คน เป็นเพศชาย จำนวน 127 คน (ร้อยละ 46.35) เพศหญิง 
จำนวน 147 คน (ร้อยละ 53.65) คณะบัณฑิตวิทยาลัยมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 22.63 ของ
ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 19.71) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 9.49) 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร ์(ร้อยละ 6.93) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 6.20) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 5.11) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 4.38) คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
(ร้อยละ 3.65) คณะเภสัชศาสตร์ (ร้อยละ 3.28) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (2.92) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 2.19) 
 โดยจังหวัดนครปฐมมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.01 
ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 22.63) และจังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 0.36) 
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ตาราง 8 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำแนกตามคณะ และรายจังหวัดป ีพ.ศ. 2562 
 

คณะ รวม กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 
บัณฑิตวิทยาลัย 62 62 0 0 
ศึกษาศาสตร์ 54 0 54 0 
วิทยาการจัดการ 26 0 26 0 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19 0 19 0 
นวัตกรรมการจัดการ 17 0 17 0 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 0 14 0 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 0 12 0 
จิตรกรรม ประติมากรรมและ 
ภาพพิมพ์ 

10 0 10 0 

เภสัชศาสตร์ 9 0 9 0 
วิศวกรรมศาสตร์ 8 0 8 0 
ครุศาสตร์ 6 0 5 1 
อ่ืน ๆ 37 0 37 0 

รวม 274 62 211 1 
 

หมายเหตุ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก  
 
ตาราง 9 ผูก้ำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา ภาคตะวันตก ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช.   11,082 11,724 12,048 16,229 0 
ปวส. 7,431 8,372 9,229 0 0 
อนุปริญญา 153 110 74 0 0 
ปริญญาบัณฑิต 338 231 327 0 0 
ปริญญาตรี 24,135 29,534 23,138 25,018 28,278 
ปริญญาโท 1,553 2,149 1,370 0 0 
ปริญญาเอก 274 908 272 0 0 

รวม 44,966 53,028 46,458 41,247 28,278 
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ตาราง 10 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดกาญจนบุร ีปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 1,162 1,154 1,482 2,256 0 
ปวส. 1,021 1,108 1,348 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 0 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 2,123 3,134 2,560 2,693 2,481 
ปริญญาโท 240 59 64 0 0 
ปริญญาเอก 62 0 0 0 0 

รวม 4,608 5,455 5,454 4,949 2,481 
 
ตาราง 11 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 1,708 2,181 2,067 3,053 0 
ปวส. 1,147 1,534 1,319 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 156 172 60 0 0 
ปริญญาตร ี 14,030 18,914 14,308 15,384 17,817 
ปริญญาโท 977 1,800 1,068 0 0 
ปริญญาเอก 211 899 265 0 0 

รวม 18,229 25,500 19,087 18,437 17,817 
 
ตาราง 12 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 2,216 1,597 1,646 2,029 0 
ปวส. 977 904 1,067 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 0 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 793 506 452 741 879 
ปริญญาโท 57 35 34 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 

รวม 4,043 3,042 3,199 2,770 879 
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ตาราง 13 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 906 1,282 1,270 1,460 0 
ปวส. 823 850 1,185 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 0 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 3,606 3,073 2,879 3,172 3,971 
ปริญญาโท 160 129 179 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 

รวม 5,495 5,334 5,513 4,632 3,971 
 
ตาราง 14 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 2,373 2,765 2,745 3,417 0 
ปวส. 1,593 1,998 2,151 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 125 0 177 0 0 
ปริญญาตร ี 1,432 2,185 1,396 1,303 1,478 
ปริญญาโท 77 88 16 0 0 
ปริญญาเอก 1 9 7 0 0 

รวม 5,601 7,045 6,492 4,720 1,478 
 
ตาราง 15 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 502 111 139 190 0 
ปวส. 361 76 112 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 0 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 336 377 372 171 0 
ปริญญาโท 32 18 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 

รวม 1,231 582 623 361 0 
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ตาราง 16 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 776 793 927 1,311 0 
ปวส. 368 436 489 0 0 
อนุปรญิญา 153 110 74 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 0 0 0 0 0 
ปริญญาตร ี 348 153 166 388 317 
ปริญญาโท 0 0 0 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 

รวม 1,645 1,492 1,656 1,699 317 
 

ตาราง 17 ผู้กำลังศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ปี พ.ศ. 2563 
 

ระดับการศึกษา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

ปวช. 1,439 1,841 1,772 2,513 0 
ปวส. 1,141 1,466 1,558 0 0 
อนุปรญิญา 0 0 0 0 0 
ปริญญาบัณฑติ 57 59 90 0 0 
ปริญญาตร ี 1,467 1,192 1,005 1,166 1,335 
ปริญญาโท 10 20 9 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 0 0 0 

รวม 4,114 4,578 4,434 3,679 1,335 

 
3.  ผูก้ำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 169,011 คน เป็นผู้กำลังศึกษาในจังหวัดนครปฐม
มากที่สุด ร้อยละ 47.83 รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 11.68) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 11.51) 
จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 10.85) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 8.30) จังหวัดประจวบคีรขัีนธ์ (ร้อยละ 5.85) 
จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 3.06) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.93) 
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวนรวม 40,001 คน (ปีที่1 จำนวน 16,229 คน 
ปีที่ 2 จำนวน 12,048 คน และปีที่ 3 จำนวน 11,724 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษา 
มากที่สุด ร้อยละ 52.96 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.27) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.83) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.42) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 3.25) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.45) ประเภทวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.43) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.37)  
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  จังหวัดราชบุรีมีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปวช.มากที่สุด ร้อยละ 22.32 รองลงมาคือ 
จงัหวัดนครปฐม (ร้อยละ 18.25) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 15.31) จังหวัดประจวบครีีขันธ์ (ร้อยละ 13.18) 
จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 12.23) จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 10.03) จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 7.58) และ
จังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 1.10) 
 
ตาราง 18 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ป ีพ.ศ. 2563 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 21,186 2,769 3,590 2,899 1,776 4,809 251 1,720 3,372 
พาณิชยกรรม 13,310 1,691 2,465 2,011 1,331 2,877 189 1,148 1,598 
คหกรรมศาสตร์ 1,531 210 548 0 336 219 0 0 218 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว 

1,370 158 182 362 306 181 0 0 181 

ศิลปกรรม 1,300 64 509 0 125 329 0 0 273 
เกษตรกรรมและประมง 982 0 0 0 137 362 0 83 400 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

171 0 7 0 0 0 0 80 84 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 150 0 0 0 0 150 0 0 0 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

รวม 40,001 4,892 7,301 5,272 4,012 8,927 440 3,031 6,126 

 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
      ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563  ในระดับปวส. มีจำนวน 17,601 คน (ปีที่ 1 จำนวน 
9,229 คน และปีที่ 2 จำนวน 8,372 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 48.87 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.30) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.30) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.97) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 2.42) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.32) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ร้อยละ 1.11) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 0.60) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.44) ประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 0.36) และประเภทวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 0.31) 
  จังหวัดราชบุรีมีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปวส. มากท่ีสุด ร้อยละ 23.57 รองลงมาคือ จังหวัด
สุพรรณบุรี (ร้อยละ 17.18) จังหวัดนครปฐม (ร้อยละ 16.21) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 13.95) จังหวัดเพชรบุรี 
(ร้อยละ 11.56) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 11.20) จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 5.26) และจังหวัด
สมุทรสงคราม (ร้อยละ 1.07) 
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ตาราง 19 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชาและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุรี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 8,601 1,272 1,281 954 847 2,124 82 496 1,545 
บริหารธุรกิจ 6,742 975 1,162 947 886 1,592 106 343 731 
คหกรรมศาสตร์ 581 120 201 0 93 106 0 0 61 
เกษตรกรรมและประมง 522 0 0 0 86 170 0 33 233 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

426 72 48 70 101 54 0 0 81 

ศิลปกรรม 232 17 84 0 22 25 0 0 84 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร 

195 0 77 0 0 0 0 53 65 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

106 0 0 0 0 0 0 0 106 

อุตสาหกรรมสิ่งทอ 78 0 0 0 0 78 0 0 0 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 64 0 0 0 0 0 0 0 64 
สาธารณสุขศาสตร์ 54 0 0 0 0 0 0 0 54 

รวม 17,601 2,456 2,853 1,971 2,035 4,149 188 925 3,024 

  
 3.3  ระดับอนุปริญญา 
     ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 ในระดับอนุปริญญา มีจำนวน 184 คน (ปีที ่1 จำนวน 74 คน 
และปีที่ 2 จำนวน 110 คน) โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาศิลปศาสตร์ และประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 67.39, 21.74 และ 10.87 ตามลำดับ 
  โดยเป็นผู้กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา ในจังหวัดสมุทรสาครทั้งหมด 
 
ตาราง 20 ผู้กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

ประเภทวิชา รวม สมุทรสาคร 
บริหารธุรกิจ 124 124 
ศิลปศาสตร์ 40 40 
ศึกษาศาสตร์ 20 20 

รวม 184 184 
 

หมายเหตุ   จงัหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และสุพรรณบรุี ไม่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญา 
 
 3.4  ระดับปริญญาบัณฑิต 
     ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 ในระดับปริญญาบัณฑิต มีจำนวน 558 คน (ปีที่ 1 
จำนวน 327 คน และปีที่ 2 จำนวน 231 คน) โดยคณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 73.30 และ 26.70 ตามลำดับ 
  โดยผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด ร้อยละ 41.58 รองลงมาคือ 
จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 31.72) และจังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 26.70) 
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ตาราง 21 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

คณะ รวม นครปฐม ราชบรุ ี สุพรรณบรุี 
ครุศาสตร์ 409 232 177 0 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 149 0 0 149 

รวม 558 232 177 149 
 

หมายเหตุ  จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ไม่มกีารศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 
 

 3.5 ระดับปริญญาตรี 
     ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 ในระดับปริญญาตรีมีจำนวน 105,968 คน (ปีที่ 1 
จำนวน 28,278 คน ปีที่ 2 จำนวน 25,018 คน ปีที่ 3 จำนวน 23,138 คน และปีที่ 4 จำนวน 29,534 คน) โดยคณะ
วิทยาการจัดการมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 16.26 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 11.78) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 7.35) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.94) 
คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 5.71) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 3.90) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 3.50) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 3.38) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 3.26) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.96) คณะอักษรศาสตร์ (ร้อยละ 2.89) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 2.59) 
คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 1.84) และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 1.17) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 62.68 รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี 
(ร้อยละ 12.36) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 10.26) จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 6.00) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 4.43) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 2.43) จังหวัดสมุทรสาคร (ร้อยละ 0.97) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.87) 
 

ตาราง 22 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี  นครปฐม 
ประจวบ    
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบรุ ี
สมุทร  

สงคราม 
สมุทร  
สาคร 

สุพรรณบุร ี

วิทยาการจัดการ 17,232 1,136 10,729 0 4,579 788 0 0 0 
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

12,484 1,065 6,641 0 2,866 1,912 0 0 0 

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7,786 0 7,720 0 66 0 0 0 0 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7,358 731 5,053 0 218 1,114 0 190 52 
บริหารธุรกิจ 6,050 2,952 1,800 1,298 0 0 0 0 0 
ครุศาสตร์ 4,133 1,381 1,239 0 636 877 0 0 0 
วิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3,714 0 3,714 0 0 0 0 0 0 

พยาบาลศาสตร์ 3,581 762 868 0 630 838 0 0 483 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สาร 

3,451 0 2,440 0 1,011 0 0 0 0 

วิศวกรรมศาสตร์ 3,137 95 2,882 160 0 0 0 0 0 
อักษรศาสตร์ 3,063 0 3,063 0 0 0 0 0 0 
ศึกษาศาสตร์ 2,747 0 1,970 0 0 0 0 271 506 
ศิลปศาสตร์ 1,955 0 462 0 0 0 920 101 472 

สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1,241 0 619 0 622 0 0 0 0 

อื่น ๆ 28,036 2,746 17,223 1,120 2,467 833 0 462 3,185 

รวม 105,968 10,868 66,423 2,578 13,095 6,362 920 1,024 4,698 
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 3.6 ระดับปริญญาโท 
     ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 3,519 คน (ปีที่ 1 จำนวน 
1,370 คน และปีที่ 2 จำนวน 2,149 คน) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 15.23 รองลงมาคือ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 11.34) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 9.21) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 8.75) 
คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 8.18) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 5.68) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 5.29) คณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ (ร้อยละ 4.46) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.52) คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอ้ยละ 3.07) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 2.10) คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
(ร้อยละ 0.60) และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 0.43) 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด ร้อยละ 81.50 รองลงมาคือ
จังหวัดเพชรบุรี (ร้อยละ 8.75) จังหวัดกาญจนบุรี (ร้อยละ 3.50) จังหวัดราชบุรี (ร้อยละ 2.96) จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ร้อยละ 1.96) จังหวัดสุพรรณบุรี (ร้อยละ 0.82) และจังหวัดสมุทรสงคราม (ร้อยละ 0.51) 
 
ตาราง 23 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะและรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี  นครปฐม 
ประจวบ    
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบรุ ี
สมุทร  

สงคราม 
สุพรรณบุร ี

วิศวกรรมศาสตร์ 536 0 536 0 0 0 0 0 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 399 0 327 0 69 3 0 0 
ครุศาสตร์ 324 123 61 0 61 79 0 0 
พยาบาลศาสตร์ 308 0 308 0 0 0 0 0 
ศึกษาศาสตร์ 288 0 274 0 0 0 0 14 
วิทยาการจัดการ 200 0 186 0 13 1 0 0 
นวัตกรรมการจัดการ 186 0 117 69 0 0 0 0 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 157 0 157 0 0 0 0 0 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

124 0 124 0 0 0 0 0 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 108 0 108 0 0 0 0 0 
ศิลปศาสตร์ 74 0 56 0 0 0 18 0 
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 21 0 0 0 0 21 0 0 
วิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

15 0 0 0 0 0 0 15 

อื่น ๆ 779 0 614 0 165 0 0 0 
รวม 3,519 123 2,868 69 308 104 18 29 

หมายเหตุ   จังหวัดสมุทรสาคร ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท  

  
 3.7 ระดับปริญญาเอก 
        ผู้กำลังศกึษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 ในระดับปริญญาเอก มีจำนวน 1,180 คน (ปีที่ 1 จำนวน 
272 คน และปีที่ 2 จำนวน 908 คน) โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีผู้กำลังศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 
40.25 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.24) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 5.51) คณะ
มัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 4.41) คณะกายภาพบำบัด (ร้อยละ 3.56) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 3.39) 
คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 3.14) คณะเทคนิคการแพทย์ 
(ร้อยละ 2.88) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.46) และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 1.36)  
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 โดยเป็นผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกในจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 
98.64 และ 1.36 ตามลำดับ 
 
ตาราง 24 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก จำแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปี พ.ศ. 2563 
 

คณะ รวม  นครปฐม ราชบุรี 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 475 475 0 
วิศวกรรมศาสตร์ 168 168 0 
ศึกษาศาสตร์ 65 65 0 
มัณฑนศิลป์ 52 52 0 
กายภาพบำบัด 42 42 0 
นวัตกรรมการจัดการ 40 40 0 
พยาบาลศาสตร์ 37 37 0 
วิทยาการจัดการ 37 37 0 
เทคนิคการแพทย์ 34 34 0 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 29 29 0 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 0 16 
อ่ืน ๆ 185 185 0 

รวม 1,180 1,164 16 
หมายเหตุ   จังหวัดกาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุร ีสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี ไม่มีการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

 
4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 – 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศกึษาใน ปีพ.ศ. 2563 – 2566 โดยแยกระดบัการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 11,724 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 5.79 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 53.28 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.62) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.03) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.25) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.82) ประเภท
วิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.31) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.41) 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.28) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 12,048 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 2.76 และเพ่ิมขึ้นจาก ปีพ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.72 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 51.57 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.68) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 4.19) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.61) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (ร้อยละ 2.68) ประเภทวิชาวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.67) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ร้อยละ 0.36) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.24)  
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 16,229 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 34.70 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 46.44 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 53.77 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 31.98) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.99) 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีจำนวนเท่ากัน 
(ร้อยละ 3.41) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.39) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.54) 
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.49) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบรรเทิงและดนตรี 
(ร้อยละ 0.01) 
 
ตาราง 25 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 5,635 6,246 6,213 8,727 
พาณิชยกรรม 4,144 3,942 4,178 5,190 
ศิลปกรรม 227 331 322 647 
คหกรรมศาสตร ์ 469 472 505 554 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 349 381 435 554 
เกษตรกรรมและประมง 185 271 323 388 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 32 33 29 88 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 41 48 43 80 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 0 0 0 1 

รวม 11,082 11,724 12,048 16,229 
 
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 8,372 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 12.66 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 48.57 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.98) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.39) ประเภท
วิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.28) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.07) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.27) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.21) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 0.86) ประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 0.59) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.45) และประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 0.33)  
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 9,229 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 10.24 และเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 24.20 โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.14 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.60) ประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.32) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.74) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.58) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.37) ประเภทวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.02) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 0.43) 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 0.37) ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 0.28) 
และประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 0.16) 
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ตาราง 26 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 3,409 4,066 4,535 
บริหารธรุกิจ 3,084 3,180 3,562 
คหกรรมศาสตร ์ 210 275 306 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 149 173 253 
เกษตรกรรมและประมง 216 284 238 
ศิลปกรรม 97 106 126 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 62 101 94 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 70 38 40 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ 67 72 34 
สาธารณสขุศาสตร ์ 33 28 26 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 34 49 15 

รวม 7,431 8,372 9,229 
 

 4.3  ระดับอนุปริญญา 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 110 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 
28.10 โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 63.64 และ 36.36 ตามลำดับ 
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 74 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 32.73 และลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.63 โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชา
ศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.97 และ 27.03 ตามลำดับ   
 

ตาราง 27 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจ 123 70 54 
ศึกษาศาสตร ์ 0 0 20 
ศิลปศาสตร ์ 30 40 0 

รวม 153 110 74 
 

 4.4  ระดบัปริญญาบัณฑิต 
  4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 231 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 31.66 โดยคณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.46 และ 25.54 
ตามลำดับ 
  4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 327 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 41.56 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 3.25 โดยคณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 72.48 และ 27.52 ตามลำดับ 
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  ตาราง 28 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑติ จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร ์ 281 172 237 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57 59 90 

รวม 338 231 327 
 

 4.5 ระดับปริญญาตรี 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 29,534 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 22.37 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 17.06 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 14.66) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 8.45) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 5.38) และคณะบริหารธุรกจิ (ร้อยละ 4.91) 
 4.5.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศกึษา ประมาณ 23,138 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 21.66 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 4.13 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 16.06 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์(ร้อยละ 10.91) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ 7.71) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 7.18) และคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 5.54) 
 4.5.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 25,018 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564
ร้อยละ 8.13 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 3.66 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
รอ้ยละ 16.30 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.50) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.26) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 6.79) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอ้ยละ 6.56) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 28,278 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 13.03 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 17.17 โดยคณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 15.56 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.62) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.30) คณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 5.73) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 5.51) 
 

ตาราง 29 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และ ปีพ.ศ. 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ปี พ.ศ. 
2564 

ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

วิทยาการจัดการ 3,332 5,039 3,717 4,077 4,399 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,566 4,329 2,524 2,628 3,003 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,586 1,588 1,784 2,066 2,348 
บริหารธุรกิจ 1,410 1,451 1,281 1,698 1,620 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,679 2,497 1,661 1,642 1,558 
อ่ืน ๆ 13,562 14,630 12,171 12,907 15,350 

รวม 24,135 29,534 23,138 25,018 28,278 
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   4.6 ระดับปริญญาโท 
  4.6.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,149 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
รอ้ยละ 38.38 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 17.96 รองลงมาคือ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 12.24) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 9.91) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 8.79) คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 7.21) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 4.93) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 3.86) คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 2.79) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.33)  
  4.6.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,370 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563  
ร้อยละ 36.25 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11.78 โดยคณะวิศวกรรมศาสตรม์ีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 10.95 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 9.85) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 9.71) คณะนวัตกรรมการจัดการ 
(ร้อยละ 7.52) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 6.93) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 6.86) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 5.18) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 4.67) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.23)  
 
ตาราง 30 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
วิศวกรรมศาสตร ์ 91 386 150 
ครุศาสตร ์ 95 189 135 
ศึกษาศาสตร ์ 145 155 133 
นวัตกรรมการจดัการ 115 83 103 
พยาบาลศาสตร ์ 67 213 95 
วิทยาการจัดการ 99 106 94 
บริหารธรุกิจและเทคโนโลย ี 84 0 71 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 44 60 64 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 97 263 64 
สถาปัตยกรรมศาสตร ์ 39 50 58 
อื่น ๆ 677 644 403 

รวม 1,553 2,149 1,370 
 
 4.7  ระดับปริญญาเอก 
  4.7.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 908 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2562 
ประมาณ 3 เท่า โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.91 รองลงมาคือ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 16.74) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 4.52) คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 2.42) คณะนวัตกรรม
การจัดการ (ร้อยละ 1.43) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.21) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.99) 
  4.7.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 272 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 70.04 และลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 0.73 โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 14.71 รองลงมาคือ คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 11.03) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.29) 
คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 9.93) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 8.82) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 6.62) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.88) 
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ตาราง 31 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 19 435 40 
มัณฑนศลิป ์ 2 22 30 
วิทยาการจัดการ 26 9 28 
นวัตกรรมการจดัการ 17 13 27 
ศึกษาศาสตร ์ 54 41 24 
สถาปตัยกรรมศาสตร ์ 14 11 18 
วิศวกรรมศาสตร ์ 8 152 16 
อื่นๆ 134 225 89 

รวม 274 908 272 
 
 
 

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



จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 12 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โดยได้แบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมา จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.67 
ของจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดกาญจนบุรี (ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จำนวน 4 แห่ง) 
 
2.  ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 4,608 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,979 คน (ร้อยละ 42.95) 
เพศหญิง จำนวน 2,629 คน (ร้อยละ 57.05) โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,162 คน เป็นเพศชาย จำนวน 636 คน (ร้อยละ 54.73) เพศหญิง 
จำนวน 526 คน (ร้อยละ 45.27) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 51.46 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 39.93) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.65) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.53) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.43)  
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,021 คน เป็นเพศชาย จำนวน 542 คน (ร้อยละ 53.09) เพศหญิง 
จำนวน 479 คน (ร้อยละ 46.91) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.99 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 46.52) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 2.15) และประเภทวิชาศิลปกรรม 
(ร้อยละ 1.18) 
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 2,123 คน เป็นเพศชาย จำนวน 689 คน (ร้อยละ 32.45) เพศหญิง 
จำนวน 1,434 คน (ร้อยละ 67.55) โดยคณะบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 21.81 
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 15.83) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 13.09) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 12.91) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 9.70)  
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 240 คน เป็นเพศชาย จำนวน 80 คน (ร้อยละ 33.33) เพศหญิง 
จำนวน 160 คน (ร้อยละ 66.67) โดยคณะบัณฑิตวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 90.83 และ 9.17 
ตามลำดับ 
 2.5  ระดับปริญญาเอก 
  ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 62 คน เป็นเพศชาย จำนวน 32 คน (ร้อยละ 51.61) เพศหญิง 
จำนวน 30 คน (ร้อยละ 48.39) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบัณฑิตวิทยาลัยทั้งหมด  
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.  ผู้กำลังศึกษาป ีพ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาปีพ.ศ. 2563 มีจำนวน 18,339 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 4,892 คน (ปีที่ 1 จำนวน 2,256 คน ปีที่ 2 
จำนวน 1,482 คน และปีที่ 3 จำนวน 1,154 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 56.60 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 34.57) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์     
(ร้อยละ 4.29) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.23) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 1.31) 
 
ตาราง 32 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทกุชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,769 1,357 858 554 
พาณิชยกรรม 1,691 719 496 476 
คหกรรมศาสตร์ 210 82 61 67 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 158 79 47 32 
ศิลปกรรม 64 19 20 25 

รวม 4,892 2,256 1,482 1,154 
 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 2,456 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,348 คน และปีที่ 2 
จำนวน 1,108 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.79 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 39.70) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.89) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.93) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.69) 
 
 

ปริญญาเอก
1.35%

ปวส.
22.16%

ปวช.
25.22%

ปริญญาโท
5.21%

ปริญญาตรี
46.07%
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ตาราง 33 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเภทวิชา รวม  ปีท่ี 1  ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,272  722  550 
บรหิารธุรกิจ 975  508  467 
คหกรรมศาสตร์ 120  59  61 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 72  47  25 
ศิลปกรรม 17  12  5 

รวม 2,456  1,348  1,108 
 
 3.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 10,868 คน (ปทีี่ 1 จำนวน 2,481 คน
ปีที่ 2 จำนวน 2,693 คน ปีที่ 3 จำนวน 2,560 คน และปีที่ 4 จำนวน 3,134 คน) โดยคณะบริหารธุรกิจ        
มีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.69 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.71) คณะวิทยาการจัดการ
(ร้อยละ 10.45) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.80) และคณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 7.01)  
 

ตาราง 34 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี  จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

      คณะ        รวม   ปีท่ี 1  ปีท่ี 2  ปีท่ี 3  ปีท่ี 4 
บรหิารธุรกจิ  3,227    568  815  854  990 
ครศุาสตร์  1,381  436  347  229  369 
วิทยาการจัดการ  1,136  310  271  280  275 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,065  308  239  240  278 
พยาบาลศาสตร์  762  126  200  258  178 
อ่ืน ๆ  3,297  733  821  699  1,044 

    รวม  10,868  2,481  2,693  2,560  3,134 
  
 3.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 123 คน (ปีที่ 1 จำนวน 64 คน และปีที่ 2 
จำนวน 59 คน) และอยู่ในคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 35 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ครศุาสตร์ 123 64 59 

รวม 123 64 59 
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4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 – 2566 โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,154 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 0.69 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 48.01 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 41.25) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.81) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.77) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.17) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,482 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562
ร้อยละ 28.42 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 27.54 เป็นผู้สำเร็จการศกึษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 57.89 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.47) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 4.12) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.17) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 1.35) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,256 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 52.23 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 94.15 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 60.15 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 31.87) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.63) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.50) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 0.84) 
 
ตาราง 36 ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 598 554 858 1,357 
พาณิชยกรรม 464 476 496 719 
คหกรรมศาสตร์  54 67 61 82 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 41 32 47 79 
ศิลปกรรม 5 25 20 19 

รวม 1,162 1,154 1,482 2,256 
 

  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,108 เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 8.52 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.64 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 42.15) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.51) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.26) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.45) 
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 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,348 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 21.66 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 32.03 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 53.56 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.69) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 4.38) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.49) และประเภทวิชา
ศิลปกรรม (รอ้ยละ 0.89) 
 
ตาราง 37 ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดกาญจนบุร ี
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ป ีพ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 475 550 722 
บริหารธุรกิจ 490 467 508 
คหกรรมศาสตร์ 22 61 59 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 22 25 47 
ศิลปกรรม 12 5 12 

รวม 1,021 1,108 1,348 
 
 4.3 ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,134 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 47.62 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด รอ้ยละ 29.04 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ 
(ร้อยละ 11.77) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 8.87) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 8.77) 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.45) 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,560 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 18.32 แต่เพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 20.58 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด 
รอ้ยละ 31.80 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.94) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.38) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 8.95) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอ้ยละ 7.85) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,693 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 5.20 และเพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.85 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
รอ้ยละ 27.48 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.89) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.06) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 8.87) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 5.31) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,481 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 7.87 แต่เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 16.86 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากท่ีสุด 
รอ้ยละ 19.67 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 17.57) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.49) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (รอ้ยละ 12.41) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รอ้ยละ 7.46) 
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ตาราง 38  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

บริหารธุรกิจ 463 910 814 740 488 
ครศุาสตร์ 336 369 229 347 436 
วิทยาการจัดการ 278 275 280 271 310 
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 274 278 240 239 308 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 206 202 201 143 185 
อ่ืนๆ 566 1,100 796 953 754 

รวม 2,123 3,134 2,560 2,693 2,481 
  
 4.4 ระดับปริญญาโท 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 59 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 75.42 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตร์ทั้งหมด  
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 64 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 8.47 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 73.33 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 

 
ตาราง 39  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะและปี พ.ศ. 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร์ 22 59 64 
บัณฑิตวิทยาลัย 218 0 0 

รวม 240 59 64 
 
 
 

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



จังหวัดนครปฐม 
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดนครปฐมมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจจำนวน 20 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 13 แห่ง 
และระดบัอุดมศึกษา จำนวน 7 แห่ง และได้แบบสำรวจขอ้มูลกลับคืนมาครบทัง้หมด 
  

2.  ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 18,229 คน เป็นเพศชาย จำนวน 6,730 คน (ร้อยละ 36.92) 
เพศหญิง จำนวน 11,499 คน (ร้อยละ 63.08) โดยแยกเปน็ระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,708 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,037 คน (ร้อยละ 60.71) เพศหญิง 
จำนวน 671 คน (ร้อยละ 39.29) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 48.95 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 36.77) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.90) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 2.69) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
  ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,147 คน เป็นเพศชาย จำนวน 653 คน (ร้อยละ 56.93) เพศหญิง 
จำนวน 494 คน (ร้อยละ 43.07) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 48.30 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 40.80) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.23) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.18) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.01) 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.48) 
 2.3  ระดับปริญญาบัณฑติ 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 156 คน เป็นเพศชาย จำนวน 51 คน (ร้อยละ 32.69) เพศหญิง 
จำนวน 105 คน (ร้อยละ 67.31) เป็นผู้สำเร็จการศกึษาคณะครุศาสตร์ทัง้หมด 
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 14,030 คน เป็นเพศชาย จำนวน 4,547 คน (ร้อยละ 32.41) 
เพศหญิง จำนวน 9,483 คน (ร้อยละ 67.59) คณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
12.74 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 11.22) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.38) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.04) และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 6.89) 
 2.5  ระดับปริญญาโท  
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 977 คน เป็นเพศชาย จำนวน 348 คน (ร้อยละ 35.62) เพศหญิง 
จำนวน 629 คน (ร้อยละ 64.38) คณะศึกษาศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 13.82 รองลงมาคือ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 9.93) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.31) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 7.88) และคณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 6.86) 
 2.6  ระดับปริญญาเอก 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 211 คน เป็นเพศชาย จำนวน 94 คน (ร้อยละ 44.55) เพศหญิง 
จำนวน 117 คน (ร้อยละ 55.45) โดยคณะศึกษาศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 25.59 
รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (12.32) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 9.00) คณะ
นวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 8.06) และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (รอ้ยละ 6.64) 
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แผนภูมิที ่3 แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผู้กำลังศึกษาป ีพ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 80,841 คน โดยแยกเปน็ระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 7,301 คน (ปีที่ 1 จำนวน 3,053 คน ปีที่ 2 
จำนวน 2,067 คน และปีที่ 3 จำนวน 2,181 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 49.17 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.76) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.51) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 6.97) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.49) 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสี่อสาร (ร้อยละ 0.10) 
 
ตาราง 40 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,590 1,433 983 1,174 
พาณิชยกรรม 2,465 1,000 729 736 
คหกรรมศาสตร์ 548 207 194 147 
ศิลปกรรม 509 336 93 80 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 182 70 68 44 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 7 0 0 

รวม 7,301 3,053 2,067 2,181 
  
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 2,853 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,319 คน และ  
ปีที่ 2 จำนวน 1,534 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 44.90 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 40.73) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.05) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 2.94) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.70) และประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.68) 

ปริญญาเอก
1.16%ปริญญาโท

5.36%

ปวส.
6.29%

ปวช.
9.37%

ปริญญาตรี
76.97%

ปริญญาบัณฑิต
0.86%
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ตาราง 41 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,281 576 705 
บริหารธุรกิจ 1,162 519 643 
คหกรรมศาสตร์ 201 111 90 
ศิลปกรรม 84 43 41 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77 41 36 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 48 29 19 

รวม 2,853 1,319 1,534 
 
 3.3 ระดับปรญิญาบัณฑิต 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาบัณฑิต มีจำนวน 232 คน (ปีที่ 1 จำนวน 60 คน   
และปีท่ี 2 จำนวน 172 คน) เป็นผู้กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 42 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 

 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ครุศาสตร์ 232 60 172 

รวม 232 60 172 
 
 3.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 66,423 คน (ปีที ่1 จำนวน 17,817 คน 
ปีที่ 2 จำนวน 15,384 คน ปีที่ 3 จำนวน 14,308 คน และปีที่ 4 จำนวน 18,914 คน) โดยคณะวิทยาการจัดการ  
มีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 16.15 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 11.62) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 10.29) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 7.61) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 7.41) 
 
ตาราง 43 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 
 
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีที่ 4 
วิทยาการจัดการ 10,729 2,552 2,442 2,218 3,517 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7,720 2,335 2,053 1,764 1,568 
มนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,836 1,458 1,449 1,391 2,538 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,053 1,027 1,237 1,070 1,719 
วิศวกรรมศาสตร์ 4,925 1,459 1,115 1,061 1,290 
อ่ืน ๆ 31,160 8,986 7,088 6,804 8,282 

รวม 66,423 17,817 15,384 14,308 18,914 
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 3.5  ระดับปริญญาโท 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 2,868 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,068 คน   
และปีที่ 2 จำนวน 1,800 คน) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 18.69 รองลงมาคือ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 11.40) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 10.74) คณะศึกษาศาสตร์ 
(ร้อยละ 9.55) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 6.49) 
 
ตาราง 44 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทกุชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
วิศวกรรมศาสตร์ 536 150 386 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 327 64 263 
พยาบาลศาสตร์ 308 95 213 
ศึกษาศาสตร์ 274 133 141 
วิทยาการจัดการ 186 87 99 
อ่ืน ๆ 1,237 539 698 

รวม 2,868 1,068 1,800 
 
 3.6  ระดับปรญิญาเอก 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาเอก มีจำนวน 1,164 คน (ปีที่ 1 จำนวน 265 คน 
และปีที่ 2 จำนวน 899 คน) โดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40.81 
รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.43) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 5.58) คณะมัณฑนศิลป์ 
(ร้อยละ 4.47) และคณะกายภาพบำบัด (ร้อยละ 3.61) 
 
ตาราง 45 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 475 40 435 
วิศวกรรมศาสตร์ 168 16 152 
ศึกษาศาสตร์ 65 24 41 
มัณฑนศลิป์ 52 30 22 
กายภาพบำบัด 42 7 35 
อ่ืน ๆ 362 148 214 

รวม 1,164 265 899 
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4. ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปีนำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 – 2566 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศกึษา ประมาณ 2,181 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 27.69 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 53.83 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.75) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.74) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 3.67) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (รอ้ยละ 2.02) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,067 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 5.23 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 21.02 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 47.56 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 35.27) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 9.39) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.50) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 3.29) 
  4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,053 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 47.70 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 78.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 46.94 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.75) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
(ร้อยละ 11.01) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.78) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ว (ร้อยละ 2.29) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 0.23) 
 
ตาราง 46 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ.จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 836 1,174 983 1,433 
พาณิชยกรรม 628 736 729 1,000 
ศิลปกรรม 46 80 93 336 
คหกรรมศาสตร์ 152 147 194 207 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 46 44 68 70 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0 0 0 7 

รวม 1,708 2,181 2,067 3,053 
  
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,534 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 33.74 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 45.96 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 41.92) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.87) ประเภทวิชาศิลปกรรม 
(ร้อยละ 2.67) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.35) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเท่ียว (ร้อยละ 1.24) 
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 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,319 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 14.02 แต่เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 15.00 เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากท่ีสุด ร้อยละ 43.67 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 39.35) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.42) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.26) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 3.11) 
และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเท่ียว (ร้อยละ 2.20)  
 
ตาราง 47 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ.จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 ปีพ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 554 705 576 
บริหารธุรกิจ 468 643 519 
คหกรรมศาสตร์ 60 90 111 
ศิลปกรรม 23 41 43 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 36 41 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 25 19 29 

รวม 1,147 1,534 1,319 
 
 4.3 ระดับปริญญาบัณฑิต 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 231 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 31.66 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 74.46 
และ 25.54 ตามลำดับ  
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 327 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 41.56 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 3.25 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 72.48 และ 27.52 ตามลำดับ 
 
ตาราง 48 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร์ 281 172 237 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57 59 90 

รวม 338 231 327 
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 4.4 ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 18,914 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 34.81 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด ร้อยละ 18.59 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 13.18) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 8.29) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 4.65) และคณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 2.67)  
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 14,308 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 24.35 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.98 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
ร้อยละ 15.50 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 12.33) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.26) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 6.94) และคณะ
วิทยาศาสตร ์(ร้อยละ 3.61)  
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 15,384 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 7.52 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.65 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
ร้อยละ 15.87 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 13.35) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 9.14) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.04) และคณะ
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 4.37)  
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 17,817 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 15.82 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 26.99 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
ร้อยละ 14.32 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 13.11) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ร้อยละ 7.95) คณะวิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 6.26) และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 5.98)  
 
ตาราง 49 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ.
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

วิทยาการจัดการ 1,788 3,517 2,218 2,442 2,552 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,574 1,568 1,764 2,053 2,335 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,176 2,493 1,325 1,406 1,417 
วิทยาศาสตร์ 384 505 517 673 1,115 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 988 880 993 775 1,066 
อ่ืน ๆ 8,120 9,951 7,491 8,035 9,332 

รวม 14,030 18,914 14,308 15,384 17,817 
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 4.5 ระดับปริญญาโท 
   4.5.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,800 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 84.24 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 21.44 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 11.83) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 7.83) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 5.50) และคณะนวัตกรรม
การจดัการ (ร้อยละ 2.67) 
   4.5.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,068 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 40.67 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.31 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด 
ร้อยละ 14.04 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 12.45) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 8.90) คณะ
วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 8.15) และคณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 6.46) 
 
ตาราง 50 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 ปีพ.ศ. 2564 
วิศวกรรมศาสตร์ 91 386 150 
ศึกษาศาสตร์ 135 141 133 
พยาบาลศาสตร์ 67 213 95 
วิทยาการจัดการ 77 99 87 
นวัตกรรมการจัดการ 58 48 69 
อ่ืน ๆ 549 913 534 

รวม 977 1,800 1,068 
 
 4.6  ระดับปริญญาเอก 
 4.6.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 899 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ประมาณ 4 เท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ คณะ
ศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 4.56) คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 2.45) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 1.45) และคณะ
วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 1.00)   
 4.6.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 265 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 70.52 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 25.59 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 15.09 รองลงมาคือ คณะมัณฑนศิลป์ (ร้อยละ 11.32) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 10.57) คณะนวัตกรรมการจัดการ (ร้อยละ 10.19) และคณะศึกษาศาสตร์ (รอ้ยละ 9.06) 
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ตาราง 51 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 2562 ปีพ.ศ. 2563 ปีพ.ศ. 2564 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 19 435 40 
มัณฑนศิลป์ 2 22 30 
วิทยาการจัดการ 26 9 28 
นวัตกรรมการจัดการ 17 13 27 
ศึกษาศาสตร์ 54 41 24 
อ่ืน ๆ 93 379 116 

รวม 211 899 265 
 
 

 
-----------------------------------------------
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จังหวัดประจวบครีีขนัธ์ 
 

1.  สถานศึกษา   

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 7 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จำนวน 6 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง และได้แบบสำรวจขอ้มลูกลับคืนมาครบทั้งหมด 
 

2.  ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 4,043 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2,150 คน (ร้อยละ 53.18) 
เพศหญิง จำนวน 1,893 คน (ร้อยละ 46.82) แยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 2,216 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,307 คน (ร้อยละ 58.98) เพศหญิง 
จำนวน 909 คน (ร้อยละ 41.02) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 52.44 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 44.27) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.29) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 977 คน เป็นเพศชาย จำนวน 536 คน (ร้อยละ 54.86) เพศหญิง 
จำนวน 441 คน (ร้อยละ 45.14) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 55.17 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 43.81) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.02) 
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 793 คน เป็นเพศชาย จำนวน 294 คน (ร้อยละ 37.07) เพศหญิง 
จำนวน 499 คน (ร้อยละ 62.93) คณะบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 53.85 รองลงมาคือ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 23.96) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว       
(ร้อยละ 14.12) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.93) และคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.14) 
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 57 คน เป็นเพศชาย จำนวน 13 คน (ร้อยละ 22.81) เพศหญิง 
จำนวน 44 คน (ร้อยละ 77.19) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะนวัตกรรมการจัดการทัง้หมด 
 
แผนภูมิที่ 4  แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
 
 
 
 

 
 

ปริญญาตรี
19.61%

ปริญญาโท
1.41%

ปวช.
54.81%

ปวส.
24.17%
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3.  ผูก้ำลังศกึษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นป ีปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 9,890 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 5,272 คน (ปีที่ 1 จำนวน 2,029 คน ปีที่ 2 
จำนวน 1,646 คน และปีที่ 3 จำนวน 1,597 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 54.99 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 38.14) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 6.87) 
 
ตาราง 52  ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชัน้ปี จำแนกตามประเภทวิชาปี พ.ศ. 2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,899 1,110 895 894 
พาณิชยกรรม 2,011 766 658 587 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 362 153 93 116 

รวม 5,272 2,029 1,646 1,597 
 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 1,971 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,067 คน และปีที่ 2 
จำนวน 904 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 48.40 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 48.05) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 3.55) 
 
ตาราง 53  ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 954 514 440 
บริหารธุรกิจ 947 511 436 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว 70 42 28 

รวม 1,971 1,067 904 
 
 3.3  ระดับปริญญาตรี 
  ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 2,578 คน (ปีที่ 1 จำนวน 879 คน ปีที่ 2 
จำนวน 741 คน ปีที่ 3 จำนวน 452 คน และปีที่ 4 จำนวน 506 คน) คณะบริหารธุรกิจมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 50.35 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 28.59) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม  
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 14.86) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.21) 
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ตาราง 54  ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

คณะ รวม ปีที ่ 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
บริหารธุรกิจ 1,298 470 419 170 239 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 737 261 212 153 111 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 383 91 79 93 120 
วิศวกรรมศาสตร์ 160 57 31 36 36 

รวม 2,578 879 741 452 506 
 
 3.4  ระดับปริญญาโท 
  ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 69 คน (ปีที่ 1 จำนวน 34 คน และปีที่ 2 
จำนวน 35 คน) อยู่ในคณะนวัตกรรมการจัดการทั้งหมด 
 
ตาราง 55  ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

คณะ รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
คณะนวัตกรรมการจัดการ 69 34 35 

รวม 69 34 35 
 
4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2565  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,597 คน ลดลดจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 27.93 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 55.98 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 36.76) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.26) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,646 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 3.07 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 25.72 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 54.37 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 39.98) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.65) 
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,029 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 23.27 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.44 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด 
รอ้ยละ 54.71 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.75) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.54) 
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ตาราง 56 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ช่างอุตสาหกรรม 1,162 894 895 1,110 
พาณิชยกรรม 981 587 658 766 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 73 116 93 153 

รวม 2,216 1,597 1,646 2,029 
 

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 904 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 7.47 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 48.67 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 48.23) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.10) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,067 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 18.03 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.21 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 48.17 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 47.89) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเทีย่ว (ร้อยละ 3.94) 
 

ตาราง 57 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปีพ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 428 440 514 
บริหารธุรกิจ 539 436 511 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 10 28 42 

รวม 977 904 1,067 
 
 4.3  ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 506 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 36.19 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 47.23 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 23.72) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.94) และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.11) 
 4.3.2 ปี พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 452 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 10.67 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 43.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 37.61 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 33.85) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 20.58) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.96) 
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 4.3.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 741 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2564
ร้อยละ 63.94 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 6.56 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 56.55 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 26.05) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 10.66) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.18) และคณะอุตสาหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.56) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 879 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 18.62 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10.84 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจมากที่สุด 
รอ้ยละ 53.47 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (ร้อยละ 27.42) คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเทีย่ว (ร้อยละ 10.35) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 6.48) และคณะอุตสาหกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 2.28) 
 

ตาราง 58 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

 
คณะ  

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

บริหารธุรกิจ  427 239 170 419 470 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 190 111 153 193 241 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 112 120 93 79 91 
วิศวกรรมศาสตร์ 47 36 36 31 57 
อุตสาหกรรมศาสตร์ 17 0 0 19 20 

รวม 793 506 452 741 879 
 

 4.4  ระดับปริญญาโท 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 35 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 38.60 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะนวัตรกรรมการจัดการทั้งหมด 
 4.4.2 ปี พ.ศ.2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 34 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 2.86 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40.35 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะนวัตรกรรมการจัดการทั้งหมด 
 

ตาราง 59 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปีพ.ศ. 2564 
นวัตกรรมการจัดการ 57 35 34 

รวม 57 35 34 

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

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดเพชรบุรีมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจจำนวน 13 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง
และระดับอุดมศึกษา จำนวน 5 แห่ง โดยได้แบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด 
 
2.  ผูส้ำเรจ็การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 5,495 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2,033 คน (ร้อยละ 37.00) 
เพศหญิง จำนวน 3,462 คน (ร้อยละ 63.00) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี ้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 906 คน เป็นเพศชาย จำนวน 503 คน (ร้อยละ 55.52) เพศหญิง 
จำนวน 403 คน (ร้อยละ 44.48) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 39.18 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.78) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 9.82) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.16) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 5.96) และ
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.09)  
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 823 คน เป็นเพศชาย จำนวน 405 คน (ร้อยละ 49.21) เพศหญิง 
จำนวน 418 คน (ร้อยละ 50.79) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.78 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 29.77) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.02) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 7.78) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 5.71) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.94)  
 2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 3,606 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,061 คน (ร้อยละ 29.42) 
เพศหญิง จำนวน 2,545 คน (ร้อยละ 70.58) คณะวิทยาการจัดการมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.51 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 19.83) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ร้อยละ 12.56) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (ร้อยละ 5.91) และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 4.49) 
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 160 คน เป็นเพศชาย จำนวน 64 คน (ร้อยละ 40.00) เพศหญิง 
จำนวน 96 คน (ร้อยละ 60.00) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 52.50 
รองลงมาคือ คณะธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 16.88) คณะรฐัประศาสนศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 15.63) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 5.00) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มีจำนวนเทา่กัน (ร้อยละ 4.38) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (ร้อยละ 1.25)  
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แผนภูมิที่ 5  แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
3.  ผู้กำลังศึกษาป ีพ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 19,450 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศกึษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 4,012 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,460 คน ปีที่ 2 
จำนวน 1,270 คน และปีที่ 3 จำนวน 1,282 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 44.27 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.18) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 8.37) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.63) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 3.41) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.12) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
(ร้อยละ 0.02) 
 
ตาราง 60 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชาป ีพ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 1,776 666 554 556 
พาณชิยกรรม 1,331 470 431 430 
คหกรรมศาสตร์ 336 120 98 118 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 306 102 108 96 
เกษตรกรรมและประมง 137 62 35 40 
ศิลปกรรม 125 39 44 42 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตร ี 1 1 0 0 

รวม 4,012 1,460 1,270 1,282 
 
 
 
 
 

ปวส.
14.98%

ปวช.
16.49%

ปริญญาโท
2.91%

ปริญญาตรี
65.62%
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 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 2,035 คน (ปีที่1 จำนวน 1,185 คน และปีที่ 2 
จำนวน 850 คน) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้กำลังศึกษามากท่ีสุด รอ้ยละ 43.54 รองลงมาคือ ประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 41.62) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.96) 
ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.57) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.23) และ
ประเภทวิชาศลิปกรรม (ร้อยละ 1.08)  
 
ตาราง 61 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชาปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจ 886 535 351 
ช่างอุตสาหกรรม 847 489 358 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 101 58 43 
คหกรรมศาสตร์ 93 45 48 
เกษตรกรรมและประมง 86 51 35 
ศิลปกรรม 22 7 15 

รวม 2,035 1,185 850 
  
 3.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 13,095 คน (ปีที่ 1 จำนวน 3,971 คน ปีที่ 2 
จำนวน 3,172 คน ปีที่ 3 จำนวน 2,879 คน และปีที่ 4 จำนวน 3,073 คน) คณะวิทยาการจัดการมีผู้กำลังศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 34.97 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 21.89) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 7.89) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 7.72) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 4.86) 
 
ตาราง 62 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี 
 

คณะ  รวม ปีที่  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ 4,579 1,353 1,165 1,038 1,023 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,866 806 609 540 911 
พยาบาลศาสตร์ 1,033 218 233 311 271 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,011 449 360 202 0 
ครุศาสตร์ 636 234 109 110 183 
อ่ืน ๆ 2,970 911 696 678 685 

รวม 13,095 3,971 3,172 2,879 3,073   
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 3.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 308 คน (ปีที่ 1 จำนวน 179 คน และปีที่ 2 
จำนวน 129 คน) มีผู้กำลังศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 23.05 รองลงมาคือ 
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 22.40) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 19.81) คณะรัฐประศาสนศาสตร์
และสังคมศึกษา (ร้อยละ 15.91) คณะธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 12.01) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 4.22) 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์(ร้อยละ 2.60) 
 
ตาราง 63 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดเพชรบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 71 71 0 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 69 17 52 
ครุศาสตร์ 61 31 30 
รัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา 49 49 0 
ธุรกิจและเทคโนโลยี 37 4 33 
วิทยาการจัดการ 13 7 6 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 8 0 8 

รวม 308 179 129 
 
4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปีนำมาประมาณการ โดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2566 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเรจ็การศึกษา ประมาณ 1,282 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 41.50 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 43.37 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.54) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 9.20) ประเภทวิชา 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 7.49) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.28) และประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.12)  
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,270 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 0.94 แต่เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 40.18 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 43.62 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.94) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 8.50) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 7.72) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 3.46) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.76) 
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,460 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2564 
รอ้ยละ 14.96 และเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 61.15 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 45.62 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.19) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 8.22) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 6.99) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (ร้อยละ 4.25) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.67) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 
(ร้อยละ 0.07) 
 
ตาราง 64 ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดเพชรบุร ี
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 355 556 554 666 
พาณิชยกรรม 297 430 431 470 
คหกรรมศาสตร์ 83 118 98 120 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 89 96 108 102 
เกษตรกรรมและประมง 54 40 35 62 
ศิลปกรรม 28 42 44 39 
อุตสาหกรรมบันเทิงและดนตรี 0 0 0 1 

รวม 906 1,282 1,270 1,460 
  
4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 

    4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 850 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 3.28 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 42.12 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 41.29) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 5.65) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.06) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.12) 
และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 1.76) 
    4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,185 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 39.41 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 43.99 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจมากที่สุด 
ร้อยละ 45.15 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม (ร้อยละ 41.27) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.89) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.30) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.80) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.59) 
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ตาราง 65 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจ 385 351 535 
ช่างอุตสาหกรรม 245 358 489 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 47 43 58 
เกษตรกรรมและประมง 64 35 51 
คหกรรมศาสตร์ 66 48 45 
ศิลปกรรม 16 15 7 

รวม 823 850 1,185 
 
 4.3  ระดับปริญญาตรี 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,073 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 14.78 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.29 รองลงมาคือ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 29.65) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 5.96) และคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 2.25) 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,879 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 6.31 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 20.16 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 36.05 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 18.76) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 7.02) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 3.82) และคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 
(รอ้ยละ 2.78) 
 4.3.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,172 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 10.18 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 12.04 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 36.73 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 19.20) คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 11.35) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 3.88) และคณะครุศาสตร์ 
(ร้อยละ 3.44) 
 4.3.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,971 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 25.19 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10.12 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.07 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20.30) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 11.31) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 5.89) และคณะบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 3.93) 
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ตาราง 66 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะและปี พ.ศ. จังหวัดเพชรบุรี 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปีพ.ศ. 
2562 

ปีพ.ศ. 
2563 

ปีพ.ศ. 
2564 

ปีพ.ศ. 
2565 

ปีพ.ศ. 
2566 

วิทยาการจัดการ 1,064 1,023 1,038 1,165 1,353 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 715 911 540 609 806 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 453 0 202 360 449 
ครุศาสตร์ 154 183 110 109 234 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 103 69 80 123 156 
อ่ืน ๆ 1,117 887 909 806 973 

รวม 3,606 3,073 2,879 3,172 3,971 
  
 4.4  ระดบัปริญญาโท 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 129 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 19.38 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.31 
รองลงมาคือ คณะธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 25.58) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 23.26) คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 6.20) และคณะวิทยาการจดัการ (ร้อยละ 4.65) 
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 179 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 38.76 และเพ่ิมข้ึนจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11.88 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 39.66 รองลงมาคือ คณะรัฐประศาสนศาสตร์และสังคมศึกษา (ร้อยละ 27.37) 
คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 17.32) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 9.50) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 3.91) และคณะธุรกิจและเทคโนโลยี (ร้อยละ 2.23)  
 

ตาราง 67 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี 84 0 71 
รัฐประศาสนศาสตรแ์ละสังคมศึกษา 25 0 49 
ครศุาสตร์ 8 30 31 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2 52 17 
วิทยาการจัดการ 0 6 7 
ธุรกิจและเทคโนโลยี 27 33 4 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 7 8 0 
วิศวกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 0 0 

รวม 160 129 179 
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จังหวัดราชบุร ี
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 16 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 12 แห่ง
และระดับอุดมศึกษา จำนวน 4 แห่ง โดยได้แบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมา จำนวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.75 
ของจำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดราชบุรี (ระดับอาชีวศึกษา จำนวน 12 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จำนวน 3 แห่ง) 
 

2.  ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 5,601 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2,719 คน (ร้อยละ 48.54) 
เพศหญิง จำนวน 2,882 คน (ร้อยละ 51.46) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศกึษา มีจำนวน 2,373 คน เป็นเพศชาย จำนวน 1,325 คน (ร้อยละ 55.84) เพศหญิง 
จำนวน 1,048 คน (ร้อยละ 44.16) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.50 ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.21) ประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ และประเภทวิชาศิลปกรรม มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 3.08) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.15) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.64) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.35) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 1,593 คน เป็นเพศชาย จำนวน 875 คน (ร้อยละ 54.93) เพศหญิง 
จำนวน 718 คน (ร้อยละ 45.07) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.26 ของผู้สำเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 40.36) ประเภทวิชา
เกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.65) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 4.39) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 
2.45) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และประเภทวิชาศิลปกรรม มีจำนวนเท่ากัน (ร้อยละ 0.94)  
 2.3  ระดับปริญญาบัณฑิต 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 125 คน เป็นเพศชาย จำนวน 43 คน (ร้อยละ 34.40) เพศหญิง 
จำนวน 82 คน (ร้อยละ 65.60) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด  
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 1,432 คน เป็นเพศชาย จำนวน 458 คน (ร้อยละ 31.98) เพศหญิง 
จำนวน 974 คน (ร้อยละ 68.02) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด รอ้ยละ 28.00 
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 19.13) 
คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 15.22) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 14.11) และคณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 13.06) 
 2.5  ระดับปรญิญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 77 คน เป็นเพศชาย จำนวน 17 คน (ร้อยละ 22.08) เพศหญิง จำนวน 
60 คน (ร้อยละ 77.92) โดยคณะครุศาสตร์มีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 58.44 ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 28.57) และคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 12.99) 
 2.6  ระดับปริญญาเอก 
  ผู้สำเร็จการศกึษา มีจำนวน 1 คน เป็นเพศชาย และอยู่ในคณะครศุาสตร์ทั้งหมด  
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แผนภูมิที่ 6  แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดราชบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผู้กำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 19,735 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 8,927 คน (ปีที่ 1 จำนวน 3,417 คน ปีที่ 2 
จำนวน 2,745 คน และปีที่ 3 จำนวน 2,765 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากทีสุ่ด ร้อยละ 53.87 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.23) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.06) 
ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.69) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.45) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.03) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.68) 
 

ตาราง 68 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 4,809 1,882 1,418 1,509 
พาณชิยกรรม 2,877 1,061 928 888 
เกษตรกรรมและประมง 362 108 142 112 
ศิลปกรรม 329 137 95 97 
คหกรรมศาสตร์ 219 69 76 74 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 181 72 57 52 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 150 88 29 33 

รวม 8,927 3,417 2,745 2,765 
 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 4,149 คน (ปีที่ 1 จำนวน 2,151 คน และปีที่ 2 
จำนวน 1,998 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.19 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.37) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.10) ประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.55) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.88) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.30) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.60) 

ปริญญาเอก
0.02%

ปริญญาโท
1.37%

ปริญญาบัณฑิต
2.23%

ปริญญาตรี
25.57%

ปวช.
42.37%

ปวส.
28.44%
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ตาราง 69 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 2,124 1,088 1,036 
บริหารธุรกิจ 1,592 845 747 
เกษตรกรรมและประมง 170 67 103 
คหกรรมศาสตร์ 106 54 52 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 78 40 38 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 54 38 16 
ศิลปกรรม 25 19 6 

รวม 4,149 2,151 1,998 
 

 3.3 ระดับปรญิญาบัณฑิต 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาบัณฑิต มีจำนวน 177 คน (ปีที่ 1 จำนวน 177 คน   
และปีท่ี 2 ไม่มีนักศึกษา) เป็นผู้กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ทัง้หมด 
 

ตาราง 70 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ครุศาสตร์ 177 177 0 

รวม 177 177 0 
 

 3.4 ระดับปรญิญาตรี 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 6,362 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,478 คน   
ปีที่ 2 จำนวน 1,303 คน ปีที่ 3 จำนวน 1,396 คน และปีที่ 4 จำนวน 2,185 คน) โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์มีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 30.05 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 17.51) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 13.78) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 13.17) คณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 12.39) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 6.60) คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 6.19) 
และคณะเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 0.30) 
 

ตาราง 71 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 1,912 472 374 419 647 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 1,114 204 180 265 465 
ครุศาสตร์ 877 188 145 169 375 
พยาบาลศาสตร ์ 838 205 222 170 241 
วิทยาการจัดการ 788 184 199 181 224 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 420 132 115 99 74 
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 394 83 59 93 159 
เกษตรกรรมและประมง 19 10 9 0 0 

รวม 6,362 1,478 1,303 1,396 2,185 
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 3.5 ระดับปริญญาโท 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 104 คน (ปีที่ 1 จำนวน 16 คน และปีที่ 2 จำนวน 
88 คน) โดยคณะครุศาสตร์มีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 75.96 รองลงมาคือ คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย 
(ร้อยละ 20.19) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 2.88) และคณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 0.96) 
 
ตาราง 72 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ครุศาสตร์ 79 8 71 
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 21 8 13 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 3 0 3 
วิทยาการจัดการ 1 0 1 

รวม 104 16 88 
 
 3.6 ระดับปรญิญาเอก 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาเอก มีจำนวน 16 คน (ปีที่ 1 จำนวน 7 คน และปีที่ 2 
จำนวน 9 คน) เป็นผู้กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 73 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ครุศาสตร์ 16 7 9 

รวม 16 7 9 
 
4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศกึษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2566 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
  4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,765 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 16.52 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 54.58 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 32.12) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.05) ประเภทวิชา
ศิลปกรรม (ร้อยละ 3.51) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.68) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว (ร้อยละ 1.88) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.19) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,745 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 0.72 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 15.68 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด 
ร้อยละ 51.66 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.81) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 5.17) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 3.46) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.77) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.08) และประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.06) 
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 3,417 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 24.48 และเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 43.99 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด 
ร้อยละ 55.08 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 31.05) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.01) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.16) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 2.58) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.11) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์(รอ้ยละ 2.02) 
 

ตาราง 74 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำแนกตามประเภทวิชาและป ีพ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศกึษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 
ช่างอตุสาหกรรม 1,222 1,509 1,418 1,882 
พาณิชยกรรม 883 888 928 1,061 
ศิลปกรรม 73 97 95 137 
เกษตรกรรมและประมง 51 112 142 108 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 32 33 29 88 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 39 52 57 72 
คหกรรมศาสตร ์ 73 74 76 69 

รวม 2,373 2,765 2,745 3,417 
 

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 1,998 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 
25.42 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.85 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
(ร้อยละ 37.39) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 5.16) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.60) ประเภท
วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.90) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 0.80) และประเภท
วิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.30) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาประมาณ 2,151 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 
7.66 และเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 35.03 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 50.58 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 39.28) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.11) ประเภทวิชาคหกรรม
ศาสตร ์(ร้อยละ 2.51) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (ร้อยละ 1.86) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 1.77) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 0.88) 
 

ตาราง 75 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 737 1,036 1,088 
บริหารธรุกิจ 643 747 845 
เกษตรกรรมและประมง 74 103 67 
คหกรรมศาสตร ์ 39 52 54 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 70 38 40 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 15 16 38 
ศิลปกรรม 15 6 19 

รวม 1,593 1,998 2,151 
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 4.3 ระดับปริญญาบัณฑติ 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 ไม่มีผู้สำเร็จการศกึษา 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 177 คน ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 
จากปี พ.ศ. 2563 แต่เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 41.60 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 76 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดราชบรุ ี
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร์ 125 0 177 

รวม 125 0 177 
 
 4.4 ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,185 คน เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 52.58 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 29.61 รองลงมาคือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 21.28) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 17.16) คณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 11.03) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 10.25) คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 7.28) 
และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.39) 
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,396 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 36.11 และลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 2.51 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 30.01 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 18.98) คณะ
วิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.97) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 12.18) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.11) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.09) และคณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 6.66)  
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,303 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 6.66 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.01 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มากที่สุด ร้อยละ 28.70 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 17.04) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 15.27) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 13.81) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 11.13) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 8.83) คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 4.53) และคณะเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 0.69) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,478 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 13.43 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 3.21 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 31.94 รองลงมาคือ คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 13.87) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ร้อยละ 13.80) คณะครุศาสตร์ (ร้อยละ 12.72) คณะวิทยาการจัดการ (ร้อยละ 12.45) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 8.93) คณะมวยไทยและการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 5.62) และคณะเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 0.68) 
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ตาราง 77 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.
2562 

ปี พ.ศ.
2563 

ปี พ.ศ.
2564 

ปี พ.ศ.
2565 

ปี พ.ศ.
2566 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 401 647 419 374 472 
พยาบาลศาสตร์ 218 241 170 222 205 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 274 465 265 180 204 
ครุศาสตร์ 187 375 169 145 188 
วิทยาการจัดการ 202 224 181 199 184 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 78 74 99 115 132 
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 72 159 93 59 83 
เกษตรกรรมและประมง 0 0 0 9 10 

รวม 1,432 2,185 1,396 1,303 1,478 
  
 4.5 ระดับปริญญาโท 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 88 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 14.29 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 80.68 รองลงมาคือ คณะมวยไทยและ
การแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 14.77) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ร้อยละ 3.41) และคณะวิทยาการจัดการ 
(ร้อยละ 1.14) 
 4.5.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 16 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 81.82 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 79.22 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะมวยไทย
และการแพทย์แผนไทย มีจำนวนเท่ากัน ร้อยละ 50.00 
 
ตาราง 78 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร์ 45 71 8 
มวยไทยและการแพทย์แผนไทย 0 13 8 
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 10 3 0 
วิทยาการจัดการ 22 1 0 

รวม 77 88 16 
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 4.6 ระดับปริญญาเอก 
 4.6.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 9 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ประมาณ 9 เท่า เป็นผู้สำเร็จการศกึษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั้งหมด 
 4.6.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 7 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 22.22 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ประมาณ 7 เท่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทั้งหมด 
 
ตาราง 79 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดราชบุรี 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 9 7 
ครุศาสตร์ 1 0 0 

รวม 1 9 7 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------- 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงครามมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 4 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จำนวน 3 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 แห่ง โดยได้แบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมาครบทั้งหมด  
 
2.  ผู้สำเรจ็การศึกษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 1,231 คน เป็นเพศชาย จำนวน 692 คน (ร้อยละ 56.21) 
เพศหญิง จำนวน 539 คน (ร้อยละ 43.79) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้   
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 502 คน เป็นเพศชาย จำนวน 281 คน (ร้อยละ 55.98) เพศหญิง 
จำนวน 221 คน (ร้อยละ 44.02) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.58 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 33.27) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 8.96) และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.19) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 361 คน เป็นเพศชาย จำนวน 202 คน (ร้อยละ 55.96) เพศหญิง 
จำนวน 159 คน (ร้อยละ 44.04) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
54.29 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 41.27) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ร้อยละ 2.77) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 1.66) 
 2.3  ระดับปรญิญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 336 คน เป็นเพศชาย จำนวน 190 คน (ร้อยละ 56.55) เพศหญิง 
จำนวน 146 คน (ร้อยละ 43.45) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.62 
รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.08) และคณะบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 0.30) 
 2.4  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 32 คน เป็นเพศชาย จำนวน 19 คน (ร้อยละ 59.38) เพศหญิง 
จำนวน 13 คน (ร้อยละ 40.63) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
 

แผนภูมิที ่7 แสดงผู้สำเรจ็การศึกษาปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 

 
 
 
 

 
 ปวส.

29.33%

ปวช.
40.78%

ปริญญาโท
2.60%

ปริญญาตรี
27.29%
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3.  ผู้กำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศกึษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 1,566 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจำนวน 440 คน (ปีที่ 1 จำนวน 190 คน ปีที่ 2 
จำนวน 139 คน และปีที่ 3 จำนวน 111 คน) โดยประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 57.05 และ 42.95 ตามลำดับ  
 
ตาราง 80 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรรม 251 120 65 66 
พาณิชยกรรม 189 70 74 45 

รวม 440 190 139 111 
 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปีระดับปวส. มีจำนวน 188 คน (ปีที่ 1 จำนวน 112 คน และปีที่ 2 
จำนวน 76 คน) โดยประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 56.38 และ 43.62 
ตามลำดับ 
 
ตาราง 81 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ป ีพ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจ 106 65 41 
ช่างอุตสาหกรรม 82 47 35 

รวม 188 112 76 
 
 3.3  ระดับปรญิญาตรี 
    ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปีระดับปริญญาตรี มีจำนวน 920 คน (ปีที่ 1 ไม่มีนักศึกษา และปีที ่2 
จำนวน 171 คน ปีที่ 3 จำนวน 372 คน และปีท่ี 4 จำนวน 377 คน) ในประเภทวิชาศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 82  ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีที่  2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
ศิลปศาสตร์ 920 0 171 372 377 

รวม 920 0 171 372 377 
 
  
 



 

58 

 3.4  ระดับปรญิญาโท 
    ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปีระดับปริญญาโท มีจำนวน 18 คน (ปีที่ 1 ไม่มีนักศึกษา และปีที่ 2 
จำนวน 18 คน) อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
 
ตาราง 83 ผู้กำลงัศึกษาระดับปริญญาโท ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

คณะ รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ศิลปศาสตร์ 18 0 18 

รวม 18 0 18 
 
4.  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปีนำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2566 โดยแยกระดับการศกึษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
  4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 111 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 77.89 คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.46 และ
40.54 ตามลำดับ  
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศกึษา ประมาณ 139 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 25.23 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 72.31 คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม คิดเปน็ร้อยละ 53.24 และ 46.76 ตามลำดับ  
 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 190 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 36.69 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 62.15 คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และประเภทวิชา
พาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 63.16 และ 36.84 ตามลำดับ  

 
ตาราง 84 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. 
    จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 279 66 65 120 
พาณิชยกรรม 167 45 74 70 
คหกรรมศาสตร์ 45 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11 0 0 0 

รวม 502 111 139 190 
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 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
  4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 76 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 78.95 ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.95 และ 
46.05 ตามลำดับ  
  4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 112 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 47.37 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 68.98 ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชา
ช่างอุตสาหกรรม คิดเปน็ร้อยละ 58.04 และ 41.96 ตามลำดับ  
 
ตาราง 85  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และปพี.ศ. 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจ 149 41 65 
ช่างอุตสาหกรรม 196 35 47 
คหกรรมศาสตร ์ 6 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 0 0 

รวม 361 76 112 
 
 4.3  ระดับปริญญาตรี 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 377 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 12.20 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด  
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 372 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 1.33 แต่เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 ร้อยละ 10.71 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทัง้หมด 

  4.3.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 171 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2564 
รอ้ยละ 54.03 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 รอ้ยละ 49.11 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
  4.3.4 ปี พ.ศ. 2566 ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา 

   

ตาราง 86 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564  ปี พ.ศ.2565  ปี พ.ศ.2566 
ศิลปศาสตร์ 328 377 372 171 0 
อุตสาหกรรมศาสตร์ 7 0 0 0 0 
บรหิารธุรกิจ 1 0 0 0 0 

รวม 336 377 372 171 0 
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 4.4  ระดับปริญญาโท 
  4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 18 คน ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 43.75 อยู่ในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด  
  4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 ไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา  
 
ตาราง 87  ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และปีพ.ศ. 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 
 

คณะ 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ศิลปศาสตร์ 32 18 0 

รวม 32 18 0 
 
 
 
 

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

1.  สถานศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 7 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 4 แห่ง และ
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 3 แห่ง โดยได้แบบสำรวจข้อมูลกลับคืนมา จำนวน 5 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 71.43 ของ
จำนวนสถานศึกษาทั้งหมดในจังหวัดสมทุรสาคร (ระดับอาชีวศกึษา จำนวน 3 แห่ง ระดับอุดมศกึษา จำนวน 2 แห่ง) 
 

2.  ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 1,645 คน เป็นเพศชาย จำนวน 998 คน (ร้อยละ 60.67) 
เพศหญิง จำนวน 647 คน (ร้อยละ 39.33) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 776 คน เป็นเพศชาย จำนวน 472 คน (ร้อยละ 60.82) เพศหญิง 
จำนวน 304 คน (ร้อยละ 39.18) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.80 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 40.46) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.71) 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.03) 

    2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 368 คน เป็นเพศชาย จำนวน 240 คน (ร้อยละ 65.22) เพศหญิง 
จำนวน 128 คน (ร้อยละ 34.78) เป็นผู้สำเร็จการศกึษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
54.08 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 36.41) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.89) 
และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 4.62) 
     2.3 ระดับอนุปริญญา 
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 153 คน เป็นเพศชาย จำนวน 76 คน (ร้อยละ 49.67) เพศหญิง 
จำนวน 77 คน (ร้อยละ 50.33) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 80.39 และ 19.61 ตามลำดับ 
 2.4 ระดับปริญญาตร ี
 ผู้สำเร็จการศึกษา มีจำนวน 348 คน เป็นเพศชาย จำนวน 210 คน (ร้อยละ 60.34) เพศหญิง 
จำนวน 138 คน (ร้อยละ 39.66) โดยคณะเทคโนโลยีมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 63.22 รองลงมาคือ 
คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 16.09) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 12.07) คณะศิลปศาสตร์ 
(ร้อยละ 6.03) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.59) 
 

แผนภูมิที ่8 แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 
 
 
 

ปวส.
22.37%

ปวช.
47.17%

ปริญญาตรี
21.16%

อนุปริญญา
9.30%
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3.  ผูก้ำลังศึกษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 5,164 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจำนวน 3,031 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,311 คน ปีที่ 2 
จำนวน 927 คน และปีที่ 3 จำนวน 793 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 56.75 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 37.88) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.74) และ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รอ้ยละ 2.64) 
 
ตาราง 88 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 1,720 764 512 444 
พาณิชยกรรม 1,148 477 357 314 
เกษตรกรรมและประมง 83 31 39 13 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 39 19 22 

รวม 3,031 1,311 927 793 
 
 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 925 คน (ปีที่ 1 จำนวน 489 คน และปีที่ 2 
จำนวน 436 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 53.62 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 37.08) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 5.73) 
และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 3.57) 
 
ตาราง 89 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกชัน้ปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่ 1 ปีที่ 2 
ช่างอุตสาหกรรม 496 274 222 
บริหารธุรกิจ 343 175 168 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 53 27 26 
เกษตรกรรมและประมง 33 13 20 

รวม 925 489 436 
 
 3.3 ระดับอนุปรญิญา 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับอนุปริญญา มีจำนวน 184 คน (ปีที่ 1 จำนวน 74 คน และปีที่ 2 
จำนวน 110 คน) ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจมีผู้สำเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ประเภทวิชาศิลปศาสตร์ 
และประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ ร้อยละ 67.39, 21.74 และ 10.87 ตามลำดับ 
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ตาราง 90 ผู้กำลงัศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกชั้นปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
บริหารธุรกิจ 124 54 70 
ศิลปศาสตร ์ 40 0 40 
ศึกษาศาสตร ์ 20 20 0 

รวม 184 74 110 
 
 3.4 ระดับปริญญาตรี 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 1,024 คน (ปีที่ 1 จำนวน 317 คน ปีที่ 2 
จำนวน 388 คน ปีที่ 3 จำนวน 166 คน และปีที่ 4 จำนวน 153 คน) โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้กำลัง
ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 43.16 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 26.46) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(รอ้ยละ 18.55) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 9.86) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.95) 
 
ตาราง 91 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีที่ 4 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 442 123 252 49 18 
ศึกษาศาสตร์ 271 77 65 61 68 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190 57 45 43 45 
ศิลปศาสตร์ 101 48 18 13 22 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 12 8 0 0 

รวม 1,024 317 388 166 153 
 
4. ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2566 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
  4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 793 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 2.19 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 55.99 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 39.60) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.77) 
และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 1.64) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 927 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 16.90 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 19.46 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 55.23 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 38.51) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (รอ้ยละ 4.21) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.05)  
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,311 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 41.42 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 68.94 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 58.28 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 36.38) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ร้อยละ 2.97) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.36)  
 
ตาราง 92 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565 
ช่างอุตสาหกรรม 433 444 512 764 
พาณิชยกรรม 314 314 357 477 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8 22 19 39 
เกษตรกรรมและประมง 21 13 39 31 

รวม 776 793 927 1,311 
  
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
  4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 436 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 18.48 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 50.92 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 38.53) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 5.96) และ
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.59) 
  4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 489 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 12.16 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 32.88 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 56.03 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 35.79) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ร้อยละ 5.52) และประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 2.66) 
 
ตาราง 93 ประมาณการผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ.จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 199 222 274 
บริหารธุรกิจ 134 168 175 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 17 26 27 
เกษตรกรรมและประมง 18 20 13 

รวม 368 436 489 
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 4.3 ระดับอนุปริญญา 
  4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 110 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 28.10 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และประเภทวิชาศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
63.64 และ 36.36 ตามลำดับ  
  4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 74 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 32.73 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 51.63 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
และประเภทวิชาศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.97 และ 27.03 ตามลำดับ 
 
ตาราง 94 ประมาณการผูส้ำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำแนกตามประเภทวิชา และป ีพ.ศ. จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
บริหารธุรกิจ 123 70 54 
ศึกษาศาสตร์  0 0 20 
ศิลปศาสตร์ 30 40 0 

รวม 153 110 74 
 
 4.4 ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 153 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 56.03 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 44.44 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ร้อยละ 29.41) คณะศลิปศาสตร์ (ร้อยละ 14.38) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 11.76) 
 4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 166 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 8.50 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 52.30 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด 
รอ้ยละ 36.75 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 29.52) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 25.90) 
และคณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 7.83) 
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 388 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ประมาณ 2 เท่า และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 11.49 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มากที่สุด ร้อยละ 64.95 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 16.75) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ร้อยละ 11.60) คณะศลิปศาสตร์ (ร้อยละ 4.64) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 2.06) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 317 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 18.30 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 8.91 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 
ร้อยละ 38.80 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 24.29) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ร้อยละ 17.98) 
คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 15.14) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 3.79) 
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ตาราง 95 ประมาณการผู้สำเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และป ีพ.ศ. จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.
2562 

ปี พ.ศ.
2563 

ปี พ.ศ.
2564 

ปี พ.ศ.
2565 

ปี พ.ศ.
2566 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 220 18 49 252 123 
ศึกษาศาสตร์ 56 68 61 65 77 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 42 45 43 45 57 
ศิลปศาสตร์ 21 22 13 18 48 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9 0 0 8 12 

รวม 348 153 166 388 317 
 
 
 
 

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

1.  สถานศึกษา  
 จงัหวัดสุพรรณบุรีมีสถานศึกษาที่ทำการสำรวจ จำนวน 14 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จำนวน 8 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา จำนวน 6 แห่ง โดยไดแ้บบสำรวจข้อมูลกลับคืนมาจำนวนทั้งหมด 
   

2.  ผู้สำเร็จการศกึษา ปี พ.ศ. 2562 
 ผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 4,114 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2,387 คน (ร้อยละ 58.02) 
เพศหญิง จำนวน 1,727 คน (ร้อยละ 41.98) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,439 คน เป็นเพศชาย จำนวน 939 คน (ร้อยละ 65.25) เพศหญิง 
จำนวน 500 คน (ร้อยละ 34.75) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 52.12 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 28.49) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 5.21) ประเภทวิชา 
คหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.31) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 4.24) 
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 4.10) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(รอ้ยละ 1.53) 
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,141 คน เป็นเพศชาย จำนวน 683 คน (ร้อยละ 59.86) เพศหญิง 
จำนวน 458 คน (ร้อยละ 40.14) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้สำเร็จการศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 50.39
รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 24.19) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ร้อยละ 5.87) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 5.26) ประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
(ร้อยละ 2.98) ประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 2.89) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.72) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.63) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (รอ้ยละ 1.58) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.49)  
 2.3  ระดับปริญญาบัณฑติ 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 57 คน เป็นเพศชาย จำนวน 16 คน (ร้อยละ 28.07) เพศหญิง 
จำนวน 41 คน (ร้อยละ 71.93) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งหมด 
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 1,467 คน เป็นเพศชาย จำนวน 743 คน (ร้อยละ 50.65) เพศหญิง 
จำนวน 724 คน (ร้อยละ 49.35) โดยคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมีผู้สำเร็จการศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 31.42 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 17.66) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 
12.82) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 11.72) คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ 6.27) 
และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ร้อยละ 5.45) 
 2.5  ระดับปริญญาโท 
 ผู้สำเร็จการศึกษามีจำนวน 10 คน เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน (ร้อยละ 60.00) เพศหญิง 
จำนวน 4 คน (รอ้ยละ 40.00) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ทั้งหมด 
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แผนภูมิที ่9 แสดงผู้สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา จังหวัดสุพรรณบุร ี
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3.  ผู้กำลังศกึษา ปี พ.ศ. 2563 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวน 14,026 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจำนวน 6,126 คน (ปีที่ 1 จำนวน 2,513 คน ปีที่ 2 
จำนวน 1,772 คน และปีที่ 3 จำนวน 1,841 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้กำลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 55.04 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 26.09) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 6.53) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.46) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.56) ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.95) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(รอ้ยละ 1.37)  
 
ตาราง 96 ผู้กำลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันป ีจำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,372 1,395 928 1,049 
พาณิชยกรรม 1,598 627 505 466 
เกษตรกรรมและประมง 400 187 107 106 
ศิลปกรรม 273 116 70 87 
คหกรรมศาสตร์ 218 76 76 66 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 181 78 62 41 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 84 34 24 26 

รวม 6,126 2,513 1,772 1,841 
  

  
 
 

ปริญญาโท
0.24%

ปวส.
27.73%

ปวช.
34.98%

ปริญญาตรี
35.66%

ปริญญาบัณฑิต
1.39%
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 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจำนวน 3,024 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,558 คน และปีที่ 2 
จำนวน 1,466 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.09 รองลงมาคือ ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจ (ร้อยละ 24.17) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 7.71) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 3.51) และประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.78) 
 
ตาราง 97 ผู้กำลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จำแนกตามประเภทวิชา ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,545 825 720 
บริหารธุรกิจ 731 404 327 
เกษตรกรรมและประมง 233 107 126 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 106 34 72 
ศิลปกรรม 84 45 39 
อ่ืน ๆ 325 143 182 

รวม 3,024 1,558 1,466 
 
 3.3 ระดับปริญญาบัณฑติ  
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาบัณฑิต มีจำนวน 149 คน (ปีที่ 1 จำนวน 90 คน 
และปีที ่2 จำนวน 59 คน) เป็นผู้กำลังศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งหมด 
 
ตาราง 98 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัสุพรรณบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 149 90 59 

รวม 149 90 59 
 
 3.4 ระดับปริญญาตรี  
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรี มีจำนวน 4,698 คน (ปีที่ 1 จำนวน 1,335 คน ปีที ่2 
จำนวน 1,166 คน ปีที่ 3 จำนวน 1,005 คน และปีที ่4 จำนวน 1,192 คน) มีผู้กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 22.39 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 15.64) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 10.77) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 10.28) และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 10.24) 
 
  
 
 
 



 

70 

ตาราง 99 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คณะ  รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,052 286 275 216 275 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 735 185 170 159 221 
ศึกษาศาสตร์ 506 150 125 113 118 
พยาบาลศาสตร์ 483 121 118 125 119 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 481 132 139 86 124 
อ่ืน ๆ 1,441 461 339 306 335 

รวม 4,698 1,335 1,166 1,005 1,192 
 
 3.5 ระดับปริญญาโท  
 ผู้กำลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจำนวน 29 คน (ปีที่ 1 จำนวน 9 คน และปีที่ 2 
จำนวน 20 คน) มีผู้กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 51.72 และ 48.28 ตามลำดับ 
 
ตาราง 100 ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จำแนกตามคณะ ปี พ.ศ. 2563 จังหวัสุพรรณบุรี 
 

คณะ รวม ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 9 6 
ศึกษาศาสตร์ 14 0 14 

รวม 29 9 20 
 
4. ประมาณการผู้สำเร็จการศกึษา ปี พ.ศ. 2563 - 2566 
 จากแบบสำรวจข้อมูลผู้กำลังศึกษาในแต่ละชั้นปี นำมาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้สำเร็จ
การศึกษาในปี พ.ศ. 2563 - 2566 โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้   
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,841 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 27.94 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 56.98 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 25.31) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 5.76) ประเภท
วิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 4.73) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร ์(ร้อยละ 3.59) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว (ร้อยละ 2.23) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ร้อยละ 1.41) 
 4.1.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,772 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
รอ้ยละ 3.75 แต่เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 23.14 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากทีสุ่ด ร้อยละ 52.37 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 28.50) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (ร้อยละ 6.04) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 4.29) ประเภทวิชาคิลปกรรม (ร้อยละ 3.95) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.50) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ร้อยละ 1.35) 
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 4.1.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 2,513 คน เพ่ิมขึน้จาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 41.82 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 74.64 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากทีสุ่ด ร้อยละ 55.51 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ร้อยละ 24.95) ประเภทวิชาเกษตรกรรม
และประมง (ร้อยละ 7.44) ประเภทวิชาคิลปกรรม (ร้อยละ 4.62) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว (ร้อยละ 3.10) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 3.02) และประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (รอ้ยละ 1.35) 
 
ตาราง 101 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำแนกตามประเภทวิชาและปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้สำเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 
ช่างอุตสาหกรรม 750 1,049 928 1,395 
พาณิชยกรรม 410 466 505 627 
เกษตรกรรมและประมง 59 106 107 187 
ศิลปกรรม 75 87 70 116 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 61 41 62 78 
คหกรรมศาสตร์ 62 66 76 76 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 26 24 34 

รวม 1,439 1,841 1,772 2,513 
  
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,466 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 28.48 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.11 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 22.31) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง (ร้อยละ 8.59) ประเภทวิชา
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อยละ 4.91) ประเภทวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 3.34) 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 2.86) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และประเภทวิชาศิลปกรรม มีจำนวนเท่ากนั (ร้อยละ 2.66) ประเภทวิชา 
สาธารณสุขศาสตร์ (ร้อยละ 1.91) และประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 1.64) 
 4.2.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,558 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 6.28 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 36.55 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
มากที่สุด ร้อยละ 52.95 รองลงมาคือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ร้อยละ 25.93) ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง 
(ร้อยละ 6.87) ประเภทวิชาศิลปกรรม (ร้อยละ 2.89) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
(ร้อยละ 2.50) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 2.37) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ร้อยละ 2.18) ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประเภทวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีจำนวนเท่ากัน 
(ร้อยละ 1.67) และประเภทวิชาครศุาสตร์อตุสาหกรรม (รอ้ยละ 0.96) 
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ตาราง 102 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. จำแนกตามประเภทวิชา และปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ช่างอุตสาหกรรม 575 720 825 
บรหิารธุรกจิ 276 327 404 
เกษตรกรรมและประมง 60 126 107 
ศิลปกรรม 31 39 45 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 30 42 39 
คหกรรมศาสตร์ 17 24 37 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 67 72 34 
สาธารณสุขศาสตร์ 33 28 26 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 39 26 
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม 34 49 15 

รวม 1,141 1,466 1,558 
  
 4.3  ระดับปริญญาบัณฑิต 
 4.3.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 59 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 3.51 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทั้งหมด 
 4.3.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 90 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 52.54 และเพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 57.89 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทัง้หมด 
 
ตาราง 103 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 57 59 90 

รวม 57 59 90 
 
 4.4 ระดับปริญญาตรี 
  4.4.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,192 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 18.75 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 23.07 
รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 18.54) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
(ร้อยละ 10.40) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 9.98) และคณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 9.90) 
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  4.4.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,005 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563
ร้อยละ 15.69 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 31.49 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 21.49 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(ร้อยละ 15.82) คณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 12.44) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 11.24) และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม (ร้อยละ 8.56) 
 4.4.3 ปี พ.ศ. 2565 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,166 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2564 
ร้อยละ 16.02 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 20.52 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 23.58 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 14.58) 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ร้อยละ 11.92) คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 10.72) และคณะพยาบาลศาสตร์ 
(ร้อยละ 10.12) 
 4.4.4 ปี พ.ศ. 2566 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 1,335 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2565 
ร้อยละ 14.49 แต่ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศมากที่สุด ร้อยละ 21.42 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ร้อยละ 13.86) 
คณะศึกษาศาสตร์ (ร้อยละ 11.24) คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม (ร้อยละ 9.89) และคณะพยาบาลศาสตร์ (ร้อยละ 9.06) 
 
ตาราง 104 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 
2562 

ปี พ.ศ. 
2563 

ปี พ.ศ. 
2564 

ปี พ.ศ. 
2565 

ปี พ.ศ. 
2566 

บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 461 275 216 275 286 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 172 221 159 170 185 
ศึกษาศาสตร์ 259 118 113 125 150 
ครศุาสตร์อุตสาหกรรม 188 124 86 139 132 
พยาบาลศาสตร์ 80 119 125 118 121 
อ่ืน ๆ 307 335 306 339 461 

รวม 1,467 1,192 1,005 1,166 1,335 
 
 4.5  ระดับปริญญาโท 
 4.5.1 ปี พ.ศ. 2563 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 20 คน เพ่ิมขึ้นจาก ปี พ.ศ. 2562 
ร้อยละ 100.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 
คิดเป็นร้อยละ 30.00 และ 70.00 
 4.5.2 ปี พ.ศ. 2564 คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษา ประมาณ 9 คน ลดลงจาก ปี พ.ศ. 2563 
ร้อยละ 55.00 และลดลงจาก ปี พ.ศ. 2562 ร้อยละ 10.00 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้งหมด 
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ตาราง 105 ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำแนกตามคณะ และปี พ.ศ. จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้สำเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้สำเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563 ปี พ.ศ. 2564 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 6 9 
ศึกษาศาสตร์ 10 14 0 

รวม 10 20 9 
 
 
 
 

------------------------------------------- 
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รายชื่อสถานศึกษาที่ตอบแบบสำรวจในภาคตะวันตก 
จังหวัดกาญจนบุรี 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี     6. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสนบ์ริหารธุรกิจ    7. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 
  กาญจนบุรี   8. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 3. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี  9. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 4. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี  10. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี

  5. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน  11. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 
            เฉลิมพระเกยีรติ จงัหวัดกาญจนบุรี  
จังหวัดนครปฐม 

1. โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี  11. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม 
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ  13. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจนครปฐม  14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ  15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 6. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม   วิทยาเขตนครปฐม 
 7. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  16. มหาวิทยาลัยแสงธรรม 
 8. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า  17. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

 (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  18. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
9. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล  19. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

10. วิทยาลัยนาฏศิลปนครปฐม   20. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต 
            พระราชวังสนามจันทร์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหัวหิน  5. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 
 2. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล   6. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 3. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน   7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์   วิทยาเขตวังไกลกังวล 

  จังหวัดเพชรบรุี 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุร ี    8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  9. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 
 3. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย  10. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) วิทยาเขตชะอำ 
 4. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด  11. มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์แสตมฟอร์ด 
 5 วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2   วิทยาเขตเพชรบุรี 
 6. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี  12. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  13. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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จังหวัดราชบุรี 

 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี  9. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  10. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
 3. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง  11. วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดราชบุรี 
 4. วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ   13. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
 6. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี 
 7. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  15. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
 8. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2    

 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

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

 

จังหวัดสมุทรสาคร 

 1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  4. สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 
 2. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร  5. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
 3. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร     วิทยาเขตสมุทรสาคร 

 

จังหวัดสุพรรณบรุี 

 1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี  8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ  9. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี 
  จังหวัดสุพรรณบุรี  10. วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี 
 3. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี  11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 
 4. วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 6. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส  14. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
      วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

    
 
 

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



บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานผ่านเว็บไซต์

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมฯ

ข้อ 1 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรมและเสมอภาค
ข้อ 2 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและประทับใจ
ข้อ 3 มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน อดทน สามัคคี มีวินัย
ข้อ 4 พัฒนาตนเองและหน่วยงาน สรรค์สร้างสังคม
ข้อ 5 ศรัทธารักษาเกียรติ และศักดิ์ศรีของหน่วยงาน

บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน (LMI) http://www.doe.go.th/lmia 
บริการข้อมูลพ้ืนฐานด้านแรงงานรายจังหวัด ข่าวสารตลาดแรงงาน
สถานการณ์ตลาดแรงงาน และข้อมูลงานวิจัย

บริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) https://smartjob.doe.go.th
บริการข้อมูลตําแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตําแหน่งงานว่างสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ
สําหรับนายจ้างสถานประกอบการและคนหางาน

บริการส่งเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ http://www.doe.go.th/vgnew
บริการข้อมูลแนะแนวอาชีพ ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ 
การรับงานไปทําที่บ้าน และศูนย์ข้อมูลอาชีพ

บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศ http://www.doe.go.th/overseas
บริการข้อมูลการไปทํางานต่างประเทศโดยรัฐ ข้อแนะนํา ข้อควรรู้ก่อนเดินทาง
ไปทํางานต่างประเทศ ข้อมูลสินเชื่อการไปทํางานต่างประเทศและค้นหาบริษัทจัดหางาน

บริการเกีย่วกับการตรวจและคุ้มครอง http://www.doe.go.th/ipd
รับเรื่องร้องทุกของคนหางานที่เดินทางไปทํางานต่างประเทศ
บริการงานทะเบียนและตรวจสอบบริษัทจัดหางานในประเทศ

บริการเกีย่วกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว http://www.doe.go.th/alien
บริการพิจารณาขออนุญาตการทํางานของคนต่างด้าวในระบบจัดระบบนําเข้าคนต่างด้าว
และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

01

02

03
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05

06

www.doe.go.th

ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก

www.doe.go.th/lmi_ratchaburi

www.facebook.com/LMIWestern
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