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บทสรุปผู้บริหาร
     การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565 - ปี 2566”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ
ซึ่งดำ�เนินการสำ�รวจในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำ�รวจจำ�นวน
ผูส้ ำ�เร็จการศึกษาปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) และผูก้ ำ�ลังศึกษาปี 2563 - 2564  2) จัดกลุม่ ข้อมูลผูส้ ำ�เร็จการศึกษา
ปี 2563 และผูก้ ำ�ลังศึกษาปี 2563 - 2564 ในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และ 3) เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2565 และปี 2566 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การวิเคราะห์วางแผนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนในระบบการศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สรุปผลการสำ�รวจ ดังนี้
     ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาในปี 2563 มีจำ�นวน 2,170,636 คน โดยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 32.84 เมื่อพิจ ารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่สำ�เร็จ
การศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้สำ�เร็จการศึกษา ในปี 2563
ระดับอาชีวศึกษาเป็นผูส้ ำ�เร็จการศึกษามากที่สดุ อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 61.81
ระดับปริญญาตรี ผูส้ ำ�เร็จการศึกษามากทีส่ ดุ อยูใ่ นกลุม่ สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ร้อยละ 55.60
สำ�หรับผูท้ ก่ี ำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ปี 2563 - 2564 มีจำ�นวนรวม 2,600,927 คน เป็นผูก้ ำ�ลัง
ศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 60.16 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 25.59 และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 14.25 โดยระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีร้อยละ 57.58 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.97 กำ�ลังศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
เมื่อพิจารณากำ�ลังแรงงานที่กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า กำ�ลังแรงงาน
ระดับอาชีวศึกษาที่กำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 กำ�ลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ
18.27 และอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 16.06 ส่วนกำ�ลังแรงงานระดับ
ปริญญาตรี กำ�ลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 26.01 และอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 18.16
     ทั้งนี้ ในปี 2565 ประมาณการว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 514,420 คน โดยเป็นผู้สำ�เร็จ
การศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 126,946 คน และส่วนใหญ่เป็นระดับ ปวส. จำ�นวน 99,941 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.43 สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีจำ�นวน 238,626 คน คิดเป็นร้อยละ 46.39 ส่วนในปี 2565
ประมาณการว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 571,830 คน โดยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
จำ�นวน 124,776 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับ ปวส. จำ�นวน 104,173 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22สำ�หรับระดับปริญญาตรี
คาดว่าจะมี จำ�นวน 287,610 คน คิดเป็นร้อยละ 50.30 ตามลำ�ดับ
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           อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรี
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           อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับปริญญาตรี
➢ ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
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           อุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี
➢ ตารางที่ 15 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
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           อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระดับปริญญาตรี
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สารบัญแผนภูมิ
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➢ แผนภูมิที่ 1
➢ แผนภูมิที่ 2

  จำ�นวนและร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
        8
  ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา
        9
  จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
➢ แผนภูมิที่ 3   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     9
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
➢ แผนภูมิที่ 4   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 จำ�แนกระดับปริญญาตรี
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  และกลุ่มสาขาวิชา
➢ แผนภูมิที่ 5   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 จำ�แนกระดับอาชีวศึกษา
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➢ แผนภูมิที่ 7   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับปริญญาตรี
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  จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
➢ แผนภูมิที่ 8   ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2563-2564 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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➢ แผนภูมิที่ 9   ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563-2564 เทียบกับปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา
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สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
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➢ แผนภูมิที่ 17

จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ยานยนต์สมัยใหม่ระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 18 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิท 19 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 20 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 21 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 22 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 23 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 24 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแปรรูปอาหารระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 25 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแปรรูปอาหารระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 26 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การบินและโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 27 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การบินและโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 28 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแพทย์ครบวงจรระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 29 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแพทย์ครบวงจรระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 30 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับอาชีวศึกษา
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หน้า
➢ แผนภูมิที่ 31

จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 32 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 33 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ดิจิทัลระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 34 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 35 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์ระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 36 แสดงประมาณการจำ�นวนและร้อยละผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565 และ ปี 2566
  จำ�แนกตาระดับการศึกษา
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บทที่ 1
บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของการสำ�รวจ
กรมการจัดหางานมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีงานทำ� และคุ้มครองคนหางาน โดยการศึกษา
วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน รวมทั้งพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบการบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ� เพื่อให้ประชากรมีงานทำ�ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ
และความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้กรมฯ ยังมี
ภารกิจในการจัดระบบการทำ�งานของคนต่างด้าวเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ ซึ่งจากภารกิจ
ที่กล่าวมานั้น การส่งเสริมการมีงานทำ�เป็นภารกิจสำ�คัญของกรมการจัดหางาน ที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยมีงานทำ� และมีรายได้เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
การวิเ คราะห์สถานการณ์ และแนวโน้ม ของตลาดแรงงานจำ�เป็ นอย่า งยิ่ง ที่จะต้อ งติดตาม
การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งในปัจจุบนั การส่งเสริมและพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นโมเดล
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ
(Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ำ� (Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา
(Imbalance Trap) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพั ฒ นาประเทศ ที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีรายได้สูง
มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรม
ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีขนั้ สูงในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมทีม่ กี ารพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ
ที่ต้องใช้แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย
คือ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตต้องเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจาก
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำ�หนดอุตสาหกรรมทีจ่ ะมีการพัฒนา เป็นกลุม่ อุตสาหกรรมทีป่ ระเทศไทย
สามารถแข่งขันได้มีศักยภาพในการดำ�เนินการ ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม โดยแบ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรม
ที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มศี กั ยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าการค้าเป็นจำ�นวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้
จะถึงจุดอิ่มตัว และมีความสามารถในการเติบโตต่ำ� จึงจำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนา
ให้กลุม่ อุตสาหกรรมนีเ้ ติบโตต่อไปได้ ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุม่ นี้มีความสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก
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ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผปู้ ระกอบการในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
จากการทีภ่ าครัฐได้มแี นวนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ทีป่ ระเทศไทย
มีศักยภาพ ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านทุนแล้วภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำ�เป็นต้องมีปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้
ในการดำ�เนินการผลิต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ทักษะ
เพื่อให้สามารถทำ�งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น
กรมการจัดหางานโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จึงดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และ
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 และ ปี 2566 เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการสำ�รวจ
1.2.1 เพื่อสำ�รวจจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563-2564
1.2.2 เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 -2564 ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.2.3 เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2565 และปี 2566

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 มีข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและพั ฒ นากำ�ลังคนในระบบการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3.2 มีข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษา ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3.3 มีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านตลาดแรงงาน
1.3.4 ลดปัญหาความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน
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บทที่ 2
ระเบียบวิธีทางสถิติิ
2.1 ประชากรเป้าหมาย
การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566”
ประชากรเป้าหมายคือ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี
ในสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัย / วิทยาลัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.2 เวลาอ้างอิง
หมายถึง ช่วงเวลาของการสำ�รวจระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

2.3 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง
แผนแบบการสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุม่ ตัวอย่างแบบ Stratified One-Stage Sampling โดยแบ่งกลุ่ม
สถาบันการศึกษาเป็น 9 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำ�นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 3) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สถาบันการศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5) สถาบันการพลศึกษา 6) สถาบันการบินพลเรือน 7) มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชน 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9) มหาวิทยาลัยราชภัฎ แล้วทำ�การเลือกสถาบันการศึกษา
ตัวอย่างจากแต่ละกลุม่ สถาบันการศึกษา ด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling)
โดยกำ�หนดขนาดตัวอย่างจากสูตรกำ�หนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้
n=

Nk

kV
2

2

V

2

+

N

2

E

,2

โดยที่ n คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากที่มีอยู่ทั้งหมด N หน่วย
N  = ขนาดประชากร = 35,265 แห่ง
K  = ค่าจากตาราง z ที่ระดับความเชื่อมั่น ในการสำ�รวจครั้งนี้ใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% k = 1.96
V  = CV = ค่าสัมประสิทธิ์ความผันแปร ในการวิจัยครั้งนี้ใช้สัมประสิทธิ์ความผันแปรเท่ากับ 1
E’ = % ความเคลื่อนที่ยอมรับได้ ในการวิจัยครั้งนี้ใช้ความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5
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จากสูตรกำ�หนดขนาดตัวอย่างดังกล่าวได้ขนาดตัวอย่างจำ�นวน 3,665 แห่ง เมื่อดำ�เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ตัวอย่างทั่วประเทศ จำ�นวน 35,265 แห่ง รายละเอียดตาม ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำ�นวนสถานศึกษา จำ�นวนสถานศึกษาตัวอย่าง และจำ�นวนสถานศึกษาตัวอย่างที่ได้จากการเก็บข้อมูล

กลุ่มสถาบันการศึกษา
1 สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2 สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร
3 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
4 สถาบันการศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
5 สถาบันการพลศึกษา
6 สถาบันการบินพลเรือน
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
9 มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ภาครัฐและ
เอกชน
รวม

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่างที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล

29,642

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่าง
(แห่ง)
(n)
1,461

437
4,112

340
1,119

437
4,112

888

560

880

17
1
36
38
102

17
1
35
37
96

17
1
36
38
102

35,265

3,665

35,265

จำ�นวน
สถานศึกษา
(แห่ง)
(N)

29,642

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การสำ�รวจได้ดำ�เนินการพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564
สำ�หรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่งแบบสำ�รวจทางไปรษณีย์ถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานการศึกษา
ทุกสังกัด และติดตามผลการตอบแบบสำ�รวจโดยการโทรศัพท์ติดตามเพื่อให้ได้จำ�นวนสถาบันการศึกษาครบ
ตามขนาดตัวอย่างที่กำ�หนดไว้

2.5 การประมวลผลและนำ�เสนอข้อมูล
2.5.1 การจัดกลุ่มสาขาวิชา

การประมวลผลการสำ�รวจครั้งนี้เป็นการประมวลผลให้ได้ภาพของกำ�ลังแรงงานในระบบการศึกษาไทย
โดยการจัดกลุ่มกำ�ลังแรงงานที่สำ�เร็จการศึกษาและกำ�ลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำ�หนดสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำ�ลังคนและมีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาประเทศในสาขาวิชาที่ขาดแคลน
หรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดกลุ่มสาขาวิชา/หลักสูตร
ที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve)
4
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ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ
5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

2.5.2 การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน

การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2565 และปี 2566 คำ�นวณจากส่วนต่างของอัตราการเรียนต่อ
ในแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้อัตราการเรียนต่อเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2558 - 2562)โดยข้อมูลอัตราการเรียนต่อ
ในแต่ละระดับการศึกษาสืบค้นจากเว็บไซต์สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประกอบด้วย
1)  ข้อมูลอัตราการเรียนต่อระดับ ป.6, ม.3 และ ม.6 จากตารางที่ 2 อัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 - 2562 โดยสถิติการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 จำ�นวนผู้จบการศึกษา เรียนต่อ และอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
จำ�นวนผู้จบการศึกษา และเรียนต่อ
ระดับการศึกษา
2558
2559
2560
2561
จำ�นวนผู้จบชั้น ป.6 (คน)
803,315 812,934 797,031 793,613
   - เรียนต่อชั้น ม.1
803,295 797,370 809,520 793,310
จำ�นวนผู้จบชั้น ม.3 (คน)
769,301 739,738 739,674 731,569
   - เรียนต่อชั้น ม.4 / ปวช.1
705,233 696,833 674,127 679,130
453,041 448,460 429,937 431,366
   - เรียนต่อชั้น ม.4
252,192 248,373 244,190 247,764
- เรียนต่อชั้น ปวช.1
จำ�นวนผู้จบชั้น ม.ตอนปลาย (คน)
666,637 897,870 596,303 580,416
587,533 541,720 498,557 511,751
   - เรียนต่อชัน้ อุดมศึกษาปีท่ี 1
170,440 167,975 165,869 179,143
   - เรียนต่อชั้น ปวส.1
417,093 373,745 332,688 332,608
   - เรียนต่อชั้นปริญญาตรีปีที่ 1

2562
790,042
679,933
434,143
245,790
498,575
180,582
317,993

อัตราการเรียนต่อ (ร้อยละ)
ระดับการศึกษา
- ป.6 เรียนต่อชั้น ม.1
- ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4 / ปวช.1
  - ม.3 เรียนต่อชั้น ม.4
  - ม.3 เรียนต่อ ปวช.1

- ม.ปลาย เรียนต่อชั้น ปวส1/ปริญญาตรี ปีที่ 1

- ม.ปลาย เรียนต่อ ปวส. 1
  - ม.ปลาย เรียนต่อปริญญาตรีปีที่ 1

2558
100.64
91.31
58.66
32.65
85.61
24.83
60.77

2559
99.26
90.58
58.29
32.29
81.26
25.20
56.06

2560
99.58
91.13
58.12
33.01
55.53
18.47
37.05

2561
99.53
91.81
58.32
33.50
85.82
30.04
55.78

2562
99.55
92.94
59.34
33.60
85.90
31.11
54.79

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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2) ข้อมูลอัต ราการเรียนต่อและการเข้ า สู่ ต ลาดแรงงานของระดับอาชี วศึ ก ษา จากตารางที่ 3
แสดงสถานะของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ติดตามได้ ปีการศึกษา 2557 - 2561 จากระบบติดตามภาวะ
ผู้มีงานทำ� ผู้สำ�เร็จการศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ตารางที่ 3 สถานะของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ติดตามได้
จำ�นวนผู้จบการศึกษา และเรียนต่อ
ระดับการศึกษา
   จำ�นวนผู้จบชั้น ปวช.
   จำ�นวนผู้เรียนต่อ

2557
54,975
45,587

2559
55,124
43,855

2560
56,701
46,188

2561
51,341
41,422

   จำ�นวนผู้จบชั้น ปวส.
   จำ�นวนผู้เรียนต่อ

42,380 35,274 56,742
14,404 11,864 16,182
อัตราการเรียนต่อ (ร้อยละ)
2557
2558
2559
82.92
82.29
79.56
33.99
33.63
28.52

53,532
14,120

48,337
17,064

2560
81.46
26.38

2561
80.68
35.30

2559
55,124
11,269

2560
56,701
10,513

2561
51,341
9,919

42,380 35,274 56,742
23,679 19,124 40,560
อัตราการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ร้อยละ)
2557
2558
2559
12.86
13.59
20.44
55.87
54.22
71.48

53,532
39,412

48,337
31,273

2560
18.54
73.62

2561
19.32
64.70

ระดับการศึกษา
   ปวช.
   ปวส.

2558
28,384
23,356

จำ�นวนผูู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ระดับการศึกษา
   จำ�นวนผู้จบชั้น ปวช.
   จำ�นวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
   จำ�นวนผู้จบชั้น ปวส.
   จำ�นวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ระดับการศึกษา
   ปวช.
   ปวส.

2557
54,975
7,069

2558
28,384
3,856

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=social
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3) ตารางที่ 4 ข้อมูลจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี คำ�นวณ
จากระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตารางที่ 4 ข้อมูลจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา

รวม

2559
2560
2561
2562
2563

202,042
188,771
195,965
136,208
4,763

ปีการศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทำ�งานแล้ว ทำ�งานแล้วและ ยังไม่ทำ�งานและ
กำ�ลังเรียนต่อ
ไม่ได้เรียนต่อ
138,297
4,019
50,426
130,844
3,482
52,013
127,273
2,852
57,611
82,523
1,471
46,546
3,180
49
1,312

อัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี (ร้อยละ)
ทำ�งานแล้วและ
ยังไม่ทำ�งานและ
ทำ�งานแล้ว
กำ�ลังเรียนต่อ
ไม่ได้เรียนต่อ
68.45
1.99
24.96
66.84
1.78
26.57
64.95
1.46
29.40
60.59
1.08
34.17
66.76
1.03
27.55

กำ�ลังเรียนต่อ
9,300
2,432
8,229
5,668
222

กำ�ลังเรียนต่อ
4.60
4.82
4.20
4.16
4.66

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.employ.mua.go.th
ก่อนจัดทำ�การประมาณการผู้สำ�เร็จการศึกษา ได้มีการปรับค่าความคลาดเคลือ่ นโดยนำ�ผลประมาณการ
ของปีก่อนมาเทียบกับข้อมูลจริงที่สำ�นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์
และนำ�ไปประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป
การประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานเป็นการประมาณในภาพรวมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งไม่ได้
ประมาณการการเข้าสู่ตลาดแรงงานรายสาขา เนื่องจากมีขอ้ จำ�กัดเรื่องข้อมูลอัตราการเรียนต่อ ในแต่ละรายสาขาวิชา
ดังนัน้ ในการประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานจำ�แนกตามกลุม่ อุตสาหกรรม จึงใช้วธิ กี ารกระจายสัดส่วนจากภาพรวม
ของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งผลการประมาณการดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนผู้ใช้ข้อมูลจึงควรระมัดระวัง
ในการนำ�ข้อมูลไปใช้อ้างอิง

2.5.3 การสรุปข้อมูลในตารางผลการสำ�รวจ

1) การประมวลผลข้อมูลผูก้ ำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะประมวลผลรวมระหว่างผูส้ ำ�เร็จการศึกษา
และหรือ ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปวช. และปวส.
2) การประมวลผลข้อมูลระดับปริญญาตรี จะประมวลผลรวมระหว่างผู้กำ�ลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
ถึงชั้นปีที่ 4 ยกเว้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ประมวลผลรวมระหว่างผู้กำ�ลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ถึง
ชัน้ ปีที่ 6 เนื่องจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนีห้ ลายสาขาวิชากำ�หนดให้มกี ารเรียนการสอน 5 ปี หรือ 6 ปี
ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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บทที่ 3
ผลการสำ�รวจ
การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565 - ปี 2566”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
ทั่วประเทศ ซึ่งดำ�เนินการสำ�รวจในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564 ปรากฏผลการสำ�รวจ ดังนี้

3.1 ผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563
3.1.1 ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563
ในปี 2563 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 32.84 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ร้อยละ 28.20 และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 15.02 ตามลำ�ดับ ปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 จำ�นวนและร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
712,852
612,228

325,982

288,845

ป.6

ม.3

ม.6

95,138

98,657

ปวช.

ปวส.

ป.โท 1.15 %

ป.ตรี

24,978

11,956

ป.โท

ป.เอก

ป.เอก 0.55 %

ป.ตรี 15.02 %
ปวส. 4.55 %

ป.6. 32.84 %

ปวช. 4.38 %

ม.6 13.31 %

ม.3 28.20 %
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3.1.2 ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกับด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
เมื่อพิจารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้สำ�เร็จการศึกษาในปี 2563 ระดับอาชีวศึกษาเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science) มากที่สุด ร้อยละ 61.81 และสำ�เร็จการศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (non-science) ร้อยละ 38.19 เมื่อเปรียบเทียบกับผูส้ ำ�เร็จการศึกษา
ปี 2562 สามารถจำ�แนกได้ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

49.88

50.12

ปี 2562

สังคมศาสตร์
38.19

61.81

ปี 2563

หมายเหตุ : ปี 2563 ได้จำ�แนกกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามสาขาวิชาที่ได้รับ
   ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา ส่วนปี 2562 ได้จำ�แนกตามประเภทวิชา ทำ�ให้การเปรียบเทียบข้อมูลมีความแตกต่างกัน

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์
38.05

49.60

61.95

50.40
ปี 2562

ปี 2563

ระดับ ปวช.

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์
38.33

50.19

61.67

49.81
ปี 2562

ปี 2563

ระดับ ปวส.
ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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ระดับปริญญาตรี สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากทีส่ ุด ร้อยละ 55.60
สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 43.88 และจำ�แนกไม่ได้ ร้อยละ 0.52
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 สามารถจำ�แนกได้ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับปริญญาตรี จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
-

จำ�แนกไม่ได้

สังคมศาสตร์

0.52

59.84

55.60

40.16

43.88

ปี 2562

ปี 2563

3.1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมือ่ พิจารณาผูส้ ำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีทศ่ี กึ ษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสำ�เร็จการศึกษาในปี 2563 ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในแต่ละระดับการศึกษา
พบว่า ระดับ ปวช. มีจำ�นวน 11,982 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 10,753 คน และระดับปริญญาตรี จำ�นวน 92,824 คน
โดยกลุม่ ทีส่ ำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) ร้อยละ 95.62 และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ร้อยละ 4.38
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-Curve

New S-Curve

63.81
8.77

10

Other

88.27

27.42

0.51
11.22

ปี 2562

ปี 2563

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve

New S curve

62.24

Other

65.58

87.41

7.11
30.65

0.33
12.27

ปี 2562

ปี 2563

New S curve

First S-curve

Other

89.10

10.61
23.81

0.69
10.21

ปี 2562

ปี 2563

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับปริญญาตรี สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 16.36 และ
กลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 12.11
แผนภูมิที่ 7 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 จำ�แนกระดับปริญญาตรี และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve

New S curve

Other

72.72

71.52

18.18
9.10

18.94

ปี 2562

ปี 2563

9.53

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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ตารางที่ 5 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและระดับการศึกษา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วย : คน
รวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวส. ปริญญาตรี

First S-curve
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
New S-curve
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
อุตสาหกรรมดิจิทัล
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมอื่นๆ

11,982
11,671
159
284
4,225
3,053
3,950
311
311
0
0
0
0
83,156

10,753
10,082
185
174
2,890
3,761
3,059
671
266
209
25
13
171
87,904

92,824
39,485
482
1,714
10,210
10,767
7,899
53,339
5,246
9,353
5,934
13,433
27,786
233,158

รวมทั้งหมด

95,138

98,657

325,982

3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 – 2564
3.2.1 ภาพรวมผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 - 2564
ในปี 2563 – 2564 มีผู้กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จำ�นวน 5,814,916 คน
โดยจำ�แนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม. 3) จำ�นวน 2,066,072 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4 – ม.6) จำ�นวน 1,147,917 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 - ปวช.3) จำ�นวน 665,593 คน ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.1 - ปวส.2) จำ�นวน 370,519 คน และระดับปริญญาตรี จำ�นวน 1,564,815 คน
เมือ่ พิจารณาเฉพาะผูเ้ ข้าศึกษาใหม่ในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี มีจำ�นวน 1,961,321 คน โดยจำ�แนกเป็น
ผู้เข้าศึกษาใหม่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) จำ�นวน 708,424 คน (ร้อยละ 36.12) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.4) จำ�นวน 415,534 คน (ร้อยละ 21.19) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ปี1) จำ�นวน 249,700 คน
(ร้อยละ 12.73) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ปี1) จำ�นวน 177,732 คน (ร้อยละ 9.06) และระดับ
ปริญญาตรี (ปริญญาตรีปี 1) จำ�นวน 409,931 คน (ร้อยละ 20.90) ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2563 - 2564 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปี 1 จำ�นวน 409,931 คน
ร้อยละ 20.90

ม.1 จำ�นวน 708,424 คน
ร้อยละ 36.12

ปวส.1 จำ�นวน 177,732 คน
ร้อยละ 9.06

ปวช.1 จำ�นวน 249,700 คน
ร้อยละ 12.73

ม.4 จำ�นวน 415,534 คน
ร้อยละ 21.19

3.2.2 ผูก้ �ำ ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทียบกับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เมื่อพิจารณาผู้กำ�ลังศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่กำ�ลังศึกษา พบว่า ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษา
เป็นผูก้ ำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 596,575 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.58
กำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำ�นวน 435,672 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 42.05
และไม่สามารถจำ�แนกได้ อีกจำ�นวน 3,865 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.37 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 9 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
0.39
12.07

สังคมศาสตร์

จำ�แนกไม่ได้
0.37
42.05

87.54
57.58

ปี 2562

ปี 2563

หมายเหตุ : ปี 2563 ได้จำ�แนกกลุ่มด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ตามสาขาวิชาที่ได้รับ
   ข้อมูลจากสถาบันการศึกษา ส่วนปี 2562 ได้จำ�แนกตามประเภทวิชา ทำ�ให้การเปรียบเทียบข้อมูลมีความแตกต่างกัน
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ระดับปริญญาตรี ผูก้ ำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี กำ�ลังศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
มากที่สุด จำ�นวน 907,143 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.97 และกำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จำ�นวน 646,004 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 41.28 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 10 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 เทียบกับปี 2562 ระดับปริญญาตรี จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

จำ�แนกไม่ได้

0

0.75

59.08

57.97

40.92

41.28

ปี 2562

ปี 2563

เมื่อพิจารณาเฉพาะผูเ้ ข้าศึกษาใหม่พบว่า ในระดับปวช.ชั้นปีที่ 1 มีผู้เข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน 249,700 คน
เข้าศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 60.94 ส่วนสาขา ด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีร้อยละ 38.50 จำ�แนกไม่ได้ ร้อยละ 0.56 ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 มีผู้เข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน 177,732 คน
เข้าศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 53.95 ส่วนสาขาด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์มีร้อยละ 46.05 สำ�หรับระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มีผู้เข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน 409,931 คน ศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 56.85 ส่วนสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีร้อยละ 41.90
ปรากฏตามแผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 11 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ปี 2563 - 2564 ตามระดับการศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
ป.ตรี 1

ปวส.1

ปวช.1
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สังคมศาสตร์

41.90

จำ�แนกไม่ได้
56.85

53.95

60.94
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1.25

46.05

38.50

0.56

3.2.3 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผูก้ ำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในปี 2563-2564 มีจำ�นวน 1,036,112 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 18.27 อยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve
ร้อยละ 16.06 และกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 2.21 ทั้งนี้พบว่าผู้กำ�ลังศึกษา ในกลุ่มอุตสาหกรรม
First S-curve กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มากที่สุด ร้อยละ 5.96
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 3.42 และอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ ร้อยละ 3.07 ตามลำ�ดับ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve เป็น ผู้กำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั มากทีส่ ดุ ร้อยละ 0.85 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ ร้อยละ 0.69
และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ร้อยละ 0.44 ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 12 และแผนภูมิที่ 13
แผนภูมิที่ 12 จำ�นวนและร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2563-2564 จำ�แนกตามระดับชั้น และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
New S Curve

First S-curve

Other

First S-curve

Other
New S Curve
First S-curve

ปวช.1
201,218
4,053
44,429

ปวช.2
158,905
2,740
35,633

ปวช.3
177,790
2,785
38,040

ปวส.1
145,572
8,502
23,658

New S Curve
16.06

ปวส.2
163,376
4,792
24,619

Other
2.21

81.73

แผนภูมิที่ 13 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2563-2564 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย

New S-curve 22,872 คน

First S-curve 166,379 คน
61,756

ยานยนต์สมัยใหม่
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การแปรรูปอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ

35,407
31,819
25,775
11,622

ดิจิทัล

8,852

หุ่นยนต์

7,107

การบินและโลจิสติกส์

4,605

การแพทย์ครบวงจร
เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

2,101
207

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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ผูก้ ำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี 2563 - 2564 มีจำ�นวนรวม 1,564,815 คน โดยเป็นผูก้ ำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน 1,157,767 คน คิดเป็นร้อยละ 73.99 และกำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน 407,048 คน คิดเป็นร้อยละ 26.01 โดยกำ�ลังศึกษาอยู่
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 18.16 และ กลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve
ร้อยละ 7.85 ผู้ที่กำ�ลังศึกษาในกลุม่ อุตสาหกรรม First S-curve กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มากที่สุด ร้อยละ 36.51 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร้อยละ 25.13 และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ร้อยละ 25.13 สำ�หรับกลุ่ม New S-curve
กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด ร้อยละ 42.99 รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ร้อยละ 23.42 และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ร้อยละ 17.11 ตามลำ�ดับ ปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 14 และแผนภูมิที่ 15
แผนภูมิที่ 14 จำ�นวนร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563 - 2564 จำ�แนกตามระดับชั้นและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

7.85
18.16
ป.ตรี1
Other
302,794
New S Curve 75,877
First S-curve 31,260

ป.ตรี2
283,464
66,365
29,710

ป.ตรี3
240,622
60,334
27,321

ป.ตรี4
222,313
58,527
28,115

ป.ตรี5
50,896
11,883
2,923

ป.ตรี6 ป.ตรี7
21,155 10,683
7,158 784
1,414 422

ป.ตรี8
25,840
3,302
1,653

73.99

First S-curve

New S Curve

Other

แผนภูมิที่ 15 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563-2564 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย

New S-curve 284,230 คน

First S-curve 122,818 คน
44,835

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

35,497

การแปรรูปอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ยานยนต์สมัยใหม่

16

การแพทย์ครบวงจร

30,869

ดิจิทัล
การบินและโลจิสติกส์

8,234
3,383

122,199
66,553
48,635

หุน่ ยนต์

24,264

เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

22,579
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3.2.3.1 ผูก้ �ำ ลังศึกษาสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
    มีผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
จำ�นวนรวม 61,756 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 46,439 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 15,317 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขายานยนต์มากที่สุด จำ�นวน 45,713 คน สาขาเทคนิคยานยนต์ จำ�นวน
14,639 คน สาขาช่างยนต์ จำ�นวน 1,302 คน สาขาผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จำ�นวน 67 คน และสาขาธุรกิจการ
บริการยานยนต์ จำ�นวน 35 คน ตามแผนภูมิที่ 16
แผนภูมิที่ 16 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
ยานยนต์

45,713

เทคนิคยานยนต์

14,639

ช่างยนต์

1,302

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

67

ธุรกิจการบริการยานยนต์

35

     ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
มีจำ�นวนรวม 3,383 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์มากทีส่ ดุ จำ�นวน 1,354 คน (แผนภูมทิ ่ี 17)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปรากฏตามตารางที่ 6
แผนภูมิที่ 17 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 6 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกทีม่ ผี กู้ �ำ ลังศึกษา
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ มากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์
ระดับปริญญาตรี
สมัยใหม่ ระดับปริญญาตรี

เทคโนโลยียานยนต์/สมัยใหม่

1,354

วิศวกรรมยานยนต์/สมัยใหม่

1,016

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

443

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์

347
177

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4 สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
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2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
จำ�นวนรวม 11,622 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 8,845 คน และระดับปวส. จำ�นวน 2,777 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มากที่สุด จำ�นวน 8,857 คน สาขา
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำ�นวน 2,035 คน สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 513 คน สาขาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 121 คน และสาขาเครื่องทำ�ความเย็นและปรับอากาศ จำ�นวน 57 คน ตามแผนภูมิที่ 18

แผนภูมิที่ 18 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับอาชีวศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์/ช่างอิเล็กทรอนิกส์

8,857

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องทำ�ความเย็นและปรับอากาศ

2,035
513
121
57

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มีจำ�นวนรวม 8,234 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด จำ�นวน 5,351 คน รองลงมาคือ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 1,092 คน (แผนภูมิที่ 19) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือปรากฏตามตารางที่ 7
แผนภูมิที่ 19 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 7 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกทีม่ ผี กู้ �ำ ลังศึกษา
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ มากที่สุด ในสาขางานที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ระดับปริญญาตรี
5,351

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

18

1,092

การจัดการสำ�นักงานอิเล็กทรอนิกส์

441

เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

379

อิเล็กทรอนิกส์

332

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566

เชิงสุขภาพ

3) ผูก้ �ำ ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเที่ยว

   ผูก้ ำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีจำ�นวนรวม 35,407 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษา ในระดับปวช. จำ�นวน 24,901 คน
และระดับปวส. จำ�นวน 10,506 คน โดย 3 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากที่สุด
จำ�นวน 29,134 คน สาขาการท่องเที่ยว จำ�นวน 6,224 คน และสาขาบริการบนเรือสำ�ราญ จำ�นวน 49 คน
ตามแผนภูมิที่ 20
แผนภูมิที่ 20 จำ�นวนผูก้ �ำ ลังศึกษามากทีส่ ดุ 5 อันดับแรกในสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับอาชีวศึกษา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

29,134

การท่องเที่ยว
บริการบนเรือสำ�ราญ

6,224
49

   ผูก้ ำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วกลุม่ รายได้ดี
และการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพพิจารณาเฉพาะผู้ที่กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีท่ี 4 มีจำ�นวนรวม 35,497 คน
โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาการจัดการการท่องเทีย่ วมากทีส่ ดุ จำ�นวน 18,474 คน (แผนภูมทิ ่ี 21) โดยสถาบันการศึกษา
ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 8
แผนภูมิที่ 21 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 8 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษา
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่ม มากที่ สุด ในสาขางานที่ เกี่ ยวข้อ งกับ อุต สาหกรรม
รายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับปริญญาตรีี การท่องเทีย่ วกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
การจัดการการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวและการโรงแรม

18,474
5,261

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว

4,535

3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

4,160

4 มหาวิทยาลัยรังสิต

นวัตกรรมการท่องเทีย่ ว

1,017

5 มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนนั ทา
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4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
   ผูก้ ำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพมีจำ�นวนรวม 31,819 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษา ในระดับ ปวช. จำ�นวน 21,200 คน และระดับ ปวส.
จำ�นวน 10,619 คน โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม จำ�นวน 29,485 คน สาขาการเพาะเลีย้ ง
สัตว์น้ำ� /ประมง จำ�นวน 1,917 คน สาขาสัตวศาสตร์ จำ�นวน 172 คน สาขาการผลิตพืช /พืชศาสตร์ จำ�นวน 126 คน
และสาขาช่างกลเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร จำ�นวน 119 คนตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 22
แผนภูมิที่ 22 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา
เกษตรกรรม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�/ประมง

29,485
1,917

สัตวศาสตร์

172

การผลิตพืช/พืชศาสตร์

126

ช่างกลเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

119

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ มีจำ�นวนรวม 44,835 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มากที่สุด จำ�นวน 12,610 คน
(แผนภูมิที่ 23) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ มากทีส่ ดุ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏตาม
ตารางที่ 9
แผนภูมิที่ 23 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 9 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษา
ในสาขาที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการเกษตรและ มากทีส่ ดุ ในสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
12,610

เกษตรศาสตร์
4,912

สัตวศาสตร์
วิศวกรรมเกษตร
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
การประมง
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2,634
2,129
1,441

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
3 มหาวิทยาลัยรแม่โจ้
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร มีจำ�นวน
รวม 25,775 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษา ในระดับ ปวช. จำ�นวน 16,717 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 9,058 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาคหกรรม จำ�นวน 23,291 คน สาขาธุรกิจอาหารและบริการ จำ�นวน
1,547 คน สาขาอาหารและโภชนาการ จำ�นวน 786 คน สาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำ�นวน 107 คน และสาขา
เชฟอาหารไทย/นานาชาติ จำ�นวน 44 คนตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 24
แผนภูมิที่ 24 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร ระดับอาชีวศึกษา
คหกรรม
ธุรกิจอาหารและบริการ

23,291
1,547

อาหารและโภชนาการ

786

เทคโนโลยีการอาหาร

107

เชฟอาหารไทย/นานาชาติ

44

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มี
จำ�นวนรวม 30,869 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารมากที่สุด จำ�นวน
9,387 คน (แผนภูมิที่ 25) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มากที่สุด คือ วิทยาลัยดุสิตธานี ปรากฏตามตารางที่ 10
แผนภูมิที่ 25 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 10 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผกู้ �ำ ลังศึกษา
ในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มากทีส่ ดุ ในสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
ระดับปริญญาตรี
อาหาร ระดับปริญญาตรี
วิทยาศสาตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

9,387

คหกรรมศาสตร์
อาหารและโภชนาการ
การจัดการธุรกิจอาหาร
การจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร

5,323
4,175
2,849
2,266

1 วิทยาลัยดุสิตธานี
2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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3.2.3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีจำ�นวนรวม 4,605 คน โดยเป็นผูท้ ก่ี ำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 489 คน และระดับปวส. จำ�นวน 4,116 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำ�นวน 3,383 คน สาขาการจัดการขนส่ง
จำ�นวน 582 คน สาขาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง จำ�นวน 222 คน สาขาช่างอากาศยาน จำ�นวน 185 คน
และสาขาเทคโนโลยีอากาศยาน จำ�นวน 169 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 26
แผนภูมิที่ 26 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและ
โลจิสติกส์ ระดับอาชีวศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์

3,383

การจัดการขนส่ง

582

ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง

222

ช่างอากาศยาน

185

เทคโนโลยีอากาศยาน

169

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีจำ�นวนรวม 48,635 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มากที่สดุ จำ�นวน 25,312 คน (แผนภูมิที่ 27)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรากฏตามตารางที่ 11
แผนภูมิที่ 27 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 11 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรีี
การบินและโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี

การจัดการโลจิสติกส์

25,312
11,250

การจัดการธุรกิจการบิน
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

2,552

วิศวกรรมการบิน

2,027

การจัดการการขนส่ง
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1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
มีจำ�นวนรวม 2,101 คน โดยเป็นผูท้ กี่ ำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 1,049 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 1,052 คน
โดย 3 อันดับแรก ได้แก่ สาขาธุรกิจสถานพยาบาล จำ�นวน 1,550 คน สาขาแพทยศาสตร์ จำ�นวน 417 คน และ
สาขากุมารเวชศาสตร์ จำ�นวน 64 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 28
แผนภูมิที่ 28 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ระดับอาชีวศึกษา
ธุรกิจสถานพยาบาล

1,550

แพทยศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์

417
64

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
มีจำ�นวนรวม 122,199 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มากที่สดุ จำ�นวน 25,186 คน (แผนภูมทิ ี่ 29)
โดยสถาบั น การศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏตามตารางที่ 12
แผนภูมิที่ 29 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 12 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
การแพทย์ครบวงจร ระดับปริญญาตรี

พยาบาลศาสตร์

25,186

สาธารณสุขศาสตร์

19,220
16,335

แพทยศาสตร์

12,612

เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

6,779

1 มหาวิทยาลัยมหิดล
2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4 มหาวิทยาลัยพะเยา
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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3) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพมีจำ�นวนรวม 207 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับปวส.ทั้งหมด 3 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่
สาขาเคมีอุตสาหกรรม จำ�นวน 105 คน สาขาปิโตรเคมี จำ�นวน 65 คน และสาขาเทคนิคการจัดการพลังงาน
จำ�นวน 37 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 30
แผนภูมิที่ 30 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา
เคมีอตุ สาหกรรม

105

ปิโตรเคมี

65

เทคนิคการจัดการพลังงาน

37

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ พบว่า มีจำ�นวนรวม 22,579 คน โดยส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเคมี จำ�นวน 9,022 คน (แผนภูมทิ ่ี 31)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 13
แผนภูมิที่ 31 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 13 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ ศึกษามากที่ สดุ ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี

เคมี

9,022

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
วิศวกรรมพลังงานและสิง่ แวดล้อม
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4,540
1,533

เคมีอุตสาหกรรม

1,229

เคมีชวี วิทยา

1,145

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566

4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล มีจำ�นวนรวม
8,852 คน โดยมีผู้กำ�ลังศึกษาระดับปวช. มีจำ�นวน 3,820 คน ระดับปวส. จำ�นวน 5,032 คน โดย 5 อันดับแรก
ที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จำ�นวน 4,333 คน สาขาธุรกิจดิจิทัล จำ�นวน 3,124 คน สาขา
มัลติมีเดีย จำ�นวน 288 คน สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 284 คน และสาขาดิจิทัลมีเดีย จำ�นวน 239 คน
ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 32
แผนภูมิที่ 32 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล ระดับ
                 อาชีวศึกษา
คอมพิวเตอร์กราฟิก

4,333

ธุรกิจดิจิทัล

3,124

มัลติมีเดีย

288

เทคนิคคอมพิวเตอร์

284

ดิจิทัลมีเดีย

239

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล พบว่า มีจำ�นวน
รวม 66,553 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มากที่สุด จำ�นวน 14,537 คน (แผนภูมิที่ 33)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัล มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรากฏตามตารางที่ 14
แผนภูมิที่ 33 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ระดับปริญญาตรี ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ระดับปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

14,537

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

11,972
7,507

ดิจิทัลมีเดีย
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

4,594
3,821

1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จำ�นวนรวม
7,107 คน โดยมีผู้กำ�ลังศึกษาระดับปวช. มีจำ�นวน 4,220 คน ระดับปวส. จำ�นวน 2,887 คน โดย 5 อันดับแรก
ที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาช่างเครื่องกล/เครือ่ งมือกล จำ�นวน 4,904 คน สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
จำ�นวน 797 คน สาขาช่างกลโรงงาน จำ�นวน 625 คน สาขาช่างเทคนิคเครื่องกล จำ�นวน 609 คน และสาขา
ช่างจักรกลหนัก จำ�นวน 122 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 34
แผนภูมิที่ 34 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากทีส่ ุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ระดับอาชีวศึกษา
ช่างเครือ่ งกล/เครือ่ งมือกล

4,904

เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

797

ช่างกลโรงงาน

625

ช่างเทคนิคเครื่องกล

609

ช่างจักรกลหนัก

122

   ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ พบว่า มีจำ�นวน
รวม 24,264 คน โดยกำ�ลังศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มากที่สุด จำ�นวน 16,606 คน (แผนภูมิที่ 35)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 - 2564 ในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 15
แผนภูมิที่ 35 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 15 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่ มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ ระดับปริญญาตรี ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมเครื่องกล

16,606

วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

3,845
2,253

เทคโนโลยีเครื่องกล
วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ
เครือ่ งดันกำ�ลังอุตสาหกรรม
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1,281
62

1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566

3.3 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 และปี 2566
   จากการประมาณการคาดว่าในปี 2565 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 514,420 คน จำ�แนกเป็น
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 126,946 คน โดยเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน
27,005 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 99,941 คน สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ ตลาดแรงงาน จำ�นวน
238,626 คน
   และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2566 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 571,830 คน โดยคาดว่า
เป็นผูส้ ำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 124,776 คน จำ�แนกเป็นระดับปวช. จำ�นวน 20,603 คน ระดับ
ปวส. จำ�นวน 104,173 คน สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ต ลาดแรงงาน จำ�นวน 287,610 คน
ปรากฏตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 และ ปี 2566 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2565
จำ�นวน
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี

514,420
61,341
87,508
27,005
99,941
238,626

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2566
จำ�นวน
ร้อยละ

100.00
11.92
17.01
5.25
19.43
46.39

571,830
62,799
96,645
20,603
104,173
287,610

100.00
10.98
16.90
3.60
18.22
50.30

แผนภูมิที่ 36 แสดงประมาณการจำ�นวนผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565 และ ปี 2566 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

ม.3

ม.6

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2563 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2565 - ปี 2566
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายไพโรจน์ โชติกเสถียร
อธิบดีกรมการจัดหางาน
นายสมชาย มรกตศรีวรรณ             รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
นายอรเทพ     อินทรสกุล               รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

หัวหน้าคณะผู้จัดทำ�
นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล          ผู้อำ�นวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผู้จัดทำ�
นายวุฒิศักดิ์    ปฐมศาสตร์       
นางสาวจริยา มณีรัตน์
นายเทอดชัย รวยสิน
นายณัฐพงศ์ วิชัยศรี
นางสาวจิราธรณ์   แสงเนตร
นางสาวศุภาพิชญ์   ศรีสา
นางสาวนิภาพร      คำ�มณี

หัวหน้าศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักสถิติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน

หน่วยงานผู้จัดทำ� / ผู้แต่ง
ศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
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