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ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565 (1)

บทสรุปผู้บริหาร
การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้ส�ำ เร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 - ปี 2565”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
ของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ซึ่งดำ�เนินการสำ�รวจในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำ�รวจจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 2) จัดกลุ่มข้อมูล
ผู้ ส ำ � เร็ จ การศึ ก ษาปี 2562 และผู้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาปี 2563 ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3) เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2564 และปี 2565
ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการวิ เ คราะห์ ว างแผนการผลิ ต และพั ฒ นากำ � ลั ง คนในระบบการศึ ก ษา          
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อ   
ของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สรุปผลการสำ�รวจ ดังนี้
ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาในปี 2562 มีจำ�นวน 2,257,233 คน โดยเป็นผู้สำ�เร็จการศึกษา    
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 32.15 เมื่อพิจารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชา
ที่สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ในปี 2562 ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาเป็ น ผู ้ ส ำ � เร็ จ การศึ ก ษาในกลุ ่ ม สาขาวิ ช าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี          
ร้อยละ 50.12 ระดับปริญญาตรี สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิ ช าด้ า นสั ง คมศาสตร์แ ละมนุษย์ศาสตร์             
ร้อยละ 59.84 สำ�หรับผูท้ ก่ี �ำ ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ปี 2563 มีจ�ำ นวนรวม 2,626,825 คน
เป็นผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 61.35 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)         
ร้อยละ 24.76 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 13.89 โดยระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
กำ�ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 87.54 ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59.08 กำ�ลังศึกษา        
ด้ า นสั ง คมศาสตร์ และมนุ ษ ย์ ศ าสตร์ เมื่ อ พิ จ ารณากำ � ลั ง แรงงานที่ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า กำ�ลังแรงงานระดับอาชีวศึกษาที่กำ�ลังศึกษาในปี 2563 กำ�ลังศึกษาในสาขา  
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรมเป้ า หมาย ร้ อ ยละ 50.89 มี ร ้ อ ยละ 49.11 ที่ ศ ึ ก ษาในสาขาที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ ง            
กับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่วนกำ�ลังแรงงานระดับปริญญาตรีที่กำ�ลังศึกษาในปี 2563 ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษา
ในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 73.98 มีร้อยละ 26.02 ที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย     
พบว่า ระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)      
ที่ร้อยละ 34.69 และร้อยละ 17.65 ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2564 ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน
123,560 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับ ปวส. จำ�นวน 97,878 คน คิดเป็นร้อยละ 79.21 สำ�หรับระดับปริญญาตรี
คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ ต ลาดแรงงาน จำ�นวน 259,878 คน และในปี 2565 คาดว่าผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 120,437 คน ส่วนใหญ่เป็นระดับ ปวส. ร้อยละ 85.36 สำ�หรับระดับ
ปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 283,432 คน
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ï ตารางที่ 8 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    19
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุดระดับ
           ปริญญาตรี
ï ตารางที่ 9 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    20
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 10 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    21
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 11 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    22
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 12 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    23
           อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 13 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    24
           อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    25
           อุตสาหกรรมดิจิทัลระดับปริญญาตรี
ï ตารางที่ 15 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ    26
           อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ระดับปริญญาตรีี
ï ตารางที่ 16 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 และ ปี 2565 จำ�แนกตามระดับการศึกษา    27
(4) ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565

สารบัญแผนภูมิ
												หน้า
ï แผนภูมิที่ 1   จำ�นวนและร้อยละของผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษา            8
ï แผนภูมิที่ 2   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา
           9
  จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ï แผนภูมิที่ 3   ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    9
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ï แผนภูมิที่ 4   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 จำ�แนกระดับปริญญาตรี
   10
  และกลุ่มสาขาวิชา
ï แผนภูมิที่ 5   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 จำ�แนกระดับอาชีวศึกษา         10
  จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ï แผนภูมิที่ 6   ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    11
  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
  อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ï แผนภูมิที่ 7   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับปริญญาตรีี
   11
  จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ï แผนภูมิที่ 8   ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) จำ�แนกตามระดับการศึกษา    13
ï แผนภูมิที่ 9   ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา
        13
  จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ï แผนภูมิที่ 10 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับปริญญาตรี    
   14
  จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
ï แผนภูมิที่ 11 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ปี 2562 ตามระดับการศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
   14
ï แผนภูมิที่ 12 จำ�นวนและร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามระดับชั้น
15
  และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ï แผนภูมิที่ 13 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย    15
ï แผนภูมิที่ 14 จำ�นวนร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563 จำ�แนกตามระดับชั้นและ    16
  อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ï แผนภูมิที่ 15 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย    16
ï แผนภูมิที่ 16 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม    17
  ยานยนต์สมัยใหม่ระดับอาชีวศึกษา

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565 (5)

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
												หน้า
ï แผนภูมิที่ 17 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ยานยนต์สมัยใหม่ระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 18 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 19 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 20 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 21 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 22 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 23 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 24 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแปรรูปอาหารระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 25 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแปรรูปอาหารระดับปริญญาตรีี
ï แผนภูมิที่ 26 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การบินและโลจิสติกส์ระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 27 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การบินและโลจิสติกส์ระดับปริญญาตรีี
ï แผนภูมิที่ 28 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแพทย์ครบวงจรระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 29 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  การแพทย์ครบวงจรระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 30 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับอาชีวศึกษา

(6) ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565

   17
   18
   18
   19
   19
   20
   20
   21
   21
   22
   22
   23
   23
   24

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
												หน้า
ï แผนภูมิที่ 31 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพระดับปริญญาตรี
ï แผนภูมิที่ 32 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 33 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  ดิจิทัลระดับปริญญาตรีี
ï แผนภูมิที่ 34 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์ระดับอาชีวศึกษา
ï แผนภูมิที่ 35 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  หุ่นยนต์ระดับปริญญาตรีี
ï แผนภูมิที่ 36 แสดงประมาณการจำ�นวนและร้อยละผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 และ ปี 2565
  จำ�แนกตามระดับการศึกษา
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ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565 (7)

บทที่ 1
บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของการสำ�รวจ
   
กรมการจั ด หางานมี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม การมีง านทำ �  และคุ้ ม ครองคนหางาน            
โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงานและแนวโน้มตลาดแรงงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลตลาดแรงงาน
รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมระบบการบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำ� เพื่อให้ประชากรมีงานทำ�ที่เหมาะสมกับ
ความรู้ ความสามารถ และความถนัด และไม่ถูกหลอกลวง ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
นอกจากนี้กรมฯ ยังมีภารกิจในการจัดระบบการทำ�งานของคนต่างด้าวเพือ่ บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ของประเทศ ซึ่งจากภารกิจที่ กล่าวมานั้น การส่งเสริมการมีงานทำ�เป็นภารกิจสำ�คัญของกรมการจัดหางาน         
ที่จะช่วยสนับสนุนให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีงานทำ� และมีรายได้เพียงพอต่อการดำ�รงชีพ
การวิเ คราะห์สถานการณ์ และแนวโน้ ม ของตลาดแรงงานจำ � เป็ นอย่ า งยิ่ง ที่จะต้ อ งติ ดตาม
การเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งในปัจ จุบัน การส่งเสริมและพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย        
เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เพื่อก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง
ของประเทศ (Middle Income Trap) กับดักความเหลื่อมล้ำ� (Inequality Trap) และกับดักความไม่ส มดุ ล     
ของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ ที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
มีรายได้สูง มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและ
พั ฒ นาในส่ว นของภาคอุต สาหกรรม ต้ อ งมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งอุต สาหกรรม ที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในด้านความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญและทักษะสูง นอกจากนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561-2580) ได้กำ�หนดยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็นเกี่ ยวกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตต้องเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่พร้อม
รับมือและสร้างโอกาสจาก ความท้าทายที่ จะเกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง ที่ 4 ที่ เป็นผลของการ        
หล่อหลอมเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำ�หนดอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนา       
เป็นกลุ่ มอุตสาหกรรมที่ ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้มีศกั ยภาพในการดำ�เนินการ ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม
โดยแบ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้ี
กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรม
ที่ ประเทศไทยมี ศักยภาพความเชี่ ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่ มี ศักยภาพในการสร้างมูลค่า        
ทางเศรษฐกิ จ สร้ า งมูล ค่ า การค้ า เป็ น จำ � นวนมาก แต่ห ากขาดการพั ฒ นาต่อ ยอดด้ ว ยเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่
อุตสาหกรรมกลุม่ นีจ้ ะถึงจุดอิม่ ตัว และมีความสามารถในการเติบโตต� 
ำ่ จึงจำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาช่ว ยพั ฒ นาให้ ก ลุ่ ม อุต สาหกรรมนี้ เ ติบ โตต่อ ไปได้ ประกอบด้ ว ย 1) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่                  
2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างเข้มข้น กลุม่ นีม้ คี วามสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ยังมีผู้ประกอบการน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก
ดังนัน้ จึงต้องมีการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผปู้ ระกอบการในกลุม่ นีป้ ระกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุน่ ยนต์์
1
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2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล  
5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
จากการที่ภ าครั ฐ ได้ ม ี แ นวนโยบายในการพั ฒ นาอุต สาหกรรม 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย         
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านทุนแล้วภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำ�เป็นต้องมีปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์เพื่อใช้ในการดำ�เนินการผลิต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากร       
ที่มีความรู้ทักษะเพื่อให้สามารถทำ�งานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีขั้นสูงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมการจัดหางานโดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จึงดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลผู้สำ�เร็จ
การศึกษาปี 2562 และประมาณการผู้ เข้า สู่ ต ลาดแรงงานปี 2564 และ ปี 2565 เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุน        
การวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการสำ�รวจ
1.2.1 เพื่อสำ�รวจจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563
1.2.2 เพื่อจัดกลุ่มข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563 ในสาขาที่ เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.2.3 เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2564 และปี 2565

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 มี ข้อ มูล ประกอบการวิ เ คราะห์ วางแผนการผลิ ต และพั ฒ นากำ � ลั ง คนในระบบการศึ ก ษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3.2  มีข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาที่ สนใจศึกษา ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3.3  มีข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการด้านตลาดแรงงาน
1.3.4  ลดปัญหาความไม่สอดคล้องในตลาดแรงงาน

ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565

2

บทที่ 2
ระเบียบวิธีทางสถิติ
2.1 ประชากรเป้าหมาย
การสำ � รวจ “ข้ อ มู ล ผู้ ส ำ � เร็ จ การศึ ก ษาปี 2562 และประมาณการผู้ เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน
ปี 2564 - ปี 2565” ประชากรเป้าหมายคือ สถาบันการศึกษาที่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
และระดับปริญญาตรี ในสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาทัง้ ภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้ นพื้นฐาน สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.2 เวลาอ้างอิง
หมายถึง ช่วงเวลาของการสำ�รวจระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563

2.3 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง
แผนแบบการสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified One-Stage Sampling โดย
แบ่ง กลุ่ม สถาบั น การศึ ก ษาเป็ น 9 กลุ่ม ประกอบด้ ว ย 1) สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน
2) สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร 3) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สถาบันการศึกษา
ในสั ง กั ด สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา 5) สถาบั น การพลศึ ก ษา 6) สถาบั น การบิ น พลเรื อ น
7) มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน 8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคล 9) มหาวิทยาลัยราชภัฎ    
แล้วทำ�การเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มสถาบันการศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ (Systematic random sampling) โดยกำ�หนดขนาดตัวอย่างจากสูตรกำ�หนดขนาดตัวอย่าง ดังนี้

โดยที่ คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากที่มีอยู่ทั้งหมด N หน่วย
        N = ขนาดประชากร = 35,533 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 3,671 แห่ง แต่เมื่อดำ�เนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลได้ตัวอย่างทั่วประเทศ จำ�นวน 35,526 แห่ง รายละเอียดตามตารางที่ 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
(แห่ง)
(N)

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่าง
(แห่ง)
(n)

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่างที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล

29,871

1,461

29,871

437
4,143

340
1,121

437
4,140

887

562

887

17
1
36
38
103

17
1
35
37
97

17
1
36
38
99

35,533

3,671

35,526

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
   การสำ � รวจได้ ด ำ � เนิ น การพร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศระหว่ า งระหว่ า งเดื อ น ตุล าคม 2562 ถึง เดือ น
มีนาคม 2563 สำ�หรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่งแบบสำ�รวจทางไปรษณีย์ถึงสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานการศึกษาทุกสังกัด และติดตามผลการตอบแบบสำ�รวจโดยการโทรศัพท์ติดตามเพื่อให้ได้จำ�นวน
สถาบันการศึกษาครบตามขนาดตัวอย่างที่กำ�หนดไว้้

2.5 การประมวลผลแนะนำ�เสนอข้อมูล
2.5.1 การจัดกลุ่มสาขาวิชา
        การประมวลผลการสำ � รวจครั้ง นี้ เ ป็ น การประมวลผลให้ ไ ด้ ภ าพของกำ � ลั ง แรงงานในระบบ
การศึกษาไทย โดยการจัดกลุ่มกำ�ลังแรงงานที่ สำ�เร็จการศึกษาและกำ�ลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่ อพิจารณากำ�หนด
สาขาวิชาที่ เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำ�ลังคนและมีความจำ�เป็นต่อการพัฒนา
ประเทศในสาขาวิ ช าที่ ข าดแคลนหรื อ สาขาวิ ช าที่ ก องทุ น มุ่ ง ส่ ง เสริ ม เป็ น พิ เ ศษ โดยกองทุน เงิ น ให้กู้ ย ื ม
เพื่ อ การศึ ก ษา ได้ จ ั ด กลุ่ ม สาขาวิ ช า / หลั ก สู ต รที่ ต อบสนอง 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย ประกอบด้ ว ย
5 อุต สาหกรรมเดิ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First S-curve) ประกอบด้ ว ย 1) อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่
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2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ ยวเชิงสุขภาพ
4) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ และ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรมการบินและโลจิสติกส์
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

2.5.2 การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
          การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2564 และปี 2565 คำ�นวณจากส่วนต่างของอัตรา
การเรียนต่อในแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้อัตราการเรียนต่อเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2557 – 2561) โดยข้อมูล
อัตราการเรียนต่อในแต่ละระดับการศึกษาสืบค้นจากเว็บไซต์สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย
           1)  ข้อมูลอัตราการเรียนต่อระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 จากตารางที่ 2 อัตราการเรียนต่อระดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 – 2561 โดยสถิติการศึกษา สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางที่ 2 จำ�นวนผู้จบการศึกษา เรียนต่อ และอัตราการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
จำ�นวนผู้จบการศึกษา และเรียนต่อ
ระดับการศึกษา
2557
2558
2559
จำ�นวนผู้จบชั้น ป.6 (คน)
798,159 803,315 812,934
   - เรียนต่อชั้น ม.1
787,026 803,295 797,370
จำ�นวนผู้จบชั้น ม.3 (คน)
772,359 769,301 739,738
   - เรียนต่อชั้น ม.4 / ปวช.1
692,228 705,233 696,833
   - เรียนต่อชั้น ม.4
459,545 453,041 448,460
- เรียนต่อชั้น ปวช.1
232,683 252,192 248,373
จำ�นวนผู้จบชั้น ม.ตอนปลาย (คน)
686,324 666,637 897,870
   - เรียนต่อชัน้ ปวส.1/ปริญาตรีปที ่ี 1 651,557 587,533 541,720
   - เรียนต่อชั้น ปวส.1
149,223 170,440 167,975
   - เรียนต่อชั้นปริญญาตรีปีที่ 1
502,334 417,093 373,745

2560
797,031
809,520
739,674
674,127
429,937
244,190
596,303
498,557
165,869
332,688

2561
793,310
679,130
431,366
247,764
511,751
179,143
332,608

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 เรียนต่อชัน้ ปวส1/ปริญญาตรี ปีที่ 1

- ม.ปลาย เรียนต่อ ปวส. 1
   - ม.ปลาย เรียนต่อปริญญาตรีปีที่ 1
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2557
98.87
88.88
59.01
29.88
94.86
21.72
73.13

2558
100.64
91.31
58.66
32.65
85.61
24.83
60.77
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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

          2)  ข้อมูลอัตราการเรียนต่อและการเข้าสู่ ตลาดแรงงานของระดับอาชีวศึกษา จากตารางที่ 3
แสดงสถานะของผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่ ติดตามได้ 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�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3442&template=2R3C
&yeartype=M&subcatid=23
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          3)  ตารางที่ 4 ข้อมูลจำ � นวนผู้ สำ�เร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี
คำ�นวณจากระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สืบค้นจากเว็บไซต์
ตารางที่ 4 ข้อมูลจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษา และอัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา

รวม

2558
2559
2560
2561
2562

127,490
202,042
195,546
163,646
8,063

ปีการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562

จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทำ�งานแล้ว ทำ�งานแล้วและ ยังไม่ทำ�งานและ
กำ�ลังเรียนต่อ
ไม่ได้เรียนต่อ
86,801
2,116
33,009
138,297
4,019
50,426
130,695
3,468
51,954
103,745
2,260
51,309
5,636
53
2,137

อัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี (ร้อยละ)
ทำ�งานแล้วและ
ยังไม่ทำ�งานและ
ทำ�งานแล้ว
กำ�ลังเรียนต่อ
ไม่ได้เรียนต่อ
68.08
1.66
25.89
68.45
1.99
24.96
66.84
1.77
26.57
63.40
1.38
31.35
69.90
0.66
26.50

กำ�ลังเรียนต่อ
5,564
9,300
9,429
6,332
237

กำ�ลังเรียนต่อ
4.36
4.60
4.82
3.87
2.94

ที่มา : สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา http://www.info.mua.go.th/info/index_user.php
          ก่ อ นจั ด ทำ � การประมาณการผู้ ส ำ � เร็ จ การศึ ก ษา ได้ ม ี ก ารปรั บ ค่ า ความคาดเคลื่อ นโดยนำ �
ผลประมาณการของปีกอ่ นมาเทียบกับข้อมูลจริงทีส่ �ำ นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ และนำ�ไปประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานต่อไป
          การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นการประมาณในภาพรวมของแต่ละระดับการศึกษา
ซึ่งไม่ได้ประมาณการการเข้าสู่ตลาดแรงงานรายสาขา เนื่องจากมีข้อจำ�กัดเรื่องข้อมูลอัตราการเรียนต่อ ในแต่ละ
รายสาขาวิชา ดังนั้นในการประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานจำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จึงใช้วิธีการกระจาย
สัดส่วนจากภาพรวมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งผลการประมาณการดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนผู้ใช้
ข้อมูลจึงควรระมัดระวังในการนำ�ข้อมูลไปใช้อ้างอิง

2.5.3 การสรุปข้อมูลในตารางผลการสำ�รวจ
          1)  การประมวลผลข้อมูลผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะประมวลผลรวมระหว่างผู้สำ�เร็จ
การศึกษา และหรือ ผูก้ �ำ ลังศึกษาในระดับปวช. และปวส.
           2)  การประมวลผลข้อมูลระดับปริญญาตรี จะประมวลผลรวมระหว่างผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับชัน้ ปีที่ 1
ถึงชั้นปีที่ 4 ยกเว้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ประมวลผลรวมระหว่างผู้กำ�ลังศึกษาระดับชั้นปีที่ 1
ถึงชัน้ ปีที่ 6 เนือ่ งจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนีห้ ลายสาขาวิชากำ�หนดให้มกี ารเรียนการสอน 5 ปี หรือ 6 ปี
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บทที่ 3
ผลการสำ�รวจ
การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้ส�ำ เร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 – ปี 2565”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการบินพลเรือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนทัว่ ประเทศ ซึ่งดำ�เนินการสำ�รวจในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 ปรากฏผลการสำ�รวจ ดังนี้

3.1 ผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562
3.1.1 ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562
ในปี 2562 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่ สุด ร้อยละ 32.15
รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ร้อยละ 26.43 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ร้อยละ 13.48
ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 จำ�นวนและร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
725,609

596,505
354,410

304,372
136,156 121,924

15,417
ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.
ป.โท  0.68 %

ป.ตรี  15.70 %
ปวส.  5.40 %

ปวส.

ป.ตรี

ป.โท

2,840
ป.เอก

ป.เอก  0.13 %
ป.6. 32.15 %

ปวช.  6.03 %

ม.6  13.48 %

ม.3  26.43 %
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3.1.2 ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่ สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษา
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี พบว่ า ผู้ส ำ � เร็ จ การศึก ษาในปี 2562 ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่
เป็น ผู้ สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science) ร้อยละ 50.12 และสำ�เร็จ
การศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (non-science) ร้อยละ 49.88 เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2561 สามารถจำ�แนกได้ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3
แผนภูมิที่ 2 ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามกลุม่ สาขาวิชา
science

non - science

34.65

65.35

ปี 2561

49.88

50.12

ปี 2562

แผนภูมิที่ 3 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
science

non - science

35.70

66.41

ปี 2561

non - science

49.60

64.30

50.19

50.40

35.70

49.81

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ระดับ ปวช.
9
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ระดับ ปวส.

ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร้อยละ 59.84
และสำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี ร้อยละ 40.16 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2561 สามารถจำ�แนกได้ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 4
แผนภูมิที่ 4 ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับปริญญาตรี จำ�แนกตามกลุม่ สาขาวิชา
science

non - science

59.84

64.87

40.16

35.13
ปี 2561

ปี 2562

3.1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมื่อพิจารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสำ�เร็จการศึกษาในปี 2562 ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชา
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในแต่ละระดับการศึกษา พบว่า ระดับ ปวช. มีจำ�นวน 51,415 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 41,967 คน และ
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี จำ � นวน 96,682 คน โดยกลุ่ ม ที่ ส ำ � เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ส ำ � เร็ จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่ เ กี่ ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ร้อยละ 75.77 และ
กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ร้อยละ 24.23
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามสาขาวิชา
ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve

New S curve

Other

68.84

63.81

3.48
27.68

8.77
27.42

ปี 2561

ปี 2562
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แผนภูมิที่ 6 ร้อยละผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) จำ�แนกตามสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

First S-curve

New S curve

Other

First S-curve

New S curve

Other

66.34

62.24

71.32

65.58

2.04

7.11

10.61

31.62

30.65

4.92
23.76

23.81

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ส�ำ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 18.18
และกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 9.10
แผนภูมิที่ 7 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 จำ�แนกระดับปริญญาตรี และสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve

New S curve

Other

75.88

72.72

14.80
9.32

18.18

ปี 2561

ปี 2562
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9.10

ตารางที่ 5 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 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

51,415
41,732
22,422
7,839
6,522
2,302
2,647
9,683
7,296
0
10
2,196
181
84,741

41,967
29,027
15,272
5,688
3,248
2,858
1,961
12,940
7,579
2,852
361
1,777
371
79,957

96,682
32,234
649
2,303
11,062
11,990
6,230
64,448
6,321
10,403
5,108
15,490
27,126
257,728

รวมทั้งหมด

136,156

121,924

354,410

3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563
3.2.1 ภาพรวมผู้กำ�ลังศึกษาปี 2563
ในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) มีผู้กำ�ลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี จำ�นวน
5,777,472 คน โดยจำ�แนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม. 3) จำ�นวน 2,043,442 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จำ�นวน 1,107,205 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1 - ปวช.3) จำ�นวน 650,366 คน
ระดั บ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.1-ปวส.2) จำ � นวน 364,835 คน และระดั บปริ ญ ญาตรี จำ � นวน
1,611,624 คน
เมื่ อพิจารณาเฉพาะผู้เข้าศึกษาใหม่ในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีมีจำ�นวนรวม
1,925,588 คน โดยจำ � แนกเป็ น ผู้เข้ า ศึ ก ษาใหม่ ใ นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น (ม.1) จำ � นวน 701,174 คน
(ร้อยละ 36.41) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) จำ�นวน 394,183 คน (ร้อยละ 20.47) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.ปี1) จำ�นวน 241,101 คน (ร้อยละ 12.52) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.ปี1) จำ�นวน
173,670 คน (ร้อยละ 9.02) และระดับปริญญาตรี (ปริญญาตรีปี 1) จำ�นวน 415,460 คน (ร้อยละ 21.58)
ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่ 8 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2563 (ปีการศึกษา 2562) จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปี 1 จำ�นวน 415,460 คน
ร้อยละ 21.58

ม.1 จำ�นวน 701,174 คน
ร้อยละ 36.41

ปวส.1 จำ�นวน 173,670 คน
ร้อยละ 9.02

ปวช.1 จำ�นวน 241,101 คน
ร้อยละ 12.52

ม.4 จำ�นวน 394,183 คน
ร้อยละ 20.47

3.2.2 ผู้กำ�ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณาผู้กำ�ลังศึกษาตามกลุ่ มสาขาวิชาที่กำ�ลังศึกษา พบว่า ผู้ กำ�ลังศึกษาในปี 2563
ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่เ ป็ น ผู้ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในกลุ่ม สาขาวิ ช าด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จำ � นวน
888,713 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 87.54 กำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
จำ�นวน 122,508 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 12.07 และไม่ สามารถจำ�แนกได้ อีกจำ�นวน 3,980 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.39 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 9
แผนภูมิที่ 9 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
science

non - science

31.64

จำ�แนกไม่ได้
0.39
12.07

87.54
68.36

ปี 2561
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ปี 2562

ระดับปริญญาตรี  ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์จำ�นวน 952,214 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 59.08 และกำ�ลังศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 659,410 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 40.92 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 10
แผนภูมิที่ 10 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 เทียบกับปี 2561 ระดับปริญญาตรี จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
science

non - science

67.41

59.08

32.59

40.92

ปี 2561

ปี 2562

เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2563 พบว่า ในระดับปวช.ชั้นปีที่ 1 มีผู้เข้าศึกษาใหม่
จำ�นวน 241,101 คน ส่วนใหญ่เข้าศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 89.29 ส่วนสาขา         
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มรี อ้ ยละ 10.09 จำ�แนกไม่ได้ ร้อยละ 0.62 ระดับปวส. ชัน้ ปีท่ี 1 มีผเู้ ข้าศึกษาใหม่
จำ�นวน 173,670 คน ส่วนใหญ่เข้าศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 82.47 ส่วนสาขา
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีร้อยละ 17.53 สำ�หรับระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มีผู้เข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน
415,460 คน ส่วนใหญ่ศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร้อยละ 60.08 ส่วนสาขาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีร้อยละ 39.92 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 11
แผนภูมิที่ 11 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ปี 2562 ตามระดับการศึกษา จำ�แนกตามกลุ่มสาขาวิชา
SCIENCE
ปริญญาตรี 1

ปวส.1

ปวช.1

NON-SCIENCE

39.92

จำ�แนกไม่ได้
60.08

82.47

89.29

17.53

10.09

0.62
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3.2.3 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในปี 2563 มีจำ�นวน 1,015,201 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขา
ที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 50.89 อยู่ในสาขาที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve
ร้อยละ 16.19 และกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 34.69 ทั้งนี้พบว่าผู้กำ�ลังศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม
First S-curve กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด ร้อยละ 56.70
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 20.88 และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
ร้อยละ 13.33 ตามลำ�ดับ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve เป็น ผู้ กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เ กี่ ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่ สุด ร้อยละ 87.87 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเชื้อเพลงและเคมีภัณฑ์ ร้อยละ 5.78 และ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ร้อยละ 3.86 ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 12 และแผนภูมิที่ 13
แผนภูมิที่ 12 จำ�นวนและร้อยละผู้กำ�ลัง ศึ กษาในระดั บ อาชี วศึ กษาปี 2563 จำ � แนกตามระดั บ ชั้น และ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย

First S-curve

Other
New S Curve
First S-curve

ปวช.1
111,073
100,401
29,627

ปวช.2
90,191
83,807
22,691

ปวช.3
96,184
93,058
23,334

ปวส.1
96,656
34,679
42,335

ปวส.2
104,486
40,270
46,409

49.1

New S Curve Other
16.2
34.7

แผนภูมิที่ 13 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2563 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve 164,396 คน
93,215

ยานยนต์สมัยใหม่
การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
การแปรรูปอาหาร
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

New S-curve 352,215 คน

34,328

ดิจิทัล
เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ
หุ่นยนต์

21,914
12,217
2,722

309,506
20,366
13,601

การบินและโลจิสติกส์

7,351

การแพทย์ครบวงจร

1,391
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ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี 2563 มีจำ�นวนรวม 1,611,624 คน โดยเป็นผู้กำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน 1,192,242 คน คิดเป็นร้อยละ 73.98 และกำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน 419,382 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02 โดยกำ�ลังศึกษา
อยูใ่ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ อุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 17.65 และกลุม่ อุตสาหกรรม First S-curve
ร้อยละ 8.37 ผู้ที่ก�ำ ลังศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สดุ ร้อยละ 37.12 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชวี ภาพ ร้อยละ 35.31 และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ร้อยละ 19.26 สำ�หรับกลุม่ New S-curve
กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด ร้อยละ 40.72 รองลงมา คือ
อุตสาหกรรมดิจิทัล ร้อยละ 24.48 และอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ร้อยละ 17.27 ตามลำ�ดับ ปรากฏตาม
แผนภูมิที่ 14 และแผนภูมิที่ 15
แผนภูมิที่ 14 จำ�นวนร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563 จำ�แนกตามระดับชัน้ และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย

8.37

ป.ตรี1
Other
307,258
New S Curve 73,056
First S-curve 35,146

ป.ตรี2
283,054
66,437
32,050

ป.ตรี3
243,591
60,342
29,561

ป.ตรี4
237,026
61,870
31,412

ป.ตรี5 ป.ตรี6 ป.ตรี7
52,480 17,018 9,217
10,827 6,257 315
3,015 698
281

ป.ตรี8
42,598
5,356
2,759

17.65

73.98

First S-curve

New S Curve

Other

แผนภูมิที่ 15 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2563 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve 134,922 คน
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

50,084

เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

47,641

การแปรรูปอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ยานยนต์สมัยใหม่

New S-curve 284,460 คน

25,983
7,861
3,353

การแพทย์ครบวงจร

115,833

ดิจิทัล
การบินและโลจิสติกส์
หุ่นยนต์
เชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ

69,638
49,114
28,136
21,739
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3.2.3.1 ผูก้ �ำ ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
     มี ผู้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาในสาขางานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่จำ�นวนรวม 93,215 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 40,360 คน และระดับปวส.
จำ�นวน 52,855 คน โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขายานยนต์มากที่สุด จำ�นวน 45,829 คน สาขา
ตัวถังและสีรถยนต์ จำ�นวน 38,034 คน สาขารถไฟความเร็วสูง จำ�นวน 6,112 คน สาขาช่างยนต์ จำ�นวน
2,368 คน และสาขาเทคนิคยานยนต์ จำ�นวน 691 คน ตามแผนภูมิที่ 16
แผนภูมิที่ 16 จำ�นวนผู้ก�ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
ระดับอาชีวศึกษา
ยานยนต์

45,829

ตัวถังและสีรถยนต์

38,034

รถไฟความเร็วสูง
ช่างยนต์
เทคนิคยานยนต์

6,112
2,368
691

     ผู ้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ มีจำ�นวนรวม 3,353 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์มากที่สุด จำ�นวน 1,175 คน
(แผนภู ม ิ ที่ 17) โดยสถาบั น การศึ ก ษาที่ ม ี น ั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในปี 2563 ในสาขาวิ ช า         
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 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

1,175

วิศวกรรมยานยนต์

1,155

เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

309

วิศวกรรมการออกแบบและการผลิต

182

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์

169

1
2
3
4
5
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วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
     ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ
จำ�นวนรวม 21,914 คน โดยเป็นผู้ท่กี �ำ ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 19,955 คน และระดับปวส. จำ�นวน 1,959 คน
โดย 5 อั น ดั บ แรกที่ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษา ได้ แ ก่ สาขาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างการแพทย์ ม ากที่ สุด จำ � นวน 16,005 คน
สาขาระบบภาพและระบบเสียง จำ�นวน 5,224 คน สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 500 คน สาขาโทรคมนาคม
จำ�นวน 167 คน และสาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม จำ�นวน 15 คน ตามแผนภูมิที่ 18
แผนภูมิที่ 18 จำ�นวนผูก้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะระดับอาชีวศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

16,005

ระบบภาพและระบบเสียง

5,224

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

500

โทรคมนาคม

167

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

15

     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มีจำ�นวนรวม 7,861 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์มากที่ สุด จำ�นวน 3,795 คน
รองลงมาคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิ วกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน 1,146 คน (แผนภูมทิ ่ี 19) โดยสถาบันการศึกษา
ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปรากฏตามตารางที่ 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
3,795

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1,146

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบคอมพิวเตอร์

556

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

546

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และระบบควบคุมอัตโนมัติ

479

1
2
3
4
5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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เชิงสุขภาพ

3) ผู้ก�ำ ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี และการท่องเที่ยว

     ผู้ กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ ด ี แ ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมี จำ � นวนรวม 2,722 คน โดยเป็ น ผู้ ที่ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในระดั บปวช.
จำ�นวน 1,263 คน และระดับปวส. จำ�นวน 1,459 คน โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาคหกรรม
เพื่อการโรงแรมมากที่สุด จำ�นวน 939 คน สาขาการโรงแรม จำ�นวน 551 คน สาขาบริการอาหารบนเรือสำ�ราญ
จำ � นวน 532 คน สาขาธุร กิจ อาหารและบริ ก าร จำ � นวน 305 คน และสาขาบริ ก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม
จำ�นวน 165 คน ตามแผนภูมิที่ 20
แผนภูมิที่ 20 จำ�นวนผูก้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
กลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระดับอาชีวศึกษา
คหกรรมเพื่อการโรงแรม

939

การโรงแรม

551

บริการอาหารบนเรือสำ�ราญ

532

ธุรกิจอาหารและบริการ

305

บริการอาหารและเครื่องดื่ม

165

     ผู้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรมการท่อ งเที่ย ว
กลุ่ มรายได้ดี แ ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพิ จ ารณาเฉพาะผู้ ที่ กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีจำ�นวน
รวม 50,084 คน โดยกำ � ลั ง ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าการท่อ งเที่ย วมากที่ สุด จำ � นวน 8,233 คน (แผนภู ม ิ ที่ 21)
โดยสถาบัน การศึ ก ษาที่ม ี น ั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในปี 2562 ในสาขาวิ ช าที่เ กี่ย วข้ อ งกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด 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 การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ระดับปริญญาตรี
การจัดการการท่องเที่ยว

8,233

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การท่องเที่ยว

7,601

2

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การจัดการโรงแรม

6,427

การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

3,833

4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การท่องเทีย่ วและการโรงแรม

3,542

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
     ผู้ก ำ � ลั ง ศึก ษาระดับ อาชีว ศึก ษาในสาขางานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพมีจำ�นวนรวม 34,328 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษา ในระดับ ปวช. จำ�นวน 13,849 คน    
และระดับ ปวส. จำ�นวน 20,479 คน โดย 5 อันดับแรกที่ก�ำ ลังศึกษา  ได้แก่ สาขาการผลิตสัตว์ จำ�นวน 9,123 คน
สาขาการเกษตร จำ�นวน 7,256 คน สาขาช่างกลเกษตร จำ�นวน 5,127 คน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร จำ�นวน
4,732 คน และสาขาการประมงทางทะเล จำ�นวน 2,540 คนตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 22
แผนภูมิที่ 22 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา
การผลิตสัตว์

9,123

การเกษตร

7,256

ช่างกลเกษตร

5,127

อุตสาหกรรมการเกษตร

4,732

การประมงทางทะเล

2,540

     ผู้ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ มีจำ�นวนรวม 47,641 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มากที่สุด จำ�นวน
12,976 คน (แผนภูมิที่ 23) โดยสถาบั น การศึ ก ษาที่ ม ี นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรี ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในปี 2563        
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ มากที่สดุ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรากฏตามตารางที่ 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
เกษตรศาสตร์

12,976

สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ

4,838
2,193

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ�

1,685

พืชศาสตร์

1,576

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

3

มหาวิทยาลัยรแม่โจ้

4

มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
มี จ ำ � นวนรวม 12,217 คน โดยเป็ น ผู้ ที่ ก ำ � ลั ง ศึ ก ษา ในระดั บ ปวช. จำ � นวน 225 และระดั บ ปวส. จำ � นวน
11,992 คน โดย 3 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาแปรรูปอาหาร จำ�นวน 11,903 คน สาขาเชฟอาหารไทย
จำ�นวน 223 คน และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร จำ�นวน 70 คนตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 24
แผนภูมิที่ 24 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหาร ระดับอาชีวศึกษา
แปรรูปอาหาร

11,903

เชฟอาหารไทย

223

เทคโนโลยีการอาหาร

70

     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
มี จ ำ � นวนรวม 25,983 คน โดยกำ � ลั ง ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารมากที่ สุด
จำ�นวน 6,634 คน (แผนภูมิที่ 25) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563
ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มากทีส่ ดุ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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
วิทยาศสาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

6,634

อาหารและโภชนาการ

4,603

เทคโนโลยีการอาหาร
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบ
อาหาร
การจัดการธุรกิจอาหาร

3,759
2,347

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2

วิทยาลัยดุสิตธานี

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

4

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี

1,948
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3.2.3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์์
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีจ�ำ นวนรวม 7,351 คน โดยเป็นผูท้ ก่ี �ำ ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 3,611 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 3,740 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำ�นวน 3,720 คน สาขาการจัดการคลังสินค้า
จำ�นวน 1,907 คน สาขาการจัดการขนส่ง จำ�นวน 951 คน สาขาการเดินเรือ จำ�นวน 420 คน และสาขา
เทคโนโลยีอากาศยาน จำ�นวน 236 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 26
แผนภูมิที่ 26 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่ เกี่ ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ ระดับอาชีวศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์

3,720

การจัดการคลังสินค้า

1,907

การจัดการขนส่ง
การเดินเรือ
เทคโนโลยีอากาศยาน

951
420
236

     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีจำ�นวนรวม 49,114 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์มากที่ สุด จำ�นวน 25,046 คน
(แผนภูมิที่ 27) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปรากฏตามตารางที่ 11
แผนภูมิที่ 27 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 11 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรีี
การบินและโลจิสติกส์ ระดับปริญญาตรี
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

25,046
5,628
4,463

วิศวกรรมโลจิสติกส์

1,805

วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์

1,228

1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3

มหาวิทยาลัยบูรพา

4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
มีจำ�นวนรวม 1,391 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 622 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 769 คน
โดย 3 ลำ�ดับแรก ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีความงาม จำ�นวน 609 คน สาขาการดูแลเด็กและผูส้ งู อายุ จำ�นวน 424 คน
และสาขาธุรกิจสถานพยาบาล จำ�นวน 358 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 28
แผนภูมิที่ 28 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ระดับอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีความงาม

609

การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

424

ธุรกิจสถานพยาบาล

358

     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
มีจ�ำ นวนรวม 115,833 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มากทีส่ ดุ จำ�นวน 24,716 คน (แผนภูมทิ ่ี 29)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏตามตารางที่ 12
แผนภูมิที่ 29 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 12 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ระดับปริญญาตรี
การแพทย์ครบวงจร ระดับปริญญาตรี
พยาบาลศาสตร์

24,716

แพทย์ศาสตร์

16,329
13,494

สาธารณสุขศาสตร์
เภสัชศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

6,677
5,271

1

มหาวิทยาลัยมหิดล

2

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

มหาวิทยาลัยพะเยา

4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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3) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ
เคมีชีวภาพมีจำ�นวนรวม 20,366 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 2,503 คน และระดับ ปวส.
จำ�นวน 17,863 คน โดย 3 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม จำ�นวน 17,262 คน สาขา
เคมีอุตสาหกรรม จำ�นวน 1,569 คน และสาขาช่างเทคนิคการจัดการพลังงาน จำ�นวน 970 คน ตามลำ�ดับ
ตามแผนภูมิที่ 30
แผนภูมิที่ 30 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระดับอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีปิดตรเลียม
เคมีอุตสาหกรรม
ช่างเทคนิคการจัดการพลังงาน

17,262
1,569
970

     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ พบว่า มีจำ�นวนรวม 21,739 คน โดยส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเคมี จำ�นวน 9,773 คน
(แผนภูมิที่ 31) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปรากฏตามตารางที่ 13
แผนภูมิที่ 31 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 13 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและ ศึกษามากที่ สดุ ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เคมีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ระดับปริญญาตรี
เคมี

9,773

วิศวกรรมเคมี
เคมีอุตสาหกรรม

4,091
1,301

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2
3

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชีวเคมี

781

4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิศวกรรมพลังงาน

657

5

มหาวิทยาลัยศิลปากร
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4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล มีจำ�นวน
รวม 309,506 คน โดยมีผู้ กำ�ลังศึกษาระดับ ปวช. มีจำ�นวน 261,866 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 47,640 คน
โดย 5 อันดับแรกที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย จำ�นวน 139,575 คน สาขาคอมพิวเตอร์ระบบ
เครือข่าย จำ�นวน 122,400 คน สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 36,769 คน สาขาการพัฒนาเว็บเพจ จำ�นวน
4,264 คน และสาขาการพัฒนาโปรแกรม จำ�นวน 2,104 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 32
แผนภูมิที่ 32 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ระดับอาชีวศึกษา
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

139,575

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย

122,400

เทคนิคคอมพิวเตอร์

36,769

การพัฒนาเว็บเพจ

4,264

การพัฒนาโปรแกรม

2,104

     ผู้ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ อุต สาหกรรมดิจิท ั ล พบว่ า
มีจำ�นวนรวม 69,638 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มากทีส่ ุด จำ�นวน 16,022 คน
(แผนภูมิที่ 33) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมดิจิทัล มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปรากฏตามตารางที่ 14
แผนภูมิที่ 33 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษา 5 อันดับแรกที่มีผู้กำ�ลัง
ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ระดับปริญญาตรี ศึกษามากที่สุดในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ดิจิทัล ระดับปริญญาตรี
วิทยาการคอมพิวเตอร์

16,022

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

10,976

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

3,983

ดิจิทัลมัลติมีเดีย

3,919

ภาพยนต์ดิจิทัลมีเดีย

2,821

1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จำ�นวนรวม
11,051 คน โดยมีผู้ก�ำ ลังศึกษาระดับ ปวช. มีจ�ำ นวน 8,664 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 2,387 คน โดย 5 อันดับแรก
ที่กำ�ลังศึกษา ได้แก่ สาขาช่างซ่อมบำ�รุงเรือ จำ�นวน 8,690 คน สาขาช่างเครื่องกล จำ�นวน 2,172 คน สาขา
ช่างกลโรงงาน จำ�นวน 623 คน สาขาเครื่องกลไฟฟ้า จำ�นวน 326 คน และสาขาเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่ง
ทางราง จำ�นวน 317 คน ตามลำ�ดับ ตามแผนภูมิที่ 34
แผนภูมิที่ 34 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ระดับอาชีวศึกษา
ช่างซ่อมบำ�รุง

8,690

ช่างเครื่องกล

2,179

ช่างกลโรงงาน

623

เครื่องกลไฟฟ้า

326

เทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง

317

     ผู้ กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ พบว่า
มีจำ�นวนรวม 28,136 คน โดยกำ�ลังศึกษา ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล มากที่ สุด จำ�นวน 16,985 คน
(แผนภูมิที่ 35) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ มากทีส่ ดุ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 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
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
เทคโนโลยีเครื่องกล

16,985
3,265
1,072

วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

874

วิศวกรรมไฟฟ้าเครือ่ งกลการผลิต

654

1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

5
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3.3 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 และปี 2565
   จากการประมาณการคาดว่าในปี 2564 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 493,875 คน จำ�แนกเป็น
ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 123,560 คน โดยเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน
25,682 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 97,878 คน สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ ตลาดแรงงาน จำ�นวน
259,878 คน และประมาณการผู้ เข้า สู่ตลาดแรงงานปี 2565 จะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 519,387 คน
โดยคาดว่า เป็นผู้ ส�ำ เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 120,437 คน จำ�แนกเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน 17,629 คน
ระดับ ปวส. จำ�นวน 102,808 คน สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 283,432 คน
ปรากฏตามตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ประมาณผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 และ ปี 2565 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2564
จำ�นวน
ร้อยละ

ระดับการศึกษา
รวมทั้งหมด
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรี

493,875
66,087
44,350
25,682
97,878
259,878

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2565
จำ�นวน
ร้อยละ

100.00
13.38
8.98
5.20
19.82
52.62

519,387
68,125
47,393
17,629
102,808
283,432

100.00
13.12
9.12
3.39
19.79
54.57

แผนภูมิที่ 36 แสดงประมาณการจำ�นวนผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564 และ ปี 2565 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
ม.3

ม.6

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2564

ปวช.

ปวส.

ป.ตรี

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
อธิบดีกรมการจัดหางาน
นางพรปวีณ์ วิชิต                           รองอธิบดีกรมการจัดหางาน

หัวหน้าคณะผู้จัดทำ�
นางสาวสุวกุล ไตรรัตน์ผลาดล           ผู้อำ�นวยการกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน

คณะผู้จัดทำ�
นายวุฒิศักดิ์    ปฐมศาสตร์       
นางสาวจริยา มณีรัตน์
นายเทอดชัย รวยสิน
นายธีราภัทร น้อยโสภา
นายณัฐพงศ์ วิชัยศรี
นางสาวศุภาพิชญ์   ศรีสา
นางสาวปัณฑาวีย์   เพียรพา
นางสาวนิภาพร      คำ�มณี
นางสาวเครือวัลย์    เพิ่มสมบัติ
นางสาวทิพวรรณ    ชูสกูล

หัวหน้าศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักสถิติ
นักวิชาการแรงงาน
นักวิชาการแรงงาน
เจ้าพนักงานแรงงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน่วยงานผู้จัดทำ�/ผู้แต่ง
ศูนย์ทะเบียนข้อมูลตลาดแรงงาน กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
กรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 2246 7870 std.doe@gmail.com
ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2562 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565
ISBN : 978-616-555-197-7
กกจ. 12/2563  กบต.5
ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษา ปี 2562 และประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 - ปี 2565

28

