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บทสรุปผู้บริหาร
การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2563 – ปี 2564”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ ซึง่ ดำ�เนินการสำ�รวจ
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สำ�รวจจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561
และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 2) จัดกลุ่มข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 ในระดับอาชีวศึกษา
และระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3) เพือ่ ประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานในปี 2563
และปี 2564 ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนในระบบการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทัง้ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน
นักศึกษาที่สนใจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สรุปผลการสำ�รวจ ดังนี้
ภาพรวมผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในปี 2561 มีจ�ำ นวน 2,238,292 คน โดยเป็นผู้ส�ำ เร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษา
ปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 32.48 เมือ่ พิจ ารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะ
ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี พบว่า ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในปี 2561 ระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่
เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 65.36 ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่
สำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 64.87 สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษาและปริญญาตรีปี 2562 มีจำ�นวนรวม 2,448,850 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ร้อยละ 59.66 รองลงมาคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 25.84 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) ร้อยละ 14.50 โดยระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 68.36
ระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ ร้อยละ 67.41 กำ�ลังศึกษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เมื่อพิจารณากำ�ลังแรงงาน
ที่ก�ำ ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พบว่า กำ�ลังแรงงานระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี
ที่ก�ำ ลังศึกษาในปี 2562 ส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 72.36 มีรอ้ ยละ
27.64 ที่ศึกษาในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายพบว่า ระดับอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ อุตสาหกรรมเดิม
ที่มีศักยภาพ (First S-curve) ร้อยละ 90.15 ส่วนระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ร้อยละ 62.28
ทัง้ นี้คาดว่าในปี 2563 ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 145,651 คน ส่วนใหญ่
เป็นระดับ ปวส. ร้อยละ 85.80 สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 177,467 คน
และในปี 2564 คาดว่าผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 146,217 คน ส่วนใหญ่
เป็นระดับ ปวส. ร้อยละ 86.20  สำ�หรับระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 197,776 คน

(2)

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

สารบัญ
												

หน้า

➢ คํานำ�										
(1)
➢ บทสรุปผูู้บริหาร								
(2)
➢ สารบัญ											
(3)
➢ สารบัญตาราง										
(4)
➢ สารบัญแผนภูมิ										
(6)
➢ บทที่ 1 บทนำ�										
1
     1.1 ที่มาและความสำ�คัญของการสำ�รวจ
         1
     1.2 วัตถุประสงค์ของการสำ�รวจ
           2
     1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
           2
➢ บทที่ 2 ระเบียบวิธีสถิติ
                                 3
     2.1 ประชากรเป้าหมาย
           3
     2.2 เวลาอ้างอิง
           3
     2.3 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง
           3
     2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
           4
     2.5 การประมวลผลและนำ�เสนอข้อมูล
           4
➢ บทที่ 3 ผลการสำ�รวจ
                                 6
     3.1 ผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561
           6
3.1.1 ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561
           6
3.1.2 ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
           6
3.1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
                      7
     3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562
           8
3.2.1 ภาพรวมผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562
           8
3.2.2 ผู้กำ�ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                     9
3.2.3 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
         10
     3.3 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 และปี 2564
         23

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

(3)

สารบัญตาราง
												

หน้า

➢ ตารางที่ 1 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและระดับการศึกษา          8
➢ ตารางที่ 2 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           13
            อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 3 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           13
            อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 4 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           14
            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 5 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           14
            อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 6 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           15
            อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 7 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           16
            อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 8 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           16
            อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 9 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           17
            อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 10 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           17
            อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 11 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           18
            อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 12 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           18
            อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 13 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           19
            อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ           19
            อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 15 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ           20
            อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด 5 อันดับแรก

(4)

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

สารบัญตาราง (ต่อ)
												

หน้า

➢ ตารางที่ 16 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ          20
            อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 17 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ          21
            อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 18 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ          21
            อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 19 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ          22
            อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 20 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ          22
            อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 21 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ          23
            อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากที่สุด 5 อันดับแรก
➢ ตารางที่ 22 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 และปี 2564 จำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม          24
         และระดับการศึกษา

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

(5)

สารบัญแผนภูมิ
												

หน้า

➢ แผนภูมิที่ 1   จำ�นวนและร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
           6
➢ แผนภูมิที่ 2   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
           7
➢ แผนภูมิที่ 3   ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
           7
  อุตสาหกรรมเป้าหมาย และระดับการศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 4   ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) จำ�แนกตามระดับการศึกษา            9
➢ แผนภูมิที่ 5   ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
          9
➢ แผนภูมิที่ 6   ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา                  10
➢ แผนภูมิที่ 7   จำ�นวนและร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับชั้น           11
  และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
➢ แผนภูมิที่ 8   จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย           11
➢ แผนภูมิที่ 9   จำ�นวนและร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2562 จำ�แนกตามระดับชั้น                 12
  และอุตสาหกรรมเป้าหมาย
➢ แผนภูมิที่ 10 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2562 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย           12
➢ แผนภูมิที่ 11 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
          13
  5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 12 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
          13
  5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 13 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด           14
  5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 14 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด           14
  5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 15 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว           15
  เชิงสุขภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 16 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว           16
  เชิงสุขภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 17 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
          16
  ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 18 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
          17
  ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี

(6)

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

สารบัญแผนภูมิ (ต่อ)
												
➢ แผนภูมิที่ 19 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
  5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 20 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
  5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
➢ แผนภูมิที่ 21 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
  5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
➢ แผนภูมิที่ 22 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
  5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
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บทที่ 1
บทนำ�
1.1 ที่มาและความสำ�คัญของการสำ�รวจ
   การส่งเสริมและพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นโมเดลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ให้เป็นไทยแลนด์ 4.0 เพือ่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางของประเทศ (Middle Income Trap) กับดักความเหลือ่ มล�ำ้
(Inequality Trap) และกับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพัฒนา
ประเทศ ที่จะเป็นประเทศทีพ่ ัฒนาแล้ว มีรายได้สูง มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
อุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เป็นอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนา
ในด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่างๆ ที่ต้องใช้แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะสูง นอกจากนั้น
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้ก�ำ หนดยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขันในประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตต้องเป็นอุตสาหกรรมและบริการ
ที่พร้อมรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่จะเกิดขึน้ จากการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม ครัง้ ที่ 4 ที่เป็นผลของการหล่อหลอม
เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำ�หนดอุตสาหกรรมที่จะมีการพัฒนา เป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ มีศักยภาพในการดำ�เนินการ ประกอบด้วย 10 อุตสาหกรรม โดยแบ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้
   กลุม่ ที่ 1  อุตสาหกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมที่มศี กั ยภาพ (First S-Curve) คือ อุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
มีศักยภาพความเชี่ยวชาญในการผลิต และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่า
การค้าเป็นจำ�นวนมาก แต่หากขาดการพัฒนาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ อุตสาหกรรมกลุ่มนี้จะถึงจุดอิ่มตัว และ
มีความสามารถในการเติบโตต่ำ� จึงจำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาช่วยพัฒนาให้กลุ่มอุตสาหกรรมนี้
เติบโตต่อไปได้ ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่  2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ 3) อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4) อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ 5) อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร
   กลุม่ ที่ 2  อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ กลุม่ อุตสาหกรรมใหม่ที่มกี ารใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อย่างเข้มข้น กลุม่ นีม้ คี วามสามารถในการเติบโตต่อไปในอนาคตสูง แต่เนือ่ งจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ยังมีผปู้ ระกอบการน้อย
กลุ่มอุตสาหกรรมยังไม่เข้มแข็ง มูลค่าทางเศรษฐกิจยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับกลุ่มแรก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนา
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 2) อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง ชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล 5) อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร
   จากการที่ภาครัฐได้มีแนวนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ประเทศไทย
มีศกั ยภาพ ซึ่งนอกจากปัจจัยด้านทุนแล้วภาคอุตสาหกรรมต่างๆ จำ�เป็นต้องมีปจั จัยด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อใช้ในการ
ดำ�เนินการผลิต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากร โดยเฉพาะบุคลากรที่มคี วามรู้ ทักษะเพื่อให้สามารถ
ทำ�งานในกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขับเคลือ่ นโดยเทคโนโลยีขน้ั สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ กรมการจัดหางาน
โดยกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน จึงดำ�เนินการสำ�รวจข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 และประมาณการผู้เข้าสู่
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ตลาดแรงงานปี 2563 และปี 2564 เพือ่ ให้มขี อ้ มูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์ของการสำ�รวจ
1.2.1  เพื่อสำ�รวจจำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 และผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562
1.2.2  เพื่อจัดกลุม่ ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษาปี 2561 และผูก้ �ำ ลังศึกษาปี 2562 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
1.2.3  เพื่อประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในปี 2563 และปี 2564

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ วางแผนการผลิตและพัฒนากำ�ลังคนในระบบการศึกษาให้สอดคล้อง
กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
1.3.2  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษา ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

2

บทที่ 2
ระเบียบวิธีสถิติ
2.1 ประชากรเป้าหมาย
   การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้ส�ำ เร็จการศึกษาปี 2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 – ปี 2564” ครัง้ นี้
ประชากรเป้าหมายคือ สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับปริญญาตรี
ในสังกัดหน่วยงานด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.2 เวลาอ้างอิง
   หมายถึง ช่วงเวลาของการสำ�รวจระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562

2.3 แผนแบบการสุ่มตัวอย่าง
   แผนแบบการสุ่มตัวอย่างใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified One-Stage Sampling โดยแบ่งกลุ่ม
สถาบันการศึกษาเป็น 8 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สำ�นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 3) สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4) สถาบันการศึกษาในสังกัดสำ�นักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5) สถาบันการพลศึกษา 6) มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยภาครัฐและเอกชน 7) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏ แล้วทำ�การเลือกสถาบันการศึกษาตัวอย่างจากแต่ละกลุม่ สถาบันการศึกษา
ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic random sampling) โดยกำ�หนดขนาดตัวอย่างจากสูตรกำ�หนด
ขนาดตัวอย่าง ดังนี้

โดยที่ คือขนาดของตัวอย่างที่ควรสุ่มจากที่มีอยู่ทั้งหมด N หน่วย
        N = ขนาดประชากร = 35,768 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 3,726 แห่ง แต่เมือ่ ดำ�เนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ตัวอย่างทั่วประเทศ จำ�นวน 35,706 แห่ง

29,871

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่าง
(แห่ง)
(n)
1,462

จำ�นวน
สถานศึกษา
ตัวอย่างที่ได้จาก
การเก็บข้อมูล
(แห่ง)
29,871

437
4,355

340
1,136

437
4,316

911

602

889

17
36
38
103

17
35
37
97

17
36
38
102

35,768

3,726

35,706

จำ�นวน
สถานศึกษา
(แห่ง)
(N)

กลุ่มสถาบันการศึกษา

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

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
   การสำ � รวจได้ ด ำ � เนิ น การพร้ อ มกั น ทั่วประเทศระหว่ า งเดือนตุ ล าคม 2561 ถึ ง เดือนมีน าคม 2562
สำ�หรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการส่งแบบสำ�รวจทางไปรษณีย์ถึงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานการศึกษา
ทุกสังกัด และติดตามผลการตอบแบบสำ�รวจโดยการโทรศัพท์ตดิ ตามเพือ่ ให้ได้จ�ำ นวนสถาบันการศึกษาครบตามขนาด
ตัวอย่างที่กำ�หนดไว้

2.5 การประมวลผลแนะนำ�เสนอข้อมูล
2.5.1 การจัดกลุ่มสาขาวิชา
        การประมวลผลการสำ�รวจครั้งนี้เป็นการประมวลผลเพื่อให้ได้ภาพรวมของกำ�ลังแรงงานในระบบการศึกษาไทย
โดยการจัดกลุม่ กำ�ลังแรงงานที่สำ�เร็จการศึกษาและกำ�ลังศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
อ้างอิงจากเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากำ�หนดสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก
ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำ�ลังคนและมีความจำ�เป็นต่อการพัฒนาประเทศในสาขาวิชาที่ขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุน
มุง่ ส่งเสริมเป็นพิเศษ โดยกองทุนเงินให้กยู้ มื เพือ่ การศึกษา ได้จดั กลุม่ สาขาวิชา/หลักสูตรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
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4) อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และ 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต
(New S-curve) ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 4) อุตสาหกรรมดิจิทัล และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

2.5.2 การประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
          การประมาณการผู้เข้าสูต่ ลาดแรงงานในปี 2563 และปี 2564 คำ�นวณจากส่วนต่างของอัตราการเรียนต่อ
ในแต่ละระดับการศึกษา โดยใช้อัตราการเรียนต่อเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2555 - 2559) โดยข้อมูลอัตราการเรียนต่อ
ในแต่ละระดับการศึกษา สืบค้นจากแหล่งที่มา ดังนี้
           1)  ข้อมูลอัตราการเรียนต่อและภาวะการทำ�งานของระดับอาชีวศึกษา จากตารางที่ 5.4 สถานะ
ของผู้สำ�เร็จอาชีวศึกษาที่ติดตามได้ ปีการศึกษา 2549 - 2559 จากระบบติดตามภาวะผู้มีงานทำ� ผู้สำ�เร็จการศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สืบค้นจาก เว็บไซต์ส�ำ นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=3442
&template=2R3C&yeartype=M&subcatid=23
           2)  ข้อมูลอัตราการเรียนต่อของระดับปริญญาตรี คำ�นวณจากระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สืบค้นจากเว็บไซต์
http://www.info.mua.go.th/info/index_user.php
           การประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานเป็นการประมาณในภาพรวมของแต่ละระดับการศึกษา ซึง่ ไม่ได้
ประมาณการการเข้าสู่ตลาดแรงงานรายสาขา เนื่องจากมีข้อจำ�กัดเรื่องข้อมูลอัตราการเรียนต่อในแต่ละรายสาขาวิชา
ดังนั้นในการประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานจำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม จึงใช้วิธีการกระจายสัดส่วนจากภาพรวม
ของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งผลการประมาณการดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อนผูใ้ ช้ขอ้ มูลจึงควรระมัดระวังในการนำ�
ข้อมูลไปใช้อ้างอิง

2.5.3 การสรุปข้อมูลในตารางผลการสำ�รวจ
          1)  การประมวลผลข้อมูลผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษา จะประมวลผลรวมระหว่างผูส้ �ำ เร็จการศึกษา
และหรือ ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.
           2)  การประมวลผลข้อมูลระดับปริญญาตรี จะประมวลผลรวมระหว่างผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับชัน้ ปีที่ 1 ถึง
ชัน้ ปีที่ 4 ยกเว้นในอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรที่ประมวลผลรวมระหว่างผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 6
เนื่องจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้หลายสาขาวิชากำ�หนดให้มีการเรียนการสอน 5 ปี หรือ 6 ปี
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บทที่ 3
ผลการสำ�รวจ

		
   การสำ�รวจ “ข้อมูลผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2563 – ปี 2564”
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสำ�นักการศึกษากรุงเทพมหานคร สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ ซึง่ ดำ�เนินการสำ�รวจ
ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562 ปรากฏผลการสำ�รวจ ดังนี้

3.1 ผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561
3.1.1 ภาพรวมผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561
        ในปี 2561 มีผู้สำ�เร็จการศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) มากที่สุด ร้อยละ 32.48 รองลงมา
คือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) ร้อยละ 26.38 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) ร้อยละ 15.20 ตามลำ�ดับ
ปรากฏตามแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 จำ�นวนและร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามระดับการศึกษา
หน่วย : คน
727,003 (32.48%)
590,410 (26.38%)
340,255 (15.20%)

330,393 (14.76%)
124,732 (5.57%) 125,499 (5.61%)

ป.6

ม.3

ม.6

ปวช.

ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี

3.1.2 ผู้สำ�เร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
        เมื่อพิจารณาผู้สำ�เร็จการศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาที่สำ�เร็จการศึกษาเฉพาะผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี พบว่า ผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในปี 2561 ระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้ส�ำ เร็จการศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (science) ร้อยละ 65.36 และสำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชา
ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (non-science) ร้อยละ 34.65 สำ�หรับระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ส�ำ เร็จการศึกษา
ในกลุ่มสาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 64.87 และสำ�เร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 35.13 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 2
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
science
35.70%

non-science

35.70%
64.87%

66.41%

64.30%
35.13%

ปวช.

ปวส.

ปริญญาตรี

3.1.3 ผู้สำ�เร็จการศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
เมือ่ พิจารณาผูส้ �ำ เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรีที่ศกึ ษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเป้าหมายและสำ�เร็จการศึกษาในปี 2561 ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยผู้สำ�เร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในแต่ละระดับการศึกษา  
พบว่า ระดับ ปวช. มีจำ�นวน 41,981 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 35,997 คน และระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำ�นวน
79,675 คน โดยกลุ่มที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ร้อยละ 88.39 และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ร้อยละ
11.61 ขณะที่ผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่สำ�เร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
New S-curve ร้อยละ 61.37 และกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 38.63 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 3 และ
ตารางที่ 1
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
ระดับการศึกษา
First S-curve
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New S-curve

66.34%

71.32%

2.04%
31.62%

4.92%
23.76%

ปวช.

ปวส.
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Other

75.88%
14.80%
9.32%
ปริญญาตรี

ตารางที่ 1 จำ�นวนผู้สำ�เร็จการศึกษาปี 2561 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและระดับการศึกษา
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
หน่วย : คน
รวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ระดับการศึกษา
ปวช.
ปวส. ปริญญาตรี

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

41,981
39,441
20,762
7,944
5,804
2,450
2,481
2,540
70
427
0
1,748
295
82,751

35,997
29,819
15,686
5,709
3,655
2,768
2,001
6,178
2,595
352
302
2,426
503
89,502

79,675
30,775
1,494
2,711
11,289
9,123
6,158
48,900
10,485
24,497
4,942
8,134
842
250,718

รวมทั้งหมด

124,732

125,499

330,393

3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562
3.2.1 ภาพรวมผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562
ในปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) มีผู้กำ�ลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) จำ�นวน
2,081,127 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) จำ�นวน 1,123,125 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.1 – ปวช.3) จำ�นวน 632,839 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1 - ปวส.2) จำ�นวน 355,084 คน
และระดับปริญญาตรี (ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 4) จำ�นวน 1,460,927 คน
เมื่อพิจารณาเฉพาะผูเ้ ข้าศึกษาใหม่ในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีมจี �ำ นวนรวม 1,923,997 คน
โดยส่วนใหญ่เป็นผู้เข้าศึกษาใหม่ในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 57.41 รองลงมาคือ ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 21.59
และระดับปริญญาตรี ร้อยละ 21.00 ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2562 (ปีการศึกษา 2561) จำ�แนกตามระดับการศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
21.00%

เข้าศึกษาใหม่
จำ�นวน
1,923,997 คน

ปวส.1
9.15%

มัธยมศึกษาปีที่ 1
37.08%

ปวช.1
12.44%
มัธยมศึกษาปีที่ 4
20.33%

3.2.2 ผู้กำ�ลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เมื่อพิจ ารณาผู้ก ำ�ลังศึก ษาตามกลุ่มสาขาวิ ช าที่กำ�ลั ง ศึกษา พบว่ า ผู้ก ำ � ลั ง ศึ ก ษาในปี 2562
ระดับอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นผู้ก�ำ ลังศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 675,368 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 68.36 และกำ�ลังศึกษาในกลุม่ สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำ�นวน 312,555 คน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 31.64 สำ�หรับระดับปริญญาตรี (ผูก้ �ำ ลังศึกษาในระดับชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4) ส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาในกลุม่
สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำ�นวน 984,861 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 67.41 และกำ�ลังศึกษาในกลุม่
สาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำ�นวน 476,066 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 32.59 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 5
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละผู้กำ�ลังศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา
science

non-science

31.64%
67.41%
68.36%
32.59%
อาชีวศึกษา
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ปริญญาตรี

เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้เข้าศึกษาใหม่ในปี 2562 พบว่า ในระดับ ปวช. มีผู้เข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน
239,381 คน ส่วนใหญ่เข้าศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 70.83 ส่วนสาขาด้านสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์มี ร้อยละ 29.17 ระดับ ปวส. มีผเู้ ข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน 176,018 คน ส่วนใหญ่เข้าศึกษาในสาขาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 64.14 ส่วนสาขาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มี ร้อยละ 35.86 สำ�หรับ
ระดับปริญญาตรี มีผเู้ ข้าศึกษาใหม่ จำ�นวน 404,074 คน ส่วนใหญ่ศกึ ษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร้อยละ 67.85
ส่วนสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี ร้อยละ 32.15 ปรากฏตามแผนภูมิที่ 6
แผนภูมิที่ 6 ร้อยละผู้เข้าศึกษาใหม่ปี 2562 จำ�แนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มสาขาวิชา

science
ปริญญาตรีชน้ั ปีที่ 1

ปวส.1

ปวช.1

32.15%

non-science
67.85%

64.14%

70.83%

35.86%

29.17%

3.2.3 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาในปี 2562 มีจำ�นวน 987,923 คน ส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขา
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ร้อยละ 65.52 มีร้อยละ 34.48 ที่ศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย โดยส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 90.15 และ
กลุม่ อุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 9.85 ทัง้ นีพ้ บว่าผู้ก�ำ ลังศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve กำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด ร้อยละ 49.17 รองลงมาคือ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ร้อยละ 15.17 และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ร้อยละ 12.03 ตามลำ�ดับ ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve เป็นผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด ร้อยละ 5.12 รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ร้อยละ 2.81 และ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ร้อยละ 1.13 ตามลำ�ดับ ปรากฏตามแผนภูมิที่ 7 และแผนภูมิที่ 8
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แผนภูมิที่ 7 จำ�นวนและร้อยละผูก้ �ำ ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามระดับชัน้ และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
หน่วย : คน
200,000

First S-curve

New S-curve

Other

150,000
100,000
50,000
0

ปวช.1

ปวช.2

ปวช.3

ปวส.1

65.52%

68.84%

3.40%
31.08%

3.48%
27.68%

ผู้กำ�ลังศึกษา ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปี 2562
ปี 2561

ปวส.2

แผนภูมิที่ 8 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับอาชีวศึกษาปี 2562 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
First S-curve 307,051 คน

New S-curve 33,557 คน
หน่วย : คน
167,464

ยานยนต์สมัยใหม่
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แปรรูปอาหาร

51,679

การบินและโลจิสติกส์

18,418

9,560

หุ่นยนต์

40,975
28,515

17,441

ดิจิทัล

การแพทย์ครบวงจร
เชื้อเพลิงชีวภาพฯ

3,834
1,898
824

ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปี 2562 (ผู้กำ�ลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4) มีจำ�นวน
รวม 1,460,927 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน
1,124,728 คน ร้อยละ 76.99 และกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย จำ�นวน 336,199 คน
ร้อยละ 23.01 โดยส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุม่ อุตสาหกรรม New S-curve ร้อยละ 62.28
และกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ร้อยละ 37.72 โดยผู้ที่ก�ำ ลังศึกษาในกลุม่ อุตสาหกรรม First S-curve กำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สดุ ร้อยละ 15.05
รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ร้อยละ 9.69 และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ร้อยละ 8.24
สำ�หรับกลุม่ New S-curve กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด ร้อยละ 29.64
รองลงมา คือ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ร้อยละ 14.13 และอุตสาหกรรมดิจิทัล ร้อยละ 11.26 ตามลำ�ดับ
ปรากฏตามแผนภูมิที่ 9 และแผนภูมิที่ 10
11
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แผนภูมิที่ 9 จำ�นวนและร้อยละผูก้ �ำ ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2562 จำ�แนกตามระดับชัน้ และอุตสาหกรรม
เป้าหมาย
หน่วย : คน

First S-curve

New S-curve

Other

300,000
200,000
100,000
0
ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

76.99%

75.88%

14.33%
8.68%

14.80%
9.31%

ผู้กำ�ลังศึกษา
ปี 2562

ผู้สำ�เร็จการศึกษา
ปี 2561

แผนภูมิที่ 10 จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีปี 2562 จำ�แนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย
New S-curve 209,372 คน

First S-curve 126,827 คน
หน่วย : คน

50,609

การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

32,576

แปรรูปอาหาร
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ยานยนต์สมัยใหม่

27,696
9,478
6,468

การแพทย์ครบวงจร

99,642

การบินและโลจิสติกส์

47,516

ดิจทิ ลั
เชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
หุน่ ยนต์

37,869
19,445
4,900

3.2.3.1 ผูก้ �ำ ลังศึกษาในสาขาวิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
     มีผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
จำ�นวนรวม 167,464 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 121,583 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน
45,881 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขางานยานยนต์มากที่สดุ จำ�นวน 119,257 คน (แผนภูมทิ ี่ 11) โดยสถาบันการศึกษา
ที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ปรากฏตามตารางที่ 2
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แผนภูมิที่ 11 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา

ตารางที่ 2 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวน
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน
119,257

ยานยนต์
เทคนิคยานยนต์

43,604

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)

2

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ตัวถังและสีรถยนต์

1,660

3

โรงเรียนช่างกลอุดรธานี

ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

1,114

4

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.

792

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา

ช่างยนต์

ผู้กำ�ลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่พิจารณา
เฉพาะผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีจำ�นวนรวม 3,641 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยี
ยานยนต์มากที่สุด จำ�นวน 1,688 คน (แผนภูมิที่ 12) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษา
ในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สดุ คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ปรากฏตาม
ตารางที่ 3
แผนภูมิที่ 12 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 3 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่มากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน
1,688

เทคโนโลยียานยนต์

662

วิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมไฟฟ้าเครือ่ งกลการผลิต

297

วิศวกรรมการวัดคุม

265

เทคโนโลยีวศิ วกรรมเครือ่ งกล
และยานยนต์

150

1
2
3
4
5

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะจำ�นวน
รวม 50,715 คน โดยเป็นผูท้ ี่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 27,324 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 23,391 คน
โดยกำ�ลังศึกษาในสาขางานอิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรมมากที่สดุ จำ�นวน 5,207 คน (แผนภูมิที่ 13) ซึง่ สถาบันการศึกษา
ที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) ปรากฏตามตารางที่ 4
13
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แผนภูมิที่ 13 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะทีม่ ผี กู้ �ำ ลังศึกษามากทีส่ ดุ
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา

ตารางที่ 4 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวน
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน
5,207

อิเล็กทรอนิกส์อตุ สาหกรรม

4,893

อิเล็กทรอนิกส์
โทรคมนาคม

277

เครือ่ งมือวัดอุตสาหกรรม

117

ระบบภาพและระบบเสียง

117

1
2
3
4
5

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
พิจารณาเฉพาะผู้ที่กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีจำ�นวนรวม 9,478 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมมากที่สุด จำ�นวน 1,532 คน รองลงมาคือ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม จำ�นวน
1,408 คน (แผนภูมิที่ 14) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปรากฏตาม
ตารางที่ 5
แผนภูมิที่ 14 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ
5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 5 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มจี �ำ นวน
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะมากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม

1,532
1,408

วิศวกรรมโทรคมนาคม

1,300

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1,197

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

484

1
2
3
4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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3) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ
ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีจำ�นวนรวม 40,300 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษา ในระดับ ปวช. จำ�นวน 21,386 คน
และระดับ ปวส. จำ�นวน 18,914 คน โดยส่วนใหญ่ก�ำ ลังศึกษาในสาขางานการโรงแรม จำ�นวน 24,930 คน (แผนภูมิที่ 15)
โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุม่ รายได้ดแี ละการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สดุ คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปรากฏตามตารางที่ 6
แผนภูมิที่ 15 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ตารางที่ 6 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีจำ�นวน
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
มากที่สดุ 5 อันดับแรก
หน่วย : คน

24,930

การโรงแรม
10,214

การท่องเทีย่ ว
คหกรรมเพื่อการโรงแรม

1,707

บริการอาหารและเครือ่ งดืม่

1,376

บริการบนเรือสำ�ราญ

1
2
3
4
5

656

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพพิจารณาเฉพาะ ผู้ที่กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีจำ�นวนรวม 50,609 คน โดย
กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวมากที่สุด จำ�นวน 8,149 คน (แผนภูมิที่ 16) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 7
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แผนภูมิที่ 16 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 7 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน

การท่องเทีย่ ว

8,149

การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ ว

3,787

1
2
3
4

การโรงแรม

3,535

5

การจัดการโรงแรม

5,533

การจัดการท่องเทีย่ ว

5,381

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพมีจ�ำ นวนรวม 28,515 คน โดยเป็นผูท้ ี่ก�ำ ลังศึกษา ในระดับ ปวช. จำ�นวน 17,949 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน
10,566 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขางานการเกษตรมากที่สดุ จำ�นวน 9,238 คน (แผนภูมทิ ี่ 17) โดยสถาบันการศึกษา
ที่มนี กั ศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพมากที่สุด คือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ ปรากฏตามตารางที่ 8
แผนภูมิที่ 17 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา

หน่วย : คน

การเกษตร
พืชศาสตร์
การผลิตสัตว์์
สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์

9,238

ตารางที่ 8 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
มากที่สุด 5 อันดับแรก

2,360

1
2
3
4

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา

2,216

5

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

3,269
2,723
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ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
พิจารณาเฉพาะผูท้ ี่ก�ำ ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 มีจ�ำ นวนรวม 32,576 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์
มากที่สดุ จำ�นวน 4,719 คน (แผนภูมทิ ี่ 18) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับปริญญาตรีก�ำ ลังศึกษาในปี 2562
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรากฏตามตารางที่ 9
แผนภูมิที่ 18 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษา
มากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี

ตารางที่ 9 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีจำ�นวน
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก

หน่วย : คน

1,778
1,656

1
2
3
4

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,649

5

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4,719

สัตวศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรศาสตร์
พืชศาสตร์
เทคโนโลยีการเกษตร

2,170

5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร มีจำ�นวน
รวม 18,418 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 12,484 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 5,934 คน
โดยส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษาในสาขางานอาหารและโภชนาการมากที่สุด จำ�นวน 18,095 คน (แผนภูมิที่ 19) โดยสถาบัน
การศึกษาที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
อาหารมากที่สุด คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ปรากฏตามตารางที่ 10
แผนภูมิที่ 19 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน
อาหารและโภชนาการ

17

แปรรูปอาหาร

79

แปรรูปสัตว์น้ำ�

77

การประกอบอาหารในเรือเดินทะเล
ระหว่างประเทศ

45

การประกอบอาหาร

22

18,095

ตารางที่ 10 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
จำ�นวนผูก้ �ำ ลังศึกษาในสาขางานทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารมากที่สุด 5 อันดับแรก

1
2
3
4

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร พิจารณา
เฉพาะผู้ที่กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 มีจำ�นวนรวม 27,696 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารมากที่สดุ จำ�นวน 5,474 คน (แผนภูมทิ ี่ 20) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับปริญญาตรี
กำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากที่สุด คือ วิทยาลัยดุสิตธานี
ปรากฏตามตารางที่ 11
แผนภูมิที่ 20 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก
ในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

5,474

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร

3,594

จุลชีววิทยา

3,236

อาหารและโภชนาการ
การจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหาร

2,497
1,294

เทคโนโลยีอาหาร

ตารางที่ 11 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มี
จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารมากที่สุด 5 อันดับแรก

1
2
3
4

วิทยาลัยดุสิตธานี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3.2.3.2 ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)
1) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
     ผู้กำ�ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มีจำ�นวนรวม 9,560 คน โดยเป็นผู้ที่กำ�ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 452 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 9,108 คน
โดยกำ�ลังศึกษาในสาขางานการจัดการโลจิสติกส์มากที่สุด จำ�นวน 4,265 คน (แผนภูมิที่ 21) โดยสถาบันการศึกษา
ที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
มากทีส่ ุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ปรากฏตามตารางที่ 12
แผนภูมิที่ 21 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน

การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการคลังสินค้า

ตารางที่ 12 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มจี �ำ นวน
ผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์มากที่สุด 5 อันดับแรก
4,265

2,771

การจัดการขนส่ง

463

ช่างอากาศยาน
เทคนิคเครื่องกลเรือ

410
344

1
2
3
4

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
นครศรีธรรมราช
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ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
พิจารณาเฉพาะผูท้ ี่ก�ำ ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 มีจ�ำ นวนรวม 47,516 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์มากที่สดุ จำ�นวน 15,613 คน (แผนภูมทิ ี่ 22) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับปริญญาตรีก�ำ ลังศึกษา
ในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มากที่สดุ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ปรากฏตามตารางที่ 13
แผนภูมิที่ 22 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรก
ในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

ตารางที่ 13 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์มากที่สุด 5 อันดับ

15,613

การจัดการโลจิสติกส์

5,903

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

5,533

ธุรกิจการบิน

3,555

การจัดการธุรกิจการบิน

1,768

การจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2
3
4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5

มหาวิทยาลัยรังสิต

2) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีจ�ำ นวน
รวม 1,898 คน โดยเป็นผูท้ ี่ก�ำ ลังศึกษาในระดับ ปวช. จำ�นวน 909 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 989 คน โดยส่วนใหญ่
กำ�ลังศึกษาในสาขางานธุรกิจสถานพยาบาล จำ�นวน 1,800 คน (แผนภูมิที่ 23) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด คือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ปรากฏตามตารางที่ 14
แผนภูมิที่ 23 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน
ธุรกิจสถานพยาบาล
การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

44

เทคโนโลยีความงาม

43

การดูแลผู้สูงอายุ

11

ตารางที่ 14 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ที่มจี �ำ นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด
5 อันดับแรก
1,800

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่

2
3
4

วิทยาลัยเทคโนโลยีแทนพล
วิทยาลัยอาชีวศึกษาการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ขอนแก่น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลิงนกทา

5

วิทยาลัยอาชีวศึกษาฮอไรซอนบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : ในปี 2562 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร จำ�นวน 4 สาขางาน
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ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร มีจำ�นวน
รวม 113,209 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มากที่สุด จำ�นวน 24,115 คน (แผนภูมิท่ี 24) โดย
สถาบันการศึกษาที่มีนกั ศึกษาระดับปริญญาตรีก�ำ ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจรมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยมหิดล ปรากฏตามตารางที่ 15
แผนภูมิที่ 24 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรก
ในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

ตารางที่ 15 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มจี ำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรมากที่สุด
5 อันดับแรก
24,115

พยาบาลศาสตร์
แพทย์ศาสตร์

15,931

สาธารณสุขศาสตร์

14,698

เภสัชศาสตร์

7,115
5,475

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

1

มหาวิทยาลัยมหิดล

2
3
4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

5

มหาวิทยาลัยนเรศวร

3) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
มีจ�ำ นวนรวม 824 คน โดยในปี 2562 ไม่มีผกู้ �ำ ลังศึกษาระดับ ปวช. ในสาขาทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ สำ�หรับระดับ ปวส. มีจำ�นวน 824 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขางานเคมีอุตสาหกรรมมากที่สุด จำ�นวน
314 คน (แผนภูมิที่ 25) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับอาชีวศึกษากำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางาน
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากที่สุดคือ วิทยาลัยเทคนิคระยอง ปรากฏตาม
ตารางที่ 16
แผนภูมิที่ 25 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน
เคมีอุตสาหกรรม
ปิโตรเคมี

115

เทคนิคการจัดการพลังงาน

72

เทคโนโลยีปิโตรเลียม
เทคนิคการควบคุมการผลิตพลังงาน

7

ตารางที่ 16 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ที่มจี ำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
มากที่สุด 5 อันดับแรก
314

1

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

311

2
3
4

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุต

5

วิทยาลัยการอาชีพฝาง
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ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชือ้ เพลิงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่กำ�ลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 พบว่า มีจำ�นวนรวม 19,445 คน โดยส่วนใหญ่กำ�ลังศึกษา
ในสาขาวิชาเคมี จำ�นวน 9,928 คน (แผนภูมิที่ 26) โดยสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกำ�ลังศึกษา
ในปี 2562 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ปรากฏตามตารางที่ 17
แผนภูมิที่ 26 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด
5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

9,928

เคมี

ตารางที่ 17 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพมากที่สุด
5 อันดับแรก

1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เคมีอุตสาหกรรม

627

ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์

470

2
3
4

วิศวกรรมพลังงาน

427

5

วิศวกรรมเคมี

3,958

4) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั มีจ�ำ นวนรวม 17,441 คน
โดยมีผู้กำ�ลังศึกษาระดับ ปวช. มีจำ�นวน 10,615 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 6,826 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขา
งานคอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ตมากที่สุด จำ�นวน 7,498 คน (แผนภูมทิ ี่ 27) สถาบันการศึกษาที่มีนกั ศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจทิ ลั มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
ปรากฏตามตารางที่ 18
แผนภูมิที่ 27 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน

7,498

คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต

3,981

เทคนิคคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย

786

แอนิเมชั่น

598

การถ่ายภาพและวีดีทัศน์
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ตารางที่ 18 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มี
จำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก

1

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

2
3
4

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

5

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
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ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ผู้ที่ก�ำ ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 พบว่า มีจ�ำ นวนรวม 37,869 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มากที่สดุ จำ�นวน 9,096 คน (แผนภูมทิ ี่ 28) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับปริญญาตรีก�ำ ลังศึกษาในปี 2562
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยรังสิต ปรากฏตามตารางที่ 19
แผนภูมิที่ 28 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล
ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

9,096

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2,363

ภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

1,571

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

1,440

คณิตศาสตร์ประยุกต์

1,042

ตารางที่ 19 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมดิจิทัลมากที่สุด 5 อันดับแรก

1

มหาวิทยาลัยรังสิต

2
3
4

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

5) ผู้กำ�ลังศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ผูก้ �ำ ลังศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ มีจ�ำ นวนรวม 3,834 คน
โดยมีผู้ก�ำ ลังศึกษาระดับ ปวช. มีจ�ำ นวน 2,018 คน (แผนภูมิที่ 29) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับอาชีวศึกษา
กำ�ลังศึกษาในปี 2562 ในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากที่สุด คือ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
ปรากฏตามตารางที่ 20
แผนภูมิที่ 29 สาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
ที่มีผู้กำ�ลังศึกษามากที่สุด 5 อันดับแรกในระดับอาชีวศึกษา
หน่วย : คน

1,998

แมคคาทรอนิกส์

1,561

แมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
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เทคโนโลยีการวัดและควบคุม
ซ่อมบำ�รุงเครื่องจักรกล

34

ตารางที่ 20 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากที่สุด 5 อันดับแรก

1

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

2
3
4

วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคลำ�ปาง

5

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

หมายเหตุ : ในปี 2562 สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเปิดสอนในสาขางานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จำ�นวน 4 สาขางาน
ข้อมูลผูส้ �ำ เร็จการศึกษา ปี 2561 และประมาณการผูเ้ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน ปี 2563 - ปี 2564

22

ผู้กำ�ลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เมื่อพิจารณาเฉพาะ
ผูท้ ี่ก�ำ ลังศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ถึงชัน้ ปีที่ 4 พบว่า มีจ�ำ นวนรวม 4,900 คน โดยกำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
มากทีส่ ดุ จำ�นวน 2,334 คน (แผนภูมทิ ี่ 30) โดยสถาบันการศึกษาที่มนี กั ศึกษาระดับปริญญาตรีก�ำ ลังศึกษาในปี 2562
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์มากที่สดุ คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปรากฏตาม
ตารางที่ 21
แผนภูมิที่ 30 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์
ที่มผี กู้ �ำ ลังศึกษามากที่สดุ 5 อันดับแรกในระดับปริญญาตรี
หน่วย : คน

2,334

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
วิศวกรรมหุน่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ

379

ตารางที่ 21 สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่มีจำ�นวนผู้กำ�ลังศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์มากที่สุด 5 อันดับแรก
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3

การออกแบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
และการจัดการ

298

วิศวกรรมควบคุมและเครือ่ งมือวัด

294

4

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิศวกรรมอัตโนมัติ

283

5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3.3 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 และปี 2564
   จากการประมาณการคาดว่าในปี 2563 ผู้สำ�เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จำ�นวน 145,651 คน โดยเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน 20,689 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 124,962 คน สำ�หรับระดับ
ปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 177,467 คน เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มที่สำ�เร็จการศึกษาในสาขา
วิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 44,707 คน
โดยเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน 7,545 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 37,162 คน ส่วนใหญ่จะเข้าสู่ต ลาดแรงงาน
ในกลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ส่วนระดับปริญญาตรี คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย จำ�นวน 43,818 คน โดยคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve มากที่สุด
   ประมาณการผูเ้ ข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2564 คาดว่าผู้ส�ำ เร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน
จำ�นวน 146,217 คน โดยเป็นระดับ ปวช. จำ�นวน 20,173 คน ระดับ ปวส. จำ�นวน 126,044 คน สำ�หรับระดับปริญญาตรี
คาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน จำ�นวน 197,776 คน เมื่อพิจ ารณาเฉพาะกลุ่มที่สำ�เร็จการศึก ษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย คาดว่าจะมีผเู้ ข้าสูต่ ลาดแรงงานในระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 44,576 คน โดยเป็น
ระดับ ปวช. จำ�นวน 6,306 คน และระดับ ปวส. จำ�นวน 38,207 คน โดยส่วนใหญ่จะเข้าสู่ต ลาดแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรม First S-curve ส่วนระดับปริญญาตรีคาดว่าจะมีผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
จำ�นวน 47,339 คน โดยคาดว่าจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในกลุ่มอุตสาหกรรม New S-curve มากที่สุด ปรากฏตาม
ตารางที่ 22

23
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ตารางที่ 22 ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2563 และปี 2564 จำ�แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมและระดับ
การศึกษา

กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลรวมทั้งหมด

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2563
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
20,689 124,962
177,467

ประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน
ปี 2564
ปวช.
ปวส.
ปริญญาตรี
20,173 126,044
197,776

รวมอุตสาหกรรมเป้าหมาย

7,545

37,162

43,818

7,356

38,270

47,339

First S-curve

7,135

30,636

17,066

6,956

30,957

18,160

New S-curve

410

6,526

26,752

400

7,313

29,179

13,144

87,800

133,649

12,817

87,774

150,437

อุตสาหกรรมอื่นๆ
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