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ค ำน ำ 

เอกสารเรื่อง  “กำรศึกษำขีดควำมสำมำรถผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำกับควำมต้องกำร
ก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตลำดแรงงำนท่ีเกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว โดยวิเครำะห์กลุ่มสำขำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISCED 2013” ฉบับนี ้เป็นเอกสารเสนอผลงาน
ในต าแหน่งผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (นักวิชาการศึกษาเช่ียวชาญ) ต าแหน่งเลขที่ 13 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเดิม) โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งดังกล่าว คือ ให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ความเห็น 
และข้อเสนอแนะ แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในเรื่อง (1) การจัดท าข้อเสนอ นโยบาย แผนแม่บท และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (2) กำรก ำหนดทิศทำงและกรอบแนวทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรอุดมศึกษำ (3) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี (4) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศ ในหลักการ แนวคิด เทคนิค และวิธีการ  

ผู้จัดท าผลงานได้ด าเนินการน ารายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
คือ “ระบบเว็บแอปพลิเคชันในการค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล ISCED 2013 เช่ือมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC”  มาท าการศึกษา วิเคราะห์ 
อย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสารผลการศึกษาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้จัดท าผลงานที่มีต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในการก าหนดทิศทางและกรอบแนวทาง 
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 

รายละเอียดความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ส าหรับใช้ก าหนดทิศทางและกรอบแนวทาง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ดังปรากฏในเอกสารฉบับนี้แล้ว 

 
 
 
 
 
 

พุทธชาด วัฒนวิมลกร 
ธันวาคม พ.ศ. 2562 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

การด าเนินการ “ศึกษำขีดควำมสำมำรถผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำกับควำมต้องกำร
ก ำลังคนเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตลำดแรงงำนท่ีเกิดขึ้นอย่ำง
รวดเร็ว โดยวิเครำะห์กลุ่มสำขำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISCED 2013” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาอุปทาน (Supply) ก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทยสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์การบริหารและด าเนินงานภารกิจด้านการอุดมศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กฎหมายก าหนด  (2) เพื่อวัด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูลก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทย ในสาขาวิชาและกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้องรองรับความต้องการก าลังคนในเขต
พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) และ (3) เพื่อจัดท า
รายงานสารสนเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยจัดแบ่งกลุ่มสาขาตามเกณฑ์
มาตรฐานสากลฉบับปัจจุบันที่ UNESCO ก าหนด คือ ISCED 2013 ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และ
อ้างอิง 

การด าเนินการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่อยู่

ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้รายงานข้อมูล

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากการประมวลผลของ “ระบบเว็บแอปพลิเคชัน

ในการค้นหาและออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013 

เช่ือมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่  EEC” รายงานผลการศึกษาฉบับนี้เผยแพร่ในรูปเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส ์ในเว็บไซต์กระทรวงการอดุมศึกษา www.mhesi.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลประชาสัมพันธ์ => สื่อ

เผยแพร่ => เอกสารสิ่งพิมพ์ เรื่อง “ศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความ

ต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดข้ึน

อย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” หรือสามารถดาวน์โหลด

เอกสารจาก QR Code ท้ายเอกสารบทสรุปส าหรับผู้บริหารฉบับนี้ ผลการศึกษาสรุปได ้ดังนี้  

1. ผลกำรศึกษำกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภำรกิจของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

1.1 จ ำนวนสถำบันและก ำลังกำรผลิตก ำลังคนภำยใต้แต่ละกลุ่มสถำบัน 
ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเท่ากับปีการศึกษา 2558  คือ 156 แห่ง   

แต่ได้น าสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปจัดกลุ่มไว้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ท าให้การจัดกลุ่มสถาบันคงเหลือ  
8 กลุ่ม และมีการเปลี่ยนแปลงจ านวนสถาบันภายใต้กลุ่มสถาบัน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ   
มีสถาบันเพิ่มข้ึน 6 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถาบันลดลง 2 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มีสถาบัน
ลดลง 1 แห่ง  และกลุ่มสถาบันเอกชน มีสถาบันลดลง 1 แห่ง ส่งผลต่อก าลังการผลิตนักศึกษาแต่ละกลุ่ม
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สถาบัน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีก าลังการผลิตมากเป็นอันดับหนึ่ง  549,599 คน (ร้อยละ 30.94 ) 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีก าลัดการผลิตลดลงเป็นอันดับสอง  464,218 คน (ร้อยละ 26.13) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชนมีก าลังการผลิตเป็นอันดับสาม 234,752 คน (ร้อยละ 13.21) ส่งผลให้กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐไม่จ ากัดรับมีอันดับการผลิตลดลงเป็นอันดับสี่ 214,980 (ร้อยละ 12.10)  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลมีก าลังการผลติอันดับหา้ 145,937 (ร้อยละ 8.22) และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีก าลังการผลิตเป็น
อันดับหก 114,691 คน (ร้อยละ 6.46) กลุ่มสถาบันเอกชนมีก าลังการผลิตเป็นอันดับเจ็ด 28,350 คน (ร้อยละ  
1.60)  และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 23,879 คน (ร้อยละ 1.34) 

1.2 กำรผลิตก ำลังคนด้ำนวิทยำศำสตร์ 
    ผลการศึกษาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาจ าแนก 2 กลุ่มสาขา ระหว่างกลุ่มสาขาด้าน

วิทยาศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 พบว่า  เป็นสัดส่วนนักศึกษารวม 
ร้อยละ  31.95  : 68.05 เป็นสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 31.57 : 68.43   โดยกลุ่มสถาบันที่มีสัดส่วน
ร้อยละการผลิตนักศึกษารวมด้านวิทยาศาสตร์สูงที่สุด คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ และเป็นกลุ่มสถาบัน
เดียวที่มีก าลังการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สัดส่วนร้อยละ 
50.43 : 49.57) รองลงมาคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (สัดส่วนร้อยละ 43.68 : 56.32) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ (สัดส่วนร้อยละ 38.84 : 61.16) กลุ่มวิทยาลัยเอกชน (สัดส่วนร้อยละ 24.03 : 75.97) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สัดส่วนร้อยละ 23.09 : 76.91) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (สัดส่วนร้อยละ 22.46 : 
77.54)  กลุ่มสถาบันเอกชน (สัดส่วนร้อยละ 14.85 : 85.15) และกลุ่มมหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ (สัดส่วน 
ร้อยละ 5.72: 94.28) 

1.3 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนตำมกลุ่มสำขำตำมเกณฑ์ ISCED 2013 
การผลิตก าลังคนกลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง (Board Fields) 11 กลุ่มสาขา พบว่า มีสัดส่วน

ก าลังการผลิตในแต่ละกลุ่มสาขาเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยผลิต
นักศึกษาในกลุ่มสาขาด้านการบริหารธุรกิจและกฎหมายมากที่สุด เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 31.6120  
ดังตาราง 5 - 4 ส่วนรายละเอียดรายงานการผลิตก าลังคนแบ่งกลุ่มสาขาย่อยในระดับภาพแคบ (Narrow 
Field) 32 กลุ่มสาขา และในระดับรายละเอียด (Detail Field) 100 กลุ่มสาขา ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับเต็ม 

  
       ตำรำง 5-4   

ISCED 2013 11 กลุ่ม 
ร้อยละ น.ศ.รวม ร้อยละ น.ศ.เข้ำใหม่ 

ปี 2561 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2558 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 1,776,406 2,076,126 441,490 567,071 
การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 31.61 

45.56 
33.28 

46.31 
สังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และ สารสนเทศ 9.61 9.59 
ศิลปะและมนุษย์ 12.43 9.49 12.74 9.97 
วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 12.85 10.88 12.85 11.46 
การศึกษา 9.54 10.75 8.02 8.52 
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ISCED 2013 11 กลุ่ม 
ร้อยละ น.ศ.รวม ร้อยละ น.ศ.เข้ำใหม่ 

ปี 2561 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2558 

สุขภาพและสวัสดิการ 7.55 5.55 6.97 4.92 
งานบริการ 4.85 5.05 4.84 5.54 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.84 

8.34 
4.80 

7.95 
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 4.53 4.45 
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 2.68 3.00 2.46 3.18 
โปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 0.005 0.24 0.01 0.17 

หมำยเหตุ  ปีการศึกษา 2558 มีร้อยละนักศึกษารวม และนักศึกษาเข้าใหม่ในกลุ่มสาขาด้านอ่ืนๆ หรือที่ไม่ได้ระบุไว้   

 จ านวนร้อยละ 0.5  และ 1.98 ตามล าดับ 
 
1.4 กำรประมำณกำรจ ำนวนนักศึกษำคำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ ระหว่ำงปี 2561 – 2564  

การประมาณการจ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เป็นการประมาณการใน 6 ระดับ
การศึกษา  คือ ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา  ปริญญาตรี ปริญญาโท  และปริญญาเอก ดังตาราง 5-6   
ส่วนประมาณการรายกลุ่มสาขาทั้งระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม ระดับภาพแคบ 30 กลุ่ม และระดับรายละเอียด 
100 กลุ่ม ปรากฏในเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม 
ตำรำง 5-6  

ระดับกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำที่คำดว่ำส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ (คน) 

เฉลี่ย 2561 2562 2563 2564 
ปวช. 344 291 299 422 - 
ปวส. 1,972 1,958 1,986 - - 
อนุปริญญา 3,046 3,032 2,639 3,466 - 
ปริญญาตรี 247,999 298,956 251,188 221,545 220,309 
ปริญญาโท 12,020 13,803 10,237 - - 
ปริญญาเอก 417 451 384 - - 

 
2. ผลกำรศึกษำกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรก ำลังคน  

10 กลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำยในพ้ืนท่ี EEC 
 2.1 ผลกำรประเมินกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในปีกำรศึกษำ 2561 พบว่า มีก าลังการผลิต
นักศึกษารวมทั้ง 6 ระดับการศึกษา จ านวน 609,084  คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 จากจ านวนนักศึกษารวมที่
อยู่ระหว่างการผลิตทั้งหมด  แต่หากพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า บางสาขามีการผลิตเกินความ
ต้องการ ในขณะที่บางสาขายังขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมาก ดังตาราง 5-7 ส่วนก าลังการผลิตของแต่ละกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา ปรากฏในเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม 
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ตำรำง 5-7  

กลุ่มอตุสำหกรรม 
รวม ระดับกำรศกึษำ 

จ ำนวน ร้อยละ ปวช. ปวส. อน ุ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม นศ.รวม 609,084 34.28 1,768 5,686 2,227 565,019 25,462 8,922 

รวม นศ.เข้ำใหม ่ 146,868 33.27 845 2,563 874 134,911 6,459 1,295 

1. ยำนยนต์แห่งอนำคต           
- น.ศ.รวม 87,962  4.95  580 1,843  80,556 3,615 1,368 
- น.ศ.เข้าใหม่ 22,669  5.13  274 791  20,585 841 178 

2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ          
- น.ศ.รวม 60,462 3.40 290 501  55,645 2,841 1,185 
- น.ศ.เข้าใหม่ 14,955  3.39  142 249  13,825 592 147 

3. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ          
- น.ศ.รวม 18,922 1.07  71  17,523 946 382 
- น.ศ.เข้าใหม่ 4,112  0.93   40  3,783 220 69 

4. แปรรูปอำหำร          
- น.ศ.รวม 50,112 2.82  199 141 44,763 3,590 1,419 
- น.ศ.เข้าใหม่ 11,479  2.60   85 46 10,246 938 164 

5. ท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดี ท่องเที่ยวเชิงสุขภำพฯ         
- น.ศ.รวม 158,219 8.91  1,625 318 151,580 3,988 708 
- น.ศ.เข้าใหม่ 37,528  8.50   669 78 35,565 1,168 126 

6. หุ่นยนต์         
- น.ศ.รวม 30,871 1.74 41 157  29,058 1,277 338 
- น.ศ.เข้าใหม่ 7,373  1.67  21 77  6,933 300 43 

7. กำรบินโลจิสติกส์         
- น.ศ.รวม 17,454 0.98 544 500  16,199 199 12 
- น.ศ.เข้าใหม่ 4,755  1.08  264 211  4,239 37 4 

8. กำรแพทย์ครบวงจร         
- น.ศ.รวม 99,100 5.58  149 106 90,513 5,484 2,848 
- น.ศ.เข้าใหม่ 22,595  5.12   149 34 20,548 1,417 447 

9. เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ         
- น.ศ.รวม 32 0.002    32   
- น.ศ.เข้าใหม่ 32  0.01     32   

10. ดิจิทัล         
- น.ศ.รวม 85,950 4.84 313 641 1,662 79,150 3,522 662 
- น.ศ.เข้าใหม่ 21,370  4.84  144 292 716 19,155 946 117 

 

  2.2  เปรียบเทียบก ำลังกำรผลิตในสำขำวิชำท่ีสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
ในพ้ืนท่ี EEC   

ผลการศึกษาการผลิตก าลังคน (Supply) จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาที่ป้อน 
เข้าสู่ตลาดแรงงานเฉลี่ยในแต่ละปี ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 เปรียบเทียบกับความต้องการก าลังคน 
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(Demand) ของอุตสาหกรรมเปา้หมายในพืน้ที่ EEC ระหว่างป ีพ.ศ. 2562 – 2566  ดังตาราง 5-8  ส่วนข้อมูล
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษารายสาขาวิชาของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ปรากฏในเอกสารการศึกษาฉบับเต็ม 

 
ตำรำง 5-8  

กลุ่มอตุสำหกรรม 

ระดับอำชีวศึกษำ ปริญญำตรี ปริญญำโท-เอก 
ผู้ส ำเร็จ กศ.
เฉลี่ยต่อปี 

(2561- 2563)  

ควำมต้องกำร
ก ำลังคน 

(2562 – 2566) 

ผู้ส ำเร็จ กศ.
เฉลี่ยตอ่ปี 

(2561 – 2564) 

ควำมตอ้งกำร
ก ำลังคน 

(2562 – 2566) 

ผู้ส ำเร็จ กศ.
เฉลี่ยต่อปี 

(2561 – 2562) 

ควำมต้องกำร
ก ำลังคน 

(2562 – 2566) 

รวมจ ำนวนทั้งสิน้ 2,118 226,945 88,633 199,662 2,864 8,185 

ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  

492 15,179   24,461  1,741        478 - 

การบิน และโลจิสติกส์  275 67,653 2,592  73,093          21  - 

ดิจิทัล  307 49,156    10,683  67,066        340  - 

การแพทย์ครบวงจร  -  5,080 13,280  5,302        604  1,030 
ยานยนต์แห่งอนาคต  683 44,492   12,411  9,155       406 91 
หุ่นยนต์  57 21,885     6,576  14,277       143  1,364 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  229 23,500    8,541  29,028     314  5,700 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  24 N/A        2,712  N/A   120  N/A   
แปรรูปอาหาร  51 N/A        7,359  N/A         438  N/A   

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  0 N/A         18  N/A  - N/A   
 

ที่มำ : ข้อมูลประมาณการความต้องการก าลังแรงงานทักษะ จากการศึกษาของ EEC HDC ณ 15 มีนาคม 2562 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศทางการจัดการศึกษาที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งการวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนอุดมศึกษา ดังนั้น ภายใต้ภารกิจด้านการอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ เสนอผลงานมี ข้อเสนอแนะต่อส านักงานปลัดกระทรวง และ
สถาบันอุดมศึกษา ในการน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้

1. การประเมินแผนการผลิตก าลังคน  รวมทั้งทบทวนเป้าหมายแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง
กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ 

2. การก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผลผลิต (Demand side) เพื่อจัดท าเป็นแผนการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งผลิตก าลังคน
คุณภาพสูง (Brain Power)  ที่รองรับการท างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังเป็นข้อมูลที่ใช้
ประโยชน์ในการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง (Dynamic) การพลิกผลันของ
เทคโนโลยี   (Disruptive Technology)  ความต้องการและการเคลื่อนย้ายของตลาดแรงงาน   
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3. เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดม ศึกษาในลักษณะ Demand Side 
Financing เพื่อเป็นกลไกในการก ากับคุณภาพและปริมาณการผลิตตามความเช่ียวชาญของกลุ่มสถาบัน   
ในการปรับบทบาทและพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ให้มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากลตาม
ศักยภาพของสถาบันแต่ละกลุ่ม 

4. การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
1) การพิจารณาปรับสมดุลเป้าหมายสัดส่วนจ านวนนักศึกษา โดยการเพิ่มเป้าหมายกลุ่มสาขา

ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และการลดเป้าหมายกลุ่มสาขาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสมกับศักยภาพก าลังการผลิต 

2) การพิจารณาปรับบทบาทของอุดมศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทุกช่วงวัย โดย
เพิ่มเป้าหมายจ านวนผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และ
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงเพิ่มในเป้าหมายแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

3) การก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดระดับกลุ่มสาขา และสาขาวิชา 
เพื่อบ่งช้ีทิศทางความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และรองรับสาขาวิชาที่เป็นความต้องการใน
อนาคต  

5. การบริหารจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
1) ในเชิงบริหารงานวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมกันทบทวนเนื้อหาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ 

ๆ ให้มีสหวิทยาการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ที่เพียงพอในการพัฒนานักศึกษารองรับความต้องการใน
การพัฒนาประเทศ   และสถาบันอุดมศึกษาสามารถรวมกลุ่มจัดการศึกษาในสาขาที่แต่ละแห่งมีความ
เช่ียวชาญ ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ และการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบรูณาการ กับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education :CWIE) 
จะมีความส าคัญในอนาคต 

2) ในเชิงบริหารจัดการศึกษา รัฐควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่น
และเอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาแก่ผู้อยู่ในวัยท างาน ให้มีสมรรถนะรองรับอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานของประเทศในสภาวะปัจจุบันและรองรับความต้องการในอนาคต และ
ภายใต้ข้อเสนอแนะนี้ หลักสูตรการศึกษากลุ่มวุฒิอื่นๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เป็นความต้องการ
เฉพาะจะมีความส าคัญในอนาคต 

3) ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าข้อเสนอแนะในการจัดตั้ง ยุบ เลิก ควบรวม การขยาย
หน่วยงานตามสาขาเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการศึกษาฉบับเต็ม    
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กิตติกรรมประกำศ 
 

ผลงานการศึกษาฉบับนี้ ส าเร็จข้ึนได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย ฝ่ายแรก คือ  
ฝ่ายนโยบายของหน่วยงาน ตั้งแต่เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองเลขาธิการคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และรวมทั้งผู้อ านวยการส านักอ านวยการ ที่มีทิศทางเชิงนโยบายที่ชัดเจนและให้ความส าคัญ
ด้านสารสนเทศอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการผลิตก าลังคนอุดมศึกษา ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  

ถัดมาคือฝ่ายที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นบุคคลจากภายนอกองค์กร ได้ให้ค าปรึกษา
และวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมกับการศึกษาวิจัยที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย นางสาววรรณี  สิงห์โตนาท อดีตผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  นายธัญพล  ษณะนาคินทร์ จาก IT Consultant & 
Trainging ตลอดจนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันอุดมศึกษาบางท่าน ที่ได้เข้ามาร่วมประชุม 
ให้ความเห็น ข้อแนะน า พร้อมทั้งการวิพากษ์ วิจารณ์ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็น
อย่างสูง  

ฝ่ายสนับสนุนด้านข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง คือ ทีมงานศูนย์สารสนเทศอุดมศึกษา ส านักอ านวยการ 
และฝ่ายช่วยตรวจสอบข้อมูลตัวเลข ตัวอักษร จัดรูปเล่ม ประกอบด้วย นางสาววัลยา ธ ารงลักษณ์รัตน์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางสาวครองสิน  มิตะทัง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ จากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
เป็นอย่างสูง 

สุดท้าย เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับวิชาการด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
ด้านสาขาวิชา กลุ่มสาขาตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาการศึกษา ISCED ตลอดจนประเด็นนโยบายด้านการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีบุคคลหลายฝ่ายได้ให้ความรู้และค าปรึกษา 
รวมทั้งบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการจัดท าผลงาน ผู้ศึกษาจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
 
 

                                                                                             พุทธชาด  วัฒนวิมลกร 
                                                                                               ธันวาคม 2562 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค าน า ก – 1 
บทสรุปส าหรบัผูบ้รหิาร ก – 2 
กิตติกรรมประกาศ ก – 8 
สารบัญ ก – 9 
สารบัญภาพ ก – 11  
สารบัญตาราง ก – 14  
บทท่ี 1 บทน ำ 1 – 1 
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 – 1  
 1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา  1 – 3 
 1.3 กรอบแนวคิดการศึกษา 1 – 4 
 1.4 ขอบเขตการศึกษา 1 – 4 
 1.5 ข้อจ ากัดการศึกษาวิจัย 1 – 5  
 1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 1 – 6  
 1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 1 – 7 
บทท่ี 2 วรรณกรรมและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 2 – 1 
 2.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 2 – 1  
 2.2 พระราชบญัญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558 2 – 3 
 2.3 นโยบาย แผน และทิศทางที่มีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ

นโยบายการบรหิาร ประเทศทีส่ าคัญและเกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาเพื่อผลิต
และพัฒนาก าลงัคน 

2 – 3 

 2.4 กรอบเกณฑ์การจัดแบง่กลุ่มสาขาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล” 
(International Standard Classification of Education: ISCED) 

2 – 7 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  2 - 32 
บทท่ี 3 วิธีกำรด ำเนินกำร 3 – 1 

 3.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3 – 1 
 3.2 การก าหนดปญัหาหรอืค าถามของการวิจัย 3 – 1 
 3.3 ระเบียบวิธีการวิจัย 3 – 2 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 3 – 5  
 3.5 การรายงานผลการศึกษา 3 – 5 
 3.6 การเผยแพรผ่ลการศึกษาวิจัย 3 – 5 
 3.7 แผนการด าเนินงาน 3 – 6 
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สำรบัญ (ตอ่) 
 หน้ำ 
บทท่ี 4 ผลกำรด ำเนินงำน 4 – 1 
 4.1  รายงานผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม 4 – 1  

 4.2  ผลการศึกษาและรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศกึษาใน
สาขาวิชาตามเกณฑ์ ISCED 2013 (International Standard Classification of 
Education 2013) 

4 – 4   

 4.2.1 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษารวมและเข้าใหม ่11 กลุ่มสาขา 4 – 4 

 4.2.2 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษารวม 11 กลุม่สาขา ของ
สถาบันอุดมศึกษาแตล่ะกลุ่ม 

4 – 7 

 4.2.3 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษาเข้าใหม่ 11 กลุม่สาขา ของ
สถาบันอุดมศึกษาแตล่ะประเภท 

4 – 10 

 4.2.4 กลุ่มสาขาระดับแคบ : นักศึกษารวมและเข้าใหม่ 32 กลุ่มสาขา  4 – 12 

 4.2.5 กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด : นักศึกษารวมและเข้าใหม่ 100 กลุ่มสาขา  4 – 17 

 4.2.6 สาขาวิชาภายใต้กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด : การผลติและพัฒนาก าลงัคน
แต่ละสาขาวิชาภายใต้แต่ละกลุ่มสาขา  

4 – 21 

 4.2.7 การประมาณการจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่างๆ  7 – 37 

 4.3  ผลการศึกษาและรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่คาดว่า
สอดคล้องรองรับความต้องการก าลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 

4 – 64 

 4.3.1 ก าลังการผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องรองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ EEC 

4 – 65 

 4.3.2 การประมาณการจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่
สอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC 

4 – 84 

บทท่ี 5 สรุปผลกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 5 – 1 
 5.1  รายงานสารสนเทศการผลิตและพฒันาก าลงัคนเพื่อตอบโจทย์ภารกจิของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5 – 1 

 5.2  รายงานสารสนเทศการผลิตและพฒันาก าลงัคนอุดมศกึษาที่สอดคล้องรองรับ 10 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 

5 – 12 

 5.3 ข้อเสนอแนะ 5 – 15 
บรรณำนุกรม  6 – 1 
ภำคผนวก   
 1. เอกสารการเผยแพรผ่ลการศึกษาวิจัย 7 – 1  
 2. ตารางภาคผนวก (แยกเล่ม) 7 – 4 
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สำรบัญภำพ 

 หน้ำ 
รูปภาพที ่   
1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและการรายงานสารสนเทศ 1 – 4  

2-1 รูปแบบการจ าแนกประเภทการศึกษาออกเป็นกลุ่มสาขา 2 – 8  

แผนภาพที ่  
4-1      จ านวนนักศึกษารวมและนกัศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกกลุ่ม

สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง 
4 – 6 

4-2 จ านวนนักศึกษารวมสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

4 – 9 

4-3 จ านวนนักศึกษาเข้าใหมส่าขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกกลุม่สาขาตามเกณฑ์  
ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง และประเภทสถาบันอุดมศึกษา 

4 – 12 

4-4   จ านวนนกัศึกษารวมสาขาวิชาต่างๆ ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์ ISCED 2013  
ระดบัภาพแคบ 

4 – 14 

4-5 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์ ISCED 2013  
ระดับภาพแคบ  

4 – 16 

4-6   จ านวนนกัศึกษารวมสาขาวิชาต่างๆ ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์ ISCED 2013  
ระดบัรายละเอยีด 

4 – 18 

4-7 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์ ISCED 2013  
ระดับรายละเอียด  

4 – 20 

4-8 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 – 2563 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  

4 – 39 

4-9 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 
2561 – 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  

4 – 41 

4-10 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

4 – 43 

4-11 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 – 2564 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

4 – 46 

4-12 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 – 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

4 – 50 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

ก-12 
 

 สำรบัญภำพ (ต่อ)  

  หน้ำ 

4-13 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2561 – 2564 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

4 – 58 

4-14  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนตร์แห่งอนำคต 

4 – 67 

4-15 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

4 – 69 

4-16 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 

4 – 71 

4-17 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร 

4 – 73 

4-18 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 

4 – 75 

4-19 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 

4 – 77 

4-20 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ 

4 – 79 

4-21 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 

4 – 81 

4-22 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
กลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล 

4 – 83 

4-23 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                    
กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์แห่งอนำคต 

4 - 85 

4-24 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                    
กลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

4 – 86 

4-25 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มกำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ 

4 – 87 

4-26 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำร 

4 – 88 

4-27 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มอุตสำหกรรมท่องเท่ียวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเท่ียวเชิงสุขภำพ 

4 – 89 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

ก-13 
 

 สำรบัญภำพ (ต่อ)  

  หน้ำ 

4-28 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มอุตสำหกรรมหุ่นยนต์ 

4 – 90 

4-29 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ 

4 – 91 

4-30 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                             
กลุ่มอุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร 

4 – 92 

4-31 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                                              
กลุ่มอุตสำหกรรมดิจิทัล 

4 – 93 

 

 

 

 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

ก-14 
 

สำรบัญตำรำง 

  หน้ำ 
ตารางที ่   
2-1 รายการจัดแบ่งกลุม่ประเภทการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ปี 2013 

(International Standard Classification of Education 2013 : ISCED 
2013) 

2 – 9  

2-2 ร้อยละจ านวนนักศึกษารวม แบง่ตามกลุ่มสาขาเกณฑ์ ISCED 97 ระดับภาพกว้าง 
9 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างปกีารศึกษา 2558 กับช่วง 5 ปีการศึกษาทีผ่่านมา 
(2553-2557) 

2 – 32 

2-3 ร้อยละจ านวนนักศึกษารวม แบง่ตามกลุ่มสาขาเกณฑ์ ISCED 97 ระดับภาพแคบ 
25 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 กับช่วง 5 ปีการศึกษาทีผ่่านมา 
(2553-2557) 

2 – 33 

2-4 ร้อยละจ านวนนักศึกษารวม แบง่ตามกลุ่มสาขาเกณฑ์ ISCED 97 ระดับ
รายละเอียด 90 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2558 กับช่วง 5 ปี
การศึกษาทีผ่่านมา (2553-2557) 

2 – 34  

3-1 การออกแบบการศึกษาวิจัย 3 – 4  
3-2 แผนและช่วงเวลาการด าเนินงานการศึกษาวิจัย 3 – 7 
4-1 เปรียบเทียบรายการข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างปี 2558 

และ 2561 
4 – 2 

4-2 จ านวนนักศึกษารวมและนกัศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตรแ์ละสงัคมศาสาตร์
มนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอดุมศึกษา 

4 – 3 

4-3 จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาที่ผลิตนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมาก 5 
ล าดับแรกของแต่ละกลุ่มสาขา จ าแนกตามกลุม่สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

4 – 21 

4-4 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา 2561 – 2564 จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  

4 – 38 

4-5 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2561 และ 
2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม 

  4 – 51  

4-6 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุม่สาขาการ
บรหิารธุรกิจ และกฎหมาย ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตาม
เกณฑ์ ISCED 2013 ระดับรายละเอียด 7 กลุ่มสาขาย่อย 

  4 – 51  

4-7 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนก
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 15 กลุ่มสาขาย่อย 

 4 – 52 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

ก-15 
 

สำรบัญตำรำง (ต่อ) 

  หน้ำ 
4-8 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา

สังคมศาสตร์, วารสารศาสตร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
จ าแนกกลุม่สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 7 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 53 

4-9 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 
2013 ในระดับรายละเอียด 4 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 53  

4-10 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
สุขภาพและสวัสดิการ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตาม
เกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 10 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 54 

4-11 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
จ าแนกกลุม่สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 9 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 54  

4-12 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขาศิลปะ
และมนุษย์ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 
2013 ในระดับรายละเอียด 10 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 55 

4-13 จ านวนนักศกึษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปกีารศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่ม
สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 4 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 56 

4-14 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขา
เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 และ 
2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 7 กลุม่
สาขาย่อย 

4 – 56 

4-15 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุม่สาขางาน
บริการ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 
ในระดับรายละเอียด 6 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 57 

4-16 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2561 และ 
2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม 

4 – 58 

4-17 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
บรหิารธุรกิจและกฎหมาย ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตาม
เกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขาย่อย 
 

4 – 59 
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4-18 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขาศิลปะ

และมนุษย์ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 
2013 ในระดับรายละเอียด 8 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 60 

4-19 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
สุขภาพและสวัสดิการ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 9 กลุ่มสาขาย่อย 

4 - 60 

4-20 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 
จ าแนกกลุม่สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 8 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 61 

4-21 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนก
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 11 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 61 

4-22 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 
2013 ในระดับรายละเอียด 2 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 62 

4-23 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์, วารสารศาสต์และสารสนเทศ ปกีารศึกษา 2561 และ 2562 
จ าแนกกลุม่สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 63 

4-24 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขางาน
บริการ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 
ในระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 63 

4-25 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษา เฉพาะกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปกีารศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่ม
สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 3 กลุ่มสาขาย่อย 

4 – 64 

5-1 เปรียบเทียบก าลังการผลิตของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 
และ 2558 

5 – 2 

5-2 เปรียบเทียบการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2561  
และ 2558 

5 – 4 

5-3 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบการแบง่กลุ่มสาขาในระดับภาพกว้างตามเกณฑ์    
ISCED 1997 กับเกณฑ์ ISCED 2013 

5 - 6 
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5-4 จ านวนก าลังการผลิตนักศึกษา แบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ ์ISCED 2013 
ระดับภาพกว้าง เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2558  

5 - 6 

5-5 ร้อยละจ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ แบ่งกลุม่สาขาวิชาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ระดับภาพแคบที่มจี านวนนักศึกษามาก 10 อันดับแรก 
เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2558 

5 - 7 

5-6 จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแต่ละระดบัการศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 - 2564 

5 - 9 

5-7 จ านวนก าลังการผลิตนกัศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาขาวิชาที่สอดคล้อง
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC 

5 - 12 

5-8 เปรียบเทียบประมาณการก าลังการผลิตที่ป้อนสู่ตลาดแรงงานระหว่างปีการศึกษา 
2561 – 2564 กับความต้องการแรงงานทักษะในพื้นที่ EEC 

5 – 14 

ตารางภาคผนวก 

4-1 จ านวนและรายช่ือสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 จัดแบ่งตามกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 

7 - 4 

4-2 จ านวนนักศึกษารวมและนกัศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2561 จ าแนกกลุ่มสาขา
ตามเกณฑ์ ISCED 2013 

7 - 6 

4-3 จ านวนนักศึกษารวมที่อยูร่ะหว่างกระบวนการผลิต ปีการศึกษา 2561 จ าแนก
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 และระดับการศึกษา 

7 - 55 

4-4 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 
2013 และระดับการศึกษา 

7 - 107 

4-5 จ านวนนักศึกษา ปวช. ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2561-2563 7 - 111 
4-6 จ านวนนักศึกษา ปวส. ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 7 - 114 
4-7 จ านวนนักศึกษา อนุปริญญา ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ปกีารศึกษา  

2561-2563 
7 - 118 

4-8 จ านวนนักศึกษา ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา  
2561-2564 

7 - 122 

4-9 จ านวนนักศึกษา ปริญญาโท ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา  
2561-2562 

7 - 126 
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4-10 จ านวนนักศึกษา ปริญญาเอก ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา  
2561-2562 

7 - 130 

4-11 จ านวนนักศึกษารวมที่อยูร่ะหว่างกระบวนการผลิต ปีการศึกษา 2561  
จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม กลุม่สถาบันและระดับการศึกษา 

7 - 134 

4-12 จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปกีารศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุม่อุตสาหกรรม  
กลุ่มสถาบัน และระดับการศึกษา 

7 - 136 

4-13 จ านวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.  ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา  
ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

7 - 138 

4-14 จ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญาที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา  
2561 – 2563  จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

7 - 139 

4-15 จ านวนนักศกึษาระดับปรญิญาตรีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา  
2561 – 2564  จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม 

7 - 140 

4-16 จ านวนนักศึกษาระดับ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา 7 - 153 
4-17 การเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่สอดคล้องรองรบั 

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย มากกว่า 1 กลุ่ม  

7 - 160 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปรัชญาหลักของการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ การพัฒนาคนให้เป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์ ในขณะที่

มีประเด็นข้อสงสัยต่อภาคการอุดมศึกษาไทยว่า หลักสูตรในมหาวิทยาลัยหลายหลักสูตรปรับตัวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน งานวิจัยไม่เช่ือมต่อกับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ บริการ ส่งผลให้บัณฑิตที่จบ
มาไม่ตอบโจทย์การท างานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพของตลาดแรงงานและ
เศรษฐกิจของไทยในอนาคต นอกจากนี้ แนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตมหาวิทยาลัยไทยในศตวรรษที่ 21 
ได้แก่ การปฏิวัติทางเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มหาวิทยาลัยไทยจ าเป็นต้องปรับโมเดลการเรียนการสอนแบบใหม่ให้
สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่ เปลี่ยนไป เปิดสาขาวิชาให้ได้ตรงกับความต้อง การตลาดแรงงานที่
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม (ธราธร และประกาย, 2562) 

พัฒนาการทางเทคโนโลยีและกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป ได้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในอาชีพ (Jobs) 
ต่างๆ และหลายอาชีพที่มีอยู่ในปัจจุบนัก าลงัหมดความส าคัญ บางส่วนสูญหายไปแล้ว และมีบางส่วนที่คาดว่า
จะถูกลดขนาดลง ในขณะเดียวกันเริ่มมีอาชีพใหม่ๆ เกิดข้ึนมา จากการรวบรวมสถิติอย่างเป็นทางการของ
สหรัฐอเมริกาพบว่า อาชีพแรกที่ก าลังหดตัวหรือต าแหน่งงานลดลงอย่างน่าใจหาย อาทิ อาชีพผู้สื่อข่าว
หนังสือพิมพ์ (เนื่องจากหนังสือพิมพ์ได้ปิดตัวเองลงไปเป็นจ านวนมาก) พนักงานคิดเงินในร้านค้าปลีก 
(เนื่องจากเริ่มมีการใช้เครื่อง self-checkout มากข้ึน) เอเย่นต์การท่องเที่ยว (ปัจจุบันมีเว็บไซต์จ านวนมากที่
ท าหน้าที่ทดแทนได้) นักบิน (ปัจจุบันมีการใช้โหมด auto-pilot กันมากขึน้ และ Artificial Intelligence (AI) 
ก็จะลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้) พนักงานธนาคาร (เนื่องจากการท า
ธุรกรรมกับธนาคารเปลีย่นเป็นระบบอัตโนมัติเกือบทั้งหมด) พนักงานบัญชี (เมื่อมีซอฟต์แวร์บัญชีที่มาทดแทน
ได้) เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า ยิ่งเทคโนโลยีทางด้าน AI ด้าน Machine Learning ด้านหุ่นยนต์พัฒนามากข้ึน
เท่าใด พนักงานที่ท างานประจ าในลักษณะของ Routine ก็มีสิทธ์ิที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรกลหรือ
หุ่นยนต์มากขึ้นเท่านั้น (รองศาสตราจารย์พสุ, 2559)  
 ในประเทศไทย ธนาคารกรุงไทยได้เปิดเผยผลการรวบรวมข้อมูลจาก 16 องค์กรช้ันน าของประเทศ  
ในหัวข้อ สายงานและอาชีพที่ เป็นที่ต้องการในอนาคตตลาดงาน  และเป็นที่ต้องการแห่งโลกอนาคต 
โดยสามารถสรุปออกมาเป็น 7 สายงาน 24 อาชีพ ดังนี้  (1) สำยงำนด้ำนวิศวกรรม (Engineering) ได้แก่
อาชีพ วิศวกรสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และวิศวกรนาโน (2) สำยงำนด้ำน IT (Information 
Technology) ได้แก่อาชีพ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักพัฒนาแอปพลิเคชัน และนักพัฒนาเกม  (3) สำยงำน
บัญชีและกำรเงิน (Accounting & Finance) ได้แก่อาชีพ ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชี และ 
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย   (4) สำยงำนด้ำนกำรแพทย์  (Medical) ได้แก่อาชีพ  แพทย์ผิ วหนัง 
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา สัตวแพทย์ และบุคลากรด้านการแพทย์  (5) สำยงำนด้ำนธุรกิจอิสระ (Business 
Owner) ได้แก่อาชีพ สตาร์ทอัพ  ผู้ประกอบการดิจทิัล และเกษตรกรฟาร์มอจัฉรยิะ  (6) สำยงำนอำชีพด้ำน
ออกแบบ (Design) ได้แก่อาชีพ นักออกแบบโลกเสมือนจริง (AR Designer)  สถาปนิก และครีเอทีฟ และ  
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(7) สำยงำนอำชีพทำงเลือก (Alternative Careers) ได้แก่อาชีพ ครูสอนการแสดง เน็ตไอดอล ฟิตเนส
เทรนเนอร์นักธุรกิจอาหารเสรมิ นักดนตรีคัฟเวอร์ บิวตี้บล็อกเกอร์ และอาชีพเกิดใหม่อื่นๆ ตามไลฟ์สไตล์และ
ความชอบของบุคคล 

ทั้ง 7 สายงาน 24 อาชีพที่ธนาคารกรุงไทยเปิดเผยดังกล่าว สอดคล้องกับผลส ารวจ 10 อันดับธุรกิจ
ดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2561 ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  และผลส ารวจ 
10 อาชีพเด่น-ดับ รับปี 2561 ของหอการค้าไทย นอกจากนี้ มีการระบุเทรนด์อาชีพที่จะมีความโดดเด่นใน
อนาคตและจะเป็นที่ต้องการทั้งในระดับประเทศและระดับโลก คือ กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และ
สุขภาพและความงาม (ศิริพร, 2560)  

แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี  พ.ศ.2561 - 2580 ในส่วนที่  2 ได้น าเสนอการวางแผนเพื่อ 
การเปลี่ยนแปลง เป็นการจัดระบบอุดมศึกษาใหม่ คือ การปรับบทบาทภาครัฐ ให้ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพ และท ำหน้ำท่ี
ติดตำมตรวจสอบประเมินผลด้วยระบบข้อมูลและหลักฐำนท่ีเชื่อถือได้ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาการรายงานสารสนเทศคือ  การพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมและ
สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่มิอาจคาดเดาได้ในอนาคต เป็นประเด็นส าคัญของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในปัจจุบัน แนวคิดและความท้าทายเกี่ยวกับทักษะและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็น
ประเด็นส าคัญที่หน่วยนโยบายด้านการศึกษาของประเทศจะต้องวางแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงกลไกการก ากับ 
และการผลิตบัณฑิตใหม่ โดยมุ่งเป้ำหมำยให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีในกำรพัฒนำ
สร้ำงสรรค์ สมรรถนะของบัณฑิตยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศของรัฐบำล 
ตอบสนองยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังกำรขับเคลื่อนโครงกำรส ำคัญ 
ต่ำง ๆ ในนโยบำย Thailand 4.0  เช่น โครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก เป็นต้น    

ในการประชุมหารือแนวทางการจัดประชุมวิชาการเพื่อส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา  
เชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative Work Integrated Education : CWIE) และการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมในส่วนขององค์กรภาคการผลิต
ประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  ได้สะท้อนความต้องการการเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลก าลังการผลิตในแต่ละสาขาวิชาและสถาบันแหล่ง
ผลิตสาขาวิชาน้ันๆ  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการผลิตและส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมให้กลุ่มอุตสาหกรรมสมาชิกมีส่วนร่วมรับนักศึกษาไปปฏิบัติ CWIE ต่อไป 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เดิม) ได้ท าการวิเคราะห์และรายงานสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือ่ผลติและ
พัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศไทย  4.0 ซึ่งเป็นเอกสารรายงานวิชาการ 
เชิงการศึกษาวิจัย การรายงานเอกสารดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์และรายงานข้อมูลที่สามารถ
สะท้อนการผลิตก าลังคนอุดมศึกษาทั้งประเทศในรายละเอียดในระดับสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตฐานสากล 

http://www.admissionpremium.com/business/news/3178
http://www.admissionpremium.com/business/news/3178
http://www.admissionpremium.com/entrepreneur/news/3194
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ISCED 1997 (วรรณี, 2560) ปัจจุบัน ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาที่มีการจัดกลุ่มข้อมูลสาขาวิชาจากเกณฑ์มาตรฐาน 
ISCED 1997 เป็น ISCED 2013 ท าให้การแบ่งกลุ่มสาขาวิชามีความเป็นปัจจุบันและก้าวทันกับงานอาชีพที่
ทันสมัยตามที่ UNESCO ได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันในการค้นหาและ
ออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ISCED 2013 เช่ือมโยงกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ข้ึนมารองรับ (พุทธชาด, 2562)  อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนข้อมูล
สาขาเป็น ISCED 2013 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ส่งผลให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงยังไม่ได้ด าเนินการรายงานสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
ในรูปแบบเอกสารวิชาการเชิงการศึกษาวิจัย  

ดังนั้น เพื่อพัฒนาการรายงานสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลกลาง
อุดมศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนกลุ่มสาขาใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013   ตลอดจนการรายงาน
ผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สามารถสะท้อนก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาของ
ประเทศและเช่ือมโยงกับสาขางานภายใต้สภาวะงานแห่งโลกอนาคต  จึงเห็นสมควรด าเนินการศึกษา  
เรื่อง “กำรศึกษำขีดควำมสำมำรถผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำกับควำมต้องกำรก ำลังคนเพ่ือ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตลำดแรงงำนท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว  
โดยวิเครำะห์กลุ่มสำขำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISCED 2013”  

  
1.2 วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

1.2.1 เพื่อศึกษาอุปทาน (Supply) ก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทยสาขาวิชาต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์การบริหารและด าเนินงานภารกิจด้านการอุดมศึกษาของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่กฎหมายก าหนด 

1.2.2 เพื่อวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทย ในสาขาวิชา
และกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลที่สอดคล้อง
รองรับความต้องการก าลังคนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) 

1.2.3 เพื่อจัดท ารายงานสารสนเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยจัดแบ่ง
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลฉบับปัจจุบันที่ UNESCO ก าหนด คือ ISCED 2013 ส าหรับเป็นแหล่ง
ศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงต่อไป 
 
 
 



 

การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

1-4 
 

1.3 กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

 
แผนภำพ 1-1 กรอบแนวคิดการศึกษาและการรายงานสารสนเทศ 

 
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ในการก าหนดกรอบหรือแนวทางการศึกษา ได้น าวัตถุประสงค์การศึกษามาขยายความในรายละเอียด 
เพื่อให้ประเด็นการรายงานมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา โดยมีขอบเขตการศึกษา 
ดังนี้ 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาของผลการด าเนินการจัดการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นอุปทานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาปีการศึกษา 2561 ที่ตอบโจทย์ 
ที่ท้าทายตามนโยบายและยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาล ใน 2 ประเด็น ดังนี ้ 

1.4.1.1 ประเด็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาในสาขาวิชา  กลุ่มสาขาวิชาตาม
มาตรฐานการจัดจ าแนกการศึกษาตามมาตรฐานสากลของ UNESCO คือเกณฑ์ ISCED 2013 (International 
Standard Classification of Education 2013)  

1.4.1.2 ประเด็นการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาที่สอดคล้องรองรับความต้องการ
ก าลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 

โดยเนื้อหาการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์มุ่งเน้นผลที่ได้และการเปรียบเทียบประเมินสมรรถนะ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นส าคัญ  รวมทั้งการคาดการณ์ปริมาณการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาเตรียมป้อนเข้าสู่ตลาดความต้องการแรงงานของประเทศ 
ล่วงหน้า 2-4 ปี ตลอดจนข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ  
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเฉพาะการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ

เอกชน ที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนแหล่งข้อมูล 

ในการศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานข้อมูลด้านนักศึกษา ซึ่งได้จากการ
ประมวลผลในระบบเว็บแอปพลิเคชันในการค้นหาและออกรายงานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาฯ 
เนื่องจากข้อมูลด้านนักศึกษาสามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาได้
เป็นอย่างดี โดยสามารถรายงานได้ทั้งในระดับ Input (จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่) ระดับ Process (จ านวน
นักศึกษารวม) และระดับ Output (จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา) ที่ลงลึกในระดับกลุ่มสาขาวิชา 
รายสาขาวิชาได้ 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
เนื่องจากผลการศึกษาจะต้องสะท้อนศักยภาพก าลังการผลิตก าลังคนอุดมศึกษาตามที่เกิดข้ึน

จริง ณ ห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษาภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น  จะต้องเป็นรายงานจากจ านวนข้อมูลที่มีอยู่จริงทั้งหมด โดยไม่ได้ใช้
การสุ่มเลือกตัวอย่าง  ขอบเขตด้านประชากรการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง 
2) สถาบันอุดมศึกษาตามจ านวนที่มีอยู่จริง  
3) ระดับการศึกษา ตามจ านวนและประเภทระดับการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาได้เปิด

ให้บริการแก่นักศึกษา  
4) สาขาวิชา ตามจ านวนและรายช่ือสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาได้เปิดให้บริการแก่นักศึกษา

ในแต่ละปีการศึกษา  
5) กลุ่มสาขา ตามจ านวนการแบ่งกลุ่มการศึกษาตามเกณฑ์ ISCED 2013  ซึ่งแบ่งกลุ่มตาม

ระดับภาพกว้าง 11 กลุ่มสาขา ระดับภาพแคบ 57 กลุ่มสาขา และระดับรายละเอียด 148 กลุ่มสาขา 
 

1.5 ข้อจ ำกัดกำรศึกษำวิจัย 
ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาที่ผ่านมาของส านักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เดิม)
จะมีข้อจ ากัดในการศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดดังกล่าวเป็นข้อมูลจ านวนเล็กน้อย  
ผลการศึกษายังคงสามารถสะท้อนก าลังการผลิตก าลังคนอุดมศึกษาของประเทศในภาพรวม (วรรณี, 2560) 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ยังคงมีข้อจ ากัดเช่นเดียวกันกับการด าเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้ 

1.5.1 ด้ำนปริมำณกำรผลิตก ำลังคน   
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลประชากรนักศึกษาจากฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา ของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่
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ภายใตภ้ารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหลัก ไม่รวมข้อมูล
การผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่อยู่ภายใต้ภารกิจหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผล
ให้ข้อมูลก าลังการผลิตก าลังคนอุดมศึกษาในรายงานฉบับนี้มีปริมาณน้อยกว่าปริมาณการผลิตก าลังคน
อุดมศึกษาของประเทศที่ ผลิตได้จริง อย่างไรก็ตาม  การผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นแหล่งผลติที่มีขนาดใหญท่ี่สดุของประเทศ ด้วยจ านวนสถาบันถึง 156 แห่ง ดังนั้น ปริมาณการผลิตจากผล
การศึกษาครั้งนี้ยังคงสามารถเป็นตัวแทนสะท้อนก าลังการผลิตอุดมศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นที่
ยอมรับได ้

1.5.2 ด้ำนกำรเปรียบเทียบระหว่ำงอุปทำนและอุปสงค์กำรผลิตก ำลังคนอุดมศึกษำ  
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาทั้งอุปทานการผลิต (Supply) ก าลังคนอุดมศึกษา และน า

ข้อมูลด้านอุปสงค์ความต้องการ (Demand) ก าลังคนอุดมศึกษามาศึกษาร่วมด้วย  แต่โดยที่ข้อมูลความ
ต้องการก าลังคนอุดมศึกษาเป็นข้อมูลคาดการณ์ในภาพรวมของบางอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งอาจจะส่งผลให้ข้อมูลการผลิตก าลังคนอุดมศึกษาในรายงานฉบับนี้มี
ปริมาณมากกว่าความต้องการแรงงานของประเทศ  แต่อย่างไรก็ตามรายงานความต้องการก าลังคนดังกล่าว
สามารถสะท้อนผลการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนที่ตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศตาม
ยุทธศาสตร์ชาติที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
น าไปใช้ในการวางแผนการผลติและพัฒนาก าลังคนที่มีประสิทธิภาพได้  นอกจากนี้ ยังช่วยให้สถาบันอุดมศึกษา 
มองเห็นภาพรวมการผลิตก าลงัคนของประเทศของแต่ละสถาบัน   อันจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้กิด
กระบวนการวัด ประเมิน การท าดัชนีเทียบคียง (Benchmark) ระหว่างกัน และน าข้อมูลไปใช้ในการทบทวน
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนในหลักสูตร/สาขาวิชาที่ตนเองเช่ียวชาญให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
และในปริมาณที่เหมาะสมต่อไป 

1.5.3 ด้ำนกำรค ำนวณก ำลังกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำท่ีคำดว่ำจะรองรับกลุ่ม
อุตสำหกรรมในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) 
 การค านวณก าลังการผลิต โดยเช่ือมโยงกลุ่ม ISCED 2013 ระดับรายละเอียดแต่ละกลุ่ม 
ที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม  พบว่ามีบางกลุ่มสาขาสอดคล้องรองรับมากกว่า 1 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี
สาขาที่มีความสอดคล้องมากที่สดุ ถึง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้รายงานข้อมลูก าลังการผลติภาพรวมมี
จ านวนสูง  

 

1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและ

พัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา ตามรายงาน “การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรายงานสารสนเทศการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา ในสภาวการณ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (วรรณี, 2560) สรุป 
ได้ดังนี ้
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1.6.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี หรือหลัง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับต่ ากว่าปริญญา และระดับปริญญา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  

1.6.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา หมายถึง ระบบการจัดการศึกษาที่อธิบายเปรียบเทียบ 
กับระบบการผลิต (Production System) ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ (1) ปัจจัยการผลิต 
(Input)  ซึ่ งปัจจัยการผลิตของระบบการจัดการศึกษา เปรียบ ได้กับจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่   
(2) กระบวนการผลิต (Process) เปรียบได้กับจ านวนนักศึกษารวมที่ก าลังศึกษาหรืออยู่ระหว่างการผลิต ซึ่งมี
นักศึกษาทุกช้ันปี และ (3) ผลผลิต (Output) เปรียบได้กับจ านวนบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหรือจ านวน
นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา  

1.6.3 จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง จ านวนนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้ามา
เป็นผู้เรียนของสถาบัน และนับเป็นจ านวนเปา้หมายการผลิตก าลังคนหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาประจ าปี
นั้น ๆ ของสถาบันอุดมศึกษา  

1.6.4 จ านวนนักศึกษารวม หมายถึง จ านวนนักศึกษารวมของทุกช้ันปี ทุกระดับการศึกษา  
ทุกหลักสูตร ที่ก าลังศึกษาอยูใ่นสถาบันอุดมศึกษา  

1.6.5 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา/บัณฑิตส าเร็จการศึกษา ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ 
เป็นจ านวนนักศึกษาที่ประมาณการจากการใช้อัตราการออกกลางคันของนักศึกษา และอัตราการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาช้ันปีก่อนส าเร็จการศึกษา มาท าการค านวณจากจ านวนรับนักศึกษาแต่ละช้ันปี ซึ่งใช้
อัตราการส าเร็จการศึกษาเฉลี่ยในช่วงปีการศึกษา 2553-2558 มาใช้ค านวณเพื่อหาจ านวนนักศึกษาคาดว่า
ส าเร็จการศึกษา 

1.6.6 อัตราการออกกลางคัน หมายถึง ค่าร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่หายไประหว่างการเลื่อน
ไปสู่ช้ันปีสูงข้ึนถัดไปอีกช้ันปีหนึ่ง 

1.6.7 อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีก่อนส าเร็จการศึกษา หมายถึงค่าร้อยละของ
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีก่อนส าเร็จการศึกษา 

 
1.7 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ มุ่งเน้นศึกษาก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ให้สะท้อนภาพในเชิงอุปทานการผลิตก าลังคนภาพรวมของประเทศ ที่ได้ผลิตป้อนเข้าสู่
ตลาดความต้องการก าลังแรงงานในแต่ละปี และมุ่งเน้นรายงานผลการศึกษาดังกล่าวพร้อมทั้งเผยแพร่ เพื่อให้ 
ทุกหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการศึกษาไปใช้บริหารและด าเนินงานพัฒนาภารกิจองค์กรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคนของประเทศ รวมทั้งองค์กรผู้ใช้ผลผลิตจากก าลังคนอุดมศึกษา สรุปดังนี ้
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1.7.1 ประโยชน์ต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.7.1.1 ด้านแผนและนโยบายการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ ผลการศึกษาและ

รายงานสารสนเทศจะท าให้สามารถมองเห็นสภาวการณ์การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  ในหลากหลายมิติ ตั้งแต่รายงานการจดั
การศึกษาทุกระดับการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างรายสถาบัน กลุ่มประเภทสถาบัน รายสาขาวิชา กลุ่มสาขา 
ที่จ าแนกตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  ตลอดจนการรายงานที่สะทอ้นระบบผลิตก าลังคนทั้งระดับ 
Input (นักศึกษาเข้าใหม่)  ระดับ Process (นักศึกษารวม) และระดับ Output (นักศึกษาส าเร็จการศึกษา) 
รวมทั้งการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างอุปทานการผลิต (Supply) และอุปสงค์ความต้องการก าลังคน 
(Demand)  ที่ผู้บริหารองค์กรสามารถน าผลการศึกษาไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเชิงนโยบาย  
การวางแผน การบริหารการด าเนินงานตามภารกิจที่บัญญัติไว้ในกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตาม
ศักยภาพและความสามารถของแต่ละสถาบันตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป 

1.7.1.2 ด้านการด าเนินงานการอุดมศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ สามารถน าผล
การศึกษาและรายงานสารสนเทศไปใช้ประเมินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งประเมิน 
ทิศทางการจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในอนาคต เพื่อตอบโจทย์การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้
สอดคล้องความต้องการทั้งในระดับสถาบัน  ระดับกลุ่มสถาบัน  และระดับภาพรวมของประเทศ ตลอดจน
เป็นสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งด้านแผน ยุทธศาสตร์ ไปจนถึงคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของ
ประเทศ เป็นต้น 

1.7.1.3 ด้านการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศการอุดมศึกษา  การบริหารและด าเนินงานตาม
ภารกิจของส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  จ าเป็นจะต้องด าเนินงาน
บนฐานของข้อมูล  ดังนั้น จึงต้องการระบบการรายงานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงและน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว  รวมทั้งรายงานสารสนเทศการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยตามกระบวนการวิจัยสถาบันเพื่อให้ได้สารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้พัฒนาโปรแกรมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนมาหนึ่งระบบเข้าไปจดัการฐานข้อมลูเพื่อใหไ้ด้รายงานข้อมลู
ที่เป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิส าหรับใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเป็นระบบที่มีการท างานแบบ Web-based  
ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว อันเป็นการช่วยให้น าข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด และให้ได้มาซึ่งสารสนเทศการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ     

1.7.2 ประโยชน์ต่อสถำบันอุดมศึกษำ รายงานผลการศึกษาครั้งนี้ มีการวัด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ในประเด็นปัจจัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะรายงานข้อมูลการท าดัชนีเทียบเคียง (Benchmark) ที่ เกิดข้ึน 
ระหว่างกลุ่มสถาบัน ในการผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาวิชา กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการแรงงาน 
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ของประเทศ ตลอดจนสาขาวิชาที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ  
สถาบันอุดมศึกษาจะได้ความรู้และสารสนเทศที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ  ด้านนโยบายการผลิต
และพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาของแต่ละกลุ่มสถาบัน ด้านวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ๆ  
ที่เป็นความต้องการและตอบโจทย์ของประเทศ  และด้านการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศการจัดการอุดมศึกษา
ของแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ รายงานสารสนเทศที่ได้จะสะท้อนคุณภาพการรายงานข้อมูลของแต่ละสถาบัน 
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงการจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน อันเป็นการด าเนินงานตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ต่อไป  

1.7.3 ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร และหน่วยงำนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็น
แหล่งข้อมูล ความรู้ สารสนเทศการจัดการอุดมศึกษาที่ครบถ้วน สมบูรณ์เพียงพอ ที่สามารถเข้าถึงและค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั้งเพื่อประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
สถาบันอุดมศึกษา และการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา วิจัย ค้นคว้าการจัดการอุดมศึกษาในรายละเอียด
เชิงลึกในมิติต่างๆ ได้ อันจะช่วยให้เป็นการพัฒนาคุณภาพสารสนเทศอุดมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น   

1.7.4 ประโยชน์ต่อกำรส่งเสริมบทบำทในกำรพัฒนำประเทศ โดยที่การรายงานสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการผลิตก าลังคนอุดมศึกษา  
ที่สอดคล้องรองรับความต้องการก าลังคนในสาขาตามยุทธศาสตร์ประเทศ  โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) อันจะช่วยให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง อาทิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
ภาคตะวันออก (EEC)  และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) น าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
พิจารณาด าเนินงานด้านการวางแผนการผลิตและส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้ง เตรียม
ก าลังคนได้ทันกับสถานการณ์ต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

2.1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ไดเ้ผยแพร่

ควำมหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำ กำรแบ่งกลุ่มระดับกำรศึกษำ และกำรจัดกลุ่มสถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำของประเทศไว้ในเอกสำรรำยงำน “กำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อรำยงำน
สำรสนเทศกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำ ในสภำวกำรณ์กำรขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (วรรณี, 
2560) รำยละเอียดมีดังนี ้

2.1.1 การศึกษาระดับอุดมศึกษา หมำยถึง กำรศึกษำหลังกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 12 ปี ตำมมำตรำ 4 
ว่ำด้วยนิยำมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และมำตรำ 16 ว่ำด้วยกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
โดยได้ระบุไว้ว่ำ กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ มี 2 ระดับ คือ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ และระดับปริญญำ 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  

2.1.2 สถาบันอุดมศึกษา หมำยถึง สถำนศึกษำตำมที่กล่ำวไว้ในพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มำตรำ 4  
และมำตรำ 19 ซึ่งหมำยถึง วิทยำลัย มหำวิทยำลัย สถำบัน รวมทั้งหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น มีอ ำนำจ
หน้ำที่หรือวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำ และจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ  

2.1.3 กลุ่มสถาบัน หมำยถึง กลุ่มมหำวิทยำลัย กลุ่มสถำบัน กลุ่มวิทยำลัย หรือหน่วยงำน 
ที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดต้ังสถำนศึกษำและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดให้มีอ ำนำจหน้ำที่
หรือมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำลักษณะเดียวกัน หรือคล้ำยคลึงกัน ซึ่งข้อมูลรำยบุคคลด้ำนนักศึกษำ 
ที่จัดเก็บในฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำ ไดจ้ ำแนกข้อมูลไว้เป็นกลุ่มสถำบัน 

กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำที่อยู่ภำยใต้ภำรกิจส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์
วิจัยและนวัตกรรม  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก และ 9 กลุ่มย่อย ดังนี้ 

2.1.3.1 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
หมำยถึง มหำวิทยำลัย สถำบัน วิทยำลัย หรือหน่วยงำนที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น ตำมที่

ก ำหนดในมำตรำ 4 และมำตรำ 19 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่หรือวัตถุประสงค์จัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ และตำมมำตรำ 36 สถำนศึกษำของรัฐ (มหำวิทยำลัย สถำบัน วิทยำลัย หรือหน่วยงำนที่
เรียกช่ืออย่ำงอื่น) ที่จัดกำรศึกษำระดับปริญญำเป็นนิติบุคคลที่อำจจัดเป็นส่วนรำชกำรหรือเป็นหน่วยงำนใน
ก ำกับของรัฐก็ได้ ยกเว้นสถำนศึกษำเฉพำะทำงตำมมำตรำ 21 

กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำศึกษำของรัฐที่มีกำรจัดเก็บในฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำ แบ่งเป็น 
5 กลุ่มย่อย ดังนี ้



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

2-2 
 

1) กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ คือ กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำที่มีพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
สถำบันเป็นของตนเอง และก ำหนดให้จัดกำรศึกษำระดับปริญญำ เป็นนิติบุคคล และจัดเป็นหน่วยงำน 
ในก ำกับของรัฐ มีทั้งที่มำจำกกลุ่มมหำวิทยำลัยรัฐ (เดิม) เปลี่ยนมำเป็นหน่วยงำนในก ำกับรัฐ และกลุ่ม
มหำวิทยำลัยที่จัดต้ังข้ึนใหม่โดยเป็นหน่วยงำนในก ำกับรัฐตั้งแต่แรก  

2) กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ คือ กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำที่มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งสถำบัน
เป็นของตนเอง และก ำหนดให้จัดกำรศึกษำระดับปริญญำ เป็นนิติบุคคล และจัดเป็นส่วนรำชกำร   

3) กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  คือ กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มี
พระรำชบัญญัติจัดตั้งสถำบันฉบับเดียวกัน คือ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รวมสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคลในแต่ละเขตพื้นที่ข้ึนเป็นมหำวิทยำลัย และก ำหนดให้จัด
กำรศึกษำระดับปริญญำ เป็นนิติบุคคล และจัดเป็นส่วนรำชกำร  

4) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ คือ กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่มีพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งสถำบันฉบับเดียวกัน คือ พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้ยกระดับสถำนะของ
สถำบันรำชภัฏแต่ละแห่งข้ึนเป็นมหำวิทยำลัย และก ำหนดให้จัดกำรศึกษำระดับปริญญำ เป็นนิติบุคคล และ
จัดเป็นส่วนรำชกำร  

5) กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ คือ กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำที่มีพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งสถำบันเป็นของตนเอง และก ำหนดให้จัดกำรศึกษำระดับปริญญำ เป็นนิติบุคคล จัดเป็นส่วนรำชกำร 
และจัดกำรศึกษำเป็นระบบเปิดแบบไม่จ ำกัดจ ำนวนรับ รวมทั้งมีรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่แตกต่ำงจำกกำร
จัดกำรศึกษำในระบบทั่วไป  

6) สถำบันวิทยำลัยชุมชน  ซึ่งเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
ต่ ำกว่ำปริญญำ เดิมมีกฎหมำยจัดตั้งเป็นกฎกระทรวงฉบับเดียว ปัจจุบันยกระดับกฎหมำยจัดตั้งเป็น
พระรำชบัญญัติสถำบันวิทยำลัยชุมชน พ.ศ. 2558 มีกำรรวมวิทยำลัยชุมชนทุกแห่ง ข้ึนเป็นหนึ่งสถำบัน 
เรียกว่ำ สถำบันวิทยำลัยชุมชน 

2.1.3.2 กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 หมำยถึง สถำนศึกษำของเอกชนที่มีพระรำชบัญญัติจัดตั้งสถำบันฉบับเดียวกัน คือ 
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 มำตรำ 5 และ
มำตรำ 9 ก ำหนดให้จัดกำรศึกษำระดับปริญญำแก่บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนข้ึนไป มีควำมเป็นนิติบุคคล และแบ่ง
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 3 ประเภท คือ มหำวิทยำลัย สถำบัน และวิทยำลัย  
 กลุ่มสถำบันอุดมศึกษำศึกษำเอกชนที่มีกำรจัดเก็บในฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำ แบ่งเป็น 
3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1.กลุ่มมหำวิทยำลัยเอกชน  2. กลุ่มสถำบันเอกชน และ 3. กลุ่มวิทยำลัยเอกชน 

2.1.4 ระดับการศึกษา หมำยถึง ระดับกำรศึกษำที่สถำบันอุดมศึกษำได้จัดหลักสตูรส ำหรบัจดับรกิำร
กำรเรียนกำรสอนให้แก่นักศึกษำและประชำชน  โดยข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำที่อยู่ในฐำนข้อมูลกลำงอุดมศึกษำ 
มี 9 ระดับกำรศึกษำ โดย 6 ระดับกำรศึกษำ เป็นไปตำมที่ก ำหนดในประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552  ประกอบด้วย  
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2.1.4.1 ระดับอนุปริญญา  
2.1.4.2 ระดับปริญญา  
2.1.4.3 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  
2.1.4.4 ระดับปริญญาโท  
2.1.4.5 ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   
2.1.4.6 ระดับปริญญาเอก  

ส่วนอีก 3 ระดับกำรศึกษำ ที่สถำบันอุดมศึกษำได้จัดหลักสูตรเปิดให้บริกำรแก่นักศึกษำ ประชำชน 
และรำยงำนเข้ำมำอยู่ในฐำนข้อมูลรำยบุคคลด้ำนนักศึกษำ ได้แก่  

2.1.4.7 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งจัดเป็นกำรศึกษำระดับข้ันพื้นฐำน  
2.1.4.8 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) จัดเป็นกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

สำยอำชีพ 
2.1.4.9 ระดับวุฒิกลุ่มอื่นฯ จัดเป็นกำรศึกษำเพื่อพัฒนำก ำลังคนตำมเงื่อนไขควำมต้องกำร

เฉพำะของหน่วยงำน องค์กรต่ำง ๆ  
 

2.2 พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  ก ำหนดให้วิทยำลัยชุมชนจ ำนวน 20 แห่ง รวมกัน
เป็น 1 สถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น จึงส่งผลให้จ ำนวนสถำบันอุดมศึกษำกลุ่มสถำบันวิทยำลัยชุมชนลดลง
คงเหลือเพียง 1 แห่ง และน ำไปจัดกลุ่มไว้ในกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ 
 
2.3 นโยบาย แผน และทิศทางท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และนโยบายการบริหาร 

ประเทศท่ีส าคัญและเกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน 
2.3.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.2560 ก ำหนดไว้ใน มำตรำ 65 ให้รัฐบำลต้องจัดท ำ

ยุทธศำสตร์เพื่อใช้เป็นทิศทำงกำรบริหำรประเทศในช่วงระยะเวลำ 20 ปี รวมทั้งออกเป็นพระรำชบัญญัติ 
กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560 โดยก ำหนดในหมวด 1 มำตรำ 5 ให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำย 
ในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักธรรมำภิบำลเพื่อใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนต่ำงๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณำกำรกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้ำหมำยดังกล่ำว    

2.3.1.1 วิสัยทัศน์ ประเทศไทยต้องมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.1.2 ยุทธศาสตร์หลักส าคัญ 6 ข้อ ท่ีถ่ายทอดจากวิสัยทัศน์  ประกอบด้วย 
1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง : รักษำควำมสงบ ภำยในประเทศ พัฒนำศักยภำพ 

กำรป้องกันประเทศ บูรณำกำรควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ และปกป้องผลประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติ 
2) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน : พัฒนำภำคกำรผลิต และบริกำร 

พัฒนำผู้ประกอบกำร และพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ 
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3) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและกำรเสริมสร้ำงศักยภำพคน : ปฏิรูปกำรเรียนรู้ 
พัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต คนไทยที่มีคุณธรรม มีวินัย เคำรพกฎหมำย มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สร้ำงสุขภำวะ 
ที่ดี และควำมอยู่ดีมีสุข 

4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงสังคม : สร้ำง
ควำมมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน สร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรทำงสังคม และควำมสมำนฉันท์ 

5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม :
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติ วำงระบบกำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร พัฒนำพลังงำนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   

6) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ : ระบบบริหำร
รำชกำรแบบบูรณำกำร พัฒนำข้ำรำชกำรมืออำชีพ ต่อต้ำนกำรทุจริต ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ให้มีควำม
ชัดเจน ทันสมัย 

โดยอุดมศึกษำสำมำรถน ำพันธกิจสนับสนุนกำรขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของยุทธศำสตร์ชำติ
ที่ต้องกำรเห็นประเทศมีควำมมั่นคง  มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยผ่ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบนควำม
รับผิดชอบและคุณภำพทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศสำมำรถ
น ำไปสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม รวมทั้งกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำรของภำคสังคม ชุมชน ท้องถ่ิน และ
ภำคกำรผลิตจริง เพื่อให้บทบำทของอุดมศึกษำ มีส่วนในกำรน ำประเทศหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้  
ปำนกลำงไปสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง สำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม และเศรษฐกิจของคนไทย ในฐำนะ
อุดมศึกษำ เป็นกลไกหนึ่งที่ส ำคัญของกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศ  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ, 2561) 

 
2.3.2 นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 เห็นชอบข้อเสนอของกระทรวง
อุตสำหกรรม เรื่องข้อเสนอ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนำคต (New Engine 
of Growth)  เพื่อให้ 10 อุตสำหกรรมเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำนโยบำย Thailand 4.0 ซึ่งมีควำม
จ ำเป็นต้องเตรียมก ำลังคนในทุกระดับทั้งกำรผลิตและพัฒนำให้มีศักยภำพ และปริมำณรองรับกำรพัฒนำและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับประเทศ รวมทั้งสร้ำงสังคมแห่งนวัตกรรมให้ประเทศหลุดพ้นจำกกับดักรำยได้  
ปำนกลำง คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติได้มีค ำสั่งเรื่อง กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ( Eastern 
Economic Corridor) ประกอบด้วยพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชลบุรี ระยอง และจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือ
เกี่ยวข้องกัน ให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ของอสังหำริมทรัพย์ และด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงบูรณำกำร เกิดกำร
พัฒนำในทุกมิติ ทั้งกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว กำรสำธำรณสุข กำรศึกษำ ดังนั้น EEC จึงเป็นยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงรอบด้ำนที่จะเพิ่มรำยได้ ส่งเสริมคุณภำพชีวิต และยกระดับขีด
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้เป็นตัวอย่ำงในกำรผลักดันนโยบำย Thailand 4.0 ในกำรดึงดูด 
นักลงทุนที่มีศักยภำพเข้ำมำลงทุนใน 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย 
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ปัจจุบัน มี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New - 
Growth Engine) ของประเทศไทย และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงข้ึน โดยสามารถ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.3.2.1 การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) 
อันได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

2.3.2.2 สร้าง 5 อุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทย   
อันได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมดิจิทัล  

 
2.3.3 แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี พ.ศ. 2561-2580  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (2560) ได้จัดท ำแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี  
ซึ่งในส่วนที่ 2 ของแผนดังกล่ำวได้น ำเสนอ กำรวำงแผนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง เป็นกำรจัดระบบอุดมศึกษำใหม่ 
คือ กำรปรับบทบำทภำครัฐ ให้ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่ชัดเจน ให้กำร
สนับสนุนทรัพยำกรด้วยระบบที่มีประสิทธิภำพ และท าหน้าท่ีติดตามตรวจสอบประเมินผลด้วยระบบข้อมูล
และหลักฐานท่ีเชื่อถือได้ สำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

แผนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes)  ซึ่งได้ก ำหนดประเด็นหลักเชิงนโยบำยทั้งใน 
ส่วนของผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษำใหม่ที่พึงประสงค์และในส่วนของประเด็นระบบกำรขับเคลื่อนอุดมศึกษำ
ที่เป็นบทบำทของผู้ก ำหนดและก ำกับนโยบำย (Regulators) จะต้องเป็นผู้ริเริ่มด ำเนินกำร ทั้งกำรสื่อสำร
นโยบำยให้สังคมเกิดควำมเข้ำใจและกำรเป็นผู้น ำในกำรปรับเปลี่ยนระบบต่ำง ๆ  ที่ก ำลังขับเคลื่อนกำร
อุดมศึกษำของประเทศ โดยข้อเสนอแผนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ คือ กำรพัฒนำสมรรถนะของบัณฑิต เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีควำมพร้อมและสำมำรถปรับตัวได้ใน
สถำนกำรณ์ที่มิอำจคำดเดำได้ในอนำคต เป็นประเด็นส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำในปัจจุบัน 
แนวคิดและควำมท้ำทำยเกี่ยวกับทักษะและกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นประเด็นส ำคัญที่หน่วยนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศจะต้องวำงแผนเพื่อเปลี่ยนแปลงกลไกกำรก ำกับ และกำรผลิตบัณฑิตใหม่  
โดยมุ่งเป้าหมายให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการพัฒนาสร้างสรรค์ สมรรถนะของบัณฑิต
ยุคใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการขับเคลื่อนโครงการส าคัญต่าง ๆ ในนโยบาย Thailand 4.0 
เช่น โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นต้น    

โดยได้เสนอแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวำงแผนกำรผลิตก ำลังคนให้สอดคล้องกับศักยภำพ
ของสถำบันอุดมศึกษำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศไว้ดังนี้ 
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• จ ำแนกกำรผลิตก ำลังคนตำมสำขำวิชำ International Standard Classification of Education 
(ISCED 1997)     

• ประเมินแผนกำรผลิตก ำลังคนตำมสภำพจริงในปัจจุบัน จ ำแนกตำม ISCED 1997   
• พัฒนำระบบกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย องค์กรภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคชุมชน 

และสถำบันอุดมศึกษำในกำรก ำหนดควำมต้องกำรก ำลงัคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำประเทศ   
• ปรับฐำนกำรผลิตก ำลังคนระดับสถำบันให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรปรับยุทธศำสตร์ของ    

สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่ง รวมถึงเพิ่มควำมร่วมมือในกำรพัฒนำหลักสูตรเพื่อกำรผลิตก ำลังคนข้ำมศำสตร์
กับมหำวิทยำลัยคู่ควำมร่วมมือ   

• ใช้แผนกำรผลิตก ำลังคนเป็นกลไกกำรจัดสรรเงินอุดหนุนสถำบันอุดมศึกษำในลักษณะ 
Demand Side Financing ที่ก ำกับด้วยคุณภำพและปริมำณกำรผลิต   

• ประเมินผลแผนกำรผลติก ำลังคนเป็นประจ ำทุกป ีเพื่อกำรเจรจำปรับแผนกำรผลิตก ำลังคนกบั
สถำนศึกษำในระยะต่อไป 
 

2.3.4 รายงานการศึกษาเพ่ือทบทวนความต้องการก าลังคนเพ่ือใช้วางแผนการผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (2561) ได้รำยงำนผลกำรศึกษำเพื่อทบทวนนโยบำยและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตและพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และสถำนกำรณ์แรงงำนและกำรผลิตก ำลังคนของ
ประเทศไทย เพื่อทบทวนสภำพแวดล้อมด้ำนก ำลังคนของประเทศ โดยบทสรุปที่ส ำคัญของกำรศึกษำพบว่ำ  
ประเทศไทยมีปัญหำควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงควำมต้องกำรแรงงำน และอุปทำนแรงงำนทั้ง ในเชิงปริมำณ
และคุณภำพ ซึ่งปัญหำเหล่ำน้ีลว้นมีจุดเริม่ต้นมำจำกภำคกำรศึกษำ ท ำให้ต้องมีกำรหำแนวทำงในกำรวำงแผน
หรือก ำหนดทิศทำงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพื่อลดช่องว่ำงของควำมไม่สมดุล ลดต้นทุนกำรผลิต และกำร
สูญเสียทรัพยำกรในกำรวำงแผนกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำในสังกั ด เพื่อให้สถำนศึกษำผลิตนักเรียน
นักศึกษำในสำขำวิชำที่สอดคล้องและตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภำค โดยเน้น
กำรลดผู้เรียนในบำงสำขำและระดับกำรศึกษำ โดยเฉพำะในสำขำทำงด้ำนสังคมศำสตร์ และเพิ่มผู้เรียน 
ในสำขำที่เป็นที่ต้องกำรและขำดแคลนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งน ำไปใช้เป็นแนวทำง 
กำรก ำหนดหลักสูตรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเน้นหลักสูตร ที่ตอบสนองทั้งเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศและเศรษฐกิจของท้องถ่ินหรืออำจจะมีกำรเปิดสำขำใหม่ที่สะท้อนถึงควำมต้องกำรในอนำคต  

ในรำยงำนกำรศึกษำดังกล่ำวได้ให้ข้อเสนอแนะว่ำ กำรวำงแผนกำรผลิตก ำลังคนและกำรพัฒนำ 
คุณภำพกำรศึกษำควรสอดรับกับทิศทำงในกำรพัฒนำประเทศระยะ 20 ปี และตำมกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้ำหมำยของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ 
ที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง  โดยก ำหนด
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศให้ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม  
เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภำค สู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED2013  

2-7 
 

Service Nation) รวมทั้งกำรพัฒนำอุตสำหกรรม First S-curve และ New S-curve (10 ป ร ะ เ ภ ท ) แ ล ะ
นโยบำยประเทศไทย 4.0 (อุตสำหกรรม 4.0) รวมไปถึงโครงสร้ำงพื้นฐำนของอุตสำหกรรม Digital กำรพัฒนำ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในส่วนของพื้นที่ติดชำยแดนและพื้นที่ไม่ติดชำยแดน เช่น กำรก่อสร้ำงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภำคตะวันออก (Thailand’s Eastern Economic Corridor: EEC) โดยต้องมีกำรก ำหนดเป็นยุทธศำสตร ์
เพื่อน ำไปขับเคลื่อนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนไปสู่กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ดังนี ้  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ปรับปรุงคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำให้เป็นที่ยอมรับ 
   เป้ำประสงค์ : เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทำงกำรศึกษำของนักเรียนทุกระดับให้สูงกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน 
โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษให้อยู่ในระดับมำตรฐำนสำกล 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและอุดมศึกษำให้มีมำตรฐำน 
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสำขำกำรเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำร 

เป้ำประสงค์ : เพื่อให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับอำชีวศึกษำและระดับอุดมศึกษำ มีคุณภำพหรือ
ควำมสำมำรถสอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคกำรผลิตและบรกิำรต่ำงๆ เพิ่มข้ึนทุกป ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : กำรบริหำรจัดกำรควำมไม่สอดคล้องระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำน 
เป้ำประสงค์ : 1. ในระยะสั้น มุ่งแก้ไขหรือบรรเทำปัญหำควำมไม่สอดคล้องของอุปสงค์และ

อุปทำน เนื่องมำจำกกำรขำดข้อมูลและ/หรือคุณภำพของแรงงำนไม่ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร
  2. ในระยะยำวมุ่งพัฒนำกำรแนะแนวกำรศึกษำและแนะแนวอำชีพที่เป็นที่
ต้องกำรของตลำดมำเป็นเครื่องมือในกำรลดควำมไม่สอดคล้องของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน   

 
2.4 กรอบเกณฑ์การจัดแบ่งกลุ่มสาขาการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล” (International Standard 

Classification of Education: ISCED) 
2.4.1 ความเป็นมา  

UNESCO (2015) ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของ “กำรจัดแบ่งกลุ่มประเภทกำรศึกษำ 
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนนำนำชำติ” (International Standard Classification of Education: ISCED) ว่ำถูก
ก ำหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นกรอบกำรท ำงำนส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรรวบรวม และวิเครำะห์สถิติกำรจัด
กำรศึกษำ ที่หน่วยงำน/องค์กรด้ำนกำรศึกษำน ำไปใช้ในจัดหมวดหมู่โปรแกรมกำรศึกษำในแต่ละสำขำวิชำ 
และแต่ละระดับกำรศึกษำที่สำมำรถเทียบเคียงกันได้ในระดับนำนำชำติ  ซึ่งได้รับกำรพัฒนำครั้งแรกในช่วง
กลำงปี 1970 และได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้กำรจัดแบ่งกลุ่มประเภทกำรศึกษำสอดรับกำรจัดโปรแกรม
กำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงตำมแนวโน้มควำมต้องกำรแรงงำนของภำคสังคมและเศรษฐกิจโลก  

ISCED เป็นระบบที่ออกแบบมำใช้งำนที่มีเป้ำประสงค์หลำกหลำย ทั้งเพื่อท ำกำรวิเครำะห์
นโยบำยและกำรตัดสินใจ เพื่อสะท้อนโครงสร้ำงของระบบกำรศึกษำแห่งชำติ และเพื่อสะท้อนเวทีกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศ (ตลำดกำรศึกษำ ตลำดแรงงำน) ISCED ถูกใช้ประโยชน์ในทำงสถิติในมุมมอง 
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ทำงกำรศึกษำที่แตกต่ำงกัน เช่น สถิติจ ำนวนนักศึกษำเข้ำมำเรียน สถิติ  ต่อทรัพยำกรมนุษย์และทรัพยำกร
ทำงกำรเงินที่ท ำกำรลงทุนทำงกำรศึกษำ หรือ สถิติกำรบรรลุผลกำรศึกษำต่อประชำกร เป็นต้น 

ปัจจุบัน UNESCO ได้มกีำรพัฒนำและประกำศใช้เกณฑ์ล่ำสุดคือ ISCED 2013 ซึ่งด ำเนินกำร
โดยน ำเกณฑ์ ISCED 1997 มำปรับปรุงเพียงบำงรำยกำร ประกอบด้วย กำรก ำหนดกลุ่มสำขำภำพแคบ 
บำงสำขำให้เป็นสำขำภำพกว้ำง กำรยุบรวมบำงสำขำเข้ำด้วยกัน และกำรเพิ่มบำงสำขำวิชำชีพที่เกิดข้ึนใหม่
ให้สอดคล้องกับสภำวะงำนที่เป็นปัจจุบัน  

ในกำรนี้ ได้น ำเอำรำยงำนกำรแบ่งกลุ่ม ISCED 1997 จำกงำนศึกษำ “การศึกษาวิจัยการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาในสภาวการณ์
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (วรรณี, 2560) มำท ำกำรปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตำมเกณฑ์ 
ISCED 2013 ส่งผลให้กลุ่มสำขำระดับภำพกว้ำงมีจ ำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 11 กลุ่มสำขำ จำกเดิมมีเพียง 9 กลุ่ม
สำขำ ส่วนระดับภำพแคบมีจ ำนวนกลุ่มสำขำเพิ่มข้ึนมำเป็น 57 กลุ่มสำขำ จำกเดิมมีเพียง 25 กลุ่มสำขำ  
ส่วนกลุ่มสำขำระดับรำยละเอียดมีจ ำนวนกลุ่มสำขำเพิ่มขึ้นมำเป็น 148 กลุ่มสำขำ จำกเดิมมีเพียง 90 กลุ่ม
สำขำ รำยละเอียดมีดังต่อไปนี้ 

 
2.4.2 โครงสร้างของระบบการจ าแนกประเภทการศึกษาและการฝึกอบรม 

กำรจ ำแนกประเภทกำรศึกษำออกเป็นกลุ่มสำขำต่ำง ๆ จะใช้รหัสตัวเลข (Digits) เป็นตัว
แบ่งกลุ่มกำรศึกษำหลัก ๆ และกลุ่มย่อย ๆ ถัดลงมำตำมล ำดับ 3 ระดับ ดังนี้  

ตัวเลข 2 หลัก แสดงกลุ่มสำขำหลัก จัดเป็นกลุ่มสำขำระดับภำพกว้ำง (Broad field)  
ตัวเลข 3 หลัก แสดงกลุ่มสำขำย่อยถัดลงมำ จัดเป็นกลุ่มสำขำระดับภำพแคบ (Narrow 

fields)  
ตัวเลข 4 หลัก แสดงกลุ่มสำขำย่อย ๆ  ถัดลงมำ จัดเป็นกลุ่มสำขำระดับรำยละเอยีด (Detailed 

fields)  
ซึ่งรูปแบบกำรจ ำแนกประเภทกำรศึกษำออกเป็นกลุ่มสำขำ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 
 
 
 
 

รูปท่ี 2-1 รูปแบบกำรจ ำแนกประเภทกำรศึกษำออกเป็นกลุม่สำขำ 
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2.4.3 กลุ่มสาขาการศึกษาและการฝึกอบรมท่ีจัดแบ่งตามเกณฑ์มาตรฐาน ISCED 2013 
ISCED 2013 มีกำรแบ่งกลุ่มกำรศึกษำและกำรฝึกอบรมออกเป็น 3 ระดับ คือ ในระดับภำพ

กว้ำง (Board Fields) ออกเป็น 11 กลุ่มสำขำ ระดับภำพแคบ (Narrow Fields) แบ่งออกเป็น 57 กลุ่มสำขำ 
และระดับรำยละเอียด (Detail Fields) แบ่งออกเป็น 148 กลุ่มสำขำ ดังตำรำงที่ 2-1 

 

ตาราง 2-1 รำยกำรจัดแบ่งกลุ่มประเภทกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ปี 2013 (International 
Standard Classification of Education 2013 : ISCED 2013)  

Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

00  Generic programmes 
and qualifications (โปรแกรม
ท่ัวไปและคุณสมบัติ)  

001  Basic programmes and 
qualifications (โปรแกรมพื้นฐำนและ
คุณสมบัติ) 

0011  Basic programmes and qualifications (โปรแกรม
พื้นฐำนและคุณสมบัติ)  
 

002  Literacy and numeracy 
(ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียน และกำร
คิดค ำนวณ) 

0021  Literacy and numeracy (ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
เขียนและกำรคิดค ำนวณ)  
 

003  Personal skills and 
development (ทักษะส่วนบุคคลและ
กำรพัฒนำ) 

0031  Personal skills and development (ทักษะส่วน
บุคคลและกำรพัฒนำ) 

01  Education (กำรศึกษำ) 011  Education (กำรศึกษำ) 0110 Education not further defined (ศึกษาศาสตร์
โปรแกรมภาพกว้าง) 

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีครูและฝึกปฏิบัติการเป็นครู ไม่เน้น
การสอนพื้นฐาน และการสอนวิชาเฉพาะ  

 
  0111  Education science (ศึกษาศาสตร์) 

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและกระบวนการเรียนรู้ เทคนิคและ
วิชาการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้อื่น การพัฒนาหลักสูตร 
ระเบียบวิธีการศึกษาทางไกล เรียนสิ่งซึ่ งมุ่งหมายส าหรับ
สนับสนุนการสอน เรียนเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา  
การสอบและการวัดผล การวิจัยและประเมินผลการศึก ษา 
รวมท้ังศิลปะหรือวิธีการสอน หรือศาสตร์การสอน หรือศาสตร์
การศึกษา  

 
  0112  Training for pre-school teachers (การฝึกหัด 

ส าหรับครูก่อนวัยเรียน)  
      เรียนเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ และปฏิบัติการสอนเด็กอายุ  
3-7 ปี ภายใต้การศึกษาปกติก่อนประถมศึกษา 
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(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 
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(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

  0113  Teacher training without subject 
specialisation (การฝึกหัดครูที่ไมใ่ช่วิชาเฉพาะทาง)  

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ และปฏิบัติการสอนการอ่าน
และการค านวณส าหรับผู้ใหญ่  การสอนในชั้นเรียน  การสอน
ระดับประถมศึกษา  การฝึกอบรมครูพื้นบ้าน  การสอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  การสอนระดับประถมศึกษา และการสอน
การศึกษาพิเศษ 

 
  0114  Teacher training with subject specialization 

(การฝึกหัดครูกับวิชาเฉพาะทาง) 
เรียนเกี่ยวกับทฤษฎี วิธีการ และปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะ 

ส่วนใหญ่เป็นระดับมัธยมศึกษา หรือระดับสูง ซึ่งรวมท้ังสาขาท่ี
เกี่ยวกับการศึกษาวิชาท่ีจะน าไปสอน เช่น การสอนมัธยมศึกษา 
ทฤษฎีวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขาการ
ฝึกหัดครูด้านอาชีวศึกษา สาขาวิชาท่ีสอนในอาชีวศึกษา การฝึก
ปฏิบัติ และวิชาสุนทรียศาสตร์ (ศิลป ดนตรี) 

 
  0119 Education not elsewhere classified 

(ศึกษาศาสตร์ที่ไมไ่ด้จัดกลุ่มไว้) 
เรียนด้านศึกษาศาสตร์ในสาขาท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีจัดไว้

ข้างต้น 
02  Arts and humanities 
(ศิลปะและมนุษย์) 

021  Arts (ศิลปะ) 0210  Art not further defined  
เรียนเกี่ยวกับศิลปศาสตร์ท่ีไม่เฉพาะเจาะจงในรายละเอียด

ของสาขา เป็นการศึกษาศิลปศาสตร์ภาพกว้างที่เกี่ยวกับศิลปะ
และงานฝีมือประดิษฐ์ 
 

  0211  Audio-visual techniques and media 
production (เทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ)  

เ รี ยน เกี่ ย วกั บ เทคนิ คและ ทักษะการผลิตหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ การผลิตวิทยุ/ทีวี การผลิตภาพยนตร์/วิดีโอ การ
ผลิตและบันทึกเสียงเพลง/ดนตรี วิธีการซ่อมแซมสี ภาพวาด 
การออกแบบวาดภาพโดยใช้คอมพิวเตอร์ การศึกษาการรายงาน
ภาพ ถ้อยค า การตกแต่งในการผลิตหนังสือ แมกกาซีน โปสเตอร์ 
การโฆษณา ตัวอย่างโปรแกรม เช่น การพิมพ์หนังสือ การท าเล่ม
หนังสือ ปฏิบัติการกล้อง ถ่ายภาพ ส่วนของสิ่งพิมพ์ การ
จัดรูปแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ การผลิตภาพยนตร์ การออกแบบ
กราฟฟิค การผลิตกราฟฟิคใหม่ การน าเสนอภาพ/การแสดง
ประกอบ เทคนิคสื่อ การถ่ายรูป การพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
การผลิตวิทยุและทีวี การผลิต/บันทึกดนตรี เทคนิคเสียง 
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(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 
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โปรแกรมเดสท็อปและการออกแบบ โดยยกเว้น การใช้
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมท่ีใช้กับชุดค าสั่ง/ซอฟต์แวร์ท่ีน าเสนอใน
เดสท็อป 

 
  0212  Fashion, interior and industrial design (แฟช่ัน, 

การออกแบบภายในและการออกแบบ อุตสาหกรรม)  
เรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ลายเส้น รูปร่าง โครงสร้าง

เนื้อผ้า ในการออกแบบ เช่น แฟชั่นเสื้อผ้า อุตสาหกรรมการผลิต
และการตกแต่งภายใน ตัวอย่างสาขา เช่น การออกแบบเคร่ือง
แต่งกาย การออกแบบแฟชั่น สถาปัตยกรรมภายใน การ
ออกแบบภายใน การออกแบบเวที การออกแบบม่านหน้าต่าง 
และการออกแบบอุตสาหกรรม  

 

  0213  Fine arts (วิจิตรศิลป์)  
เรียนเกี่ยวกับรูปแบบของการแสดงออกที่สร้างสรรค์

สามารถมองเห็นได้เรียนด้านทฤษฎี ประวัติ เทคนิควิธีการ  
การผลิตและการน าเสนอในด้านวิจิตรศิลป์ ตัวอย่างสาขาเช่น 
การท าแม่พิมพ์ การท ารูปท่ีเกิดจากแม่พิมพ์ การท าภาพพิมพ์
วิจิตรศิลป์ ภาพวาดสี ประวัติศิลปศาสตร์ ปรัชญาศิลปศาสตร์ 
รูปป้ัน รูปแกะสลัก การฝึกอบรมท าเซรามิก งานปั้นหม้อ โดย
ยกเว้น ทักษะงานประดิษฐ์ด้วยฝีมือ สถาปัตยกรรมการวางผัง
เมือง การฝึกหัดครูด้านอาชีวศึกษา 

 

  0214  Handicrafts (หัตถกรรม)  
เรียนเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะในการเลือกรูปร่างวัตถุ

ผลิตงานประดิษฐ์ด้วยฝีมือ เช่น เพชร เคร่ืองปั้นดินเผา การทด 
การแกะสลัก ตัวอย่างสาขา เช่น เซรามิก งานประดิษฐ์ ศิลปและ
งานฝีมือพื้นบ้าน งานตกแต่งและแกะสลักโลหะ งานเย็บปัก ถัก
ร้อย และตกแต่ง งานจัดช่อดอกไม้ ศิลปและการประดิษฐ์แก้ว 
ช่างทอง เพชร การท าเคร่ืองดนตรี (ท่ีไม่ใช่เชิงอุตสาหกรรม) 
อุปกรณ์เคร่ืองมือเกี่ยวกับดนตรี ช่างเงิน แกะสลักหิน การทอ 
เคร่ืองทอ อาชีพท่ีใช้ฝีมือ 
 

  0215  Music and performing arts (ดนตรีและ 
ศิลปะการแสดง) 

เรียนเกี่ยวกับหลักการ และเทคนิคการแสดงดนตรี 
ปาฐกฐา การเคลื่อนไหว มหรสพท่ีแสดงท่าทางแทนค าพูด เช่น 
โขน ภาพยนตร์เงียบ ละครใบ้ แสดงท่าล้อเลียน การวางนิสัยตัว
ละคร การแสดงกลอนสด และเวทีละคร การละคร การแสดงบน
เวที การน าแสดงบนเวที ตัวอย่างสาขา เช่น การแสดงและการ
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ก ากับการแสดง ศิลปออกแบบและจัดจังหวะการเคลื่อนไหวของ
การเต้นร า โดยเฉพาะบัลเลต์ การโชว์จังหวะและการเคลื่อนไหว  
การแสดงสัตว์ ดนตรีและส่วนประกอบของดนตรี ไวทยากร
ดนตรี ศิลปการเต้น เล่นหนัง/ละคร/โทรทัศน์ วิทยุ ประวัติ
ภาพยนตร์และการถ่ายภาพยนตร์ ประวัติดนตรี ดนตรี 
ภาพยนตร์ การเรียนเกี่ยวกับประวัติและทฤษฎีดนตรีและการ
แสดง โดยยกเว้น การฝึกหัดครูด้านดนตรีและศิลปการแสดง 

 
 022  Humanities (except 

languages) (มนุษยศำสตร์  ยกเว้น
ภำษำ) 

0220  Humanities (except languages) not further 
defined (มนุษยศาสตร์ ยกเว้นภาษา โปรแกรมภาพกว้าง) 

เรียนเกี่ยวกับมนุษยศาสตร์โดยไม่ลงลึกเฉพาะทางใน
รายละเอียด เป็นโปรแกรมการศึกษาและฝึกอบรมด้าน
มนุษยศาสตร์ 

 
  0221  Religion and theology (ศาสนาและเทววิทยา)  

เรียนเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนา ความคิดรวบยอด 
สัญญลักษณ์ การแสดงออกเนื้อหาและจิตวิญญาณ ตัวอย่าง
สาขา เช่น ประวัติศาสนา การศึกษาเกี่ยวกับหนังสือและสิ่งซึ่ง
เป็นท่ีเคารพสักการะทางศาสนา การศึกษาความแตกต่างทาง
ศาสนา โปรแกรมส าหรับเด็กและหนุ่มสาวท่ีอยู่ในโรงเ รียน
ศาสนา หรือสัมมนาในวัดวาอาราม ฯลฯ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาความสนใจในค าสอนศาสนาของเขา ท่ีเพียงพอส าหรับ
ครอบครัว ด้วยปรัชญาของศาสนา ท่ีจะช่วยในความกล้าหาญ
ของเขา  

 
  0222  History and archaeology (ประวัติศาสตร์และ 

โบราณคดี)  
เรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต โดยเฉพาะด้านการเมือง 

การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ของทวีป ของโลก 
ศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเปรียบเทียบ ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของ
ศาสตร์และแนวคิดต่าง ๆ โบราณคดี ศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรม
ในสมัยโบราณโดยการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ในสิ่งท่ีพบใน
พื้นดิน ตัวอย่างโปรแกรม เช่น โบราณคดี ประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์วรรณคดี ประวัติศาสตร์
และแนวคิดต่าง ๆ การวิเคราะห์บางสิ่งอย่างละเอียด การศึกษา
ในวรรณคดีในภาพท่ัวไป (ไม่รวมกับการศึกษาภาษาเฉพาะ) 
การศึกษาภาษาศาสตร์ท่ัวไป (ท่ีไม่สัมพันธ์กับการศึกษาภาษา
เฉพาะ) 
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  0223  Philosophy and ethics (ปรัชญาและวิชา 
ศีลธรรม)   

เรียนเกี่ยวกับปรัชญา จริยศาสตร์ และท่ีสัมพันธ์กับวิชา
เกี่ยวกับกรอบแนวความคิดรวบยอดของชีวิต ตัวอย่างสาขา เช่น 
จริยธรรม ตรรกศาสตร์ คุณธรรม ปรัชญา โดยยกเว้น การศึกษา
ศาสนา การศึกษาปรัชญาด้านศิลปศาสตร์และวิจิตรศิลป์ 

 
 023  Languages (ภำษำ) 0231  Languages acquisition (การพัฒนาทักษะทาง 

ภาษา)  
เรียนเกี่ยวกับรากฐานของภาษา  กลไกภายนอกด้านภาษา  

ภาษาต่างประเทศ  การตีความด้านภาษา  การศึกษาอวัยวะท่ีใช้
ในการออกเสียง ธรรมชาติของการออกเสียง การเปล่งเสียงพูด 
และลักษณะทางกายภาพของเสียงพูด  ภาษาท่ีสอง  การแปล
ความหมายภาษาต่างประเทศ การตีความภาษามือ ภาษามือ  
โปรแกรมการแปล 

 
  0232  Literature and linguistics (วรรณกรรมและ 

ภาษาศาสตร์) 
      เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบของภาษาต่างชาติ 
รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม วรรณคดี 
อักษรศาสตร์ และภาษาศาสตร์ ตัวอย่างสาขา เช่น ภาษาท่ีตาย
แล้ว ภาษาต่างชาติ การแปลภาษา ภาษาท่ี 2 (หมายถึงภาษา
แห่งชาติท่ีสอนให้กับนักเรียนท่ีมีภาษาหลักเป็นอีกภาษาหนึ่ง) 
 

03  Social sciences, 
journalism and information 
(สังคมศำสตร์ , วำรสำรศำสตร์
และ สำรสนเทศ) 

031  Social and behavioural 
sciences (สังคมศำสตร์และ พฤติกรรม
ศำสตร์) 

0310  Social and behavioural sciences not further 
defined (สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์ โปรแกรมภาพ
กว้าง) 

เรียนเกี่ยวกับศาสตร์ทางสังคมและพฤติกรรม โดยไม่ลงลึก
เฉพาะทางในรายละเอียด ตัวอย่างสาขา เช่น พฤติกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ 

 
 0311  Economics (เศรษฐศาสตร์)  

เรียนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
และการตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ ตัวอย่างสาขา ประวัติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง โดยยกเว้น 
การศึกษาเศรษฐศาสตร์ท่ีเน้นในเชิงธุรกิจ และการบริหาร 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0312  Political sciences and civics (รัฐศาสตร์และ พลเมือง)  
เรียนเกี่ยวกับหลักการหรือการปฏิบัติทางการปกครองและ

การเมือง วิชาท่ีว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของพลเมือง ตัวอย่าง
โปรแกรม ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ การศึกษาสันติภาพและความขัดแ ย้ ง
ประวัติศาสตร์การเมือง รัฐศาสตร์ โดยยกเว้นการศึกษาเกี่ยวกับ
เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐศาสตร์ 

 
0319  Social and behavioural sciences not further 
defined (สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุม่
ไว้) 

 
 0313  Psychology (จิตวิทยา)  

เรียนเกี่ยวกับจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีมีผลต่อแต่
ล ะบุ คคลตามความแตกต่ า งของบุ คคล ประสบการณ์   
และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างสาขา เช่น จิตวิทยา การวิเคราะห์จิต  
การบ าบัดรักษาจิต 
 

 

 0314  Sociology and cultural studies (สังคมวิทยา 
และวัฒนธรรมศึกษา)   

เรียนเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และวิถีแห่งการด ารงตนของ
กลุ่มชน และความสัมพันธ์ต่อสังคม และเรียนเกี่ยวกับชาติพันธุ์
วิทยา มนุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ของมนุษย์และสังคม ตัวอย่าง
สาขา เช่น ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม การศึกษาวัฒนธรรม การศึกษา
ประชากร/ประชากรศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา ศึกษาเพศ สังคม
มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์สังคม สังคมวิทยา โดยยกเว้นโปรแกรม
ความกินดีอยู่ดีของสังคมท่ีเน้นในการท างานเพื่อสังคม การ
ท างานและการให้ค าปรึกษาแก่สังคม 

 
 032  Journalism and information 

(วำรสำรศำสตร์ และสำรสนเทศ) 
0321  Journalism and reporting (วารสารศาสตร์ และ
การรายงานข่าว)  

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับวารสารศาสตร์
และการรายงานข่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสารมวลชน 
วารสารศาสตร์และการรายงานข่าวจะเกี่ยวกับการเรียงค าและ
เนื้อหาของข่าวสาร ซึ่งรวมท้ังการรายงานข่าว การเขียนค า
บรรยาย บทวิจารณ์ เร่ืองราว สารคดี ท่ีอยู่ในความสนใจของ
สาธารณชน ตัวอย่างสาขา เช่น วารสารศาสตร์ สารสนเทศ (ค า
และเนื้อหา) การสื่อสารมวลชน (ค าและเนื้อหา) การรายงานข่าว 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

โดยยกเว้น การวางรูปแบบและการออกแบบการพิมพ์ การผลิต
สื่อ การประชาสัมพันธ์  การตลาดและการโฆษณา 

  0322  Library, information and archival studies 
(ห้องสมุด, การศึกษาข้อมูลและจดหมายเหตุ) 

เรียนเกี่ยวกับวิชาการคัดเลือกความรู้ท่ีได้มา การจัดการ
และการเก็บรวบรวมสารสนเทศ และอ านวยความสะดวกการใช้
สารสนเทศ โปรแกรมห้องสมุด ตัวอย่างสาขา เช่น ศาสตร์ว่าด้วย
เอกสารส าคัญ การเอกสาร สารสนเทศศาสตร์ ห้องสมุด เอกสาร
พิพิธภัณฑ์ 
 

04  Business administration 
and law (กำรบริหำรธุรกิจและ 
กฎหมำย) 

041  Business administration (กำร 
บริหำรธุรกิจ) 

0410  Business administration not further defined 
(การบริหารธุรกิจโปรแกรมภาพกว้าง) 

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผน 
การก ากับ การจัดการ และการเชื่อมประสานทรัพยากรของ
องค์การภาคเอกชนและภาครัฐและสถาบัน ตัวอย่างสาขา เช่น 
ธุรกิจการค้าและการบริหาร เศรษฐศาสตรธุรกิจ การศึกษาธุรกิจ 
การศึกษาธุรกิจการค้าและการบริหารธุรกิจท่ีไม่เน้นรายละเอียด
เชิงลึก โดยยกเว้น โปรแกรมธุรกิจท่ีเน้นในรายละเอียดของธุรกิจ
และการบริหาร เช่น การตลาด 

 
 0411  Accounting and taxation (การบัญชีและภาษีอากร)  

เรียนเกี่ยวกับการดูแลรักษา การตรวจสอบบัญชีและการ
บันทึกรายการธุรกรรมการเงิน ตัวอย่างสาขา เช่น การบัญชี การ
ตรวจบัญชี วิชาการท าบัญชี บัญชีภาษี 

 
 0412  Finance, banking and insurance (การเงิน การ

ธนาคารและการประกันภัย) 
เรียนเกี่ยวกับการวางแผน การก ากับ การจัดการ การ

อ านวยการ และการควบคุมกิจกรรมและบริการด้านการเงิน 
รวมท้ังการควบคุมและการติดตามเฝ้าระวังแหล่งการเงินของ
องค์การ สถาบัน และบุคคล และการจัดการบริการด้านการเงิน
ท่ีระดับการร่วมทุนและส่วนบุคคล ตัวอย่างสาขา เช่น พนักงาน
รับและจ่ายเงินของธนาคาร การธนาคารและการเงิน ทฤษฎี
การเงิน การประกัน การวิเคราะห์การลงทุน การลงทุนและ
ความมั่นคง การประกันเงินเลี้ยงชีพ การประกันสังคม นายหน้า
ซื้อขายหุ้น/ตลาดหลักทรัพย์ โดยยกเว้น การศึกษาเกี่ยวกับสถิติ
การประกันภัยต่าง ๆ เช่น อัตราคนเกิด/ตาย การศึกษาวิทยาการ
เกี่ยวกับสถิติ 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0413  Management and administration (การจัดการ
และการบริหาร)  

เรียนเกี่ยวกับการวางแผน การก ากับ การด าเนินการ
ภารกิจและกิจกรรมขององค์การและสถาบัน โปรแกรม 
การจัดการรวมท้ังการบริหาร เศรษฐศาสตร์ การเงิน ฯลฯ ท่ีเน้น
ด้านการจัดการและการบริหารรวมอยู่ด้วย ตัวอย่างสาขา เช่น 
การบริหาร การจัดการศึกษา การจัดการการจ้า ง ง าน  
การจัดการโลจิสติก วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการ
ส านักงาน ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ การบริหารบุคคล  
การจัดการบุคลากร การริเร่ิมธุรกิจของตนเอง การจัดการการ
ฝึกอบรม การศึกษาภาวะผู้น าในบริบทการจัดการ โดยยกเว้น 
การฝึกอบรมผู้น าในการพัฒนาบุคลากร การศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารในความหมายของงานในส านักงาน งานเลขาส านักงาน 

 

 0414  Marketing and advertising (การตลาดและการ
โฆษณา)  

เ รียนเกี่ยวกับกระบวนการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่าง
องค์การหรือบุคคล และศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับบทบาทการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้า การกระจายสินค้า การโปรโมทสินค้าและ
การขายภายใต้ผลตอบแทนทางธุรกิจสูงสุด ตัวอย่างสาขา เช่น 
การโฆษณา วิจัยตลาด การตลาด การจัดการสินค้า/การน า
สินค้าออกสู่ตลาด การประชาสัมพันธ์ 

 
 0415  Secretarial and office work (เลขานุการและงาน

ส านักงาน)  
เ รียนเกี่ยวกับข้ันตอนการบริหารและการฝึกปฏิบัติ  

เทคโนโลยีส านักงานและงานเสมียน ทักษะจดย่อและการพิมพ์ 
เลขานุการเฉพาะทาง (2 ภาษา แพทย์ กฎหมาย บัญชี ฯลฯ) 
รวมอยู่ในโปรแกรม ถ้าโปรแกรมเป็นงานของเลขานุการมากกว่า
เป็นผู้ช่วยเฉพาะทาง ตัวอย่างสาขา เช่น การบริหารและการ
ให้บริการงานเลขานุการ โปรแกรมเสมียน การน าข้อมูลเข้า 
โปรแกรมเลขาภาษาต่างประเทศ ทักษะคีย์บอร์ด โปรแกรม
เลขานุการกฎหมาย โปรแกรมเลขานุการแพทย์ การด าเนินการ
อุปกรณ์เคร่ืองมือส านักงาน การฝึกอบรมพนักงานต้อน รับ 
โปรแกรมเลขานุการ การจดบันทึกสรุป การพิมพ์ โดยยกเว้น 
การใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการส านักงาน 
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(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0416  Wholesale and retail sales (การขายส่งและ ขาย
ปลีก)  

เรียนเกี่ยวกับการซื้อและการขายสินค้าและบริการ รวมท้ัง
การจัดการสต็อก การจัดการราคา การป้องกันการสูญเสีย ระบบ
และข้ันตอนการขาย การศึกษาการท างานและแนวโน้มกระแส
ของอุตสาหกรรม การขายส่งและขายปลีก การขายอาคารและ
อสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างสาขา เช่น เทคนิคการจัดนิทรรศ  
การสินค้า การซื้อขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การขายปลีก  
การขายส่ง การดูแลสต็อก คลังสินค้า การศึกษาการซื้อขาย
อาคารและอสังหาริมทรัพย์ 
 

 0417  Work skills (ทักษะการท างาน)   
เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างและฟังก์ชั่นการท างานของชีวิต 

รวมท้ังโปรแกรมการฝึกอบรมทีมงานท่ีสัมพันธ์กับสถานท่ีท างาน
และการมอบหมายงาน ตัวอย่างสาขา เช่น ความรู้เกี่ยวกับบริษัท 
วิชาการแนะน า ความต้องการของผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง  การจัดการ
องค์กรของท่ีท างาน การประกันคุณภาพ วิชาศูนย์รวมการค้า 
การพัฒนางาน การฝึกอบรมทีมงานท่ีสัมพันธ์กับสถานท่ีท างาน
และงานท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 042  Laws (นิติศำสตร์) 0421  Laws (นิติศาสตร์) 

เรียนเกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนในการธ ารงรักษาสังคม
ให้อยู่ในขอบเขตของทางการ รวมท้ังการฝึกอบรมวิชาชีพ
เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ทนายความ ผู้แทนกฎหมาย หรือการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับผู้พิพากษา ตัวอย่างโปรแกรม เช่น กฎหมาย
การค้า กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ประวัติกฎหมาย 
กฎหมายแรงงาน ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย จ่าศาล 

05  Natural sciences, 
mathematics and statistics 
(วิทยำศำสตร์ธรรมชำติ, 
คณิตศำสตร์และสถิติ)   

051  Biological and related 
sciences (วิทยำศำสตร์ชีวภำพ และ
ศำสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง) 

0511  Biology (ชีววิทยา)  
เรียนเกี่ยวกับโครงสร้าง ฟังก์ชั่นการท างาน การผลิต การ

เจริญเติบโต วิวัฒนาการและพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด 
ประกอบด้วย การเรียนเกี่ยวกับชีววิทยา และท่ีสัมพันธ์กับ
วิทยาศาสตร์  

 
 0512  Biochemistry (ชีวเคมี)  

เรียนเกี่ยวกับเคมีของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างโปรแกรม เช่น 
ชีวเคมี ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ เภสัช พิษวิทยา  
สัตววิทยา การเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเคมีในสิ่งมีชีวิต โดย
ยกเว้น การเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
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052  Environment (สิ่งแวดล้อม)  
 

0521  Environmental sciences (วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม)  

เ รียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตท่ีสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นและ
สัมพันธ์กับสิ่ งแวดล้อม ตัวอย่างสาขา เช่น  นิ เวศวิทยา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยยกเว้น การเรียนเกี่ยวกับชีววิทยา 
และพิษวิทยา 

 
 0522  Natural environments and wildlife 

(สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสัตว์ป่า)  
เรียนเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม

ธรรมชาติ ภายใต้การปกป้องธรรมชาติและสัตว์ป่า รวมท้ัง  
การเรียนเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดูแลรักษาสวนสาธารณะ
แห่งชาติ ภายใต้การรักษาแหล่งธรรมชาติของประเทศ ตัวอย่าง
สาขา เช่น สวนสาธารณะแห่งชาติและการจัดการสัตว์ป่า  
การถนอมอนุรักษ์ธรรมชาติ สัตว์ป่า โดยยกเว้น วิชาการป่าไม้
และการท าสวน วิชาการล่าและดักจับสัตว์ 

 
 053  Physical sciences (วิทยำศำสตร์

กำยภำพ)  
 

0531  Chemistry (เคมี)  
เรียนเกี่ยวกับ สสาร ธาตุของสสารนั้น ๆ  และสสาร 

มีปฏิกริยาเคมีอย่างไรเมื่อรวมกัน ตัวอย่างสาขา เช่น เคมี 
อินทรีย์เคมี โดยยกเว้น ชีวเคมี 

 
  0532  Earth sciences (ภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยา)  

เรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบและโครงสร้างของพื้นโลก 
รวมท้ังส่วนท่ีเป็นน้ าท้ังหมดบนพื้นผิวโลก นอกเหนือไปจากธรณี
ภาคและบรรยากาศ และชั้นบรรยากาศ ตัวอย่างสาขา เช่น ธรณี
ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ (ธรรมชาติ) ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา สมุทร
ศาสตร์ วิทยาการแผ่นดินไหว โดยยกเว้น ภูมิศาสตร์สังคม 

 
  0533  Physics (ฟิสิกส์)  

เรียนเกี่ยวกับคุณสมบัติและปฏิกริยาของวัสดุ สสาร และ
พลังงาน รวมท้ังเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
อวกาศ ตัวอย่างสาขา เช่น ดาราศาสตร์ แสง ฟิสิกส์ (สสาร 
พลังงาน) วิทยาศาสตร์อวกาศ  

 
 054  Mathematics and statistics 

(คณิตศำสตร์และ สถิติ)  
0541  Mathematics (คณิตศาสตร์)  

เรียนเกี่ยวกับระบบการอนุมานทางทฤษฎี รวมท้ังพีชคณิต 
คณิตศาสต ร์  เ ลขาคณิต  ความจ ริ ง  และการวิ เ คราะห์ 
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ท่ีซับซ้อน และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ตัวอย่างสาขา เช่น พีชคณิต 
เลขาคณิต คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวเลข 

  0542  Statistics (สถิติ)  
เรียนเกี่ยวกับ การรวบรวม การอธิบาย การจัดการและ

การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข การเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะ
เป็น และคณิตศาสตร์ประกันภัย ตัวอย่างสาขา เช่น คณิตศาสตร์
ประกันภัย สถิติคณิตศาสตร์ ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ
ประยุกต์ การออกแบบการส ารวจ การสุ่มส ารวจ โดยยกเว้น 
การศึกษาเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ 

06  Information and 
Communication 
Technologies (ICTs) 
(เทคโนโลยีสำรสนเทศและ กำร
สื่อสำร)  
 

061  Information and 
Communication Technologies 
(ICTs) (เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร 
สื่อสำร)  
 

0610  Information and Communication 
Technologies (ICTs) not further define (เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ สื่อสาร โปรแกรมภาพกว้าง)  

เรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ
ฐานข้อมลู การวิเคราะห์ระบบ การจัดการสารสนเทศ การออกแบบ
ระบบเครือข่าย ท่ีไม่เน้นรายละเอียดเชิงลึก  
 
0611  Computer use (การใช้คอมพิวเตอร์)  

เรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และชุดค าสั่ง และการ
ประยุกต์ใช้ชุดค าสั่งคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างสาขา เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งส าหรับการค านวณ ชุดค าสั่งส าหรับการ
ประมวลผลข้อมูล ชุดค าสั่งส าหรับการประชาสัมพันธ์บน 
เดสท็อป ชุดค าสั่งส าหรับการประมวลผลค า การใช้อินเทอร์เน็ต 

 
  0612  Database and network design and 

administration (ฐานข้อมูลและการออกแบบและการ 
จัดการเครือข่าย  

เรียนเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการคอมพิวเตอร์ , 
แอพพลิเคชั่นสื่อคอมพิวเตอร์ , การติดตั้งและบ า รุง รักษา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์, การบริการดูแลคอมพิวเตอร์ , ผู้ดูแล
ฐานข้อมูล, การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารเครือข่าย, การออกแบบ
เครือข่าย, การออกแบบเว็บไซต์ 
 

  0613  Software and applications development and 
analysis (การพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ และ
แอปพลิเคช่ัน)  

เรียนเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการ
คอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์, การออกแบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ , สารสนเทศ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , 
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ระบบปฏิบัติการ, การเขียนโปรแกรม, การพัฒนาภาษาการเขียน
โปรแกรม, การพัฒนาซอฟต์แวร์, การเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์, 
การทดสอบซอฟต์แวร์ 
 
0619  Information and Communication 
Technologies (ICTs) not elsewhere calssified 
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารที่ไม่ได้จัดกลุม่ไว้)  

เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สาขาท่ีไม่ได้อยู่ในกลุ่มท่ีจัดไว้ข้างต้น 

07  Engineering, 
manufacturing and 
construction (วิศวกรรม, 
อุตสำหกรรมและกำร ก่อสร้ำง) 

071  Engineering and engineering 
trades (วิศวกรรม และกลุ่มวิชำ
วิศวกรรม/กำรอำชีวะวิศวกรรม)  
 

0710  Engineering and engineering trades not 
further defined 

เ รียนเกี่ยวกับวิศวกรรมและธุรกิจการค้าท่ี เกี่ ยวกั บ
วิศวกรรม โดยไม่เน้นเฉพาะทางลึกในรายละเอียด ตัวอย่างสาขา 
เช่น วิศวกรรมศาสตร์  โปรแกรมอุตสาหกรรมวิศวกรรม  
วิศวกรรมการดูแลรักษา 
 

 0711  Chemical engineering and processes 
(วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ)  

เรียนเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง  
ทางเคมีและฟิสิกส์ รวมท้ังการออกแบบโรงงานและระบบ
ควบคุมเคมี ตัวอย่างสาขา เช่น เทคโนโลยีชีวเคมี วิศวกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมกระบวนการเคมี 
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการ กระบวนการท่ีเกี่ยวกับสารท่ีได้จาก
น้ ามันปิโตรเคมี (แก๊สโซลีน พาราฟิน น้ ามัน แก๊ส) โรงงานและ
เคร่ืองจักรปฏิบัติการ เทคโนโลยีกระบวนการ  
 

 0712  Environmental protection technology 
(เทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อม)  

เรียนเกี่ยวกับกระบวนการท่ีจะลดการปล่อยของเสียให้
น้อยลง และการหลีกเลี่ยงมลพิษ  รวมท้ังโปรแกรมเกี่ยวกับ 
การควบคุมน้ า อากาศ ดิน และ ฯลฯ ตัวอย่างสาขา เช่น การ
ควบคุมมลพิษทางอากาศ เทคโนโลยีนิเวศวิทยา การควบคุม
มลพิษทางเสียง การควบคุมการปล่อยของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม การน ากลับมาใช้ใหม่ การควบคุมมลพิษทางน้ า 
โดยยกเว้น มาตรฐานความสะอาด อนามัยในอาหารและน้ า 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0713  Electricity and energy (ไฟฟ้าและพลังงาน)  
เรียนเกี่ยวกับ การติดตั้ง การดูแลรักษา การซ่อมแซม และ

การวินิจฉัยสาเหตุปรากฏการณ์ ความบกพร่อง หรือความ
ผิดพลาดของอุปกรณ์ในการเดินสายไฟ และท่ีเกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ในบ้าน การก่อตั้งอุตสาหกรรมและการค้า การติดตั้ง 
และการดูแลรักษาเครือข่ายการกระจายพลังงานไฟฟ้าท้ังบนดิน
และใต้ดิน ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตพลังงาน ตัวอย่างสาขา เช่น 
โปรแกรมการ ค้ า เค ร่ือ งป รับอากาศ วิ ศวกรรมอากาศ 
การซ่อมแซมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า โปรแกรมการค้า
ไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ ไฮดรอลิกส์ และพลังงานคาร์บอนด์ 
การผลิตพลังงาน การติดตั้งและดูแลรักษาสายไฟฟ้า โปรแกรม
ตู้เย็น การติดตั้งและการวินิจฉัยความผิดพลาดของอุปกรณ์และ
การซ่อมแซมเคร่ืองท าความร้อน เร่ืองปรับอากาศและตู้เย็น โดย
ยกเว้น การเรียนเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า 
 

 0714  Electronics and automation (อุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ)  

เรียนเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การ
ดูแลรักษาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองจักรกล และระบบ 
รวมท้ังการออกแบบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ตัวอย่าง
สาขา เช่น เคร่ืองกระจายเสียงและภาพอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
การสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
การซ่อมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมการควบคุม เทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีการรับส่งด้วยตัวเลข วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายเทคโนโล ยี หุ่นยนต์ เทคโนโล ยี
โทรคมนาคม การซ่อมแซมวิทยุและทีวี  
 

 0715  Mechanics and metal trades 
(วิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ)  

เรียนเกี่ยวกับ การวางแผน การอออกแบบ การพัฒนาการ
ผลิต การดูแลรักษาและการตรวจติดตามเคร่ืองจักร โรงงาน
เคร่ืองจักรกล และระบบและผลิตภัณฑ์โลหะ รวมท้ังการ
ออกแบบและดูแลรักษาเคร่ืองจักรท่ีผลิตสินค้าและบริการ 
โปรแกรมนี้เน้นไปท่ีเคร่ืองจักรกล ระบบเคร่ืองกล และผลิตภัณฑ์
โลหะตัวอย่างโปรแกรม เช่น ช่างปืน ไฮดรอลิกส์ ช่างท ากุญแจ
และการซ่อมแซมระบบความปลอดภัย วิศวกรรมเคร่ืองกล 
โปรแกรมการค้าเคร่ืองกล การหล่อและสร้างต้นแบบโลหะ  
การเชื่อมโลหะ การกลึงและเคร่ืองจักร วิศวกรรมโลหะการ 
เคร่ืองจักรสลักยึด เคร่ืองจักรกลเท่ียงตรง งานโลหะแผ่น  
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

การผลิตเหล็กกล้า การสร้างเคร่ืองมือและแม่พิมพ์ตอกโลหะ 
ช่างเชื่อม การเชื่อม โดยยกเว้น งานโลหะและวิศวกรรมยานยนต์
มอเตอร์ 
 

 0716  Motor vehicles, ships and aircraft (รถยนต์, เรือ
และเครื่องบิน)  

เ รียนเกี่ ยวกับการออกแบบ การพัฒนา การผลิ ต  
การดูแลรักษา การวินิจฉัยความผิดพลาด การซ่อมแซม และการ
บริการด้านพาหนะยานยนต์ รวมท้ังเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีขุดดิน
และท่ีเกี่ยวกับทางการเกษตร เป็นการรวมการศึกษา ท้ัง
โครงสร้าง โลหะ และมอเตอร์เคร่ืองยนต์ ตัวอย่างสาขา เช่น 
วิศวกรรมอากาศยานยนต์ การดูแลรักษาอากาศยานยนต์ ยาน
ยนต์ไฟฟ้า วิศวกรรมยานยนต์ งานต่อตัวถังรถ วิศวกรรม
มอเตอร์ไซค์ การท าแผงควบคุมไฟฟ้า การสร้างเรือ เคร่ืองพ่น
สารเคมี การสร้างและซ่อมแซมพาหนะยานยนต์ พาหนะยาน
ยนต์ไฟฟ้า โดยยกเว้น การผลิตและซ่อมแซมสิ่งท่ีไม่ใช่พาหนะ
ยานยนต์ 

 
  0719  Engineering and engineering trades not 

elsewhere classified (วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/
การอาชีวะวิศวกรรมที่ไม่ได้จัดกลุม่ไว้)  

เรียนเกี่ยวกับการวิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การ
อาชีวะวิศวกรรม ในสาขาท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้ข้างต้น 

 
 072  Manufacturing and 

processing (กำรผลิตและ 
กระบวนกำร)  

0721  Food processing (กรรมวิธีด้านอาหาร)  
เรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการหีบห่อบรรจุภัณฑ์

อาหาร เคร่ืองดื่ม และอุปกรณ์เคร่ืองมือและแผนผังข้ันตอนการ
ท างานในการผลิตและกระจายผลิตภัณฑ์อาหาร ตัวอย่างสาขา 
เช่น การอบ/การปิ้ง/การย่าง การต้มหรือการกลั่นเหล้าเบียร์ 
การฆ่าสัตว์และแล่เนื้อสัตว์ การท าลูกกวาดขนมหวานรวมท้ัง
การขายขนมหวาน อาหารจากผลิตภัณฑ์นม กระบวนการผลิต
อาหารและเคร่ืองดื่ม การถนอมอาหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์  
การท าขนมปังปิ้ง พาสตร้ี ขนมปังปิ้งหวานท่ีท าจากแป้งหมี่   
การบวนการผลิตบุหร่ี การบวนการผลิตไวน์ รวมท้ังการเรียน
เกี่ยวกับการท าขนมด้วยมือ และอนามัยอาหาร และกระบวนการ
ผลิตยาสูบ โดยยกเว้น โปรแกรมอาหาร วิทยาศาสตร์โภชนาการ 
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  0722  Materials (glass, paper, plastic and wood) 
(วัสดุ  แก้ว, กระดาษ, พลาสติกและไม้)  

เรียนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์จากไม้ กระดาษ 
พลาสติก แก้ว และวัสดุอื่นท่ีคล้ายหิน ดินเหนียว และวัสดุ
สังเคราะห์อื่น ๆ ฯลฯ ตัวอย่างสาขา เช่น การสร้างเรือ (ไม่มี
มอเตอร์) การท าผลิตภัณฑ์จากไม้ งานช่างไม้ อุตสาหกรรมเซรา
มิก การท าเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมงานแก้ว อุตสาหกรรมผลิต
เพชร อุตสาหกรรมกระบวนการผลิตกระดาษ อุตสาหกรรม
พลาสติก อุตสาหกรรมยาง เทคโนโลยีวัสดุไม้ เคร่ืองจักรและ
เคร่ืองกลึงไม้ โปรแกรมการค้างานไม้ โดยยกเว้น การเรียน
เกี่ยวกับงานโลหะ งานก่อสร้างช่างไม้ และงานไม้กรอบ/ประตู/
หน้าต่าง กระบวนการเคมี การพิมพ์ภาพและการรวมเล่ม 
โปรแกรมงานทักษะประดิษฐ์ 
 

  0723  Textiles (clothes, footwear and leather)  
(สิ่งทอ  เสื้อผ้า, รองเท้าและงานหนัง)  

เรียนเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและ
เคร่ืองหนัง และระบบท่ีเกี่ยวกับรองเท้าและท่ีเกี่ยวข้อง ตัวอย่าง
สาขา เช่น โปรแกรมการค้าเสื้อผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า การตัดเย็บ
รองเท้า การตัดเย็บขนสัตว์ การผลิตเสื้อผ้าเคร่ืองแต่งกาย 
กระบวนผลิตเคร่ืองหนัง การท าอานม้า ช่างท ารองเท้า การผลิต
เคร่ืองหนัง การปั่นด้าย การตัดสูท โปรแกรมการค้า การทอผ้า 
การท าเบาะบุนวม อุตสาหกรรมการทอ ศาสตร์การท าผ้าขนสัตว์ 
โดยยกเว้น โปรแกรมสิ่งประดิษฐ์ด้วยมือ การเย็บปักถักร้อย ฯลฯ 
 

  0724  Mining and extraction  (การเหมืองแร่และการถลุง
แร่) 

เรียนเกี่ยวกับ การวางแผน การพัฒนา การประเมิน และ
การควบคุมการสกัดแร่ น้ ามัน แก๊สจากพื้นโลก ตัวอย่างสาขา 
เช่น การท าเหมืองถ่านหิน เทคโนโลยีเหมือแร่ การสกัดน้ ามัน
และแก๊ส การสกัดวัตถุดิบ โดยยกเว้น ธรณีศาสตร์ วิศวกรรมการ
แยกโลหะออกจากแร่ 

 
 073  Architecture and 

construction (สถำปัตยกรรม และงำน
ก่อสร้ำง) 

0731  Architecture and town planning (สถาปัตยกรรม
และผังเมือง)  

เรียนเกี่ยวกับ ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคของการ
ออกแบบก่อสร้าง รวมท้ังการยึดถือประโยชน์การใช้สอยเป็น
ส าคัญ เช่น โครงสร้างและฟังก์ชั่นการท างาน และประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐศาสตร์ของอาคาร และการพิจารณาหลักความงาม
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และศิลปะการวางผังเมือง เรียนเกี่ยวกับการควบคุมการ
เจริญเติบโตและการปกป้องเมืองท้ังในแง่ฟังก์ชั่นการท างานและ
จุดท่ีเป็นทิวทัศน์แห่งความงามและศิลปะ ตัวอย่างสาขา เช่น 
สถาปัตยกรรมการออกแบบและวางผังเมือง สถาปัตยกรรม  
การออกแบบสิ่งก่อสร้าง การส ารวจพื้นท่ีและการท าแผนท่ี  
การวางแผนเมือง การพัฒนาชุมชน ภูมิสถาปัตยกรรม 
สถาปัตยกรรมโครงสร้าง การส ารวจ การวา งผังเมืองและ
ประเทศ การวางแผนเมือง โดยยกเว้น การออกแบบภายใน  
การออกแบบและตกแต่งสวน 

 
  0732  Building and civil engineering (อาคารและ 

วิศวกรรมโยธา)  
การก่อสร้าง เรียนเกี่ยวกับ วิทยาศาตร์  เทคโนโลยีและ

เทคนิคของการก่อตัว/รวมตัวกัน  การก่อส ร้างและการ
บ ารุงรักษาสาธารณะ การท าธุรกิจ อุตสาหกรรมและโครงสร้างท่ี
เกี่ยวกับท่ีพักอาศัย และเหมาะสมกับเมือง วิศวกรรมโยธา เรียน
เกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ และการก ากับ
การก่อสร้างโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่ท้ังอาคารและโครงสร้าง 
รวมท้ังระบบการขนส่ง ระบบบ าบัด สิ่งปฏิกูล ตัวอย่างสาขา เชน่ 
การก่ออิฐ/ก่อปูน/ก่อตึก การก่อสร้างสะพาน การก่อสร้างอาคาร 
วิศวกรรมการก่อสร้าง งานไม้และงานกรอบประตูหน้าต่าง
ส าหรับการก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา งานโลหะส าหรับสิ่งปลูก
ส ร้ า ง  วิ ศ ว ก ร รม อู่ เ รื อแล ะ ท่ า เ รื อ  ก า รปู พื้ น และผนั ง  
การเคลือบพื้น การจัดเตรียมแผ่นกระเบื้องและการก่ออิฐ การ
ทาสีและการเคลือบผนัง การฉาบปูนผนัง การวางท่อประปาและ
การติดตั้งท่อ การสร้างถนน วิศวกรรมและเทคโนโลยีน้ า 
วิศวกรรมการประปาและการระบายของเสียจากท่อ การระบาย
อากาศ 
 

 079  Engineering, manufacturing 
and construction not elsewhere 
classisfied (วิศวกรรม, อุตสำหกรรม
และกำร ก่อสร้ำง ท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้) 

0799  Engineering, manufacturing and construction 
not elsewhere classisfied (วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและ
การ ก่อสร้าง ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้) 

เรียนเกี่ยวกับการวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 
ในสาขาท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้ข้างต้น 

 
08  Agriculture, forestry, 
fisheries and veterinary 
(เกษตรศำสตร์ วนศำสตร์ กำร
ประมงและสัตวแพทย์)  

081  Agriculture (เกษตรศำสตร์)  
 

0810  Agriculture not further defined 
เ รี ยน เกี่ ย วกั บ เกษตร โดยไม่ ล งลึ ก เฉพาะทาง ใน

รายละเอียด ตัวอย่างสาขา เช่น เกษตร  
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0811  Crop and livestock production (ผลผลิตพืช และ
สัตว์ที่เป็นอาหาร)  

เรียนเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว
พืชท่ีปลูก/ทุ่งหญ้า และทุ่งเลี้ยงสัตว์และการจัดการสัตว์ รวมท้ัง
การศึกษาเกี่ยวกับการจัดการและการดูแลรักษาฟาร์ม การผลิต
พืชและสัตว์ท่ีไม่ผ่านกระบวนการแปรรูป ตัวอย่างสาขา เช่น 
เกษตรศาสตร์ พืชไร่และวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพืช สัตวบาล  
การเพาะปลูก/ท าไร่/ไถนา/การเกษตร การปรับปรุงพันธุ์สุนัข 
การจัดการฟาร์มและฟาร์มปศุสัตว์ การท าฟาร์ม การปลูกไม้ผล 
การปลูกธัญพืช การปรับปรุงพันธุ์ม้า การท าฟาร์มสุกร  การเลี้ยง
สัตว์ปีก การปลูกข้าวไรน์และข้าวสาลี การท าฟาร์มแกะ ปฐพี
ศาสตร์ การปลูกพืชผัก การปลูกพืชท าไวน์ ความอุดมสมบูรณ์
ดิน/ปุ๋ย เทคโนโลยีการชลประทาน การดูแลจัดการพืช ไม้ผล 
พืชผัก  
 

 0812  Horticulture (พืชสวน)  
เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพืชสวน ไม้ดอก การ

จัดการเรือนกระจก เรือนเพาะช า การจัดการสวน ตัวอย่างสาขา 
เช่น การปลูกไม้ดอก การท าสวน/จัดสวน การดูแลพื้นหญ้าให้
เขียวขจี เทคนิคพืชสวน การจัดการเรือนเพาะช า การเขตกรรม
สนามหญ้า การออกแบบและสร้างสวนส าหรับเมืองและท้องถ่ิน 
รวมท้ังการปลูกไม้ดอกและพืชผัก โดยยกเว้น การปลูกพืช ข้าว
สาลี ข้าว ไม้ผล พืชผัก (ท่ีปลูกไว้เพ่ือกิน) ความอุดมสมบูรณ์ดิน/
ปุ๋ย การชลประทาน การจัดการสวนแห่งชาติ สถาปัตยกรรมการ
จัดสวน 

 
 082  Forestry (วนศำสตร์) 0821  Forestry (วนศาสตร์) 

เรียนเกี่ยวกับการก่อตั้ง การเขตกรรม การเก็บเกี่ยวและ
การจัดการป่าไม้ รวมท้ังการล่าสัตว์ การดักจับสัตว์ ตัวอย่าง
สาขา เช่น การดูแลการป่าไม้  
วนศาสตร์ การล่าสัตว์และการดักจับสัตว์ โดยยกเว้น การจัดการ
สวนแห่งชาติ เทคโนโลยีไม้ใหญ่ (การผลิตไม้เลื่อย) 

 
 083  Fisheries (กำรประมง) 0831  Fisheries (การประมง)   

เรียนเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์ การเลี้ยง และการจับปลา 
และสัตว์ ท่ีเป็นอาหารทะเลอื่น ๆ ตัวอย่างสาขา เช่น การ
ปรับปรุงพัน ธุ์ ปลา การท าฟา ร์ม เลี้ ยงปลา การประมง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง การปรับปรุงพันธุ์หอย 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

รวมท้ังปฏิบัติการในเรือหาปลา โดยยกเว้น อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ปลา 

 
 084  Veterinary (สัตวแพทย์) 0841  Veterinary (สัตวแพทย์) 

เรียนเกี่ยวกับ การป้องกัน การวินิจฉัย การให้ยารักษาโรค
และการบาดเจ็บของสัตว์ การดูแลท่ัวไป และการศึกษาเกี่ยวกับ
การดูแลสัตว์ป่วย บาดเจ็บและไม่แข็งแรง ภายใต้การให้การ
รักษาโดยคลีนิกสัตวแพทย์ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น การดูแล
สุขภาพสัตว์ การผสมพันธุ์สัตว์ ผู้ช่วยสัตวแพทย์ รวมท้ังการผสม
พันธุ์สัตว์ โดยยกเว้น การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

 
  0819  Agriculture not elsewhere classified 

(เกษตรศาสตร์ที่ไมไ่ด้จัดกลุ่มไว้)  
เรียนด้านเกษตรศาสตร์ในสาขาท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้ข้างต้น 
 

09  Health and welfare 
(สุขภำพและสวัสดิกำร) 

091  Health (สุขภำพ) 0910  Health not further defined 
เ รี ยน เกี่ ย วกั บสุ ขภาพโดยไม่ ล งลึ ก เฉพาะทาง ใ น

รายละเอียด ตัวอย่างสาขา เช่น สุขภาพ โปรแกรมสาธารณสุข 
 

 0911  Dental studies (ทันตแพทย์)  
เรียนเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรค การให้ยา และการ

ป้องกันโรค และความผิดปกติของฟันและเหงือก รวมท้ัง
การศึกษา การออกแบบ การปฏิบัติการ การซ่อมแซมฟันปลอม 
และอุปกรณ์เสริมทันตกรรมจัดฟัน รวมท้ังการศึกษาเกี่ยวกับการ
เตรียมผู้ช่วยทันตแพทย์ ตัวอย่างสาขา เช่น ผู้ช่วยทันตกรรม 
อนามัยเกี่ยวกับฟันและช่องปาก เทคโนโลยีปฏิบัติการเกี่ ยวกับ
ฟันและช่องปาก พยาบาลด้าน ทันตกรรม วิทยาศาสตร์ 
ทันตกรรม ศัลยกรรมช่องปาก การศึกษาเกี่ยวกับฟันและโรคฟัน 
ทันตกรรมจัดฟัน รวมท้ังสุขภาพฟันและทันตสาธารณสุข 
 

 0912  Medicine (แพทยศาสตร์)  
เรียนเกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนท่ีใช้ในการป้องกัน 

ตรวจวินิจฉัยโรค ดูแลและให้การรักษาแก่ผู้ป่วย ผู้เป็นโรค และ
ผู้ได้รับบาดเจ็บในคนและดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไป หลักการสาขา
นี้ คือ การฝึกอบรมแพทย์ ตัวอย่างโปรแกรม เช่น แพทย์ศาสตร์
ท่ัวไป นรีเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ การฝึกอบรมทาง
การแพทย์ แพทย์ศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ ศัลยกรรมศาสตร์  
การฝึกอบรมทางการแพทย์ 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0913  Nursing and midwifery (การพยาบาลและผดุง 
ครรภ์)  

เรียนเกี่ยวกับการเตรียมดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้พิการ/ทุพพล
ภาพ หรือผู้ไม่แข็งแรง และเป็นผู้ช่วยแพทย์หรือทางการแพทย์
อื่น ๆ เป็นผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคและสุขภาพ ให้ยา
ผู้ป่วย จุดเน้นคุณสมบัติการพยาบาล คือ การดูแลรักษาและ
บริบาลเพื่อสุขภาพระหว่างเจ็บไข้ได้ป่วยและระหว่างฟื้นฟู
สุขภาพ  

 
 0914  Medical diagnostic and treatment 

technology (การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และ เทคโนโลยี
การรักษา)  

เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช้ในการตรวจวินิจฉัยและรักษา
โรคและผู้พิการในภาพกว้าง ๆ ตัวอย่างสาขา เช่น เทคโนโลยี
รถพยาบาล/รถฉุกเฉิน เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
เทคโนโลยีการฉายรังสี การรักษาโดยรังสี/รังสีวิทยา/รังสีบ าบัด 
เทคโน โล ยีการได้ ยิน  เทคโน โล ยี เกี่ ยว กั บการมองเห็น  
กายอุปกรณ์ เทคโนโลยีการรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีเอ็กซ์ รวมท้ัง
เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการในการรักษา โดยยกเว้น เทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการท่ีไม่เกี่ยวกับทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการเคมี
และกระบวนการอื่น ๆ รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการรักษาฟัน 
 

 0915  Therapy and rehabilitation (การบ าบัดโรค และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพ)  

เ รี ยน เกี่ ย วกั บ  การฟื้ นฟูทางกายภ าพของ ผู้ ไ ม่ มี
ความสามารถโดยปกติท่ัวไป ท้ังผู้ไม่มีความสามารถชั่วคราวหรือ
ถาวร ให้กลับมาสู่ภาวะปกติ ตัวอย่างสาขา เช่น โปรแกรมการให้
ค าปรึกษาอาหารเพื่อสุขภาพ การนวดรักษา โภชนาการ/อาหาร
เพื่อสุขภาพ อาชีพเกี่ยวกับการบ าบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพ 
รวมท้ังอาชีพการฟื้นฟูและรักษาการบ าบัดรักษา การพูด
ผิดปกติ/การบ าบัดวจีเภท โดยยกเว้น การศึกษาเกี่ยวกับ 
การบ าบัดรักษาโรคจิต วิทยาศาสตร์โภชนาการ 

 
 0916  Pharmacy (เภสัชศาสตร์)  

เ รียนเกี่ยวกับยา และผลของยาท่ีมีต่อมนุษย์ รวมท้ัง 
การเตรียมยา การจัดการและการบริหารการจ าหน่วยยา 
ตัวอย่างสาขา เช่น ร้านขายและจัดจ าหน่ายยา เภสัชกรรม  
โดยยกเว้น Phamacology 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 0917  Traditional and complementary medicine 
and therapy (การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ ทางเลือก
และการบ าบัดโรค)   

เรียนเกี่ยวกับการรักษาด้วยการฝังเข็ม, การใช้น้ ามันหอม
ระเหย, อายุรเวทยา, การปรุงยาสมุนไพร, สมุนไพร, การแพทย์
แบบองค์รวม, ต ารับยาพื้นบ้าน, ยาแผนโบราณ เช่น การแพทย์
แผนจีน เป็นต้น 

 
  0919 Health not elsewhere classified (สุขภาพที่ไม่ได้

จัดกลุ่มไว้) 
เรียนเกี่ยวกับสุขภาพในสาขาท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้ข้างต้น 
 

 092  Welfare (สวสัดิกำร) 0921  Care of the elderly and of disabled adults 
(การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการสูงวัย)  

การดูแล (ท่ีไม่ใช่แพทย์) ผู้สูงอายุ การดูแลผู้พิการสูงวัย 
การดูแลส่วนบุคคลส าหรับผู้ใหญ่ 
 

  0922  Child care and youth services (การดูแลเด็ก 
และการบริการวัยรุ่น)  

เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริบาลดูแลเด็กและ
เยาวชน รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรม
บันเทิงยามว่างเพื่อบริการสังคม เด็กในโรงเรียน ตัวอย่างสาขา 
การบริบาลเด็ก โปรแกรมสันทนาการส าหรับเด็ก การบริการ
เยาวชน โปรแกรมการท างานกับเยาวชน โดยยกเว้น การศึกษา
ของเด็กก่อนวัยเรียน การดูแลสุขภาพเด็ก 
 

  0923  Social work and counseling (สังคม สงเคราะห์
และการให้ค าปรึกษา)  

เรียนเกี่ยวกับ ความต้องการสวัสดิการของชุมชน กลุ่ม
เฉพาะกิจ และรายบุคคล วิธีการท่ีเหมาะสมในการตอบสนอง
ความต้องการ มีจุดเน้นไปท่ีความกินดีอยู่ดี/สวัสดิการของสังคม 
และจุดเน้นนโยบายและแนวปฏิบัติตามนโยบาย ตัวอย่างสาขา 
เช่น การให้ค าปรึกษาเพื่อเบี่ยงเบนให้ออกไปจากแอลกอฮอล 
และสารเสพติด การให้ความรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล/ยาสูบ/สาร
เสพติด การสนับสนุนส่งเสริมการฝ่าวิกฤติ การให้ค าปรึกษาการ
วางแผนครอบครัวและการแต่งงาน การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
กลุ้มรุมท าร้ายครอบครัวและบุคคล/การสร้างความร าคาญ/การ
ท าทารุณกรรม นโยบายสังคม แนวปฏิบัติ ท่ีดีต่อสังคม การ
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

ประยุกต์ใช้ทฤษฎีงานสังคมสงเคราะห์ การให้ค าปรึกษาอาชีพ 
การให้ค าแนะน าอาชีพ โดยยกเว้นด้านสังคมวิทยา/สังคมศาสตร์ 

 
10  Services (งำนบริกำร) 101  Personal services  (กำรบริกำร

ด้ำนบุคคล) 
1010  Personal services not further defined 

เรียนเกี่ยวกับการให้บริการส่วนบุคคล โดยไม่ลงลึกเฉพาะ
ในรายละเอียด ตัวอย่างสาขา เช่น การบริการส่วนบุคคล 

 
 1011  Domestics services (การให้บริการภายในประเทศ/

คหกรรมศาสตร์)  
เรียนเกี่ยวกับการให้บริการคหกรรมศาสตร์ด้านต่าง ๆ เช่น 

การบ้านการเรือน การท าความสะอาด การซักผ้า การเย็บผ้า 
ฯลฯ ตัวอย่างสาขา เช่น การดูแล/การบ้านการเรือน/และบริการ
ท างานบ้าน คนท าความสะอาดปล่องไฟ การท าความสะอาด 
การท าอาหาร  ( ท่ีบ้ าน )  คหกรรมศาสต ร์  การซั กแห้ ง  
การบริการพิธีศพ/การฝังศพ เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน งานเย็บปัก
ถักร้อย (บ้าน) การซ่อม ปะ ชุน (บ้าน) โปรแกรมการท า 
ความสะอาดท่ีมุ่งท าความสะอาดโรงเรียน โรงพยาบาล และ
โรงงาน โดยยกเว้น การดูแลรักษาอาคาร 
 

 1012  Hair and beauty services (การบริการด้าน ความ
งามและเส้นผม)  

เ รียนเกี่ยวกับการดูแลผมและร่างกายเพื่อความงาม 
ตัวอย่างสาขา เช่น ร้านตัดผม เสริมสวยความงาม การแต่งหน้า 
การท าผม/แต่งผม การควบคุมน้ าหนักและความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกาย 
 

 1013  Hotel, restaurants and catering (โรงแรม, 
ร้านอาหาร และการจัดเลี้ยง)  

เรียนเกี่ยวกับการจัดเตรียมอาหาร เคร่ืองดื่ม ท่ีพัก และ
การบริการอื่นในโรงแรมและภัตตาคาร ตัวอย่างสาขา เช่น การ
บริการจัดอาหาร การประกอบอาหาร (รูปแบบในภัตตาคารและ
ในโรงแรม) การเสิร์ฟอาหาร การให้บริการต้อนรับด้วยไมตรีจิต 
โปรแกรมโรงแรมและภัตตาคาร/ร้านอาหาร การฝึกอบรม
พนักงานต้อนรับของโรงแรม การบริการในโรงแรม การรับใช้
และการจั ดบ ริการหน้ า เคาน์ เ ตอ ร์อาหาร  โดยยก เว้ น 
กระบวนการผลิตอาหาร การฝึกอบรมพนักงานต้อนรับ 
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

 1014  Sports (การกีฬา)  
เรียนเกี่ยวกับเทคนิคและทักษะในการกีฬาท่ีเลือก ตัวอย่าง

สาขา เช่น โปรแกรมผู้ฝึกกีฬา เทคนิคและทักษะทางการกีฬาท่ี
เลือก โปรแกรมส าหรับกรรมการตัดสินและเจ้าหน้าท่ีการกีฬา 
รวมท้ังการฝึกจ็อกกิ้งข่ีม้า โดยยกเว้นการฝึกอบรมครูพลศึกษาใน
โรงเรียน 
 

 1015  Travel, tourism and leisure (การเดินทาง,  
การท่องเที่ยวและการพักผ่อน) 

การเดินทางและการท่องเท่ียวเป็นการเรียนเกี่ยวกับ
การตลาดและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจุดหมายปลายทางและ
กิจกรรมการท่องเท่ียว รวมท้ังการฝึกปฏิบัติการขายและ  
การส ารองตั๋วเดินทาง 

การพักผ่อน เรียนเกี่ยวกับกิจกรรมสันทนาการและความ
บัน เ ทิ งแก่ บุ คคลห รือก รุ๊ป เดิ นทาง ตั วอ ย่ า งส าขา เช่น  
การฝึกอบรมลูกเรือภาคพื้นดิน (สนามบิน) การชี้แนะ/การน า
ทัวร์ สันทนาการและความบันเทิง โปรแกรมกิจการขายการ
ท่องเท่ียว การท่องเท่ียวและการเดินทาง โดยยกเว้น กิจกรรม
สร้างสรรค์และนันทนาการส าหรับเด็กในโรงเรียน 

 
 102  Hygiene and occupational 

health services (สุขศำสตร์และกำร 
บริกำรด้ำนสุขภำพ)  

1020 Hygiene and occupational health services not 
further defied (สุขศาสตร์และการบริการด้านสุขภาพ
โปรแกรมภาพกว้าง) 

เรียนทฤษฎีเกี่ยวกับสุขศาสตร์และการบริการด้านสุขภาพ
แต่ไม่ลงลึกในรายละเอียด 
1021  Community sanitation (อนามัยชุมชน)  

เรียนเกี่ยวกับ การบริการชุมชนท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ีมี
ผลกระทบต่อสุขาภิบาลของชุมชน เช่น มาตรฐานความสะอาด
อาหาร น้ า การท้ิงของเสียและขยะ และการท าความสะอาดถนน 
ตัวอย่างสาขา เช่น มาตรฐานความสะอาด ความสะอาดและ
ชุมชน การรวบรวมสิ่งของที่ใช้แล้ว การปล่อยของท่ีใช้แล้วและ
ของเสีย การท าความสะอาดถนน การบริการน้ า รวมท้ังการ
บริการชุมชนท่ีเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัยชุมชน เช่น 
มาตรฐานความสะอาดอาหาร/น้ า การท้ิงขยะ/ของเสีย การท า
ความสะอาดถนน  
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

  1022  Occupational health and safety (สุขภาพ และ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ)  

เรียนเกี่ยวกับ การตระหนักรู้ การประเมิน และการควบคุม
ปัจจัยสิ่ งแวดล้อมในสถาน ท่ีท างาน ตัวอย่างสาขา เช่น  
การจัดรูปแบบส านักงานให้เหมาะสมและปลอดภัย สุขภาพและ
ความปลอดภัยในท่ีท างาน สวัสดิการในงานอุตสาหกรรม  
การปกป้องแรงงาน ความมั่นคงปลอดภัยแรงงาน อาชีวอนามัย
และสุขวิทยาในอุตสาหกรรมโรงงาน ความปลอดภัยในอาชีพ 
ความเครียด สภาพแวดล้อมการท างาน โดยยกเว้น อาชีพการ
ฟื้นฟูและการรักษา กฎหมายแรงงาน และการจัดวางรูปแบบท่ี
ท างานและอุปกรณ์ส านักงานให้เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 103  Security services (กำรบริกำร

ควำมปลอดภัย)  
 

1031  Military and defense (การทหารและการป้องกัน)  
เรียนเกี่ยวกับ การบริการต่อชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับสงคราม

และการป้องกันประเทศ การออกแบบจัดเตรียมฝึกอบรม
เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก ก า ร แ ล ะ ก า ร ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ด้ า น ศ า ส ต ร์ 
ทางการทหาร ตัวอย่างสาขา เช่น  การฝึกอบรมกองทัพ 
การศึกษาการป้องกัน ศาสตร์ทางการทหาร ทฤษฎีสงคราม 

 
  1032  Protection of persons and property (การ

ป้องกันบุคคลและทรัพย์สิน)  
เ รียนเกี่ยวกับ การบริการชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน

ทรัพย์สินและบุคคล ประกอบด้วยการฝึกอบรมการท างานของ
ต ารวจ ความปลอดภัยของสาธารณะ การป้องกันไฟไหม้  
การดับเพลิง ตัวอย่างสาขา เช่น ความปลอดภัยพลเมือง 
โปรแกรมวัฒนธรรม เทคโนโลยีดับเพลิง การป้องกันอัคคีภัย 
การป้องกันชีวิต การศึกษาและงานต ารวจ งานคุมนักโทษ  
ความปลอดภัยสาธารณะ ความปลอดภัยและบริการป้องกัน
ความสูญเสีย โดยยกเว้น ด้านกฎหมาย อาชญวิทยา 

 
 104  Transport services (กำรบริกำร

ขนส่ง)  
 

1041  Transport services (การบริการขนส่ง)  
เรียนเกี่ยวกับ การด าเนินการ การเดินเรือ และการควบคุม

เรือ (ขนาดใหญ่) เคร่ืองบินและอากาศยานอื่น ๆ ในการขนส่ง 
ตัวอย่างสาขา เช่น การควบคุมจราจรทางอากาศ การปฏิบัติการ
ทางอากาศ การฝึกอบรมลูกเรือ โปรแกรมการสื่อสาร (อากาศ 
รถไฟ ถนน) การขับรถเครนและรถบรรทุก โปรแกรมการขับรถ 
การบินและการเดินเรือ เทคโนโลยีการเดินเรือ การบริการ
ไปรษณีย์ การปฏิบัติการทางรถไฟ การปฏิบัติการพาหนะบน
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Broad field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง) 

Narrow field 
(กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ) 

Detailed field 
(กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด) 

ถนน การปฏิบัติการทางเรือ โปรแกรมการขนส่ง โดยยกเว้น 
โปรแกรมบริการเครือข่ายโทรศัพท์ ปฏิบัติการแผงสายโทรศัพท์/
แผงสายไฟฟ้า 

 
109 Services not elsewhere 
classified (งานบริการที่ไม่ได้จัดกลุ่ม
ไว้) 

1099 Services not elsewhere classified (งานบริการที่
ไม่ได้จัดกลุม่ไว้) 

เรียนเกี่ยวกับงานบริการในสาขาท่ีไม่ได้จัดกลุ่มไว้ข้างต้น 
  

99 Field unknown 999 Field unknown 9999 Field unknown 
 

 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
   ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ได้ท ำกำรศึกษำและรำยงำนสำรสนเทศกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำภำพรวมของประเทศและใช้เกณฑ์กำรแบ่งกลุ่มสำขำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISCED 1997
ซึ่งเป็นกำรรำยงำนโดยใช้ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำทุกแห่ง โดยเอกสำรฉบับแรกเป็น 
กำรรำยงำนข้อมูล 5 ปีกำรศึกษำ ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2553 - 2557 (วรรณี, 2558) และฉบับที่ 2 เป็นกำร
รำยงำนข้อมูลปีกำรศึกษำ 2558 (วรรณี, 2560) สรุปสำระส ำคัญของผลกำรศึกษำและรำยงำน มดีังนี ้
 
ตาราง 2-2 ร้อยละจ ำนวนนักศึกษำรวม แบ่งตำมกลุ่มสำขำเกณฑ์ ISCED 97 ระดับภำพกว้ำง 9 กลุ่ม 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 กับช่วง 5 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (2553-2557) 
 

กลุ่มสาขา เกณฑ์ ISCED 97 ร้อยละ นศ. รวม ร้อยละ นศ. เข้าใหม่ 
ระดับภาพกว้าง 9 กลุ่ม ล าดับ ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 ล าดับ ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 
รวมจ านวนนักศึกษา  2076126 2038,090  567071 548830 

1 สังคมศำสตร์ ธุรกิจกำรค้ำ และกฎหมำย  1 45.56 48.02 1 46.31 46.56 
2 วิศวกรรม อุตสำหกรรมกำรผลิต และกำร
ก่อสร้ำง  2 10.88 10.88 2 11.46 11.55 
3 กำรศึกษำ  3 10.75 11.36 4 8.52 11.06 
4 มนษุยศำสตร์และศิลปศำสตร์  4 9.49 9.2 3 9.97 9.65 
5 วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์และคอมพิวเตอร์  5 8.34 7.92 5 7.95 8.33 
6 สุขภำพและสวัสดิกำร/ควำมมีสุขภำพดี  6 5.55 5.8 7 4.92 5.41 
7 กำรบริกำร  7 5.05 3.61 6 5.54 3.86 
8 เกษตรศำสตร์และสัตวแพทย์ศำสตร์  8 3.00 2.72 8 3.18 2.72 
9 โปรแกรมท่ัวไป  9 0.24 0.0007 9 0.17 0.0007 
ด้ำนอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้ระบุไว้   1.14 0.5   1.98 0.07 
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ตาราง 2-3 ร้อยละจ ำนวนนักศึกษำรวม แบ่งตำมกลุ่มสำขำเกณฑ์ ISCED 97 ระดับภำพแคบ 25 กลุ่ม 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 กับช่วง 5 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (2553-2557) 
 

กลุ่มสาขา เกณฑ์ ISCED 97 ร้อยละ นักศึกษารวม ร้อยละ นศ. เข้าใหม่ 
ระดับภาพแคบ 25 กลุ่ม ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 

รวมจ านวนนักศึกษา ดับ 2076126 2038090 ดับ 2038090 548830 
1 ธุรกิจกำรค้ำและกำรบริหำรจัดกำร  1 28.33 28.69 1 30.74 30.05 
2 กำรฝึกหัดครูและศึกษำศำสตร์  2 10.75 11.36 2 8.52 11.06 
3 สังคมและพฤติกรรมศำสตร์  3 8.49 9.59 4 7.45 8.05 
4 วิศวกรรมและธุรกิจกำรค้ำที่เก่ียวกับวิศวกรรม  4 6.97 7.28 3 7.69 8.05 
5 มนษุยศำสตร์  5 6.15 5.44 5 6.57 5.79 
6 สุขภำพ  6 5.41 5.64 7 4.76 5.26 
7 นิติศำสตร์  7 5.39 6.92 6 4.95 6.07 
8 วิทยำกำรคอมพิวเตอร์  8 3.73 3.73 9 3.60 3.77 
9 กำรบริกำรแก่บุคคล  9 3.66 2.85 8 4.10 2.96 
10 วำรสำรศำสตร์และสำรสนเทศ  10 3.35 2.81 11 3.17 2.39 
11 ศิลปศำสตร์  11 3.34 3.76 10 3.41 3.86 
12 เกษตร ประมง และป่ำไม้  12 2.73 2.47 12 2.95 2.53 
13 สถำปัตยกรรมและกำรก่อสร้ำง  13 2.09 2.09 13 1.88 2.02 
14 อุตสำหกรรมโรงงำนและกระบวนกำรผลิต  14 1.83 1.51 14 1.88 1.49 
15 วิทยำศำสตร์ชีวภำพ  15 1.80 1.66 15 1.74 1.69 
16 ฟิสิกส์ศำสตร์  16 1.68 1.58 16 1.57 1.88 
17 คณิตย์ศำสตร์และสถิติ  17 1.13 0.95 17 1.03 1.00 
18 กำรป้องกันสิ่งแวดล้อม  18 0.58 0.29 18 0.56 0.31 
19 กำรบริกำรควำมมั่นคงปลอดภัย  19 0.42 0.21 19 0.48 0.24 
20 กำรบริกำรขนส่ง  20 0.39 0.24 20 0.40 0.35 
21 สัตวแพทย์ศำสตร์  21 0.28 0.25 21 0.23 0.19 
22 โปรแกรมพื้นฐำน  22 0.24 0 22 0.17 0 
23 กำรบริกำรสังคม  23 0.14 0.16 23 0.16 0.15 
24 ควำมรู้พ้ืนฐำน อ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณ  24 0.00 0 24 0.00 0 
25 ทักษะบุคคล  25 0.00 0.0007 25 0.00 0.00007 
ด้ำนอื่น ๆ หรือที่ไม่ได้ระบุไว้    1.14 0.5   1.98 0.86 
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ตาราง 2-4 ร้อยละจ ำนวนนักศึกษำรวม แบ่งตำมกลุ่มสำขำเกณฑ์ ISCED 97 ระดับรำยละเอียด 90 กลุ่ม 
เปรียบเทียบระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558 กับช่วง 5 ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ (2553-2557) 
 

กลุ่มสาขา เกณฑ์ ISCED 97 ร้อยละ นศ. รวม ร้อยละ นศ. เข้าใหม่ 
ระดับภาพแคบ 25 กลุ่ม ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 
รวมจ านวนนักศึกษา ดบั 2076126 2038090 ดบั 567071 548830 

1 กำรจัดกำรและกำรบริหำร  1 17.67 15.36 1 18.83 15.51 
2 ศำสตร์กำรเมือง(รัฐศำสตร์) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ 2 5.88 6.96 2 4.98 5.45 
3 นิติศำสตร์ 3 5.39 6.92 3 4.95 6.07 
4 กำรบัญชีและกำรภำษี  4 4.59 3.97 4 5.47 4.55 
5 กำรฝึกหัดครูสอนวิชำเฉพำะทำง  5 4.54 4.42 6 2.98 4.13 
6 ภำษำต่ำงชำติ  6 4.33 4.01 5 4.72 4.19 
7 วิทยำศำสตรค์อมพิวเตอร์  7 2.97 3.58 8 2.77 3.62 
8 วำรสำรศำสตร/์กำรรำยงำนข่ำว/สื่อสำรมวลชน 8 2.81 2.25 9 2.67 1.89 
9 กำรตลำด และกำรโฆษณำ  9 2.78 2.92 7 2.80 2.84 
10 ธุรกิจกำรค้ำและกำรบริหำรจัดกำร (โปรแกรมภำพกว้ำง)  10 2.21 5.4 10 2.47 6.22 
11 กำรฝึกหัดครูเพ่ือสอนวิชำด้ำนอำชีวศึกษำ  11 1.92 2.4 16 1.38 2.45 
12 กำรฝึกหัดครูและศึกษำศำสตร ์(โปรแกรมภำพกว้ำง)  12 1.91 2.08 12 2.16 2.31 
13 วิศวกรรมและธุรกิจกำรค้ำวิศวกรรม (โปรแกรมภำพกว้ำง) 13 1.72 2.11 11 2.43 2.89 
14 กำรท่องเที่ยวและกำรเดินทำง  14 1.67 1.44 13 1.97 1.47 
15 กำรผลิตพืชและสัตว์  15 1.56 1.27 14 1.59 1.31 
16 สุขภำพ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  16 1.47 1.85 17 1.33 1.98 
17 ไฟฟ้ำและพลังงำน  17 1.46 1.44 15 1.51 1.42 
18 ชีววิทยำและชีวเคมี  18 1.45 1.36 16 1.38 1.38 
19 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องอัตโนมัติ  19 1.44 1.65 17 1.33 1.65 
20 เครื่องกลและงำนโลหะ  20 1.35 1.27 17 1.33 1.27 
21 กำรฝึกหัดครูสอนโรงเรียนเด็กก่อนวัยเรียน  21 1.24 1.07 21 1.07 0.96 
22 กำรพยำบำลและกำรดูแล  22 1.22 1.13 18 1.19 1.09 
23 เศรษฐศำสตร์  23 1.15 1.4 20 1.15 1.42 
24 เทคนิคภำพและเสียง และกำรผลิตสื่อ  24 1.12 1.83 19 1.18 1.74 
25 วิศวกรรมโยธำและกำรก่อสร้ำง  25 1.12 1.13 22 1.04 1.12 
26 สังคมวิทยำและวฒันธรรมศึกษำ  26 1.08 0.84 24 1.00 0.83 
27 กำรโรงแรม ห้องอำหำร และกำรบริกำรจัดอำหำร  27 1.07 0.61 23 1.10 0.66 
28 ภำษำแม่ / ภำษำที่พูดมำแต่ก ำเนิด  28 1.03 0.76 25 0.98 0.84 
29 แพทย์ศำสตร์ อำยุรกรรม วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 29 1.01 0.94 29 0.76 0.74 
30 สถำปัตยกรรมและกำรวำงผังเมือง  30 0.97 0.96 27 0.84 0.9 
31 กำรเงินกำรคลัง กำรธนำคำร และกำรประกัน  31 0.96 0.98 22 1.04 0.82 
32 ศิลปดนตรีและกำรแสดง  32 0.91 0.72 26 0.94 0.75 
33 คณิตศำสตร์  33 0.84 0.55 30 0.72 0.61 
34 เคมี  34 0.79 0.72 31 0.72 0.71 
35 กำรใช้คอมพิวเตอร์  35 0.76 0.15 28 0.83 0.15 
36 กำรออกแบบ  36 0.72 0.52 30 0.74 0.52 
37 กระบวนกำรผลิตอำหำร  37 0.72 0.55 29 0.77 0.55 
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กลุ่มสาขา เกณฑ์ ISCED 97 ร้อยละ นศ. รวม ร้อยละ นศ. เข้าใหม่ 
ระดับภาพแคบ 25 กลุ่ม ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 
รวมจ านวนนักศึกษา ดบั 2076126 2038090 ดบั 567071 548830 

38 อุตสำหกรรมโรงงำนและกระบวนกำรผลิต (โปรแกรมภำพกว้ำง)  38 0.70 0.44 32 0.72 0.46 
39 ศึกษำศำสตร์  39 0.63 0.74 33 0.55 0.7 
40 พำหนะยำนยนต์ เรือและอำกำศยำน  40 0.59 0.39 31 0.73 0.46 
41 เภสัชกรรม/กำรปรุงยำ/กำรจ่ำยยำ/เภสัชศำสตร์  41 0.56 0.54 41 0.39 0.38 
42 ห้องสมุด สำรสนเทศและจดหมำยเหต ุ 42 0.54 0.56 34 0.50 0.5 
43 เกษตร ประมง และป่ำไม้ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  43 0.52 0.69 35 0.48 0.69 
44 กำรบ ำบัดโรคและกำรฟ้ืนฟูสภำพ  44 0.52 0.61 33 0.55 0.57 
45 กำรฝึกหัดครูสอนระดับขั้นพ้ืนฐำน 45 0.51 0.65 43 0.37 0.51 
46 ฟิสิกส์  46 0.44 0.34 36 0.47 0.39 
47 กำรบริกำรสุขำภิบำลชุมชน  47 0.41 0.09 39 0.41 0.09 
48 เคมีและกระบวนกำร  48 0.40 0.41 42 0.38 0.36 
49 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  49 0.40 0.20 35 0.48 0.23 
50 เคหศำสตร์ /คหกรรมศำสตร์  50 0.40 0.61 37 0.45 0.59 
51 กำรบริกำรขนส่ง 51 0.39 0.24 40 0.40 0.35 
52 กำรกีฬำ  52 0.37 0.09 37 0.45 0.11 
53 กำรประมง  53 0.37 0.29 38 0.43 0.35 
54 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม  54 0.35 0.3 43 0.37 0.31 
55 จิตวิทยำ  55 0.34 0.35 46 0.30 0.32 
56 วิจิตรศิลป  56 0.34 0.35 46 0.30 1.09 
57 ศำสนศำสตร ์ 57 0.34 0.33 40 0.40 0.41 
58 ประวัติศำสตร์และโบรำณคดี  58 0.33 0.2 42 0.37 0.18 
59 กำรตรวจวินิจฉัยโรคและเทคโนโลยีกำรรักษำ  59 0.33 0.29 45 0.33 0.28 
60 ธรณีศำสตร์/โลกวิทยำ/วทิยำศำสตร์โลก/ธรณีวิทยำ 60 0.31 0.28 48 0.29 0.31 
61 ทันตแพทย์ศึกษำ  61 0.30 0.27 51 0.21 0.23 
62 สถิติ  62 0.30 0.4 47 0.31 0.39 
63 สัตวแพทย์  63 0.28 0.25 50 0.23 0.19 
64 วัสดุ (ไม้ กระดำษ พลำสติก แก้ว ฯลฯ)  64 0.27 0.3 49 0.26 0.28 
65 โปรแกรมพ้ืนฐำน 65 0.24 0 53 0.17 0 
66 พืชสวน  66 0.18 0.11 44 0.34 0.06 
67 ศิลปศำสตร์ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  67 0.17 0.27 52 0.18 0.44 
68 กำรสังคมสงเครำะห์และกำรให้ค ำปรึกษำ  68 0.14 0.15 54 0.16 0.14 
69 กำรบริกำรแก่บุคคล (โปรแกรมในภำพกว้ำง)  69 0.14 0.09 55 0.12 0.11 
70 ฟิสิกส์ศำสตร์ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  70 0.14 0.24 58 0.09 0.47 
71 เทคโนโลยีกำรป้องกันสิ่งแวดล้อม  71 0.13 0.09 56 0.11 0.09 
72 สิ่งทอ เส้ือผ้ำ รองเท้ำ และเครื่องหนัง  72 0.11 0.18 57 0.10 0.17 
73 ธุรกิจกำรค้ำขำยส่ง และขำยปลีก  73 0.10 0.06 55 0.12 0.08 
74 วนศำสตร์  74 0.09 0.1 57 0.10 0.11 
75 ทักษะงำนประดิษฐด้วยฝีมือ  75 0.08 0.07 59 0.07 0.08 
76 ปรัชญำและจริยศำสตร์ จริยธรรม  76 0.07 0.07 59 0.07 0.06 
77 กำรป้องกันสิ่งแวดล้อม (โปรแกรมภำพกว้ำง) 77 0.05 0.1 60 0.05 0.11 
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กลุ่มสาขา เกณฑ์ ISCED 97 ร้อยละ นศ. รวม ร้อยละ นศ. เข้าใหม่ 
ระดับภาพแคบ 25 กลุ่ม ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 ล า ปี กศ. 58 ปี กศ. 53-57 
รวมจ านวนนักศึกษา ดบั 2076126 2038090 ดบั 567071 548830 

78 มนุษยศำสตร์ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  78 0.04 0.06 61 0.03 0.11 
79 สังคมและพฤติกรรมศำสตร์ (โปรแกรมภำพกว้ำง)  79 0.03 0.04 61 0.03 0.03 
80 เหมืองแร่และกำรถลุงแร่  80 0.03 0.04 62 0.02 0.03 
81 งำนเลขำนุกำรและงำนส ำนักงำน  81 0.02 0.02 63 0.01 0.02 
82 กำรให้บริกำรควำมมั่นคงปลอดภัย (โปรแกรมภำพกว้ำง) 82 0.02 0.01 63 0.01 0.01 
83 กำรบริกำรท ำผมและเสริมสวย 83 0.0003 0.01   0.00 0.01 
84 กำรดูแลเด็กและคนวยัหนุ่มสำว  84 0.0001 0.01   0.00 0.01 
85 ควำมรู้พ้ืนฐำน อ่ำนออกเขียนได้และค ำนวณ 85 0.00 0   0.00 0 
86 ทักษะบุคคล  86 0.00 0.0007   0.00 0.00007 
87 วิถีชีวิตกำรท ำงำน  87 0.00 0   0.00 0.0001 
88 สิ่งแวดล้อมธรรมชำตแิละสัตว์ป่ำ  88 0.00 0.01   0.00 0.01 
89 กำรป้องกันบุคคลและทรัพย์สิน  89 0.00 0.01   0.00 0 
90 กำรทหำรและกำรป้องกัน  90 0.00 0   0.00 0 
ด้ำนอ่ืน ๆ หรือที่ไม่ได้ระบุไว้   1.14 0.05   1.98 0.86 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

“กำรศึกษำขีดควำมสำมำรถผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำกับควำมต้องกำรก ำลังคน 
เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศภำยใต้สภำวกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงตลำดแรงงำนท่ีเกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
โดยวิเครำะห์กลุ่มสำขำตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ISCED 2013” เป็นผลงานวิชาการที่มุ่งศึกษาอุปทาน 
(Supply) ก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทยสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
โดยใช้ข้อมูลการจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดส่ง และเก็บรวบรวมไว้ใน
ฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษามาท าการศึกษา โดยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีวิทยาการ
วิจัยที่เป็นที่ยอมรับและมีวัตถุประสงค์ที่ ชัดเจน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
น่าเช่ือถือ ส าหรับสนับสนุนการก าหนดนโยบายการวางแผนและการบริหารงานของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด และการผลิตก าลังคนให้
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป มีข้ันตอนและวิธีด าเนินการศึกษา 
ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 กำรศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาเอกสารในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศ ทั้งในประเด็นการจัดการศึกษาที่ผ่านมา นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของการขับเคลื่อนและการปฏิรูป
ประเทศที่เป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายที่ให้การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนจะต้องเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว รวมทั้งความต้องการก าลังคนทักษะสาขาวิชาต่างๆ ที่เป็น
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
นอกจากนี้ ยังได้ศึกษากรอบเกณฑ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การแบ่งกลุ่มการศึกษาหรือ 
กลุ่มสาขาต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส าหรับใช้เป็นฐานอ้างอิงในการรายงานผล
การศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับระดับสากล รายละเอียดการศึกษาเอกสารและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในบทที่ 2 

 
3.2 กำรก ำหนดปญหำหรือค ำถำมของกำรวิจัย   

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐ 
และเอกชนที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ที่มีการน าข้อมูลจากภายนอกมาวิเคราะห์ร่วม เพื่อให้ได้สารสนเทศการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
ในเชิงมหภาคของประเทศ ส าหรับสนับสนุนการบริหารด าเนินงานตามภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง
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การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ด้านการศึกษาอื่นๆ รวมทั้งองค์กรผู้ใช้ผลผลิตสามารถน าไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารและด าเนินงานได้   

ในการศึกษาจะท าการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษารายสาขาวิชาและกลุ่มสาขาตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
สาขามาตรฐานสากลของ UNESCO คือเกณฑ์ ISCED 20131  ในระดับรายละเอียด (Detail Fields) 148 
กลุ่มสาขา และจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาจะเป็นผลลัพธ์จากการประเมินว่า ก าลังการผลิตก าลังคน
อุดมศึกษาของประเทศในเชิงอุปทาน (Supply) มีเพียงใด และได้ผลิตก าลังคนสอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากน้อยเพียงใด 
โดยก าหนดประเด็นค าถามการศึกษาครั้งนี ้ ดังนี้   

3.2.1 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอุดมศึกษำในสำขำวิชำตำมเกณฑ์ ISCED 2013 ซึ่งแบ่งกลุ่ม
สำขำ 3 ระดับ โดยสารสนเทศที่ตอบประเด็นค าถาม คือ 

3.2.1.1 สาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013 ทั้ง 3 ระดับ 
แต่ละกลุ่มสาขามีสาขาวิชาอะไรบ้าง จ านวนนักศึกษาเท่าใดและในสัดส่วนเท่าใด  

3.2.1.2 ประมาณการจ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาเท่าใดและ 
ในสัดส่วนเท่าใด  

3.2.2 กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในสำขำท่ีสอดคล้องรองรับควำมต้องกำรก ำลังคนในพ้ืนท่ี
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) : โดยสารสนเทศที่ตอบประเด็นค าถาม คือ 

3.2.2.1 สาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา สาขาวิชาใด กลุ่มสาขาใด ระดับการศึกษา
ใดที่จัดได้สอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
และมีจ านวนนักศึกษาเท่าใด และคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดจากก าลังการผลิตทั้งหมด  

3.2.2.2 ประมาณการจ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องรองรับ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในแต่ละปีการศึกษา  
แต่ละระดับการศึกษา มีจ านวนเท่าใด   
 
3.3 ระเบียบวิธีกำรวิจัย                                                  

3.3.1 กำรวำงรูปแบบกำรศึกษำวิจัย  
ผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์และวางรูปแบบการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
3.3.1.1 การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล  

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ข้อมูลประชากรจากข้อมูลทุติยภูมิจากระบบเว็บแอปพลิเคชันที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้พัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้ในการค้นหา
และออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
มาท าการศึกษา โดยเลือกเขตข้อมูล (Fields) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นค าถามการวิจัย พร้อมทั้งออกแบบ
                                                             
1 ISCED 2013 (International Standard Classification of Education 2013) แบ่งกลุ่มสาขา 3 ระดับ คือ (1) ระดับภาพกว้าง (Board 
Fields) 11   กลุ่มสาขา  (2) ระดับภาพแคบ (Narrow Fields) 57 กลุ่มสาขา   และ (3) ระดับรายละเอียด (Detail Fields) 148 กลุ่มสาขา 
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ตารางข้อมูลให้สอดคล้องรองรับการวัด การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ในรูปของตารางโปรแกรมค านวณ 
(Spread Sheet) ที่สามารถท าการประมวลผลก่อนรายงานผลการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ
ประเด็นค าถามการศึกษาวิจัยต่อไป โดยเขตข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปีการศึกษา ระดับการศึกษา 
สถาบันอุดมศกึษา ปีที่เริ่มเข้าศึกษา ช้ันปี กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา หลักสูตร   

3.3.1.2 การออกแบบแหล่งข้อมูล  
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ “ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนักศึกษา” 

จากฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษา ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในการตอบประเด็นค าถาม
การศึกษาได้ โดยได้มีการปรับปรุงการจัดกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล จาก ISCED 1997 
เป็น ISCED 2013 พร้อมทั้งได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าไปช่วยในการจัดการข้อมูลจน
ได้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลประชากร คือ สถาบันอุดมศึกษา
ทุกแห่ง และนักศึกษาทุกคนของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เป็นแหล่งข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบตารางโปรแกรม
ค านวณ (Spread Sheet) ตามที่ได้ออกแบบไว้ในข้อ 3.3.1.1 ซึ่งสามารถน ามาศึกษาวิจัย วัด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อให้ตอบโจทย์ประเด็นค าถามการศึกษาวิจัยได ้

3.3.1.3  การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยที่ข้อมูลที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลประชากรทั้งหมด ประกอบด้วยทั้ง

ข้อมูลเชิงปริมาณ (จ านวนนักศึกษา) และเชิงคุณภาพ (ข้อมูลหลักสูตร/สาขาวิชา) เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานผล
การจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นข้อเท็จจริง โดยมุ่งเน้นที่จะวัด 
ประเมิน ท าดัชนีเปรียบเทียบ (Benchmark) การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นค าถาม 
การศึกษาวิจัยเป็นหลัก ซึ่งในการเปรียบเทียบสมรรถนะของข้อมูลเชิงคุณภาพยังคงอาศัยข้อมูลเชิงปริมาณ
เป็นตัววัด ดังนั้น สถิติที่เหมาะสมและเลือกน ามาใช้ครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลรวม (Total Summation)  
ค่าสัดส่วนร้อยละและค่าอัตราร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าฐานนิยม (Mode)   

3.3.2 กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนระดับอุดมศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่อยู่ภายใต้ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จึงไม่มีการใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนการศึกษา ดังนั้น ประชากร จึงหมายถึง 
สถาบันอุดมศึกษา จ านวน 156 แห่ง และนักศึกษาทุกคนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน ในปีการศึกษา 
2561 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,776,406 คน  

3.3.3 กำรออกแบบกำรศึกษำวิจัย  
ผู้ศึกษาวิจัยได้ท าการออกแบบการศึกษาวิจัย เพื่อตอบประเด็นค าถามการศึกษา ตามข้อ 3.2 

สรุปดังตาราง 3-1 
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ตำรำง 3-1 การออกแบบการศึกษาวิจัย 
ประเด็นค ำถำมกำร

ศึกษำวิจัย 
ข้อมูลที่ต้องกำร นิยำมปฏิบัติกำร แหล่งข้อมูล 

กำรเก็บ 
รวบรวมข้อมูล 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ก าลังการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนใน
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 : 

ผลการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
แบ่งกลุ่มสาขาตาม
เกณฑ์ ISCED 2013  

1.1 จ านวน
นักศึกษาจ าแนก
ตามสาขาวิชา 
และกลุ่มสาขาท่ี
แบ่งกลุ่มตามกณฑ์ 
ISCED 2013  
1.2 จ านวน
นักศึกษาท่ีคาดว่า
จะส าเร็จ
การศึกษาจ าแนก
ตามสาขาวิชา 
และกลุ่มสาขาท่ี
แบ่งกลุ่มตาม
เกณฑ์ ISCED 
2013  

1.1 ตาราง
ภาคผนวก 4-2 
ถึง 4-10 
1.2 ระบบเว็บ
แอปพลิเคชันใน
การค้นหาและ
ออกรายงานการ
จัดการศึกษา 
อุดมศึกษาฯ 
 

ออกแบบตารางเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
ตารางวิเคราะห์
ข้อมูล  

วัด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูล
จากตารางข้อมูล  
ให้ได้ข้อมูล 
- ผลรวม (Total 

Summation)  
- ค่าสัดส่วนร้อยละ

และค่าอัตราร้อยละ 
(Percentage)  
- ค่าเฉลี่ย (mean) 
 
 

2. ก าลังการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนใน
สาขาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องการ
ก าลังคนในพื้นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ   
(EEC)  

2.1 ผลการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา 
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ในสาขาวิชาและกลุ่ม
สาขาต่าง ๆ ท่ี
สอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นท่ี EEC 
2.2 ข้อมลูความต้องการ
ก าลังคนทักษะในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในพื้นท่ี EEC 

2.1 จ านวน
นักศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ 
ท่ีมีความ 
สอดคล้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นท่ี 
EEC 
2.2 จ านวน
นักศึกษาท่ีคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิชาต่างๆ  
ท่ีมีความสอดคล้อง 
กับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นท่ี 
EEC   
2.3 จ านวนความ
ต้องการก าลังคน
ใน กลุ่ม
อุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นท่ี 
EEC 

2.1 ตาราง
ภาคผนวก 4-11 
ถึง 4-16 
2.2 ระบบเว็บ
แอปพลิเคชันใน
การค้นหาและ
ออกรายงานการ
จัดการศึกษา 
อุดมศึกษาฯ 
 

ออกแบบตารางเก็บ
รวบรวมข้อมูลและ
ตารางวิเคราะห์
ข้อมูล 
 

วัด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูล
จากตารางข้อมูล  
ให้ได้ข้อมูล 
- ผลรวม (Total 

Summation)  
- ค่าสัดส่วนร้อยละ

และค่าอัตราร้อยละ 
(Percentage)  
- ค่าเฉลี่ย (mean) 
- ค่าฐานนิยม (Mode) 
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3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ ได้ด าเนินการตามรายงานการจัดการศึกษาเพื่อผลติและพฒันาก าลงัคน

อุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผ่านมา คือ การออกแบบตาราง และวิเคราะห์ข้อมูล
ในตารางข้อมูลที่ออกแบบไว้ ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลจากภายในและการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับข้อมูล  
จากภายนอกที่ได้รวบรวมมา ดังนั้น สถิติที่น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ประเด็นค าถามการศึกษาวิจยั 
คือ 1) ค่าผลรวม (Total/Sub Total Summation) 2) ค่าร้อยละ (Percentage) ทั้งสัดส่วนร้อยละและอตัรา
ร้อยละ 3) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 4) ค่าฐานนิยม (Mode) โดยมิได้น าค่าสถิติบางค่ามาใช้ในการวิจัย 
เช่น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) และการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัย 
เช่น การทดสอบค่าที (T-test) เนื่องจากเป็นการมุ่งเน้นที่จะวัด ประเมิน ท าดัชนีเทียบเคียง (Benchmark) 
การจัดการศึกษาของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในประเด็นและค าถามการศึกษาวิจัยเป็นหลัก และรวมทั้งไม่ท า
การทดสอบนัยส าคัญของความแตกต่างระหว่างจ านวนนักศึกษาระหว่างกลุ่มสถาบัน หรือระหว่างปัจจัย/
ประเด็นอื่น ๆ  

 
3.5 กำรรำยงำนผลกำรศึกษำ 

ผู้ศึกษาไดน้ าผลที่ได้จากการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์มาแปลผล ตามประเด็นค าถามการศึกษาวิจัย
ที่ก าหนด  และเขียนรายงานผลการศึกษาในรูปงานวิจัยสถาบัน โดยมีการรายงานผลการศึกษา ดังนี ้

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
บทที่ 3 วิธีด าเนินการศึกษา  
บทที่ 4 ผลการศึกษา  
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม 

  ตารางภาคผนวก 
 

3.6 กำรเผยแพร่ผลกำรศึกษำวิจัย 
3.6.1 รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย เสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงสุดขององค์กร 

เสนอเอกสารผลงานการศึกษา เรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง
ตลาดแรงงานที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013”  
ต่อปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบในการ
เผยแพร่เอกสารรายงานผลการศึกษา 
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3.6.2 เผยแพร่ในเว็บไซตก์ระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 น าเอกสารรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม www.mhesi.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
=>  สื่อเผยแพร่ => เอกสารสิ่งพิมพ์ => รายงานการศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษา
กับความต้องการก าลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงาน 
ที่เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” 

3.6.3 เผยแพร่ต่อหน่วยงำนภำยในกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 น าเอกสารรายงานผลการศึกษา “บทสรุปส าหรับผู้บริหาร” และแนะน าแหล่งเผยแพร่ในเว็บไซต์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร 
ให้หน่วยงานภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   

3.6.4 เผยแพร่ต่อองค์กรหลักของกระทรวงศึกษำธิกำร 
น าเอกสารผลการศึกษา “บทสรุปส าหรับผู้บริหาร” และแนะน าแหล่งเผยแพร่ในเว็บไซต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ  QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร  
เสนอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามจัดส่งไปยังองค์กรหลักทั้ง 4 
องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ 

3.6.5 เผยแพร่ต่อสถำบันอุดมศึกษำ 156 แห่ง  
น าเอกสารผลการศึกษา “บทสรุปส าหรับผู้บริหาร” และแนะน าแหล่งเผยแพร่ในเว็บไซต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร  
เสนอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามจัดส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  

3.6.6 เผยแพร่ต่อองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรใช้ผลผลิต  
น าเอกสารผลการศึกษา “บทสรุปส าหรับผู้บริหาร” และแนะน าแหล่งเผยแพร่ในเว็บไซต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และ QR Code ส าหรับดาวน์โหลดเอกสาร 
เสนอปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงนามจัดส่งไปยัง สภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย  หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  

 
3.7 แผนกำรด ำเนินงำน 

การด าเนินการนี้ใช้ระยะเวลาจ านวน 8 เดือน ระหว่างเดือน พฤษภาคม ถึง ธันวาคม 2562 
รายละเอียดของการด าเนินการ และระยะเวลาในแต่ละส่วน ดังตาราง 3-2 
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ตำรำง 3-2  แผนและช่วงเวลาการด าเนินงานการศึกษาวิจัย 

ล ำดับ แผนกำรด ำเนินงำน 
ปี พ.ศ. 2562 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1 ศึกษา/ประเมินความพร้อมแหล่งข้อมูล         

2 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง         

3 ก าหนดประเด็นและค าถามการศึกษาวิจัย         

4 การออกแบบการศึกษาวิจัย         

5 การวิเคราะห์ข้อมูล          

6 การรายงานผลการศึกษาวิจัย         

7 การเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย         
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

การรายงานผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับ
ความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงาน
ท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013”  ผู้ศึกษาวิจัยได้
น าประเด็นค าถามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอุดมศึกษาตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด  
และประเด็นค าถามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความต้องการก าลงัคนทักษะในอุตสาหกรรมเปา้หมายในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ECC) มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้
ใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ศึกษาได้ท าการพัฒนาข้ึน จากนั้นด าเนินการโดยใช้
ปัจจัยประเด็นค าถามที่ก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลการจัดการศึกษา ก่อน
ท าการรายงานผล และได้สร้างตารางวิเคราะห์และท าการค านวณ ประมวลผลข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นค่าสถิติ
ต่าง ๆ ในการตอบประเด็นค าถามการศึกษาวิจัยที่ก าหนด  

ผลการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล น ามารายงานเป็นสารสนเทศการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและ
พัฒนาก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นค าถามการศึกษาวิจัย สามารถน าไปใช้ประกอบกา ร
พิจารณาประเมินผลและวางแผนการผลิตก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่ตลาดความต้องการก าลัง
แรงงานของประเทศให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะการสะท้อนก าลังการผลิตก าลังคน  
ที่สอดคล้องรองรับนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นข้อมูลประกอบ การ
พิจารณาเตรียมความพร้อมสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการวางแผนผลิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งการพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนอ งความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ ตามกรอบแนวทางของข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ก าหนดไว้ในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละสถาบันตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมต่อไป  โดยรายละเอียดผลการศึกษาและรายงาน
สารสนเทศ มีดังต่อไปนี ้

 
4.1 รายงานผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับอุดมศึกษา ตามเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์ ISCED 1997 ปีการศึกษา 2558 และในการ
รายงานการศึกษาครั้งนี้ เป็นการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตาม
เกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์ ISCED 2013 และท าการเปรียบเทียบข้อมูลผลการจัดการศึกษาของ
ปีการศึกษา 2558  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4-1 เปรียบเทียบรายการข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างปี 2558 และ 2561   
รายการข้อมูลการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
ปีการศึกษา  

ผลการศึกษา 
2558 2561 

จ านวนสถาบันอุดมศึกษา (แห่ง)  156   156  คงเดิม 
จ านวนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา (กลุ่ม)  9  8 ลดลง 
จ านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน (สาขา)  2,375  1,999  ลดลง 376 สาขา คิดเป็นร้อยละ 15.83 
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน (ระดับ)  9  9 คงเดิม 
จ านวนนักศึกษา (คน)    

- นักศึกษารวม  2,076,126  1,776,406  ลดลง   299,720 คน คิดเป็นร้อยละ 14.44 
- นักศึกษาเข้าใหม่  567,071  441,490 ลดลง 125,581 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.15 

จ านวนนักศึกษารวมสาขาวิทยาศาสตร์ (คน)  632,227  568,624 ลดลง 63,603 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.06 
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  499,755  433,481 ลดลง 66,274 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.26 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ  132,472  134,143 เพิ่มขึ้น 1,671 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.26 
- มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,372,995  1,208,786 ลดลง 164,209 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.96 
- สัดส่วนร้อยละ วิทย์ฯ : สังคม  32 : 68  32 : 68 คงเดิม 

จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิทยาศาสตร์ (คน)    
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 132,480 108,626 ลดลง 23,854 คน คิดเป็นร้อยละ 18.01 
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ 33,589 30,769 ลดลง 2,820 คน คิดเป็นร้อยละ 8.40 
- สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 374,801 302,095 ลดลง 72,706 คน คิดเป็นร้อยละ 19.40 
- สัดส่วนร้อยละ วิทย์ฯ : สังคม 31:69 31.95:68.05 เพิ่มขึ้น 

 
 จากข้อมูลก าลังการผลิตในภาพรวมปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 1,776,406 คน เมื่อ

พิจารณาในรายกลุ่มสถาบันทั้ง 8 กลุ่มพบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีก าลังการผลิตมากที่สุดเป็น
จ านวน 549,599 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 รองลงมา คือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 464,218 คน  
คิดเป็นร้อยละ 26.13 ส่วนวิทยาลัยเอกชนมีก าลังการผลิตน้อยที่สุด จ านวน 23,879 คน คิดเป็นร้อยละ 1.34  

เมื่อพิจารณาสัดส่วนก าลังการผลิตนักศึกษา จ าแนก 2 กลุ่มสาขา ระหว่างด้านวิทยาศาสตร์ 
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในภาพรวม
ของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มพบว่า มีก าลังการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.95 : 68.05  และเมื่อ
พิจารณาในรายกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐมีก าลังการผลิตใน 2 กลุ่มสาขาในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  50.43 : 49.57 รองลงมาคือกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่
ถึงแม้ว่ามีส่วนแบ่งการผลิตน้อยกว่าแตม่ีสัดสว่นการผลิตนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.68 : 56.32 และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
38.84 : 61.16 ส่วนวิทยาลัยเอกชนมีจ านวนนักศึกษารวมน้อยที่สุด แต่สามารถผลิตนักศึกษาในกลุ่มสาขา
ด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนที่มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถาบันอื่น  

 ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาเฉพาะกลุ่มนักศึกษาเข้าใหม่ ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้ ง 8 กลุ่ม  พบว่า                    
กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ ยังคงครองส่วนแบ่งการผลิตมากที่สุด และมีสัดส่วนการผลิตนักศึกษา                 
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ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว 
พบว่า จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ลดลง เหลือเพียงร้อยละ 49.11 เช่นเดียวกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ส่วนกลุ่มวิทยาลัยเอกชน พบว่า มีจ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่สาขาด้านวิทยาศาสตร์ในสัดส่วนเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอื่น  
รายละเอียดแสดงดังตาราง 4-2 
 
ตารางท่ี 4 -2 จ านวนนักศึกษารวมและนกัศึกษาเข้าใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และด้านมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 

ล าดบั 
ที่ 

กลุ่มสถาบัน 
จ านวน
รวม 

ร้อยละ 
จ านวน น.ศ.ด้านวิทยาศาสตร์ (คน) จ านวน นศ. 

ด้านสังคม-มนุษย์ (คน) วิทย์-เทค  ด้านวิทย์-สุขภาพ  
จ านวน ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รวมจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 1,776,406 100 433,481 24.40 134,143 7.55 1,208,782 68.05 

รวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 441,490 100 108,626 24.60 30,769 6.97 302,095 68.43 

1 ม.ในก ากับรัฐ 
 

       
 - นักศึกษารวม 549,599 30.94 207,884 37.82 69,289 12.61 272,426 49.57 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 138,247 31.31 51,569 37.30 16,319 11.80 70,359 50.89 
2 ม.ราชภัฏ         
 - นักศึกษารวม 464,218 26.13 85,580 18.44 21,600 4.65 357,038 77.70 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 101,153 22.91 17,778 17.58 4,776 4.72 78,599 76.91 
3 ม.เอกชน         
 - นักศึกษารวม 234,752 13.21 32,639 13.90 20,090 8.56 182,023 77.54 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 61,237 13.87 8,889 14.52 4,157 6.79 48,191 78.70 
4 ม.รัฐไม่จ ากัดรับ         
 - นักศึกษารวม 214,980 12.10 8,084 3.76 4,214 1.96 202,682 94.28 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 53,662 12.15 2,092 3.90 727 1.35 50,843 94.75 
5 ม.เทคโนโลยีราชมงคล         
 - นักศึกษารวม 145,937 8.22 60,245 41.28 3,504 2.40 82,188 56.32 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 41,203 9.33 16,653 40.42 1,116 2.71 23,434 56.87 
6 ม.ของรัฐ         
 - นักศึกษารวม 114,691 6.46 32,058 27.95 12,490 10.89 70,143 61.16 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 31,128 7.05 9,532 30.62 2,950 9.48 18,646 59.90 
7 สถาบันเอกชน         
 - นักศึกษารวม 28,350 1.60 4,092 14.43 117 0.41 24,141 85.15 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 6,821 1.54 963 14.12 9 0.13 5,849 85.75 
8 วิทยาลัยเอกชน         
 - นักศึกษารวม 23,879 1.34 2,899 12.14 2,839 11.89 18,141 75.97 
 - นักศึกษาเข้าใหม่ 8,039 1.82 1,150 14.31 715 8.89 6,174 76.80 
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4.2 ผลการศึกษาและรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาในสาขาวิชาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 (International Standard Classification of Education 2013) 
จากการศึกษาจ านวนสาขาวิชาต่างๆ พบว่า ในปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษาได้จัดหลักสูตรเพื่อ

บริการแก่นักศึกษา 9 ระดับการศึกษา1 รวมทั้งสิ้น 1,999 สาขาวิชา  และมีนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 1,776,406  คน จ านวนสาขาและกลุ่มสาขาเป็นตัวบ่งช้ีส าคัญถึงแนวโน้มการผลิต
ก าลังคนที่เตรียมป้อนสู่ตลาดแรงงานในด้านต่างๆ ของประเทศ  การรายงานผลการศึกษาครั้งนี้จะมีการจัด
กลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013 ซึ่งแบ่งกลุ่มสาขาไว้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

- ระดับภาพกว้าง (Board Field) แบ่งกลุ่มสาขาออกเป็น 11 กลุ่ม 
- ระดับภาพแคบ (Narrow Field) จาก 11 กลุ่มสาขาในภาพกว้าง แบ่งเป็นกลุ่มสาขาย่อยใน

ระดับภาพแคบได้อีก 32 กลุ่ม (จากเกณฑ์ก าหนด 57 กลุ่ม) 
- ระดับรายละเอียด (Detail Field) จาก 32 กลุ่มสาขาในภาพแคบ แบ่งเป็นกลุ่มสาขาย่อย ๆ ใน

ระดับรายละเอียดได้อีก 100 กลุ่ม (จากเกณฑ์ก าหนด 148 กลุ่ม) 

ในการศึกษาครั้งนี้  จะมีการจัดแต่ละสาขาวิชาลงไปอยู่ภายใต้แต่ละกลุ่มสาขาในระดับ
รายละเอียด (Detail Field) ทั้ง 100 กลุ่มสาขา อันจะท าให้สามารถรายงานผลการจดัการศึกษารายสาขาวิชา
ของแต่ละกลุ่มสาขาทั้ง 3 ระดับได้  โดยมีผลการศึกษา ดังนี้ 

4.2.1 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษารวมและเข้าใหม่ 11 กลุ่มสาขา  
4.2.1.1 นักศึกษารวม ผลการศึกษาจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต 11 กลุ่ม

สาขา พบว่า กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมายมีก าลังการผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 561,557 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.6120 รองลงมาคือ กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 220,854 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4326 
กลุ่มสาขาวิศวกรรม , อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 219,496 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3562 กลุ่มสาขา
สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ 170,701 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6093 กลุ่มสาขาการศึกษา 
169,443 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5385 กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 134,143 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5514             
กลุ่มสาขางานบริการ 86,144 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4893 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
85,950 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8384 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ , คณิตศาสตร์และสถิติ 80,432 คน           
คิดเป็นร้อยละ 4.5278 กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ มีจ านวน 47,603 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.6797 และกลุ่มสาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ มีจ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0047 

4.2.1.2 นักศึกษาเข้ าใหม่  ผลการศึกษาจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  441,490 คน เพื่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับ จ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสาขาในระดับภาพ
กว้าง 11 กลุ่ม พบว่า จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มีสัดส่วนจ านวนมากในกลุ่มสาขาแรก เป็นไปในล าดับ
ทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักศึกษารวม ส่วนนักศึกษากลุ่มสาขาอื่น ๆ ที่เหลือมีสัดส่วนกลุ่มสาขาในล าดับ

                                                             
1 การจดัการศึกษา 9 ระดบัการศึกษา ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  3. ระดับ
อนุปริญญา 4. ระดับปริญญาตรี 5.ระดับประกาศนียบัตร 6. ระดับปริญญาโท 7.ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 8.ระดับปริญญาเอก และ  
9. ระดับวุฒิกลุ่มอ่ืนๆ 
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ใกล้เคียงกับจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ในระบบผลิต ยกเว้น กลุ่มสาขาที่มีล าดับถัดกันมีการสลับล าดับกัน เช่น 
กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์และกลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง มีล าดับสลับกัน และกลุ่ม
สาขางานบริการ และกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีล าดับสลับกัน เป็นต้น 

เมื่อศึกษาในรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทั้ง 11 กลุ่มสาขา พบว่า กลุ่มสาขาการ
บริหารธุรกิจและกฎหมาย มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ มากที่สุดถึง 146,909 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2757 
รองลงมา กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 56,737 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8513 กลุ่ม
สาขาศิลปะและมนุษย์ 56,239 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7385 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, วารสารศาสตร์ และ
สารสนเทศ 42,334 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5889 กลุ่มสาขาการศึกษา 35,408 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0201 
กลุ่มสาขางานบริการ 30,769 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9694 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21,370 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8404 กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 21,179 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7972 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 19,668 คน คิดเป็นร้อยละ 4.4549 กลุ่มสาขา
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ มีจ านวน 10,851 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4578 และกลุ่ม
สาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ มีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0059  
รายละเอียดดังแผนภาพ 4-1 
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แผนภาพ 4-1  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561  
  จ าแนกกลุ่มสาขา ตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง  
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4.2.2 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษารวม 11 กลุ่มสาขาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม 
4.2.2.1 นักศึกษารวม : ผลการศึกษาจ านวนนักศึกษารวมของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม 

พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีก าลังการผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 549,599 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 30.9388 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 464,218 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1324 มหาวิทยาลัย
เอกชน 234,752 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2150 มหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 214,980 คน คิดเป็นร้อยละ 
12.1020 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 145,937 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2153 มหาวิทยาลัยของรัฐ 
114,691 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4564 สถาบันเอกชน 28,350 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5959 และวิทยาลัยเอกชน 
23,879 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3442  
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจ านวนนักศึกษารวมและสัดส่วนร้อยละจากจ านวน
นักศึกษารวมที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตในกลุ่มสาขาระดับภาพกว้างทั้ง 11 กลุ่มสาขา เรียงล าดับกลุ่ม
สาขาที่มีนักศึกษาจ านวนมากและรองลงไปตามล าดับ พบว่า   

กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีก าลังการผลิต
นักศึกษา จ านวนมากที่สุดปีละ 142,778 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0375 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
104,825 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9010 กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 104,664 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8919 
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 101,273 คน คิดเป็นร้อยละ 5.7010 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
47,720 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6863 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 29,136 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6402                   
กลุ่มสถาบันเอกชน 20,619 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1607 และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 10,542 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5934   

กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีก าลังผลิตนักศึกษาจ านวน
มากที่สุดปีละ 66,747 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7574 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 62 ,956 คน 
คิดเป็นร้อยละ 3.5440 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 36,963 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0808 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่
จ ากัดรับ 23,217 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3070 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 17,840 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.0043 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 10,196 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5740 กลุ่มสถาบันเอกชน 1,640 คน คิด
เป็นร้อยละ 0.0923 และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,295 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0729 

กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
มีก าลังการผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 109 ,713 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1761 รองลงมา กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 45,400 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5557 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 23,268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.3098 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 19,530 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0994 กลุ่มมหาวิทยาลัยของ
รัฐ 14,176 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7980 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 3,089 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1739  
กลุ่มสถาบันเอกชน 2,778 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1564 และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,542 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.0868 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, วารสารศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ
ไม่จ ากัดรับ มีก าลังการผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 58,068 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2688 รองลงมา
กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 52,371 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9481 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 32,202 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 1.8128 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรฐั 13,545 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7625 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 9,040 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.5089 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,501 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2534 กลุ่ม
วิทยาลัยเอกชน 898 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0506 และกลุ่มสถาบันเอกชน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0043 

กลุ่มสาขาการศึกษา  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีก าลังผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุด 
ปีละ 94,255 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3059 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 33,887 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.9076 กลุ่มมหาวิทยาลยัรฐัไม่จ ากัดรบั 15,692 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8834 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 11,942 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.6723 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 7,367 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4147 กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 4,204 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2367 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,875 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.1056 และกลุ่มสถาบันเอกชน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0124 

กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ  กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีก าลังการผลิต
นักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 69,289 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9005 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21,600 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.2159 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 20,090 คนคิดเป็นร้อยละ 1.1309 กลุ่มมหาวิทยาลัย
ของรัฐ 12,490 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7031 กลุ่มมหาวิทยาลยัรัฐไม่จ ากัดรับ 4,214 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2372 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3,504 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1973 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 2,839 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.1598 และกลุ่มสถาบันเอกชน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0066 

กลุ่มสาขางานบริการ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มีก าลังผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุด             
ปีละ 23,828 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3414 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 21,004 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.1824 กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 18,517 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0424 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 7,923 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4460 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 5,324 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2997  
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 4,432 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2495 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 3,531 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 0.1988 และกลุ่มสถาบันเอกชน 1,585 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0892 

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีก าลัง
ผลิตนักศึกษาจ านวนมากทีสุ่ดปลีะ 32,303 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8184 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากบัรฐั 
23,360 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3150 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 11,819 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6653 
กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 7,720 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4346 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 6,055 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.3409 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 2,467 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1389 กลุ่มวิทยาลัย
เอกชน 1,243 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0700 และกลุ่มสถาบันเอกชน 983 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0553 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ , คณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ก ากับรัฐ มีก าลังการผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 45,071 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5372 รองลงมา                         
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 23,103 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3005 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 8,710 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.4903 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,978 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1113 กลุ่มมหาวิทยาลัย
รัฐไม่จ ากัดรับ 962 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0542 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 486 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0274 
กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 114 คนคิดเป็นร้อยละ 0.0064  และกลุ่มสถาบันเอกชน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
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กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ในก ากับรัฐ มีก าลังผลิตนักศึกษาจ านวนมากที่สุดปีละ 29,740 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6742 รองลงมา กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6,906 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3888 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 5,147 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.2897 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 3,117 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1755 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ             
ไม่จ ากัดรับ 1,566 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0882 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 804 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0453  
กลุ่มสถาบันเอกชน 323 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0182 ส าหรับกลุ่มวิทยาลัยเอกชน ไม่มีก าลังผลิตนักศึกษาใน
กลุ่มสาขาน้ี  

กลุ่มสาขาโปรแกรมท่ัวไปและคุณสมบัติ  มีกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพียง 2 กลุ่มที่มี
ก าลังการผลิตนักศึกษาในกลุ่มสาขานี้  ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0029 และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0017 
รายละเอียดดังแผนภาพ 4-2 

 
 
 

 
แผนภาพ 4-2  จ านวนนักศึกษารวมสาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกกลุ่มสาขา 
 ตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
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4.2.3 กลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง : นักศึกษาเข้าใหม่ 11 กลุ่มสาขา ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละ
ประเภท 
 4.2.2.2 นักศึกษาเข้าใหม่ : ผลการศึกษาจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
ทั้ง 8 กลุ่ม พบว่า กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีจ านวนการรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 138,247 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 31.3137 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 101,153 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9117                
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 61,237 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8705 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 53,662 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.1547 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 41,203 คน คิดเป็นร้อยละ 9.327                 
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 31,128 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0507 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 8,039 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.8209 และกลุ่มสถาบันเอกชน 6,821 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5450      

เมื่อพิจารณาในรายละเอียดจ านวนและสัดส่วนร้อยละนักศึกษาเข้าใหม่จากจ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมดของกลุ่มสาขาวิชาระดับภาพกว้างทั้ง 11 กลุ่มสาขา เรียงล าดับกลุ่มสาขาที่มีจ านวน
รับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากและรองลงไปตามล าดับ พบว่า 

กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏมีจ านวนรับ
นักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 33,393 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5637 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
28,547 คน คิดเป็นร้อยละ 6.4661 กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 28,005 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3433               
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 26,032 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8964 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
14,564 คน คิดเป็นร้อยละ 3.2988 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 7,654 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7337 กลุ่มสถาบัน
เอกชน 4,913 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1128 และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 3,801 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8609  

กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
มจี านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 27,278 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1786 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 12,516 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8349 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 5,419 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.2274 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5,170 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1710 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 4,307 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.9756 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 725 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1642 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 
663 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1502 และกลุ่มสถาบันเอกชน มีจ านวน 659 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1493   

กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีจ านวนรับนักศึกษาเข้า
ใหม่มากที่สุดปีละ 16,473 คน คิดเป็นร้อยละ 3.7312 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 15,617 คน               
คิดเป็นร้อยละ 3.5373 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 9,779 คน คิดเป็นร้อยละ 2.2150 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ             
ไม่จ ากัดรับ 6,278 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4220 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,345 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 0.9842 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 2,849 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6453 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน มีจ านวน 
485 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1099 และกลุ่มสถาบันเอกชน 413 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0935 

กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์, วารสารศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ                  
ไม่จ ากัดรับ มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 14,666 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3219 รองลงมา                 
กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 13,653 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0925 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 6,404 คน               
คิดเป็นร้อยละ 1.4505 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 4,150 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9400 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
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1,947 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4410 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,173 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2657 
กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 299 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0677 และกลุ่มสถาบันเอกชน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0095    

กลุ่มสาขาการศึกษา  กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มาก
ที่สุดปีละ 18,579 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2082 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 7,755 คน คิดเป็น      
ร้อยละ 1.7566 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 2,707 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6132 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 
2,680 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6070 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 1,842 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4172                        
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,149 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2603 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 653 คน                
คิดเป็นร้อยละ 0.1479 และกลุ่มสถาบันเอกชน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0097     

กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีจ านวนรับนักศึกษา
เข้าใหม่มากที่สุดปีละ 16,319 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6963 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,776 คน      
คิดเป็นร้อยละ 1.0818 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 4,157 คน คิดเป็นร้อยละ 0.9416 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 
2,950 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6682 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,116 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2528 
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 727 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1647 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 715 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 0.1620 และกลุ่มสถาบันเอกชน 9 คน คิดเป็นร้อย 0.0020   

กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีจ านวน
รับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 6,760 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5312 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
5,675 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2854 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 3,240 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7339                       
กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2,315 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5244 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 1,983 คน   
คิดเป็นร้อยละ 0.4492 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 728 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1649 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 
433 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0981 และกลุ่มสถาบันเอกชน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0535 

กลุ่มสาขางานบริการ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุด
ปีละ 6,076 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3762 รองลงมา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,588 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.0392 กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 4,465 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0113 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล 2,203 คน คิดเป็นร้อยละ 0.4990 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 1,286 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2913 
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 1,187 คน คิดเป็นร้อยละ 0.2689 กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 936 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 0.2120และกลุ่มสถาบันเอกชน 438 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0992   

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ , คณิตศาสตร์และสถิติ กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ก ากับรัฐ มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 11,949 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7065 รองลงมา                    
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 4,452 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0084 กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 2,412 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 0.5463 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 457 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1035 กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐ             
ไม่จ ากัดรัฐ 259 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0587 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0174                 
กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0122 และกลุ่มสถาบันเอกชน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0018   

กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ กลุ่มมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุดปีละ 6,667 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5101 รองลงมา  
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กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,396 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3162 กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                   
1,365 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3092 กลุ่ มมหาวิทยาลัยของรัฐ 830 คน คิดเป็นร้อยละ 0.1880                             
กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 380 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0861 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 153 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.0347 และกลุ่มสถาบันเอกชน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0136  

กลุ่มสาขาโปรแกรมท่ัวไปและคุณสมบัติ มีกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพียง 2 กลุ่มที่รับ
นักศึกษาเข้าใหม่ในกลุ่มสาขาน้ี  ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0041 และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 0.0018   
รายละเอียดดังแผนภาพ 4-3 
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 ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง และกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
 

4.2.4 กลุ่มสาขาระดับภาพแคบ : นักศึกษารวมและเข้าใหม่ 32 กลุ่มสาขา  
4.2.4.1 นักศึกษารวม ในการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต 32 

กลุ่มสาขา พบว่า กลุ่มสาขาที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด 10 อันดับแรก โดยมีก าลังการผลิตมากกว่า 60,000 
คน ได้แก่ กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจ มีก าลังผลิตนักศึกษารวมมากที่สุด 418,821 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5769
รองลงมา กลุ่มสาขาการศึกษา 169,443 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5385 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์ 143,295 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0666 กลุ่มสาขาวิศวกรรมและกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
 

4-13 
 

141,859 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9857 กลุ่มสาขาสุขภาพ 127,931 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2017 และ กลุ่มสาขา
ภาษา 108,224 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0923 กลุ่มสาขาศิลปะ 98,262 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5315 กลุ่มสาขา
นิติศาสตร์ 89,857 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0584 กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85,950 คน 
คิดเป็นร้อยละ 4.8384 และกลุ่มสาขาการบริการด้านบุคคล 61,908 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4850 ส าหรับ                
กลุ่มสาขาอื่นๆ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพ 4-4  
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 ระดับภาพแคบ  
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4.2.4.2 นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่ อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  441 ,490 คน  
เพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนกลุ่มสาขาจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสาขา  
ในระดับภาพแคบ  32 กลุ่ ม  กลุ่ มสาขาที่ มี สัดส่ วนรับนั ก ศึกษาเข้าใหม่ จ านวนมากล าดับแรก  
เป็นกลุ่มสาขาเดียวกันกับนักศึกษารวม ส่วนกลุ่มสาขาอื่น ๆ ที่เหลือ มีสัดส่วนกลุ่มสาขาในล าดับใกล้เคียงกัน
และมีการสลับล าดับกลุ่มสาขาในหลาย ๆ กลุ่มสาขา   

เมื่อศึกษาในรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทั้ง 32 กลุ่มสาขา พบว่า มีกลุ่ม
สาขาที่เปิดรับนักศึกษา 30 กลุ่ม กลุ่มสาขาที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่มากที่สุด 10 อันดับแรก คือ             
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ 105 ,358 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8642 รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิศวกรรมและ 
กลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม 37 ,484 คน คิดเป็นร้อยละ 8.4903 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
พฤติกรรมศาสตร์ 35,984 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1506 กลุ่มสาขาการศึกษา 35,408 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0201 
กลุ่มสาขาภาษา 29,483 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6781 กลุ่มสาขาสุขภาพ 29,149 คน คิดเป็นร้อยละ 6.6024 
กลุ่มสาขานิติศาสตร์ 26,922 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0980 กลุ่มสาขาศิลปะ 22,841 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1736 
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  21,370 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8404 กลุ่มสาขาการบริการ            
ด้านบุคคล 15,128 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4266  

ส าหรับกลุ่มสาขาที่ไม่เปิดรับนักศึกษา/ไม่มีนักศึกษา จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขา
งานบริการที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ และกลุ่มสาขาทักษะส่วนบุคคลและการพัฒนา รายละเอียดดังแผนภาพ 4-5  
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แผนภาพ 4-5  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์  
  ISCED 2013 ระดับภาพแคบ  
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4.2.5 กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด : นักศึกษารวมและเข้าใหม่ 100 กลุ่มสาขา  
4.2.5.1 นักศึกษารวม ในการศึกษาวิเคราะห์จ านวนนักศึกษารวมที่ก าลังศึกษาในสาขาวิชา

ต่าง ๆ  1,776,406 คน เมื่อแบ่งกลุ่มสาขาย่อย ๆ ในระดับรายละเอียด 100 กลุ่มสาขา พบว่า มีกลุ่มสาขาที่มี
จ านวนนักศึกษา 95 กลุ่มสาขา โดยกลุ่มสาขาที่มีก าลังการผลิตนักศึกษารวมจ านวนมาก 25 ล าดับแรก คือ 
กลุ่มสาขาการจัดการและการบริหาร 249,346 คน คิดเป็นร้อยละ 14.0365 กลุ่มสาขาการฝึกหัดครูกับวิชา
เฉพาะทาง 107,706 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0631 กลุ่มสาขาการพัฒนาทักษะทางภาษา 105,897 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.9613 กลุ่มสาขาการบัญชีและภาษีอากร 96,023 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4055 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์
และพลเมือง 91,440 คน คิดเป็นร้อยละ 5.1475 กลุ่มสาขานิติศาสตร์ 89,857 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0584 
กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง 52 ,879 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9767 กลุ่มสาขาเทคนิค
โสตทัศน์และการผลติสื่อ 50,373 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8357 กลุ่มสาขาการตลาดและการโฆษณา 46,712 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.6296 กลุ่มสาขาการเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อน 35,823 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.0166 กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ 34,401 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9366 กลุ่มสาขาไฟฟ้าและพลังงาน 32,200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8126 กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ 31,767 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.7883 กลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ 31 ,434 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7695 กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง 28,948 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6296 กลุ่มสาขาอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ 28262 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5910 กลุ่มสาขาการพยาบาลและ 
ผดุงครรภ์ 26,649 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5002 กลุ่มสาขาสุขภาพโปรแกรมระดับภาพกว้าง 26 ,127 คน  
คิดเป็นร้อยละ 1.4708 กลุ่มสาขาอาคารและวิศวกรรมโยธา 25,478 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4342 กลุ่มสาขา 
การพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคช่ัน 24 ,057 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3543 กลุ่มสาขา
วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรมโปรแกรมระดับภาพกว้าง 22 ,100 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.2441 กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ 22,062 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2419 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ 21,976 คน               
คิดเป็นร้อยละ 1.2371 กลุ่มสาขาแฟช่ัน, การออกแบบภายในและการออกแบบอุตสาหกรรม 21 ,837 คน                
คิดเป็นร้อยละ 1.2293 กลุ่มสาขาการฝึกหัด ส าหรับครูก่อนวัยเรียน 19,610 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1039   
 รายละเอียดจ านวนและสัดส่วนร้อยละนักศึกษารวม จ าแนกตามกลุ่มสาขา 100 กลุ่ม 
เรียงล าดับกลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาจ านวนมากและรองลงไปตามล าดับ ดังแผนภาพ 4-6  
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4.2.5.2 นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อศึกษาวิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 441,490 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสาขาในระดับ
รายละเอียด 100 กลุ่ม ซึ่งพบว่า มีกลุ่มสาขาที่มีสัดส่วนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากที่สุดล าดับแรก                
เป็นกลุ่มสาขาเดียวกันกับนักศึกษารวม คือ กลุ่มสาขาการจัดการและการบริหาร ส่วนกลุ่มอื่น ๆ แม้มีแนวโน้ม
จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจ านวนนักศึกษารวม แต่ก็พบว่า มีการสลับล าดับกัน
เป็นจ านวนมาก  

เมื่อศึกษาในรายละเอียดพบว่า มีกลุ่มสาขาที่รับนักศึกษาเข้าใหม่ จ านวน 92 กลุ่ม จาก
จ านวน 100 กลุ่ม โดยกลุ่มสาขาที่รับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมาก 25 กลุ่มล าดับแรก คือ กลุ่มสาขา              
การจัดการและการบริหารมากที่สุด 60,478 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6986 รองลงมา กลุ่มสาขาการพัฒนา
ทักษะทางภาษา 28,819 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5277 กลุ่มสาขานิติศาสตร์ 26,922 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0980 
กลุ่มสาขาการบัญชีและภาษีอากร 26,227 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9406 กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และพลเมือง 
23,692 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3664 กลุ่มสาขาการฝึกหัดครูกับวิชาเฉพาะทาง 21 ,292 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.8228 กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง 14,629 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3136 กลุ่มสาขา
การตลาดและการโฆษณา 11,882 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6913 กลุ่มสาขาเทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ 
11,740 คน คิดเป็นร้อยละ 2.6592 กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ 8 ,496 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.9244 กลุ่มสาขาการเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อน 8,482 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.9212 กลุ่มสาขาไฟฟ้าและพลังงาน 8,313 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8829 กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ 8,172 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.8510 กลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ 8,071 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8281 กลุ่มสาขาวิศวกรรม
และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรมโปรแกรมระดับภาพกว้าง 7 ,272 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6471      
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง 7,065 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6003 
กลุ่มสาขาอาคารและวิศวกรรมโยธา 6,888 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5602 กลุ่มสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
6,786 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5371 กลุ่มสาขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ 6,642 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5045 กลุ่มสาขาการพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคช่ัน 5,890 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.3341 กลุ่มสาขาสุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง 5 ,350 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2118 กลุ่มสาขา
เศรษฐศาสตร์ 5,284 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1969 กลุ่มสาขาแฟช่ัน, การออกแบบภายในและการออกแบบ
อุตสาหกรรม 5,129 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1617 กลุ่มสาขาการบ าบัดโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4,802 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.0877 กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ 4,746 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0750   

รายละเอียดจ านวนและสัดสว่นร้อยละจากจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด จ าแนกตาม
กลุ่มสาขา 100 กลุ่ม เรียงล าดับกลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาจ านวนมากและรองลงไปตามล าดับ ดังแผนภาพ 4-7  
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รายละเอียดจ านวนและสัดส่วนร้อยละนักศึกษาเข้าใหม่ จ าแนกตามกลุ่มสาขา 100 กลุ่ม เรียงล าดับกลุ่ม
สาขาที่มีนักศึกษาจ านวนมากและรองลงไปตามล าดับ ดังแผนภาพ 4-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพ 4-7  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามเกณฑ์ ISCED 2013                              
                   ระดับรายละเอียด  



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
 

4-21 
 

4.2.6 สาขาวิชาภายใต้กลุ่มสาขาระดับรายละเอียด : การผลิตและพัฒนาก าลังคนแต่ละ
สาขาวิชาภายใต้แต่ละกลุ่มสาขา 

ผลการศึกษาสาขาวิชาที่มีนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมาก 5 ล าดับแรก 
ภายใต้แต่ละกลุ่มสาขาระดับรายละเอียดทั้ง 100 กลุ่ม ดังตาราง 4-3 ส าหรับรายละเอียดจ านวนนักศึกษา            
ทุกสาขาวิชาที่อยู่ภายใต้แต่ละกลุ่มสาขาทุกกลุ่ม ดังตารางภาคผนวก 4-2  
 

ตาราง 4-3  จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาที่ผลิตนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมาก 5 ล าดับแรกของ
แต่ละกลุ่มสาขา จ าแนกตามกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 
จ านวนนักศึกษารวม 1,776,406 100 441,490 100 

1 โปรแกรมพื้นฐานและคุณสมบัติ   
Basic programmes and qualifications 

83 0.0047 26 0.0059 
 

1.1 โปรแกรมพื้นฐานและคุณสมบัติ  
Basic programmes and qualifications 

83 0.0047 26 0.0059 

1.1.1 โปรแกรมพื้นฐานและคุณสมบัติ  
Basic programmes and qualifications 

83 0.0047 26 0.0059 

 สหวิทยาการ 83 0.0047 26 0.0059 
1.2 ทักษะส่วนบุคคลและการพัฒนา Personal skills and  

development 
0 0.0000 0 0.0000 

1.2.1 ทักษะส่วนบุคคลและการพัฒนา Personal skills and  
development 

0 0.0000 0 0.0000 

2 การศึกษา Education 169,443 9.5385 35,408 8.0201 
2.1 การศึกษา Education 169,443 9.5385 35,408 8.0201 

2.1.1 ศึกษาศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Education not further defined 

69 0.0039 0 0.0000 

 การศึกษาและการพัฒนาสังคม 45 0.0025 0 0.0000 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 24 0.0014 0 0.0000 

2.1.2 ศึกษาศาสตร์ Education science 34,401 1.9366 8,172 1.8510 
 ศึกษาศาสตร์ 15,939 0.8973 2,721 0.6163 

วิชาชีพครู 9,129 0.5139 3,030 0.6863 
การศึกษา 3,385 0.1906 789 0.1787 
หลักสูตรและการสอน 3,069 0.1728 961 0.2177 
นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 326 0.0184 20 0.0045 

2.1.3 การฝึกหัดส าหรับครูก่อนวัยเรียน 
Training for pre-school teachers 

19,610 1.1039 4,246 0.9617 

 การศึกษาปฐมวัย 19,403 1.0923 4,181 0.9470 
การปฐมวัยศึกษา 136 0.0077 36 0.0082 

 ปฐมวัยศึกษา 68 0.0038 29 0.0066 
ครู 3 0.0002 0 0.0000 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

2.1.4 การฝึกหัดครูที่ไม่ใช่วิชาเฉพาะทาง 
Teacher training without subject specialisation 

7,358 0.4142 1,649 0.3735 

 การประถมศึกษา 4,063 0.2287 949 0.2150 
การศึกษาพิเศษ 2,383 0.1341 524 0.1187 
การศึกษาพิเศษแลคอมพิวเตอร์ 220 0.0124 51 0.0116 
ประถมศึกษา 191 0.0108 56 0.0127 
หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ 158 0.0089 34 0.0077 

2.1.5 การฝึกหัดครูกับวิชาเฉพาะทาง 
Teacher training with subject specialisation 

107,706 6.0631 21,292 4.8228 

 ภาษาไทย 11,620 0.6541 2,292 0.5192 
สังคมศึกษา 10,568 0.5949 1,971 0.4464 
พลศึกษา 9,893 0.5569 2,013 0.4560 
ภาษาอังกฤษ 8,944 0.5035 1,864 0.4222 
คณิตศาสตร์ 8,826 0.4968 1,775 0.4020 

2.1.6 ศึกษาศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุม่ไว้ 
Education not elsewhere classified 

299 0.0168 49 0.0111 

 อุตสาหกรรมศึกษา 170 0.0096 26 0.0059 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 121 0.0068 23 0.0052 
ภาวะผู้น าทางการศึกษา 8 0.0005 0 0.0000 

3 ศิลปะและมนุษย์ Arts and humanities 220,854 12.4326 56,239 12.7385 
3.1 ศิลปะ Arts 98,262 5.5315 22,841 5.1736 

3.1.1  ศิลปะโปรแกรมระดับภาพกว้าง Arts not further defined 408 0.0230 67 0.0152 
 ศิลปศาสตร์ 408 0.0230 67 0.0152 

3.1.2 เทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ  
Audio-visual techniques and media production 

50,373 2.8357 11,740 2.6592 

 นิเทศศาสตร์ 13,891 0.7820 3,195 0.7237 
 สื่อสารมวลชน 8,044 0.4528 1,662 0.3765 
 ภาพยนตร์และดิจิตอล 2,337 0.1316 557 0.1262 
 ภาพยนตร์ 2,048 0.1153 515 0.1167 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1,899 0.1069 432 0.0979 

3.1.3 แฟช่ัน, การออกแบบภายในและการออกแบบอุตสาหกรรม 
Fashion, interior and industrial design 

21,837 1.2293 5,129 1.1617 

 สถาปัตยกรรมภายใน 2,138 0.1204 479 0.1085 
 ออกแบบนิเทศศิลป์ 1,972 0.1110 503 0.1139 
 การออกแบบภายใน 1,349 0.0759 297 0.0673 
 ศิลปะและการออกแบบ 925 0.0521 179 0.0405 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 915 0.0515 260 0.0589 

3.1.4 วิจิตรศิลป์ Fine arts 9,517 0.5357 2,173 0.4922 
 ทัศนศิลป์ 3,311 0.1864 725 0.1642 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 จิตรกรรม 1,230 0.0692 377 0.0854 
 ศิลปกรรม 1,052 0.0592 232 0.0525 
 มีเดียอาร์ต 444 0.0250 123 0.0279 
 นฤมิตศิลป์ 422 0.0238 96 0.0217 

3.1.5 หัตถกรรม Handicrafts 1,045 0.0588 247 0.0559 
 เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 234 0.0132 69 0.0156 
 เซรามิกส์ 154 0.0087 40 0.0091 
 อัญมณีและเคร่ืองประดับ 133 0.0075 29 0.0066 
 เคร่ืองเคลือบดินเผา 102 0.0057 19 0.0043 
 หัตถศิลป์ 95 0.0053 24 0.0054 

3.1.6 ดนตรีและศิลปะการแสดง Music and performing arts 15,082 0.8490 3,485 0.7894 
 ศิลปะการแสดง 2,769 0.1559 788 0.1785 
 ดนตรี 2,251 0.1267 493 0.1117 
 ดุริยางคศาสตร์ 1,807 0.1017 391 0.0886 
 ดนตรีสากล 1,199 0.0675 288 0.0652 
 ดนตรีตะวันตก 649 0.0365 114 0.0258 

3.2 มนุษยศาสตร์  ยกเว้นภาษา Humanities (except 
languages) 

14,368 0.8088 3,915 0.8868 

3.2.1 มนุษยศาสตร์  ยกเว้นภาษาโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Humanities (except languages) not further defined 

70 0.0039 18 0.0041 

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 70 0.0039 18 0.0041 
3.2.2 ศาสนาและเทววิทยา Religion and  theology 5,665 0.3189 1,607 0.3640 

 พระพุทธศาสนา 3,230 0.1818 1,050 0.2378 
 อิสลามศึกษา 612 0.0345 115 0.0260 
 ศาสนศึกษา 505 0.0284 135 0.0306 
 ศาสนาและปรัชญา 378 0.0213 75 0.0170 
 ศาสนา 284 0.0160 57 0.0129 

3.2.3 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี History and archaeology 7,034 0.3960 1,767 0.4002 
 ประวัติศาสตร์ 3,116 0.1754 902 0.2043 
 ไทยคดีศึกษา 1,757 0.0989 303 0.0686 
 เอเชียศึกษา 882 0.0497 252 0.0571 
 ภาษาและวรรณคดีไทย 192 0.0108 56 0.0127 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 188 0.0106 13 0.0029 

3.2.4 ปรัชญาและวิชาศีลธรรม Philosophy and ethics 1,599 0.0900 523 0.1185 
 ปรัชญา 852 0.0480 325 0.0736 
 ปรัชญาและศาสนา 575 0.0324 160 0.0362 
 สันติศึกษา 110 0.0062 29 0.0066 
 เทววิทยา 46 0.0026 7 0.0016 
 ปรัชญาและจริยศาสตร์ 16 0.0009 2 0.0005 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

3.3 ภาษา Languages 108,224 6.0923 29,483 6.6781 
3.3.1 การพัฒนาทักษะทางภาษา Language acquisition 105,897 5.9613 28,819 6.5277 

 ภาษาอังกฤษ 37,493 2.1106 10,597 2.4003 
 ภาษาไทย 11,163 0.6284 3,051 0.6911 
 ภาษาจีน 10,023 0.5642 2,799 0.6340 
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9,587 0.5397 2,096 0.4748 
 ภาษาญี่ปุ่น 6,020 0.3389 1,680 0.3805 

3.3.2 วรรณกรรมและภาษาศาสตร์ Literature and linguistics 2,327 0.1310 664 0.1504 
 อักษรศาสตร์ 1,283 0.0722 327 0.0741 
 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 240 0.0135 123 0.0279 
 วรรณคดี 208 0.0117 61 0.0138 
 ไทยศึกษาบูรณาการ 169 0.0095 39 0.0088 
 ภาษาจีน 142 0.0080 29 0.0066 

4 สังคมศาสตร์, วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 
Social sciences, journalism and information 

170,701 9.6093 42,334 9.5889 

4.1 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์  
Social and behavioural sciences 

143,295 8.0666 35,984 8.1506 

4.1.1 สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Social and behavioural sciences  not further 
defined 

7,132 0.4015 1,585 0.3590 

 การพัฒนาชุมชน 6,750 0.3800 1,473 0.3336 
 สังคมศาสตร์การพัฒนา 224 0.0126 54 0.0122 
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 135 0.0076 53 0.0120 
 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชนบท 23 0.0013 5 0.0011 

4.1.2 เศรษฐศาสตร์ Economics 21,976 1.2371 5,284 1.1969 
 เศรษฐศาสตร์ 15,772 0.8879 3,890 0.8811 
 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2,160 0.1216 498 0.1128 
 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 1,152 0.0649 238 0.0539 
 เศรษฐศาสตร์เกษตร 894 0.0503 255 0.0578 
 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 394 0.0222 0 0.0000 

4.1.3 รัฐศาสตร์และพลเมือง Political sciences and civics 91,440 5.1475 23,692 5.3664 
 รัฐศาสตร์ 67,990 3.8274 17,615 3.9899 
 การปกครองท้องถ่ิน 9,140 0.5145 2,590 0.5866 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 6,717 0.3781 1,579 0.3577 
 การเมืองการปกครอง 1,819 0.1024 459 0.1040 
 รัฐศาสตร์การปกครอง 1,475 0.0830 206 0.0467 

4.1.4 จิตวิทยา Psychology 8,133 0.4578 2,062 0.4671 
 จิตวิทยา 5,210 0.2933 1,345 0.3047 
 พัฒนาการมนุษย์และครอบครัว 852 0.0480 146 0.0331 
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 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 526 0.0296 137 0.0310 
 การแนะแนว 302 0.0170 102 0.0231 
 จิตวิทยาแนะแนว 236 0.0133 61 0.0138 

4.1.5 สังคมวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา  
Sociology and cultural studies 

14,592 0.8214 3,339 0.7563 

 สังคมศึกษา 1,770 0.0996 330 0.0747 
 การพัฒนาสังคม 1,614 0.0909 252 0.0571 
 สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา 1,466 0.0825 379 0.0858 
 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1,020 0.0574 281 0.0636 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 912 0.0513 297 0.0673 

4.1.6 สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตรท์ี่ไมไ่ด้จัดกลุ่มไว้ 
Social and behavioural sciences not elsewhere 
classified 

22 0.0012 22 0.0050 

 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 22 0.0012 22 0.0050 
4.2 วารสารศาสตร์ และสารสนเทศ  

Journalism and information 
17,079 0.9614 3,936 0.8915 

4.2.1 วารสารศาสตร์ และการรายงานข่าว Journalism and 
reporting 

17,079 0.9614 3,936 0.8915 

 นิเทศศาสตร์ 5,581 0.3142 1,366 0.3094 
 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 2,847 0.1603 412 0.0933 
 การสื่อสารมวลชน 2,176 0.1225 605 0.1370 
 สื่อสารมวลชน 1,367 0.0770 365 0.0827 
 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 765 0.0431 141 0.0319 

4.2.2 ห้องสมุด, การศึกษาข้อมูลและจดหมายเหต ุ
Library, information and archival studies 

10,327 0.5813 2,414 0.5468 

 สารสนเทศศาสตร์ 4,385 0.2468 809 0.1832 
 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 2,364 0.1331 678 0.1536 
 สารสนเทศศึกษา 964 0.0543 229 0.0519 
 ระบบสารสนเทศ 590 0.0332 173 0.0392 
 สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 301 0.0169 78 0.0177 

5 การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
Business and administration not further defined 

561,557 31.6120 146,909 33.2757 

5.1 การบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง  
Business and administration not further defined 

52,879 2.9767 14,629 3.3136 

5.1.1 การบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Business and administration not further defined 

52,879 2.9767 14,629 3.3136 

 บริหารธุรกิจ 45,369 2.5540 11,636 2.6356 
 การบริหารธุรกิจ 7,510 0.4228 2,993 0.6779 

5.2 การบริหารธุรกิจ Business and administration 418,821 23.5769 105,358 23.8642 
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และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

5.2.1 การบัญชีและภาษีอากร Accounting and taxation 96,023 5.4055 26,227 5.9406 
 การบัญชี 83,478 4.6993 22,937 5.1954 
 บัญชี 9,352 0.5265 2,521 0.5710 
 การบัญชีบริหาร 1,203 0.0677 345 0.0781 
 การบัญชี-การบัญชีการเงิน 858 0.0483 144 0.0326 
 การบัญชีและการเงิน 714 0.0402 156 0.0353 

5.2.2 การเงิน การธนาคาร และการประกันภัย  
Finance, banking and insurance 

15,317 0.8622 3,159 0.7155 

 การเงิน 5,702 0.3210 1,238 0.2804 
 การเงินและการธนาคาร 5,567 0.3134 1,112 0.2519 
 การบริหารการเงิน 1,132 0.0637 148 0.0335 
 การเงินและการลงทุน 907 0.0511 272 0.0616 
 การเงิน และการธนาคาร 688 0.0387 88 0.0199 

5.2.3 การจัดการและการบริหาร Management and 
administration 

249,346 14.0365 60,478 13.6986 

 การจัดการ 60,319 3.3956 16,548 3.7482 
 รัฐประศาสนศาสตร์ 57,502 3.2370 11,652 2.6392 
 การจัดการโลจิสติกส์ 16,741 0.9424 4,572 1.0356 
 ธุรกิจระหว่างประเทศ 7,683 0.4325 1,375 0.3114 
 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 6,407 0.3607 1,350 0.3058 

5.2.4 การตลาด และการโฆษณา Marketing and advertising 46,712 2.6296 11,882 2.6913 
 การตลาด 39,855 2.2436 10,668 2.4164 
 การโฆษณา 1,791 0.1008 196 0.0444 
 การค้าระหว่างประเทศ 1,145 0.0645 305 0.0691 
 การประชาสัมพันธ์ 1,046 0.0589 107 0.0242 
 การจัดการการตลาด 757 0.0426 186 0.0421 

5.2.5 เลขานุการและงานส านักงาน Secretarial and office work 263 0.0148 68 0.0154 
 เลขานุการทางการแพทย์ 236 0.0133 56 0.0127 
 การเลขานุการ 27 0.0015 12 0.0027 

5.2.6 การขายส่งและขายปลีก Wholesale and retail sales 11,160 0.6282 3,544 0.8027 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีก 10,490 0.5905 3,354 0.7597 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 279 0.0157 78 0.0177 
 การจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 245 0.0138 47 0.0106 
 นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 127 0.0071 58 0.0131 
 การจัดการอสังหาริมทรัพย์ 19 0.0011 7 0.0016 

5.3 นิติศาสตร์ Law 89,857 5.0584 26,922 6.0980 
5.3.1 นิติศาสตร์ Law 89,857 5.0584 26,922 6.0980 

 นิติศาสตร์ 88,132 4.9613 26,535 6.0103 
 กฎหมายธุรกิจ 571 0.0321 136 0.0308 
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 กฎหมายอิสลาม 479 0.0270 60 0.0136 
 อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 144 0.0081 24 0.0054 
 อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม 133 0.0075 22 0.0050 

6 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 
Natural sciences,mathematics and statistics 

80,432 4.5278 19,668 4.4549 

6.1 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
Biological and related sciences 

22,509 1.2671 5,528 1.2521 

6.1.1 ชีววิทยา Biology 17,435 0.9815 4,480 1.0147 
 ชีววิทยา 9,152 0.5152 2,549 0.5774 
 จุลชีววิทยา 3,694 0.2079 988 0.2238 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 699 0.0393 122 0.0276 
 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 684 0.0385 136 0.0308 
 ชีวเวชศาสตร์ 468 0.0263 97 0.0220 

6.1.2 ชีวเคมี Biochemistry 5,074 0.2856 1,048 0.2374 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 3,019 0.1699 552 0.1250 
 ชีวเคมี 1,209 0.0681 293 0.0664 
 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 232 0.0131 82 0.0186 
 เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 115 0.0065 29 0.0066 
 ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล 115 0.0065 8 0.0018 
 เคมีชีววิทยา 112 0.0063 37 0.0084 

6.2 สิ่งแวดล้อม Environment 12,155 0.6842 3,148 0.7130 
6.2.1 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม Environmental sciences 12,155 0.6842 3,148 0.7130 

 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5,622 0.3165 1,274 0.2886 
 อนามัยสิ่งแวดล้อม 2,678 0.1508 933 0.2113 
 ภูมิสารสนเทศ 1,350 0.0760 400 0.0906 
 สิ่งแวดล้อมศึกษา 481 0.0271 84 0.0190 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 437 0.0246 126 0.0285 

6.2.2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสัตว์ป่า  
Natural environments and wildlife 

0 0 0 0 

6.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ Physical sciences 27,529 1.5497 6,547 1.4829 
6.3.1 เคมี Chemistry 13,262 0.7466 3,580 0.8109 

 เคมี 10,039 0.5651 2,482 0.5622 
 วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 694 0.0391 501 0.1135 
 เคมีประยุกต์ 568 0.0320 146 0.0331 
 เคมีอุตสาหกรรม 332 0.0187 60 0.0136 
 เทคโนโลยีความงาม 161 0.0091 49 0.0111 

6.3.2 ภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยา Earth sciences 6,766 0.3809 1,335 0.3024 
 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1,533 0.0863 244 0.0553 
 ภูมิศาสตร์ 1,146 0.0645 309 0.0700 
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 เทคโนโลยีธรณี 939 0.0529 73 0.0165 
 ภูมิสารสนเทศ 636 0.0358 131 0.0297 
 เทคโนโลยีทางทะเล 374 0.0211 58 0.0131 

6.3.3 ฟิสิกส์ Physics 7,501 0.4223 1,632 0.3697 
 ฟิสิกส ์ 4,768 0.2684 975 0.2208 
 ฟิสิกส์ประยุกต์ 1,823 0.1026 368 0.0834 
 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 443 0.0249 160 0.0362 
 ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์ 113 0.0064 42 0.0095 
 นิวเคลียร์เทคโนโลยี 100 0.0056 28 0.0063 

6.4 คณิตศาสตร์และสถิติ Mathematics and statistics 17,719 0.9975 4,272 0.9676 
6.4.1 คณิตศาสตร์ Mathematics 12,194 0.6864 3,053 0.6915 

 คณิตศาสตร์ 8,878 0.4998 2,245 0.5085 
 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1,975 0.1112 517 0.1171 
 คณิตศาสตร์ประกันภัย 306 0.0172 80 0.0181 
 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ 257 0.0145 39 0.0088 
 คณิตศาสตร์การจัดการ 202 0.0114 41 0.0093 

6.4.2 สถิติ Statistics 5,525 0.3110 1,219 0.2761 
 สถิต ิ 2,227 0.1254 490 0.1110 
 สถิติประยุกต์ 1,982 0.1116 385 0.0872 
 สถิติธุรกิจและการประกันภัย 392 0.0221 122 0.0276 
 สถิติศาสตร์ 312 0.0176 118 0.0267 
 การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา 158 0.0089 7 0.0016 

6.5 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 
Natural sciences,mathematics and statistics  
not elsewhere classified 

520 0.0293 173 0.0392 

6.5.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติที่ไม่ได้จัดกลุม่ไว้ 
Natural sciences,mathematics and statistics not 
elsewhere classified 

520 0.0293 173 0.0392 

 วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 270 0.0152 63 0.0143 
 วิทยาศาสตร์ศึกษา 88 0.0050 35 0.0079 
 วิทยาศาสตร์ 51 0.0029 10 0.0023 
 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงาม 35 0.0020 35 0.0079 
 สหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 29 0.0016 29 0.0066 

7 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technologies 
(ICTs) 

85,950 4.8384 21,370 4.8404 

7.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Information and Communication Technologies 
(ICTs) 

85,950 4.8384 21,370 4.8404 
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7.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Information and Communication Technologies 
(ICTs)  not further defined 

28,948 1.6296 7,065 1.6003 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ 19,580 1.1022 4,789 1.0847 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,549 0.2561 1,179 0.2671 
 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2,023 0.1139 494 0.1119 
 ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 1,398 0.0787 323 0.0732 
 การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 321 0.0181 64 0.0145 

7.1.2 การใช้คอมพิวเตอร์ Computer use 31,434 1.7695 8,071 1.8281 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 25,403 1.4300 6,629 1.5015 
 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น 870 0.0490 232 0.0525 
 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 641 0.0361 141 0.0319 
 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 634 0.0357 97 0.0220 
 เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 486 0.0274 111 0.0251 

7.1.3 ฐานข้อมูลและการออกแบบและการจัดการเครือข่าย  
Database and network design and administration 

961 0.0541 185 0.0419 

 วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 305 0.0172 78 0.0177 
 วิศวกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 124 0.0070 10 0.0023 
 วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 114 0.0064 23 0.0052 
 วิศวกรรมระบบสารสนเทศ 114 0.0064 15 0.0034 
 ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 55 0.0031 18 0.0041 
 การสื่อสาร 52 0.0029 23 0.0052 

7.1.4 การพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคช่ัน 
Software and applications development and 
analysis 

24,057 1.3543 5,890 1.3341 

 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 18,244 1.0270 4,405 0.9978 
 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1,816 0.1022 465 0.1053 
 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1,196 0.0673 321 0.0727 
 ระบบสารสนเทศ 675 0.0380 141 0.0319 
 วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 350 0.0197 135 0.0306 

7.1.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีไ่มไ่ด้จัดกลุ่มไว้ 
Information and Communication Technologies 
(ICTs) not elsewhere classified 

550 0.0310 159 0.0360 

 นวัตกรรมการสื่อสารสังคม 550 0.0310 159 0.0360 
8 วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 

Engineering,manufacturing and construction 
219,496 12.3562 56,737 12.8513 

8.1 วิศวกรรมและกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม 
Engineering and engineering trades 
 

141,859 7.9857 37,484 8.4903 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

8.1.1 วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม
โปรแกรมระดับภาพกว้าง Engineering and engineering 
trades not further defined 

22,100 1.2441 7,272 1.6471 

 วิศวกรรมอุตสาหการ 13,891 0.7820 3,389 0.7676 
 วิศวกรรมศาสตร์ 2,729 0.1536 2,595 0.5878 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ 1,066 0.0600 238 0.0539 
 การจัดการอุตสาหกรรม 725 0.0408 238 0.0539 
 วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 569 0.0320 85 0.0193 

8.1.2 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  
Chemical engineering and processes 

11,185 0.6296 2,641 0.5982 

 วิศวกรรมเคมี 5,733 0.3227 1,334 0.3022 
 วิศวกรรมชีวการแพทย์ 1,081 0.0609 249 0.0564 
 เคมีอุตสาหกรรม 1,073 0.0604 334 0.0757 
 ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 506 0.0285 89 0.0202 
 เทคโนโลยีชีวภาพ 448 0.0252 90 0.0204 

8.1.3 เทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อม 
Environmental protection technology 

5,276 0.2970 1,071 0.2426 

 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3,036 0.1709 562 0.1273 
 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 462 0.0260 114 0.0258 
 เคมีสิ่งแวดล้อม 363 0.0204 78 0.0177 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 239 0.0135 45 0.0102 
 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 214 0.0120 43 0.0097 

8.1.4 ไฟฟ้าและพลังงาน Electricity and energy 32,200 1.8126 8,313 1.8829 
 วิศวกรรมไฟฟ้า 21,756 1.2247 5,773 1.3076 
 เทคโนโลยีไฟฟ้า 1,732 0.0975 422 0.0956 
 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 1,312 0.0739 273 0.0618 
 วิศวกรรมพลังงาน 862 0.0485 161 0.0365 
 วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 696 0.0392 183 0.0415 

8.1.5 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ 
Electronics and automation 

28,262 1.5910 6,642 1.5045 

 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 11,950 0.6727 2,781 0.6299 
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 2,485 0.1399 543 0.1230 
 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2,262 0.1273 582 0.1318 
 วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,611 0.0907 271 0.0614 
 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 771 0.0434 200 0.0453 

8.1.6 วิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ 
Mechanics and metal trades 

31,767 1.7883 8,496 1.9244 

 วิศวกรรมเคร่ืองกล 19,154 1.0782 4,773 1.0811 
 เทคโนโลยีเคร่ืองกล 1,991 0.1121 623 0.1411 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 1,013 0.0570 322 0.0729 
 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 937 0.0527 279 0.0632 
 วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต 749 0.0422 173 0.0392 

8.1.7 รถยนต์, เรือและเครื่องบิน Motor vehicles, ships and 
aircraft 

10,309 0.5803 2,863 0.6485 

 วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2,223 0.1251 457 0.1035 
 วิศวกรรมยานยนต์ 1,488 0.0838 335 0.0759 
 ช่างยนต์ 1,044 0.0588 475 0.1076 
 เทคโนโลยียานยนต์ 928 0.0522 442 0.1001 
 การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี 519 0.0292 111 0.0251 

8.1.8 วิศวกรรมและกลุม่วิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรมที่ไม่ได้จดั
กลุ่มไว้ Engineering and engineering trades not 
elsewhere classified 

760 0.0428 186 0.0421 

 วิศวกรรมเกษตร 597 0.0336 152 0.0344 
 วิศวกรรมการเกษตร 163 0.0092 34 0.0077 

8.2 การผลิตและกระบวนการ 
Manufacturing and processing 

38,103 2.1449 9,249 2.0950 

8.2.1 การผลิตและกระบวนการโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Manufacturing and processing not further defined 

11,429 0.6434 3,277 0.7423 

 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4,757 0.2678 1,539 0.3486 
 วิศวกรรมการผลิต 1,710 0.0963 243 0.0550 
 เทคโนโลยีอุตสาหการ 985 0.0554 377 0.0854 
 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 898 0.0506 342 0.0775 
 วิศวกรรมส ารวจ 579 0.0326 131 0.0297 

8.2.2 กรรมวิธีด้านอาหาร Food processing 18,327 1.0317 4,114 0.9318 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5,230 0.2944 1,177 0.2666 
 เทคโนโลยีการอาหาร 1,408 0.0793 362 0.0820 
 เทคโนโลยีอาหาร 1,223 0.0688 279 0.0632 
 วิทยาการอาหารและโภชนาการ 1,125 0.0633 193 0.0437 
 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 1,121 0.0631 255 0.0578 

8.2.3 วัสดุ  แก้ว, กระดาษ, พลาสติกและไม ้
Materials (glass, paper, plastic and wood) 

6,474 0.3644 1,411 0.3196 

 วิศวกรรมวัสดุ 1,921 0.1081 473 0.1071 
 วัสดุศาสตร์ 723 0.0407 198 0.0448 
 วิศวกรรมโลหการ 672 0.0378 18 0.0041 
 วิศวกรรมวัสดุนาโน 326 0.0184 117 0.0265 
 วิศวกรรมเซรามิก 313 0.0176 2 0.0005 

8.2.4 สิ่งทอ  เสื้อผ้า, รองเท้าและงานหนัง   
Textiles (clothes, footwear and leather) 

1,376 0.0775 288 0.0652 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 415 0.0234 122 0.0276 
 วิศวกรรมสิ่งทอ 348 0.0196 68 0.0154 
 ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 213 0.0120 47 0.0106 
 ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 90 0.0051 14 0.0032 
 วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 76 0.0043 1 0.0002 

8.2.5 การเหมืองแร่และการถลุงแร่ Mining and extraction 497 0.0280 159 0.0360 
 วิศวกรรมเหมืองแร่ 497 0.0280 159 0.0360 

8.3 สถาปัตยกรรมและงานก่อสร้าง  
Architecture and construction 

39,458 2.2212 9,948 2.2533 

8.3.1 สถาปัตยกรรมและผังเมือง Architecture and town 
planning 

13,980 0.7870 3,060 0.6931 

 สถาปัตยกรรม 8,110 0.4565 1,779 0.4030 
 ภูมิสถาปัตยกรรม 1,041 0.0586 227 0.0514 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 855 0.0481 184 0.0417 
 เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 580 0.0327 158 0.0358 
 การผังเมือง 392 0.0221 93 0.0211 

8.3.2 อาคารและวิศวกรรมโยธา Building and civil engineering 25,478 1.4342 6,888 1.5602 
 วิศวกรรมโยธา 18,895 1.0637 5,134 1.1629 
 วิศกรรมโยธา 1,114 0.0627 303 0.0686 
 เทคโนโลยีโยธา 665 0.0374 142 0.0322 
 วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 488 0.0275 137 0.0310 
 เทคโนโลยีการก่อสร้าง 410 0.0231 48 0.0109 

8.4 วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้างที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 
Engineering,manufacturing and construction not 
elsewhere classified 

76 0.0043 56 0.0127 

8.4.1 วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้างทีไ่มไ่ด้จัดกลุ่มไว้ 
Engineering,manufacturing and construction not 
elsewhere classified 

76 0.0043 56 0.0127 

 เทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความย่ังยืน 58 0.0033 38 0.0086 
 วิศวกรรมปฏิบัติ 18 0.0010 18 0.0041 

9 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 
Agriculture, forestry,fisheries and veterinary 

47,603 2.6797 10,851 2.4578 

9.1 เกษตรศาสตร์ Agriculture 28,385 1.5979 6,530 1.4791 
9.1.1 เกษตรศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง  

Agriculture not further defined 
10,711 0.6030 2,326 0.5269 

 เกษตรศาสตร์ 8,792 0.4949 1,883 0.4265 
 ส่งเสริมการเกษตร 1,359 0.0765 197 0.0446 
 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 190 0.0107 37 0.0084 
 การจัดการการเกษตร 164 0.0092 164 0.0371 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาแบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013  

และสาขาวิชาที่มีจ านวนนักศึกษามาก 5 ล าดับแรก 
น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท 81 0.0046 21 0.0048 
9.1.2 ผลผลิตพืช และสัตว์ที่เป็นอาหาร Crop and livestock 

production 
15,526 0.8740 3,676 0.8326 

 พืชศาสตร์ 2,110 0.1188 617 0.1398 
 เทคโนโลยีการเกษตร 2,044 0.1151 548 0.1241 
 เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 1,180 0.0664 290 0.0657 
 เทคโนโลยีการผลิตพืช 841 0.0473 190 0.0430 
 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 780 0.0439 145 0.0328 

9.1.3 พืชสวน Horticulture 1,246 0.0701 252 0.0571 
 พืชสวน 1,131 0.0637 236 0.0535 
 การจัดการพืชสวนประดับ 55 0.0031 10 0.0023 
 วิทยาการพืชสวน 34 0.0019 4 0.0009 
 การปรับปรุงพันธุ์พืช 26 0.0015 2 0.0005 

9.1.4 เกษตรศาสตร์ทีไ่ม่ได้จัดกลุ่มไว้  
Agriculture not elsewhere classified 

902 0.0508 276 0.0625 

 วิศวกรรมเกษตร 501 0.0282 136 0.0308 
 นวัตกรรมการจัดการเกษตร 401 0.0226 140 0.0317 

9.2 วนศาสตร์ Forestry 1,521 0.0856 440 0.0997 
9.2.1 วนศาสตร์ Forestry 1,521 0.0856 440 0.0997 

 วนศาสตร์ 1,161 0.0654 370 0.0838 
 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 149 0.0084 32 0.0072 
 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 56 0.0032 15 0.0034 
 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 40 0.0023 6 0.0014 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 43 0.0024 2 0.0005 

9.3 การประมง Fisheries 5,692 0.3204 1,236 0.2800 
9.3.1 การประมง Fisheries 5,692 0.3204 1,236 0.2800 

 ประมง 2,769 0.1559 610 0.1382 
 การประมง 1,176 0.0662 239 0.0541 
 วิทยาศาสตร์การประมง 532 0.0299 99 0.0224 
 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 291 0.0164 52 0.0118 
 วาริชศาสตร์ 210 0.0118 76 0.0172 

9.4 สัตวแพทย์ Veterinary 12,005 0.6758 2,645 0.5991 
9.4.1 สัตวแพทย์ Veterinary 12,005 0.6758 2,645 0.5991 

 สัตวศาสตร์ 5,718 0.3219 1,451 0.3287 
 สัตวแพทยศาสตร์ 3,913 0.2203 763 0.1728 
 เทคนิคการสัตวแพทย์ 618 0.0348 154 0.0349 
 การพยาบาลสัตว์ 438 0.0247 107 0.0242 
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 
425 0.0239 72 0.0163 
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10 สุขภาพและสวัสดิการ 
Health and welfare 

134,143 7.5514 30,769 6.9694 

10.1 สุขภาพ Health 127,931 7.2017 29,149 6.6024 
10.1.1 สุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง  

Health not further defined 
26,127 1.4708 5,350 1.2118 

 สาธารณสุขศาสตร์ 18,098 1.0188 3,699 0.8378 
 สาธารณสุขชุมชน 5,572 0.3137 1,124 0.2546 
 การจัดการสุขภาพชุมชน 566 0.0319 160 0.0362 
 การส่งเสริมสุขภาพ 519 0.0292 154 0.0349 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 323 0.0182 53 0.0120 

10.1.2 ทันตแพทย์ Dental studies 6,233 0.3509 1,225 0.2775 
 ทันตแพทยศาสตร์ 5,611 0.3159 980 0.2220 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 87 0.0049 19 0.0043 
 ทันตกรรมประดิษฐ์ 85 0.0048 22 0.0050 
 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 72 0.0041 49 0.0111 
 ทันตกรรมจัดฟัน 45 0.0025 13 0.0029 

10.1.3 แพทยศาสตร์ Medicine 22,062 1.2419 4,746 1.0750 
 แพทยศาสตร์ 16,926 0.9528 2,949 0.6680 
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 676 0.0381 152 0.0344 
 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ 367 0.0207 135 0.0306 
 วิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก 361 0.0203 264 0.0598 
 อายุรศาสตร์ 345 0.0194 117 0.0265 

10.1.4 การพยาบาลและผดุงครรภ์ Nursing and midwifery 26,649 1.5002 6,786 1.5371 
 พยาบาลศาสตร์ 22,831 1.2852 5,687 1.2881 
 การพยาบาล 2,006 0.1129 541 0.1225 
 การพยาบาลผู้ใหญ่ 409 0.0230 109 0.0247 
 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 385 0.0217 99 0.0224 
 การบริหารการพยาบาล 287 0.0162 103 0.0233 

10.1.5 การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และเทคโนโลยีการรักษา 
Medical diagnostic and treatment technology 

6,619 0.3726 1,909 0.4324 

 เทคนิคการแพทย์ 4,555 0.2564 1,378 0.3121 
 รังสีเทคนิค 1,620 0.0912 480 0.1087 
 เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 118 0.0066 13 0.0029 
 รังสีวิทยา 116 0.0065 15 0.0034 
 กายอุปกรณ์ 104 0.0059 5 0.0011 

10.1.6 การบ าบัดโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ Therapy and 
rehabilitation 

18,323 1.0315 4,802 1.0877 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา 4,735 0.2665 1,316 0.2981 
 กายภาพบ าบัด 3,846 0.2165 1,008 0.2283 
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น.ศ. ร้อยละ น.ศ. ร้อยละ 
รวม  เข้าใหม่  

 อาหารและโภชนาการ 3,037 0.1710 971 0.2199 
 วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย 1,440 0.0811 374 0.0847 
 วิทยาศาสตร์การออกก าลังกายและการกีฬา 1,272 0.0716 267 0.0605 

10.1.7 เภสัชศาสตร์ Pharmacy 14,504 0.8165 2,877 0.6517 
 เภสัชศาสตร์ 7,255 0.4084 1,379 0.3124 
 การบริบาลทางเภสัชกรรม 1,704 0.0959 360 0.0815 
 บริบาลเภสัชกรรม 1,610 0.0906 273 0.0618 
 วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง 1,000 0.0563 261 0.0591 
 เภสัชอุตสาหกรรม 981 0.0552 233 0.0528 

10.1.8 การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดโรค  
Traditional and complementary medicine and 
therapy 

6,396 0.3601 1,246 0.2822 

 การแพทย์แผนไทย 3,045 0.1714 679 0.1538 
 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1,502 0.0846 337 0.0763 
 การแพทย์แผนจีน 1,481 0.0834 206 0.0467 
 แพทย์แผนไทย 167 0.0094 0 0.0000 
 การแพทย์แผนตะวันออก 115 0.0065 12 0.0027 

10.1.9 สุขภาพที่ไมไ่ด้จัดกลุ่มไว้ Health not elsewhere classified 1,018 0.0573 208 0.0471 
 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 265 0.0149 33 0.0075 
 เวชระเบียน 206 0.0116 57 0.0129 
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 206 0.0116 35 0.0079 
 สุขภาพความงามและสปา 165 0.0093 47 0.0106 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม 77 0.0043 0 0.0000 
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 34 0.0019 8 0.0018 

10.2 สวัสดิการ Welfare 6,212 0.3497 1,620 0.3669 
10.2.1 การดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการสูงวัย  

Care of the elderly and of disabled adults 
7 0.0004 1 0.0002 

 การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 7 0.0004 1 0.0002 
10.2.2 การดูแลเด็ก และการบริการวัยรุ่น  

Child care and youth services 
532 0.0299 118 0.0267 

 ผู้น านันทนาการ 285 0.0160 80 0.0181 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 247 0.0139 38 0.0086 

10.2.3 สังคมสงเคราะห์และการให้ค าปรึกษา  
Social work and counselling 

5,673 0.3194 1,501 0.3400 

 พัฒนาชุมชน 2,516 0.1416 708 0.1604 
 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 2,078 0.1170 515 0.1167 
 พัฒนาสังคม 549 0.0309 127 0.0288 
 การพัฒนาสังคม 336 0.0189 121 0.0274 
 สังคมศาสตร์สุขภาพ 103 0.0058 14 0.0032 
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11 งานบริการ Services 86,144 4.8493 21,179 4.7972 
11.1 การบริการด้านบุคคล Personal services 61,908 3.4850 15,128 3.4266 

11.1.1 การบริการด้านบุคคลโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Personal services not further defined 

13 0.0007 13 0.0029 

 บัณฑิตอาสาสมัคร 13 0.0007 13 0.0029 
11.1.2 การให้บริการภายในประเทศ/คหกรรมศาสตร์ 

Domestic services 
8,623 0.4854 2,216 0.5019 

 คหกรรมศาสตร์ 4,388 0.2470 1,136 0.2573 
 การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 2,611 0.1470 627 0.1420 
 ธุรกิจอาหาร 700 0.0394 233 0.0528 
 คหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 343 0.0193 90 0.0204 
 อุตสาหกรรมงานอาหาร 192 0.0108 1 0.0002 

11.1.3 การบริการด้านความงามและเส้นผม 
Hair and beauty services 

0 0 0 0 

11.1.4 โรงแรม, ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง  
Hotel, restaurants and catering 

16,601 0.9345 4,173 0.9452 

 การจัดการโรงแรม 5,087 0.2864 1,233 0.2793 
 การโรงแรม 3,817 0.2149 1,020 0.2310 
 การจัดการการโรงแรม 2,877 0.1620 711 0.1610 
 ธุรกิจภัตตาคารและท่ีพัก 515 0.0290 119 0.0270 
 เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ 509 0.0287 104 0.0236 

11.1.5 การกีฬา Sports 848 0.0477 244 0.0553 
 การฝึกสอนกีฬา 449 0.0253 174 0.0394 
 การออกก าลังกายและการกีฬา 337 0.0190 54 0.0122 
 มวยไทยศึกษา 62 0.0035 16 0.0036 

11.1.6 การเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อน  
Travel, tourism and leisure 

35,823 2.0166 8,482 1.9212 

 การท่องเท่ียว 8,863 0.4989 2,186 0.4951 
 การจัดการการท่องเท่ียว 5,770 0.3248 1,304 0.2954 
 การท่องเท่ียวและการโรงแรม 3,431 0.1931 937 0.2122 
 การจัดการท่องเท่ียว 2,382 0.1341 641 0.1452 
 การจัดการอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 1,727 0.0972 285 0.0646 

11.2 สุขศาสตร์และการบริการด้านสุขภาพ 
Hygiene and occupational health services 

9,858 0.5549 2,244 0.5083 

11.2.1 สุขศาสตร์และการบริการด้านสุขภาพโปรแกรมระดับภาพกว้าง 
Hygiene and occupational health services not 
further defined 

52 0.0029 14 0.0032 

 การจัดการโรงพยาบาล 
 

52 0.0029 14 0.0032 
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11.2.2 อนามัยชุมชน Community sanitation 561 0.0316 47 0.0106 
 การพัฒนาสังคม 307 0.0173 21 0.0048 
 ชุมชนศึกษา 209 0.0118 25 0.0057 
 พัฒนาชุมชน 44 0.0025 0 0.0000 
 อนามัยชุมชน 1 0.0001 1 0.0002 

11.2.3 สุขภาพ และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 
Occupational health and safety 

9,245 0.5204 2,183 0.4945 

 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,492 0.4780 2,011 0.4555 
 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 310 0.0175 61 0.0138 
 เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 235 0.0132 64 0.0145 
 เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 175 0.0099 37 0.0084 
 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 28 0.0016 10 0.0023 

11.3 การบริการความปลอดภัย 
Security services 

84 0.0047 23 0.0052 

11.3.1 การทหารและการป้องกัน Military and defence 0 0 0 0 
11.3.2 การป้องกันบุคคลและทรัพย์สิน 

Protection of persons and property 
84 0.0047 23 0.0052 

 การประเมินราคาทรัพย์สิน 84 0.0047 23 0.0052 
11.4 การบริการขนส่ง Transport services 14,289 0.8044 3,784 0.8571 

11.4.1 การบริการขนส่ง Transport services 14,289 0.8044 3,784 0.8571 
 ธุรกิจการบิน 6,010 0.3383 1,383 0.3133 
 การจัดการธุรกิจการบิน 2,839 0.1598 930 0.2107 
 การจัดการธุรกิจสายการบิน 1,964 0.1106 635 0.1438 
 บริหารกิจการการบิน 1,061 0.0597 273 0.0618 
 เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 767 0.0432 182 0.0412 

11.5 งานบริการที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 
Services not elsewhere classified 

5 0.0003 0 0.0000 

11.5.1 งานบริการที่ไม่ได้จัดกลุม่ไว้ 
Services not elsewhere classified 

5 0.0003 0 0.0000 

 นวัตกรรมการบริการ 5 0.0003 0 0.0000 

 
4.2.7 การประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษา ตามรายงาน  
“การศึกษาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษา ในสภาวการณ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (วรรณี, 2560) ดังนี้  
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ระดับ ปวช. อัตราร้อยละ 89.9  ระดับ ปวส. อัตราร้อยละ 75.71 ระดับอนุปริญญาอัตรา 
ร้อยละ 94.69  ระดับปริญญาตรีอัตราร้อยละ 92.21  ระดับปริญญาโทอัตราร้อยละ 38.07 และระดับ
ปริญญาเอกอัตราร้อยละ 9.33 

วิธีการประมาณการจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จากจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในช้ันปี
สุดท้ายของทุกสาขาวิชา จะน าอัตราส าเร็จการศึกษาเฉลีย่ของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น มาค านวณร่วมกับ
จ านวนนักศึกษาช้ันปีก่อนส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ก็จะได้จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา  

ในการศึกษาครั้งนี้ จะประมาณการนักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้า เฉพาะ 6 ระดับการศึกษา 
คือ ปวช. ปวส.  อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ซึ่งแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี ้

1) การศึกษาระดับ ปวช. ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  และ2563  

2)  การศึกษาระดับ ปวส. ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

3) การศึกษาระดับอนุปริญญา ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  2563 และ 2564   

4) การศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  2563 และ 2564   

5) การศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

6) การศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

ผลการประมาณการจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา            
มีดังต่อไปนี้ 

4.2.7.1 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาในภาพรวม  
 รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาของแต่ละระดับการศึกษาล่วงหน้า 
ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2564 ดังตาราง 4-4 
ตาราง 4-4 จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 - 2564 จ าแนกตามระดับ

การศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

เฉลี่ย 2561 2562 2563 2564 
ปวช. 344 291 299 422 - 
ปวส. 1,972 1,958 1,986 - - 
อนุปริญญา 3,046 3,032 2,639 3,466 - 
ปริญญาตรี 247,999 298,956 251,188 221,545 220,309 
ปริญญาโท 12,020 13,803 10,237 - - 
ปริญญาเอก 417 451 384 - - 
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4.2.7.2 ระดับ ปวช. : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายกลุ่มสาขา 
รายละเอียดจ านวนนักศึกษาระดับ ปวช. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปี

การศึกษา 2561 – 2563 แสดงดังแผนภาพ 4-8 
 

แผนภาพ 4-8  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  
        ในปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง 

 
ในการศึกษาจ านวนนักศึกษา ปวช. สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขาตาม

เกณฑ์ ISCED 2013 ทั้ ง 3 ระดับ พบว่า ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม มี เพียง 3 กลุ่มสาขาที่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง 2) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 3) กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละ
กลุ่มสาขาทั้ง 3 กลุ่ม เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้

1)  กลุ่มสาขาวิศวกรรม อุตสาหกรรม และการก่อสร้าง  
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในกลุ่มสาขานี้

มากที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 210 คน/ป ี  
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาในกลุ่มสาขารถยนต์, เรือ และเครื่องบิน มากที่สุด คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 131 คน/ปี ส าหรับกลุ่ม
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สาขาอื่นๆ ที่คาดว่าจะมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษารองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาขาไฟฟ้าและพลังงาน คิดเป็น
จ านวนเฉลี่ย 55 คน/ปี กลุ่มสาขาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 15            
คน/ปี  และกลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 9 คน/ปี  
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2561 – 2563 
จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-5 

2) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในกลุ่มสาขานี้

รองลงมา โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 79 คน/ปี   
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาเพียงสาขาเดียว คือ กลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งคิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 79 คน/ปี  โดยมี
รายละเอียด แสดงดังตารางภาคผนวก 4-5 

3) กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย  
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ในกลุ่มสาขานี้                 

น้อยที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 55 คน/ปี   
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาเพียงสาขาเดียว คือ กลุ่มสาขากลุ่มสาขาการบัญชีและภาษี อากร โดยมีจ านวนเฉลี่ย 55 คน/ปี 
รายละเอียดแสดงดังตารางภาคผนวก 4-5 

 
4.2.7.3 ระดับ ปวส. : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายกลุ่มสาขา 

 รายละเอียดจ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปี
การศึกษา 2561 – 2562 แสดงดังแผนภาพ 4-9 
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แผนภาพ 4-9  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                       

ในปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
 

ในการศึกษาจ านวนนักศึกษา ปวส. สาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่มสาขา 
ตามเกณฑ์ ISCED 2013 ทั้ง 3 ระดับ พบว่า ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม มีเพียง 4 กลุ่มสาขา ที่คาดว่าจะมี
ผู้ส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย  2) กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรม
และการก่อสร้าง 3) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์                    
วนศาสตร์ การประมงและสตัวแพทย์ โดยมีรายละเอียดผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละกลุ่มสาขา เรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้  

1)  กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย   
ในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในกลุ่มสาขานี้               

มากที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 959  คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษามากที่สุด ในกลุ่มสาขาการตลาดและการโฆษณา คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 460 คน/ปี  รองลงมา  
คือ กลุ่มการบัญชีและภาษี อากร คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 325 คน/ปี กลุ่มสาขาการจัดการและการบริหาร  
คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 133 คน/ปี  กลุ่มสาขาการเงินการธนาคารและการประกันภัย คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 32              
คน/ปี  และกลุ่มสาขาเลขานุการและงานส านักงาน คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 9 คน/ปี ตามล าดับ โดยมี



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
 

4-42 
 

รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 – 2562 จ าแนกตามกลุ่ม
สาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-6 

2) กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 
ในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในกลุ่มสาขานี้

รองลงมา โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 759 คน/ปี 
     เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด  พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 
335 คน/ปี  รองลงมา คือ กลุ่มสาขารถยนต์, เรือ และเครื่องบิน คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 144 คน/ปี กลุ่มสาขา
ไฟฟ้าและพลังงาน คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 88 คน/ปี  กลุ่มสาขาอาคารและวิศวกรรมโยธา คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย
83 คน/ปี กลุ่มสาขาอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 70 คน/ปี กลุ่มสาขา
กรรมวิธีด้านอาหาร คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 29 คน/ปี และกลุ่มสาขาการผลิตและ กระบวนการ โปรแกรมระดับ
ภาพกว้าง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 9 คน/ปี ตามล าดับ มีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา 
ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 – 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-6 

3) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในกลุ่มสาขานี้  

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 208 คน/ปี 
     เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด  พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด ในกลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 201 คน/ปี รองลงมา คือ กลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 7 คน/ปี มีรายละเอียด
จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 – 2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขา           
แสดงดังตารางภาคผนวก 4-6 
  4) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 

ในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ในกลุ่มสาขานี้                
น้อยที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 46 คน/ปี 

เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษามากที่สุดในกลุ่มสาขาผลผลิตพืช และสัตว์ที่เป็นอาหาร คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 22 คน/ปี รองลงมา 
คือ กลุ่มสาขาสัตวแพทย์ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 20 คน/ปี และกลุ่มสาขาการประมง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 4 
คน/ปี ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2561 – 
2562 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-6 

 
4.2.7.4 ระดับอนุปริญญา : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายกลุ่มสาขา 

 รายละเอียดจ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปี
การศึกษา 2561 – 2563 แสดงดังแผนภาพ 4-10 
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แผนภาพ 4-10  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                  

  ในปีการศึกษา 2561 - 2563 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
 

ในการศึกษาจ านวนนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดแบ่งออกเป็น
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างกลุ่มสาขา
ระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาจาก 8 กลุ่มสาขา โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับ
จ านวนจากมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) กลุ่มสาขาการศึกษา 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

มากที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 958 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาเพียงกลุ่ม เดียว คือ กลุ่ มสาขาการฝึกหัด ส าหรับครูก่อนวัยเรียน คิดเป็นจ านวนเฉลี่ ย  
958 คน/ปี โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 
2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

2) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี

รองลงมา โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 918 คน/ปี 
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เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และพลเมือง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 836 คน/ปี รองลงมา คือ                  
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 82 คน/ปี                      
รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนก
ตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

3) กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 534 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาใน 2 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาการเงินการธนาคารและการประกันภัย คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 436 
คน/ปี และกลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 97 คน/ปี มีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่า
ส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตาราง
ภาคผนวก 4-7 

4) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 437 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาใน 2 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 415 คน/ปี  และกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 22 คน/ปี มีรายละเอียด
จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขา 
แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

5) กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 80 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาใน 3 กลุ่มสาขา คือ กลุ่มสาขาสุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 51 คน/ปี  
กลุ่มสาขาการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดโรค คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 24 คน/ปี และ
กลุ่มการบ าบัดโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ คิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 5 คน/ปี มีรายละเอียดจ านวนนักศึกษา  
คาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตาราง
ภาคผนวก 4-7 

6) กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 46 คน/ปี 
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เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในกลุ่มสาขาศาสนาและเทววิทยาเพียงสาขาเดียว ซึ่งคิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 46 คน/ปี โดยมี
รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 จ าแนก
ตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

7) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 38 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาในกลุ่มสาขาผลผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นอาหารเพียงสาขาเดียว ซึ่งคิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 38  คน/ปี                  
โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 2563 
จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

8) กลุ่มสาขางานบริการ 
ในปี 2561 – 2563 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญา ในกลุ่มสาขาน้ี 

น้อยที่สุด โดยมีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 36 คน/ปี 
เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาในระดับรายละเอียด พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาในกลุ่มสาขาการเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อนเพียงสาขาเดียว ซึ่งคิดเป็นจ านวนเฉลี่ย 36 
คน/ปี โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 – 
2563 จ าแนกตามกลุ่มสาขา แสดงดังตารางภาคผนวก 4-7 

 
4.2.7.5 ระดับปริญญาตรี : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายกลุ่มสาขา 

รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2561 – 2564 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 แสดงดังแผนภาพ 4-11 และตารางภาคผนวก 4-8 
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แผนภาพ 4-11  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา              

ในปีการศึกษา 2561 - 2564 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
 

ในการศึกษาจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาต่างๆ โดยจัดแบ่งออกเป็น
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ทั้ง 3 ระดับ จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระหว่างกลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับจ านวนมากไปหาน้อย ดังนี้ 

1) กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย 
มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี  ในกลุ่มสาขานี้มากที่สุด และพบว่า                    

มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 77,992 คน/ปี โดยในปี
การศึกษา 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 87,303 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 
จ านวน 78,998 คน ปีการศึกษา 2563 จ านวน 73,439 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 72,229 คน 
ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 8 กลุ่มสาขา พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการจัดการและการบริหาร 
รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการบัญชีและภาษีอากร กลุ่มสาขานิติศาสตร์ กลุ่มสาขาการตลาดและการโฆษณา 
กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาการเงินการธนาคารและการประกันภัย  
กลุ่มสาขาการขายส่งและขายปลีก และกลุ่มสาขาเลขานุการและงานส านักงาน ตามล าดับ 
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2) กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 
มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขานี้ ล าดับรองลงมา และพบว่า                    

มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 33,287 คน/ปี โดยในปี
การศึกษา 2561 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 41 ,889 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 
2562 จ านวน 32,959 คน ปีการศึกษา 2564 จ านวน 30,036 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 28,273 
คน ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 11 กลุ่มสาขา พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการพัฒนาทักษะทางภาษา 
รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ กลุ่มสาขาแฟช่ัน, การออกแบบภายในและการ
ออกแบบอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาดนตรีและศิลปะการแสดง กลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์ กลุ่มสาขาประวัติศาสตร์
และโบราณคดี กลุ่มสาขาศาสนาและเทววิทยา กลุ่มสาขาวรรณกรรมและภาษาศาสตร์ กลุ่มสาขาปรัชญาและ
วิชาศีลธรรม กลุ่มสาขาหัตถกรรม และกลุ่มสาขาศิลปะโปรแกรมระดับภาพกว้าง ตามล าดับ 

3) กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 31,028 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 36,388 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 31,304 คน 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 28,723 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 27,696 คน ตามล าดับ  
    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด 16 กลุ่ม พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 
2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สดุ คือ กลุ่มสาขาไฟฟ้าและพลังงาน รองลงมา คือ กลุ่ม
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ กลุ่มสาขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือ
อัตโนมัติ กลุ่มสาขาอาคารและวิศวกรรมโยธา กลุ่มสาขาวิศวกรรมและกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะ
วิศวกรรมโปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขากรรมวิธีด้านอาหาร กลุ่มสถาปัตยกรรมและผังเมือง             
กลุ่มสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ กลุ่มสาขาการผลิตและกระบวนการโปรแกรมระดับภาพกว้าง  
กลุ่มสาขารถยนต์, เรือ และเครื่องบิน กลุ่มสาขาวัสดุ แก้ว, กระดาษ, พลาสติกและไม้ กลุ่มสาขาเทคโนโลยี
การป้องกันสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขาสิ่งทอ เสื้อผ้า , รองเท้าและงานหนัง กลุ่มสาขาวิศวกรรม และกลุ่มวิชา
วิศวกรรม/การอาชีวะวิศกรรมที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ กลุ่มสาขาการเหมืองแร่และการถลุงแร่ และกลุ่มสาขา
วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้างที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ ตามล าดับ   

4) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า

จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 23,867 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 29,248 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 24,148 คน 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 21,111 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 20,963 คน ตามล าดับ  

    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด 8 กลุ่ม พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561 – 2564 
จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขารัฐศาสตร์และพลเมือง รองลงมา คือ กลุ่ม
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สาขาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาขาวารสารศาสตร์และการรายงานข่าว กลุ่มสาขาสังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา 
กลุ่มสาขาห้องสมดุ, การศึกษาข้อมูลและจดหมายเหตุ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์โปรแกรม
ระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาจิตวิทยา และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 
ตามล าดับ    

5) กลุ่มสาขาการศึกษา 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 19,518 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 25,066 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 20,326 คน 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 16,980 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 15,698 คน ตามล าดับ  
    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 5 กลุ่มสาขา พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการฝึกหักครูกับวิชาเฉพาะ
ทาง รองลงมา คือ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ กลุ่มสาขาการฝึกหัดส าหรับครูก่อนวัยเรียน กลุ่มสาขาการฝึกหัด
ครูที่ไม่ใช่วิชาเฉพาะทาง และกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ ตามล าดับ     

6) กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 18,196 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 23,509 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 18,720 คน 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 15,533 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 15,023 คน ตามล าดับ  
    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 12 กลุ่ม พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561 
– 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์ 
รองลงมา คือ กลุ่มสาขาสุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาการบ าบัดโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ       
กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาเภสัชศาสตร์ กลุ่มสาขาการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และเทคโนโลยีการ
รักษา กลุ่มสาขาการแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดโรค กลุ่มสาขาสังคมสงเคราะห์และ
การให้ค าปรึกษา กลุ่มสาขาทันตแพทย์ กลุ่มสาขาสุขภาพที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ กลุ่มสาขาการดูแลเด็กและการ
บริการวัยรุ่น และกลุ่มสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการสูงวัย ตามล าดับ    

7) กลุ่มสาขางานบริการ 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 13,769 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 17,097 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 14,181 คน 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 12,182 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 11,616 คน ตามล าดับ  
   เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 9 กลุ่มสาขา ที่พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการเดินทาง, การท่องเที่ยว
และการพักผ่อน รองลงมา คือ กลุ่มสาขาโรงแรม, ร้านอาหารและการจัดเลี้ยง กลุ่มสาขาการบริการขนส่ง 
กลุ่มสาขาสุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ กลุ่มสาขาการให้บริการภายในประเทศ/คหกรรม
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ศาสตร์ กลุ่มสาขาการกีฬา กลุ่มสาขาอนามัยชุมชน กลุ่มสาขาการป้องกันบุคคลและทรัพย์สิน กลุ่มสาขาสุข
ศาสตร์และการบริการด้านสุขภาพโปรแกรมระดับภาพกว้าง ตามล าดับ    

8) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 11,952 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 14,376 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 12,020 คน 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 10,726 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 10,687 คน ตามล าดับ  
    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขา ที่พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561 
– 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการใช้คอมพิวเตอร์ รองลงมา คือ 
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาการพัฒนาและวิเคราะห์
ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคช่ัน กลุ่มสาขาฐานข้อมูลและการออกแบบและการจัดการเครือข่าย และกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ ตามล าดับ     

9) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 
    มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ี และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 11,489 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่า
จะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 15,168 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 11,656 คน 
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 9,788 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 9,345 คน ตามล าดับ  
    เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดมีเพียง 9 กลุ่มสาขา ที่พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาชีววิทยา รองลงมา คือ               
กลุ่มสาขาเคมี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาขาฟิสิกส์ กลุ่มสาขา
ภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยา กลุ่มสาขาสถิติ กลุ่มสาขาชีวเคมี และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์
และสถิติที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ ตามล าดับ     

10) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย ์
      มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขานี้ และพบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 6,908 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะ
มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 8 ,895 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 6,872 คน                
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 6,405 คน และปีการศึกษา 2564 จ านวน 5,461 คน ตามล าดับ  
     เมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด 7 กลุ่มสาขา ที่พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 2561 
– 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาผลผลิตพืชและสัตว์ที่เป็นอาหาร 
รองลงมา คือ กลุ่มสาขาสัตวแพทย์ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาการประมง 
กลุ่มสาขาวนศาสตร์ กลุ่มสาขาพืชสวน และกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ ตามล าดับ      

11) กลุ่มสาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 
มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาตรี ในกลุ่มสาขาน้ีน้อยที่สุด นักศึกษาที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2564 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 9 คน/ปี โดยในปีการศึกษา 2561 คาดว่าจะมี
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ผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด จ านวน 18 คน รองลงมาคือ ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 10 คน ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 5 คน และปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 คน ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับรายละเอียด 2 กลุ่ม พบว่า ในช่วงปีการศึกษา 
2561 – 2564 จะมีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาโปรแกรมพื้นฐานและคุณสมบัติเพียง
กลุ่มเดียว ส่วนอีกกลุ่ม คือ กลุ่มสาขาทักษะส่วนบุคคลและการพัฒนาไม่มีการผลิตก าลังคนด้านนี้   

 
4.2.7.6 ระดับปริญญาโท : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายสาขาวิชาและรายกลุ่มสาขา

รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2561 – 2562 จ าแนก
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 แสดงดังแผนภาพ 4-12 

 
แผนภาพ 4-12  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                

ในปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
 
ในการศึกษาจ านวนนักศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม

สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาทั้ง 3 ระดับ 
รายละเอียดดังตารางภาคผนวก 4-9 
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ผลการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างกลุ่มสาขาระดับภาพกว้าง 
11 กลุ่ม พบว่า กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ดังตาราง 4-5  

 
 

ตาราง 4-5 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนก
กลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม  

 

ล าดบั 
กลุ่มสาขา แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ ISCED 2013 ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา 
ระดับภาพกวา้ง (Board Fields) 11 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

1 การบริหารธุรกิจ และกฎหมาย 5,481 6,266 4,696 
2 วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 1,428 1,721 1,136 
3 สังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 1,084 1,230 938 
4 การศึกษา 983 1,056 910 
5 สุขภาพและสวัสดิการ 766 859 674 
6 วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 700 836 598 
7 ศิลปะและมนุษย์ 637 676 563 
8 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 408 494 330 
9 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 387 485 279 
10 งานบริการ  105 122 88 
11 โปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 0 0 0 

 
รายละเอียดจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาทั้ง 11 กลุ่มเรียงล าดับ

จากมากไปหาน้อย มีดังต่อไปนี ้
1) กลุ่มสาขาการบรหิารธุรกิจและกฎหมาย 

มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาโท ในกลุ่มสาขาน้ีมากทีสุ่ด โดยมีนักศึกษาคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 5 ,481 คน/ปี  และเมื่อพิจารณาในระดับ
รายละเอียด 9 กลุ่มสาขา พบว่า มีเพียง 7 กลุ่มสาขาย่อยที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยอยู่ใน
กลุ่มสาขาการจัดการและการบริหารมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพ
กว้าง และกลุ่มสาขาอื่นๆ รองลงมาตามล าดับ  

 
ตาราง 4-6  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจ และ

กฎหมาย ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับ
รายละเอียด 7 กลุ่มสาขาย่อย 

ล าดบั 
กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
และกลุ่มย่อยระดบัรายละเอียด 7 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

1 การจัดการและการบริหาร 2,459 2,692 2,226 
2 การบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง 2,198 2,677 1,718 
3 นิติศาสตร ์ 444 486 402 
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ล าดบั 
กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
และกลุ่มย่อยระดบัรายละเอียด 7 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

4 การเงินการธนาคารและการประกันภัย 121 144 99 
5 การบัญชีและภาษีอากร 108 115 101 
6 การตลาดและการโฆษณา 102 102 103 
7 การขายส่งและ ขายปลีก 48 50 46 

 
2) กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 

มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาโท ในกลุ่มสาขานี้รองลงมา มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 1 ,428 คน/ปี  และเมื่อพิจารณา ในระดับ
รายละเอียดซึ่งมี 16 กลุ่มสาขา พบว่า มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาอยู่ใน 15 กลุ่มสาขาย่อย โดยกลุ่ม
สาขาอาคารและวิศวกรรมโยธา มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม
โปรแกรมระดับภาพกว้าง และกลุ่มสาขาอื่นๆ รองลงมาตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-7 
 
ตาราง 4-7 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุม่สาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรม

และการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 
ระดับรายละเอียด 15 กลุ่มสาขาย่อย 

ล าดบั 
กลุ่มสาขาวศิวกรรม, อุตสาหกรรมและการกอ่สร้าง ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดบัรายละเอียด 15 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 อาคารและวิศวกรรมโยธา 248 298 197 
2 วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวศิวกรรม/การอาชีวะวศิวกรรมโปรแกรมระดับภาพกว้าง 190 222 159 
3 ไฟฟ้าและพลังงาน 174 223 125 
4 อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัต ิ 125 168 81 
5 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 123 133 113 
6 วิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ 122 135 108 
7 กรรมวิธีด้านอาหาร 98 124 73 
8 สถาปัตยกรรมและผังเมือง 95 102 88 
9 เทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อม 92 112 73 
10 การผลิตและกระบวนการ โปรแกรมระดับภาพกว้าง 71 86 56 
11 วัสดุ  แก้ว, กระดาษ, พลาสติกและไม ้ 64 80 48 
12 รถยนต์, เรือ และเครื่องบิน 18 26 11 
13 การเหมืองแร่และการถลุงแร่ 4 6 2 
14 สิ่งทอ  เส้ือผ้า, รองเท้าและงานหนัง   3 4 1 
15 วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวศิวกรรม/การอาชีวะวศิวกรรมที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 1 2 1 

3) กลุ่มสาขาสงัคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 
การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 1,084 คน/ปี และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดมี 8 กลุ่มสาขา
ย่อย พบว่า มีจ านวน 7 สาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขารัฐศาสตร์และ พลเมือง              
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มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ รายละเอียดแสดง 
ดังตาราง 4-8 
ตาราง 4-8 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสาร

ศาสตร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 
ระดับรายละเอียด 7 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 8 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 รัฐศาสตร์และ พลเมือง 423 493 354 
2 เศรษฐศาสตร์ 274 317 232 
3 วารสารศาสตร์ และการรายงานข่าว 135 140 130 
4 จิตวิทยา 93 101 85 
5 สังคมวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา 86 90 83 
6 ห้องสมุด, การศึกษาข้อมูลและจดหมายเหตุ 71 88 53 
7 สังคมศาสตร์และ พฤติกรรมศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง 2 0 2 

4) กลุ่มสาขาการศึกษา 
การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 983 คน/ปี และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดมี 6 กลุ่มสาขา
ย่อย พบว่า มีจ านวน 4 สาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์มีจ านวน  
มากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการฝึกหัดครกูับวิชาเฉพาะทาง และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ รายละเอียด
แสดงดังตาราง 4-9 

 

ตาราง 4-9 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับรายละเอียด 4 กลุ่มย่อย 

 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาการศึกษา ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 4 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ 518 553 483 
2 การฝึกหัดครูกับวิชาเฉพาะทาง 397 419 374 
3 การฝึกหัดครูที่ไม่ใช่วิชาเฉพาะทาง 43 57 28 
4 การฝึกหัด ส าหรับครูก่อนวัยเรียน 25 27 24 

 
 

5) กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 
การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ

การศึกษาปี 2561- 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 766 คน/ปี โดยเมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียดใน 12 กลุ่ม
สาขาแล้ว พบว่า มี 10 กลุ่มสาขาย่อย ซึ่งกลุ่มสาขาการพยาบาลและผดุงครรภ์มีจ านวนนักศึกษาคาดว่าจะ
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ส าเร็จการศึกษามากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาสุขภาพโปรแกรมระดับภาพกว้าง และกลุ่มสาขาอื่นๆ 
ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-10 
ตาราง 4-10 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ  

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับรายละเอียด 10 
กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาด้านสุขภาพและสวัสดิการ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 10 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 การพยาบาลและผดุงครรภ์ 200 199 201 
2 สุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง 124 129 120 
3 แพทยศาสตร์ 97 115 79 
4 เภสัชศาสตร์ 88 106 69 
5 การบ าบัดโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพ  70 88 65 
6 ทันตแพทย์ 66 67 51 
7 สังคมสงเคราะห์และการให้ค าปรึกษา  49 53 46 
8 สุขภาพที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 32 48 15 
9 การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ ทางเลือกและการบ าบัดโรค 26 36 14 
10 การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และ เทคโนโลยีการรักษา 16 18 13 

 
6) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิต ิ

การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 700 คน/ปี และเมื่อพิจารณาในระดับรายละเอียด 10 กลุ่ม
สาขา มีเพียง 9 กลุ่มสาขาย่อย ที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาโดยอยู่ในกลุ่มสาขาชีววิทยามากที่สุด 
รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเคมี และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-11 
 

ตาราง 4-11 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์ 
ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ระดับรายละเอียด 9 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 9 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 ชีววิทยา 142 178 105 
2 เคมี 129 149 109 

   3 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 100 115 84 
4 คณิตศาสตร์ 81 86 77 
5 ชีวเคมี 70 94 46 
6 ฟิสิกส์ 64 77 51 
7 ภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยา 55 64 46 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตรแ์ละสถิต ิ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 9 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
8 สถิติ 45 57 32 
9 วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 14 15 12 

7) กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 
        การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 - 2562 มีจ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 637 คน/ปี  ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดใน 12 กลุ่ม พบว่า มี 10 กลุ่มสาขาย่อยที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยในกลุ่มสาขา
การพัฒนาทักษะทางภาษามีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ และ
กลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-12 
 
ตาราง 4-12  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 10 
กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 10 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 การพัฒนาทักษะทางภาษา 284 295 272 
2 เทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ 114 123 104 
3 ดนตรีและ ศิลปะการแสดง 55 59 52 
4 วิจิตรศิลป์ 54 56 52 
5 ศาสนาและเทววิทยา 46 56 36 
6 แฟชั่น, การออกแบบภายในและการออกแบบ อุตสาหกรรม 35 40 29 
7 ประวัติศาสตร์และ โบราณคดี 20 18 23 
8 ปรัชญาและวิชาศีลธรรม 16 13 19 

  9 วรรณกรรมและภาษาศาสตร์ 7 10 3 
10 มนุษยศาสตร์  ยกเว้นภาษาโปรแกรมระดับภาพกว้าง 6 6 7 

 
8) กลุ่มสาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 408 คน/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อย ในระดับ
รายละเอียดใน 5 กลุ่มสาขา พบว่า มี 4 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยในกลุ่มสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้างมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มการ
พัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคช่ัน และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-13 
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ตาราง 4-13 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ใน
ระดับรายละเอียด 4 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 4 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง 206 270 142 
2 การพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น 110 121 101 
3 การใช้คอมพิวเตอร์ 67 69 66 
4 ฐานข้อมูลและการออกแบบและการจัดการเครือข่าย 23 26 20 

 
9) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 

การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 387 คน/ปี  และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 7 กลุ่ม พบว่า มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มสาขาผลผลิตพืชและสัตว์ที่เป็น
อาหารมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง และกลุ่มสาขาอื่นๆ 
ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-14 
 
ตาราง 4-14 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์  

วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขา  
ตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 7 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 7 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 ผลผลิตพืช และสัตว์ที่เป็นอาหาร 129 163 95 
2 เกษตรศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง 92 104 80 
3 สัตวแพทย์ 56 74 37 
4 วนศาสตร์ 46 69 24 
5 การประมง 35 43 28 
6 พืชสวน 23 35 12 
7 เกษตรศาสตร์ที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 4 6 3 

 
10) กลุ่มสาขางานบริการ  

การผลิตก าลังคนระดับปริญญาโทในกลุ่มสาขาน้ี มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 105 คน/ปี  โดยเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 13 กลุ่ม พบว่า มีเพียง 6 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขา
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การเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อนมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการให้บริการ 
ภายในประเทศ/คหกรรมศาสตร์ และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-15 

 
ตาราง 4-15 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาโทคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขางานบริการ  

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์  ISCED 2013 ในระดับ
รายละเอียด 6 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขางานบริการ  ป. โท : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มย่อยระดับรายละเอียด 6 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 การเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อน 59 69 48 
2 การให้บริการ ภายในประเทศ/คหกรรมศาสตร์ 25 29 21 
3 สุขภาพ และความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ 16 17 14 
4 การบริการขนส่ง 4 4 3 
5 อนามัยชุมชน 2 2 0 
6 งานบริการที่ไม่ได้จัดกลุ่มไว้ 1 1 0 

 
11) กลุ่มสาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัต ิ

ส าหรับกลุ่มสาขาน้ี ประกอบด้วย 2 สาขาย่อย ได้แก่ 1) กลุ่มสาขาโปรแกรม
พื้นฐานและคุณสมบัติ และ 2) กลุ่มสาขาทักษะส่วนบุคคลและการพัฒนา ซึ่งจากผลการศึกษาทั้ง 3 ระดับ
แล้ว ไม่พบว่ามีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561-2562 ในกลุ่ม
สาขาวิชาดังกล่าว 
 

4.2.7.7 ระดับปริญญาเอก : นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษารายสาขาวิชาและรายกลุ่มสาขา 
                            รายละเอียดจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 
2561 – 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 แสดงดังแผนภาพ 4-13 
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แผนภาพ 4-13  จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา              

ในปีการศึกษา 2561 - 2564 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
 

ในการศึกษาจ านวนนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาต่าง ๆ โดยจัดแบ่งออกเป็นกลุ่ม
สาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาทั้ง 3 ระดับ 
รายละเอียดดังตารางภาคผนวก 4-10 

จากผลการศึกษาเปรียบเทียบจ านวนเฉลี่ยผู้ส าเร็จการศึกษาระหว่างกลุ่มสาขาระดับ
ภาพกว้าง 11 กลุ่ม พบว่า กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ทั้งนี้ เนื่องจากมี 3 กลุ่มสาขาที่มีจ านวนเฉลี่ยผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาเท่ากัน  ได้แก่ กลุ่มสาขาศิลปะ               
และมนุษย์ กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ                   
แสดงดังตาราง 4-16 

 

ตาราง 4-16 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 และ 2562  
จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับภาพกว้าง 11 กลุ่ม 

ล าดับ 
กลุ่มสาขา แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ ISCED 2013 ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
ระดับภาพกว้าง (Board Fields) 11 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

1 การบริหารธุรกิจ และกฎหมาย 128 134 123 
2 ศิลปะและมนุษย์ 54 56 53 
3 สุขภาพและสวัสดิการ 54 58 50 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขา แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ ISCED 2013 ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
ระดับภาพกว้าง (Board Fields) 11 กลุ่ม เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

4 วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 54 66 41 
5 วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 47 54 40 
6 การศึกษา 30 33 27 
7 สังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 24 23 26 
8 เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 11 12 10 
9 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 11 10 
10 งานบริการ 4 4 3 
11 โปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 1 1 1 

 
   รายละเอียดจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาแต่ละกลุ่มสาขาทั้ ง 11 กลุ่ม
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย มีดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มสาขาการบรหิารธุรกิจและกฎหมาย 
มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขาน้ีมากที่สุด ซึ่งมนีักศึกษา 

ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 128 คน/ปี และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขา
ย่อยในระดับรายละเอียดทั้ง 9 กลุ่ม พบว่า มี 5 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่ม
สาขาการจัดการและการบริหารมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับ
ภาพกว้าง กลุ่มสาขานิติศาสตร์ และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-17 
 

 

ตาราง 4-17 จ านวนนักศึกษาระดับปรญิญาเอกคาดว่าส าเรจ็การศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาการบรหิารธุรกิจ 
และกฎหมาย ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ใน
ระดับรายละเอียด 5 กลุ่มยอ่ย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 การ จัดการและการบริหาร 96 97 96 
2 การบริหารธุรกิจโปรแกรมระดับภาพกว้าง 21 23 19 
3 นิติศาสตร์ 8 10 7 
4 การบัญชีและภาษี อากร 2 2 1 
5 การตลาดและการโฆษณา 1 1 1 

 
2) กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์ 

การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขาน้ีรองลงมา มีนักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 54 คน/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดในภาพรวม 12 กลุ่ม พบว่า มี 8 กลุ่มที่มีนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา โดยในกลุ่มสาขา
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ศาสนาและเทววิทยามีจ านวนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาขาการพัฒนาทักษะทางภาษา กลุ่มสาขา
ปรัชญาและวิชาศีลธรรมกลุ่มสาขาวิจิตรศิลป์ และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-18 
 

ตาราง 4-18 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มศิลปะและมนุษย์  
ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์  ISCED 2013 ในระดับ
รายละเอียด 8 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาศิลปะและมนุษย์  ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 8 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 ศาสนาและเทววิทยา 28 29 28 
2 การพัฒนาทักษะทางภาษา 8 9 7 
3 ปรัชญาและวิชาศีลธรรม 7 5 8 
4 วิจิตรศิลป์ 4 5 3 
5 แฟชั่น, การออกแบบภายในและการออกแบบ อุตสาหกรรม 2 3 1 
6 ดนตรีและ ศิลปะการแสดง 2 2 3 
7 เทคนิคโสตทัศน์และการผลิตสื่อ 2 2 2 
8 ประวัติศาสตร์และ โบราณคดี 1 1 1 

 

  3) กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ 
   มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขานี้ โดยมีนักศึกษาคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 54 คน/ปี และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ ง 12 กลุ่ม พบว่า มี 9 กลุ่มสาขา ที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขา                  
เภสัชศาสตร์มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาแพทยศาสตร์ กลุ่มสาขาสุขภาพโปรแกรมระดับภาพ
กว้างและกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-19 

ตาราง 4-19 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาสุขภาพและ
สวัสดิการ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับ
รายละเอียด 9 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาสุขภาพและสวัสดิการ  ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 9 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 เภสัชศาสตร์ 18 19 18 
2 แพทยศาสตร์ 12 13 11 
3 สุขภาพ โปรแกรมระดับภาพกว้าง 9 10 8 
4 การพยาบาลและผดุงครรภ์ 5 6 3 
5 การบ าบัดโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ 4 4 3 
6 สังคมสงเคราะห์และการให้ค าปรึกษา 3 3 4 
7 ทันตแพทย์ 1 1 1 
8 การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์และเทคโนโลยีการรักษา 1 1 1 
9 การแพทย์แผนโบราณ การแพทย์ทางเลือกและการบ าบัดโรค   1 1 1 
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  4) กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิต ิ
มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขานี้ โดยมีนักศึกษาคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 54 คน/ปี และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดจากทั้งหมด 10 กลุ่ม พบว่า มีเพียง 8 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ซึ่งกลุ่มสาขา
ชีววิทยามีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาเคมี และกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-20 
 
ตาราง 4-20 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ 

ธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013  ในระดับรายละเอียด 8 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ คณิตศาสตร์ และสถิติ ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 8 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 ชีววิทยา 14 18 10 
2 เคมี 12 15 9 
3 ฟิสิกส์ 8 10 6 
4 ชีวเคมี  7 8 6 
5 คณิตศาสตร์  7 8 5 
6 สถิติ  2 3 2 
7 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม 2 2 2 
8 ภูมิศาสตร์หรือธรณีวิทยา 2 2 2 

 
  5) กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 

    การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขานี้ โดยมีนักศึกษาคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 47 คน/ปี และเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในนระดับ
รายละเอียดทั้งหมด 16 กลุ่ม พบว่า มี 11 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา ซึ่งกลุ่มสาขาไฟฟ้า
และพลังงานมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาวิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะ
วิศวกรรมโปรแกรมระดับภาพกว้าง กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสาขาอื่นๆ  
ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-21 

 
ตาราง 4-21 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาวิศวกรรม , 

อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 11 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 11 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

1 ไฟฟ้าและพลังงาน 11 13 9 
2 วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม 6 6 6 
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ล าดับ 
กลุ่มสาขาวิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  
และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 11 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 

โปรแกรมระดับภาพกว้าง 
3 เทคโนโลยีการป้องกันสิ่งแวดล้อม 5 6 4 
4 อาคารและวิศวกรรมโยธา 5 5 4 
5 อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติ 4 5 3 
6 วิศวกรรมเครื่องกลและการค้าโลหะ/การอาชีวะโลหะ 4 4 4 
7 วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 3 4 
8 กรรมวิธีด้านอาหาร 3 3 2 
9 วัสดุ แก้ว, กระดาษ, พลาสติกและไม้ 2 3 1 
10 การผลิตและ กระบวนการ โปรแกรมระดับภาพกว้าง 2 2 2 
11 สถาปัตยกรรมและผังเมือง 2 2 1 

 
  6) กลุ่มสาขาการศึกษา 

    การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขานี้ โดยมีนักศึกษาคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาปี 2561-2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 30 คน/ปี  ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 6 กลุ่ม พบว่า มีเพียง 2 สาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขาการฝึกหัดครู
กับวิชาเฉพาะทางมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์ แสดงดังตาราง 4-22 

 
ตาราง 4-22 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาการศึกษา ปีการศึกษา 

2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  ในระดับรายละเอียด 2 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาการศึกษา ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 2 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 การฝึกหัดครูกับวิชาเฉพาะทาง 17 16 17 
2 ศึกษาศาสตร์ 13 16 11 

 
  7) กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 

    การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอก ในกลุ่มสาขานี้ มีนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 24 คน/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 8 กลุ่ม พบว่า มี 5 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขารัฐศาสตร์และ 
พลเมืองมีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาสังคมวิทยาและวัฒนธรรมศึกษา กลุ่มสาขาจิตวิทยา และ
กลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-23 
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ตาราง 4-23  จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , 
วารสารศาสตร์และ สารสนเทศ ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ 
ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 5 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศ ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 รัฐศาสตร์และพลเมือง 8 8 9 
2 สังคมวิทยา และวัฒนธรรมศึกษา 7 8 6 
3 จิตวิทยา 5 3 7 
4 เศรษฐศาสตร์ 3 3 2 
5 วารสารศาสตร์ และการรายงานข่าว 1 0 1 

 
  8) กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 

    การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขาน้ี  พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 11 คน/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 7 กลุ่ม พบว่า มี 5 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขาผลผลิตพืช 
และสัตว์ที่เป็นอาหาร และกลุ่มสาขาสัตวแพทย์มีจ านวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ 
แสดงดังตาราง 4-24 
 
ตาราง 4-24 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุ่มสาขางานบริการ  

ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 5 
กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 5 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 ผลผลิตพืช และสัตว์ที่เป็นอาหาร 4 6 3 
2 สัตวแพทย์ 4 4 4 
3 เกษตรศาสตร์โปรแกรมระดับภาพกว้าง 1 1 1 
4 พืชสวน 1 1 1 
5 การประมง 1 1 1 

   
  9) กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

    การผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขาน้ี  พบว่า มีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 10 คน/ปี ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 5 กลุ่ม พบว่า มี 3 กลุ่มสาขาที่มีนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา โดยกลุ่มสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารโปรแกรมระดับภาพกว้าง มีจ านวนมากที่สุด รองลงมา คือ กลุ่มสาขาการพัฒนา
และการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และแอปพลิเคช่ัน ส่วนกลุ่มสาขาอื่นๆ ตามล าดับ แสดงดังตาราง 4-25 
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ตาราง 4-25 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาเอกคาดว่าส าเร็จการศึกษาเฉพาะกลุม่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปีการศึกษา 2561 และ 2562 จ าแนกกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013  
ในระดับรายละเอียด 3 กลุ่มย่อย 

ล าดับ 
กลุ่มสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ป. เอก : น.ศ. คาดว่าส าเร็จการศึกษา  

และกลุ่มสาขาย่อยระดับรายละเอียด 3 กลุ่มสาขา เฉลี่ย ปี 2561 ปี 2562 
1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโปรแกรมภาพกว้าง 6 7 6 
2 การพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชั่น 3 2 3 
3 การใช้คอมพิวเตอร์ 1 1 1 

 
  10) กลุ่มสาขางานบริการ 

มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขานี้ พบว่า มีนักศึกษา               
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 - 2562 จ านวนเฉลี่ยคิดเป็น 4 คน/ปี ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่า ในกลุ่ม
สาขางานบริการ มีเพียง 2 กลุ่มสาขาย่อย คือ กลุ่มสาขาการเดินทาง, การท่องเที่ยวและการพักผ่อนมีจ านวน
นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษามากที่สุด โดยในปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 3 คน ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 2 คน ส่วนกลุ่มสาขาการบริการขนส่ง คาดว่าจะมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา ทั้งในปี 2561 และ 2562 
ปีละ 1 คน  

 
  11) กลุ่มสาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 
         มีการผลิตก าลังคนระดับปริญญาเอกในกลุ่มสาขานี้ พบว่า มีนักศึกษา               
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 เฉลี่ยปีละ 1 คน ซึ่งเมื่อพิจารณากลุ่มสาขาย่อยในระดับ
รายละเอียดทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า มีเพียง 1 สาขาที่นักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษา คือ กลุ่มสาขาโปรแกรม
พื้นฐานและคุณสมบัติ  

 
4.3 ผลการศึกษาและรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ีคาดว่าสอดคล้องรองรับ

ความต้องการก าลังคนในพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) 
ในการศึกษาเพื่อค้นหาว่า สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการผลิตก าลังคนในสาขาวิชา กลุ่มสาขาที่สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ศึกษา ได้ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลผลการจัดการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคนให้
สามารถตอบโจทย์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความส าเร็จในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)   

การศึกษาครั้งนี้ ได้มีการจัดแบ่งสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษา ออกเป็นกลุ่ม ๆ โดย
เลือกใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาตามมาตรฐานสากลของ UNESCO คือ เกณฑ์ ISCED 2013 ที่มีการจัด
แบ่งกลุ่มสาขาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาพกว้าง (Board Field) มี 11 กลุ่มสาขา ระดับภาพแคบ 
(Narrow Field) มี 57 กลุ่มสาขา และระดับรายละเอียด (Detail Field) มี 148 กลุ่มสาขา ดังนั้น ในการ
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วิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์จ านวนนักศึกษารายสาขาวิชา จากนั้นสังเคราะห์สาขาวิชาออกเป็นกลุ่มสาขาตาม
การแบ่งกลุ่มเกณฑ ์ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 148 กลุ่มสาขา ผลจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขา
จะเป็นผลลัพธ์จากการประเมินว่า มีความสอดคล้องกับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออกหรือไม่  โดยศึกษาเฉพาะ 6 ระดับการศึกษา คือ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี  
ปริญญาโท  และปริญญาเอก 

จากการศึกษาจ านวนสาขาวิชาต่างๆ พบว่า ในปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มได้จัด
หลักสูตรเพื่อบริการแก่นักศึกษา ในสาขาวิชาที่มีความสอดคล้องรองรับความต้องการก าลังคนในอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่รัฐมีนโยบายส่งเสริมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มีดังนี้ 

 
4.3.1 ก าลังการผลิตนักศึกษาในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC  

4.3.1.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม ่
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 102,538 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
46,433 คน รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 24,893 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
11,112 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10,783 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 6,094 คน กลุ่มสถาบันเอกชน  
1,737คน  กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,253 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 233 คน 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวช. 873  คน ปวส. 2,172 คน ปริญญาตรี 93,891 คน ปริญญาโท 4,112 คน และ 
ปริญญาเอก 1,490 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-14  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน และกลุ่มสาขา
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม โดยเมื่อ
เฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษารวมคงเหลือ 87,962 คน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 580 คน 
ปวส. 1,843 คน ปริญญาตรี 80,556 คน ปริญญาโท 3,615 คน ปริญญาเอก 1,368 คน ส่วนระดับ
อนุปริญญาไม่มีนักศึกษาในกลุ่มสาขาดังกล่าว 

2) นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  26,314 คน เพื่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากล าดับแรกเป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันกับนักศึกษารวม และมี
การสลับล าดับกลุ่มสถาบันในล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ส่วนกลุ่มสถาบันอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนรับนักศึกษาเข้า
ใหม่ในล าดับใกล้เคียงกัน 
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เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวช. 416 คน ปวส. 935 คน ปริญญาตรี 23,837 คน ปริญญาโท 935 คน และปริญญาเอก 191 คน 
ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-14  
  ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12 

ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน กลุ่มสาขาไฟฟ้าและ
พลังงาน และกลุ่มสาขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรม
มากกว่า 1 กลุ่ม โดยเมื่อเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ คงเหลือ 22,669 คน 
จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 274 คน ปวส. 791 คน ปริญญาตรี 20,585 คน ปริญญาโท 841 คน และปริญญา
เอก 178คน ส่วนระดับอนุปริญญาไม่มีนักศึกษาในกลุ่มสาขาดังกล่าว แสดงในตารางภาคผนวก 4-17 
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แผนภาพท่ี 4-14 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
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4.3.1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ 
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 60,462 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
27,184 คน  รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 14,099 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
8,277 คน  กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 6,641 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 2,956 คน กลุ่มสถาบันเอกชน 765 
คน กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 307 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 233 คน 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวช. 290 คน ปวส. 501 คน ปริญญาตรี 55,645 คน ปริญญาโท 2,841 คน ปริญญาเอก 
1,185 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา  รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-15  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11 

2) นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  14,955 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากล าดับแรกเป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันกับนักศึกษารวม และมี
การสลับล าดับกลุ่มสถาบันในล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 ส่วนกลุ่มสถาบันอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนรับนักศึกษาเข้า
ใหม่ในล าดับใกล้เคียงกันกับนักศึกษารวม 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวช. 142 คน ปวส. 249 คน ปริญญาตรี 13,825 คน ปริญญาโท 592 คน ปริญญาเอก 147 คน และ
ระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-15    

ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12   
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แผนภาพท่ี 4-15  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
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4.3.1.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ 
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 18,922 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
11,864 คน รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 2,801 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยาชภัฏ 2,345 
คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 1,242 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 670 คน     

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวส. 71 คน ปริญญาตรี 17,523 คน ปริญญาโท 946 คน ปริญญาเอก 382 คน ส าหรับ
ระดับ ปวช. และระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4- 16   

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

2) นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  4,112 คน เพื่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบัน  พบว่า  
กลุ่มสถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกกลุ่มอยู่ในล าดับเดียวกันกับนักศึกษารวม  
 เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวส. 40 คน ปริญญาตรี 3,783 คน ปริญญาโท 220 คน ปริญญาเอก 69 คน ส าหรับระดับ ปวช. และ
ระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-16  
 ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12  
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แผนภาพท่ี 4-16  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
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4.3.1.4 กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม ่
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุม่สาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร จ านวน
รวมทั้งสิ้น 50,112 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 34,776 คน 
รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5,041 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4,856 คน กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐ 3,079 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 1,391 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 761 คน 
และกลุ่มสถาบันเอกชน 208 คน ส าหรับกลุ่มวิทยาลัยเอกชนไม่มีจ านวนนักศึกษา 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวส. 199 คน อนุปริญญา 141 คน ปริญญาตรี 44,763 คน ปริญญาโท 3,590 คน 
ปริญญาเอก 1,419 คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-17    

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12   

2) นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  11,479 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากล าดับแรกเป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันกับนักศึกษารวม และมี
การสลับล าดับกลุ่มสถาบันในล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3  ส่วนกลุ่มสถาบันอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนรับนักศึกษา
เข้าใหม่ในล าดับใกล้เคียงกัน 

เมื่อพจิารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวส. 85 คน อนุปริญญา 46 คน ปริญญาตรี 10,246 คน ปริญญาโท 938 คน ปริญญาเอก 164 คน 
ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-17   

ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุม่สถาบัน แต่ละระดบั
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12  

 
 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  
 

4-73 
 

 
 
แผนภาพท่ี 4-17  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                           

กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 
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4.3.1.5 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ : นักศึกษา
รวมและนักศึกษาเข้าใหม ่

1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่
ระหว่างการผลิตในกลุม่สาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จ านวนรวมทั้งสิ้น 165,363 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน 44,075 คน รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 42,338 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ก ากับรัฐ 33,189 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 18,760 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 11,263 
คน กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 8,834 คน กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 4,965 คน และกลุ่มสถาบันเอกชน 
1,939 คน 
  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวส. 1,625 คน อนุปริญญา 318 คน ปริญญาตรี 158,696 คน ปริญญาโท 4,004 คน 
ปริญญาเอก 720 คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-18  

 ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

ทั้งนี้ สาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการบริการขนส่งมีความสอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษารวมคงเหลือ 158,219 คน
จ าแนกเป็น ระดับ ปวส. 1,625 คน ระดับอนุปริญญา 318 คน ปริญญาตรี 151,580 คน ปริญญาโท 3,988 
คน ปริญญาเอก 708 คน ส าหรับระดับ ปวช. และไม่มีจ านวนนักศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-17 

2) นักศึกษาเข้าใหม่ เมื่อวิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 39,498 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกกลุ่มอยู่ในล าดับเดียวกันกับนักศึกษารวม 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวส. 669 คน อนุปริญญา 78 คน ปริญญาตรี 37,448 คน ปริญญาโท 1,173 คน ปริญญาเอก 130 
คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-18    

ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12   

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการบริการขนส่งมีความสอดคล้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมถึง 2 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่คงเหลือ 37,528 
คนจ าแนกเป็น ระดับ ปวส. 669 คน อนุปริญญา 78 คน ปริญญาตรี 35,565 คน ปริญญาโท 1,168 คน 
ปริญญาเอก 126 คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
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อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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4.3.1.6 กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม ่
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุม่สาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 
52,319 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 24,533 คน 
รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10,866 คน กลุ่มมหาวิทยัยเทคโนโลยีราชมงคล 10,403 คน กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน 3,149 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 1,966 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 842 คน 
กลุ่มสถาบันเอกชน 536 คน และกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 24 คน 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวช. 62 คน ปวส. 236 คน ปริญญาตรี 49,322 คน ปริญญาโท 2,146  คน ปริญญาเอก 
553 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-19  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน และกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติมีความสอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษารวมคงเหลือ 30,871 คน
จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 41 คน ปวส. 157 คน ปริญญาตรี 29,058 คน ปริญญาโท 1,277 คน ปริญญาเอก 
338 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-17 

2) นักศึกษาเข้าใหม่ เมื่อวิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 12,532 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากล าดับแรกเป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันกับนักศึกษารวม และมี
การสลับล าดับกลุ่มสถาบันในล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3  ส่วนกลุ่มสถาบันอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนรับนักศึกษา
เข้าใหม่ในล าดับใกล้เคียงกันกับนักศึกษารวม 

เมื่อพจิารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวช. 31 คน ปวส. 115 คน ปริญญาตรี 11,791 คน ปริญญาโท 523 คน ปริญญาเอก 72 คน ส าหรบั
ระดับอนปุรญิญาไมม่ีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-19    

ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12   

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน และกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติมีความสอดคล้องกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่คงเหลือ 7,373  
คน จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 21 คน ปวส. 77 คน ปริญญาตรี 6,933 คน ปริญญาโท 300 คน ปริญญาเอก 
43 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
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แผนภาพท่ี 4-19  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
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4.3.1.7 กลุ่มอุตสาหกรรมการบนิและโลจิสติกส์ : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม ่
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 24,598 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 8,792 
คน รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 7,891 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2,779 คน กลุ่มสถาบัน
เอกชน 1,591 คน    กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 1,465 คน กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,361 คน  และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 719 คน 

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวช. 544 คน ปวส. 500 คน ปริญญาตรี 23,315 คน ปริญญาโท 215 คน ปริญญาเอก 24 
คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-20  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน และกลุ่ม
สาขาการบริการขนส่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว 
จะมีจ านวนนักศึกษารวมคงเหลือ 17,454 คนจ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 544 คน ปวส. 500 คน ปริญญาตรี 
16,199 คน ปริญญาโท 199 คน ปริญญาเอก 12 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา แสดงใน
ตารางภาคผนวก 4-17 

2) นักศึกษาเข้าใหม่  เมื่อ วิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่  6,647 คน เพื่ อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่จ านวนมากล าดับแรกและล าดับที่ 2 เป็นกลุ่มสถาบันเดียวกันกับ
นักศึกษารวม ส่วนกลุ่มสถาบันอื่นๆ ที่เหลือมีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ในล าดับใกล้เคียงกันกับนักศึกษารวม 
  เมื่อพจิารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวช. 264 คน ปวส. 211 คน ปริญญาตรี 6,122 คน ปริญญาโท 42 คน ปริญญาเอก 8 คน ส าหรบั
ระดับอนปุรญิญาไมม่ีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-20    
  ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12  

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขากลุ่มสาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน  
และกลุ่มสาขาการบริการขนส่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมถึง 2 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษา
แล้ว จะมีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่คงเหลือ 4,755  คนจ าแนกเป็น ระดับ ปวช. 264 คน ปวส. 211 คน 
ปริญญาตรี 4,239 คน ปริญญาโท 37 คน ปริญญาเอก 4 คน ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มีจ านวนนักศึกษา 
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แผนภาพท่ี 4-20  จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่สาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
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4.3.1.8 กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : นักศึกษารวมและนักเข้าศึกษาใหม่ 

1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่
ระหว่างการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 99,100 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
57,479 คน  รองลงมา คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 17,523 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 9,537 คน กลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 8,159 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 3,339 คน กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 
1,965 คน และกลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 1,098 คน        

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวส. 149 คน อนุปริญญา 106 คน ปริญญาตรี 90,513 คน ปริญญาโท 5,484 คน 
ปริญญาเอก 2,848 คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-21  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

2) นักศึกษาเข้าใหม่ เมื่อวิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 22,595 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกกลุ่มอยู่ในล าดับเดียวกันกับนักศึกษารวม 
    เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวส. 149 คน อนุปริญญา 34 คน ปริญญาตรี 20,548 คน ปริญญาโท 1,417 คน ปริญญาเอก 447 
คน ส าหรับระดับ ปวช. ไม่มีจ านวนนักศึกษา 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-21    
    ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12   
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กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
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4.3.1.9 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ 
1) นักศึกษารวม ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่

ระหว่างการผลิตในกลุ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จ านวนรวมทั้งสิ้น 
85,950 คน โดยกลุ่มสถาบันที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด คือกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 32,303 คน รองลงมา 
คือ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 23,360 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 11,819 คน กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล 7,720 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ 6,055 คน กลุ่มมหาวิทยาลัยรัฐไม่จ ากัดรับ 2,467 
คน กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 1,243 คน และกลุ่มสถาบันเอกชน 983 คน 
  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ง 6 ระดับการศึกษา สามารถ
จ าแนกเป็นระดับ ปวช. 313 คน ปวส. 641 คน อนุปริญญา 1,662 คน ปริญญาตรี 79,150 คน ปริญญาโท 
3,522 คน ปริญญาเอก 662 คน รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-22  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนก าลังการผลิตนักศึกษารวมของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละ
ระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-11   

2) นักศึกษาเข้าใหม่ เมื่อวิเคราะห์จ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 21,370 คน เพื่อ
เปรียบเทียบสัดส่วนจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ กับจ านวนนักศึกษารวม ระหว่างกลุ่มสถาบันพบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ทุกกลุ่มอยู่ในล าดับเดียวกันกับนักศึกษารวม 
  เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่เปิดสอนในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา พบว่า จ าแนกเป็น
ระดับ ปวช. 144 คน ปวส. 292 คน อนุปริญญา 716 คน ปริญญาตรี 19,155 คน ปริญญาโท 946 คน 
ปริญญาเอก 117 คน  รายละเอียดดังแผนภาพที่ 4-22    
  ส าหรับรายละเอียดจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของแต่ละกลุ่มสถาบัน แต่ละระดับ
การศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-12 
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กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 
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4.3.1.10 กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ : นักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่า  มีกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาในก ากับรัฐเพียงแห่งเดียวที่จัดหลักสูตร

ให้บริการแก่นักศึกษาในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  
คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่างการผลิต 32 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรับเข้าใหม่ในปีการศึกษา 2561  
 

4.3.2 การประมาณการจ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศกึษาในสาขาวิชาท่ีสอดคล้อง
รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดอัตราการส าเร็จการศึกษา ตามรายงาน  
“การศึกษาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อรายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษา ในสภาวการณ์การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” (วรรณี, 2560) ดังนี้  

ระดับ ปวช. อัตราร้อยละ 89.9  ระดับ ปวส. อัตราร้อยละ 75.71 ระดับอนุปริญญา อัตรา 
ร้อยละ 94.69  ระดับปริญญาตรีอัตราร้อยละ 92.21  ระดับปริญญาโทอัตราร้อยละ 38.07 และระดับ
ปริญญาเอก อัตราร้อยละ 9.33 

วิธีการประมาณการจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จากจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
ช้ันปีสุดท้ายของทุกสาขาวิชา จะน าอัตราส าเร็จการศึกษาเฉลี่ยของแต่ละระดับการศึกษาข้างต้น มาค านวณ
ร่วมกับจ านวนนักศึกษาช้ันปีก่อนส าเร็จการศึกษาของแต่ละหลักสูตร ก็จะได้จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จ
การศึกษา  

ในการศึกษาครัง้นี้ ประมาณการนักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้า เฉพาะ 6 ระดับการศึกษา 
คือ ปวช. ปวส.  อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  ซึ่งแต่ละระดับการศึกษา เป็นดังนี ้

1) การศึกษาระดับ ปวช. ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  และ2563  

2)  การศึกษาระดับ ปวส. ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

3) การศึกษาระดับอนุปริญญา ใช้เวลาเรียน 3 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 3 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  2563 และ 2564   

4) การศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณการ 
นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 4 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 2562  2563 และ 2564   

5) การศึกษาระดับปริญญาโท ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณ
การนักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

6) การศึกษาระดับปริญญาเอก ใช้เวลาเรียน 2 ปีการศึกษาตามหลักสูตร สามารถประมาณ
การ นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่วงหน้าได้ 2 ปี คือ ปีการศึกษา 2561 และ 2562   

ผลการประมาณการจ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่า
สอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ทั้ง 10 กลุ่ม ในแต่ละระดับการศึกษา มีดังต่อไปนี ้
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4.3.2.1 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต  โดยพบว่า ปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 15,769 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวช.ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 210 คน/ปี  ปวส.ที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 638 คน/ปี  ปริญญาตรี ที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 
2564  เฉลี่ย 14,463 คน/ปี  ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 439 คน/ปี   
และปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 19 คน/ปี  ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มี
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้  ดังแผนภาพที่ 4-23  

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุม่สาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน  และกลุ่ม
สาขาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออัตโนมัติมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า  
1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาคงเหลือเฉลี่ยรวมทั้ง
สิ้น 13,500 คน/ปี  จ าแนกเป็น ระดับ ปวช.เฉลี่ย 140 คน/ปี ปวส.เฉลี่ย 543 คน/ปี ปริญญาตรีเฉลี่ย 
12,411 คน/ป ีปริญญาโทเฉลี่ย  388 คน/ปี  ปริญญาเอกเฉลี่ย 18 คน/ป ี

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 

 
   แผนภาพท่ี 4-23 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
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4.3.2.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 9,084 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวช.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 70 คน/ปี  ปวส.ที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 159 คน/ปี   ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 
2564  เฉลี่ย 8,541 คน/ปี   ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 299 คน/ปี   
และ ปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 15 คน/ปี  ส าหรับระดับอนุปริญญาไมม่ี
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้  ดังแผนภาพที่ 4-24  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 

 
 
แผนภาพท่ี 4-24 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
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4.3.2.3 กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาเฉลี่ย รวมทั้งสิ้น 2,856 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวส.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 24 คน/ปี ปริญญาตรีที่
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2564  เฉลี่ย 2,712 คน/ปี  ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 
2561 – 2562  เฉลี่ย 114 คน/ปี   และปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 6 
คน/ปี  ส าหรับระดับ ปวช. และระดับอนุปริญญาไม่มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้   
ดังแผนภาพที่ 4-25  

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 
 

 
 
แผนภาพท่ี 4-25 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 
 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
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4.3.2.4 กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร โดยพบว่า ปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 7,886 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวส.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 51 คน/ปี อนุปริญญา               
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 38 คน/ปี ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 
2561 – 2564  เฉลี่ย 7,359 คน/ปี  ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 421     
คน/ปี และปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 17 คน/ปี ส าหรับระดับ ปวช.            
ไม่มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ ดังแผนภาพที่ 4-26 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 

 
 
แผนภาพท่ี 4-26 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
 
 
 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
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4.3.2.5 กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  : 
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 

มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยพบว่า ปีการศึกษา 2561 – 2564                  
มจี านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 26,684 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวส.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 492 คน/ปี อนุปริญญา 
ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 86 คน/ปี ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                  
ปี 2561 – 2564  เฉลี่ย 25,625 คน/ปี ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562 เฉลี่ย 467 
คน/ปี และปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 13 คน/ปี  ส าหรับระดับ ปวช.  
ไม่มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ ดังแผนภาพที่ 4-27  

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุม่สาขางานบริการขนสง่มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม โดยเมื่อเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาคงเหลือเฉลีย่ 25,517 คน/ป ี แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรีเฉลีย่ 24,461 คน/ป ีปริญญาโท เฉลี่ย 
465 คน/ปี และปริญญาเอก เฉลี่ย 13 คน/ปี แต่เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปวส. และ
อนุปริญญาพบว่า ไม่มีความสอดคล้อง/รองรับกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา เฉลี่ย 492 คน/ป ี และ 86 คน/ปี ตามล าดับ ส่วนระดับ ปวช. ไม่พบว่ามีนักศึกษาที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 
      แผนภาพท่ี 4-27 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          
                      กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
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4.3.2.6 กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
เฉลี่ย รวมทั้งสิ้น 7,843 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวช.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 15 คน/ปี  ปวส.ที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 70 คน/ปี ปริญญาตรีที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 
2564  เฉลี่ย 7,516 คน/ปี  ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 235 คน/ปี   และ 
ปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 7 คน/ปี   ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มี
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ ดังแผนภาพที่ 4-28  

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุ่มสาขาการพัฒนาและการวิเคราะห์ซอฟต์แวร์
และแอปพลิเคชัน  และกลุ่มสาขาอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกสแ์ละเครือ่งมอือัตโนมตัิมีความสอดคลอ้งกบักลุม่อตุสาหกรรม
มากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาคงเหลือเฉลี่ย 
4,624 คน/ปี จ าแนกเป็น ระดับ ปวช. เฉลี่ย 10 คน/ปี ปวส.เฉลี่ย 47 คน/ป ีปริญญาตรีเฉลี่ย 4,424 คน/ปี 
ปริญญาโทเฉลี่ย 138 คน/ป ีและปริญญาเอกเฉลี่ย 5 คน/ป ีแสดงในตารางภาคผนวก 4-17 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 
 แผนภาพท่ี 4-28 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ 
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4.3.2.7 กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 4,054 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวช.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 131 คน/ปี  ปวส.ที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 144 คน/ปี  ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 
2564  เฉลี่ย 3,756 คน/ปี ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 22 คน/ปี และ 
ปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 1คน/ปี  ส าหรับระดับอนุปริญญาไม่มี
นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ ดังแผนภาพที่ 4-29  

ทั้งนี้ เนื่องจากสาขาวิชาที่จัดอยู่ในกลุม่สาขารถยนต์ เรือ และเครื่องบิน  และกลุ่ม
สาขางานบริการขนส่งมีความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม หากเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาแล้ว 
จะมีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาคงเหลือเฉลี่ย 2,888 คน/ปี แบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี
เฉลี่ย 2,592 คน/ปี ปริญญาโท เฉลี่ย 20 คน/ปี และปริญญาเอก เฉลี่ย 1 คน/ปี แต่เมื่อจ าแนกตามกลุ่ม
สาขาวิชาที่เปิดสอนในระดับปวช. และปวส. พบว่า ไม่มีความสอดคล้อง/รองรับกับกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น              
จึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เฉลี่ย 131  คน/ปี  และ 144 คน/ปี ตามล าดับ                 
ส่วนระดับอนุปริญญา ไม่พบว่ามีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้ แสดงในตารางภาคผนวก 4-17 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 
 แผนภาพท่ี 4-29 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
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4.3.2.8 กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม

อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยพบว่าปีการศึกษา 2561 – 2564 มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 13,913 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ อนุปริญญาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 29 คน/ปี  
ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2564  เฉลี่ย 13,280 คน/ปี ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 562 คน/ปี  และ ปริญญาเอกที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  
เฉลี่ย 42 คน/ปี  ส าหรับระดับ ปวช. และ ปวส. ไม่มีนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในกลุ่มนี้             
ดังแผนภาพที่ 4-30 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 

 
 
แผนภาพท่ี 4-30 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
 
 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
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4.3.2.9 กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
  มีจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561-2564 ในสาขาวิชา              
ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 13,093 คน/ปี   

เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาที่สถาบันจัดการศึกษาทั้ ง 6 ระดับการศึกษา 
สามารถจ าแนกเป็นระดับ ปวช.ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2563  เฉลี่ย 79 คน/ปี  ปวส.ที่คาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 208 คน/ปี อนุปริญญาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 
2563  เฉลี่ย 437 คน/ปี  ปริญญาตรี ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2564  เฉลี่ย 11,951 คน/ปี    
ปริญญาโทที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 408 คน/ปี   และ ปริญญาเอกที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาปี 2561 – 2562  เฉลี่ย 10 คน/ปี  ดังแผนภาพที่ 4-31 

ส าหรับรายละเอียดจ านวนสาขาวิชา และจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา แสดงในตารางภาคผนวก 4-13  ถึง ตารางภาคผนวก 4-16  

 
แผนภาพท่ี 4-31 จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่คาดว่าสอดคล้องรองรับ                          

กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 
 

4.3.2.10 กลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ : นักศึกษาท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

มีการผลิตก าลังคนในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ที่คาดว่าสอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  โดยเป็นนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา 
2564 ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ จ านวน 18 คน  



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  

5-1 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
“การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือ

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย
วิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013” ครั้งนี้ ผู้เสนอผลงานได้ด าเนินการศึกษา
ประชากรนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่อยู่ภายใต้ภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ  คือ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ที่ได้จากการประมวลผลของ “ระบบเว็บแอปพลิเคชันในการค้นหาและ
ออกรายงานข้อมูลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013 เช่ือมโยงกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC” ที่ผู้เสนอผลงานได้พัฒนาข้ึน  โดยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบด้วยวิธีวิทยาการวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและสารสนเทศที่มีความถูกต้อง น่าเช่ือถือ   

 วัตถุประสงค์ของการศึกษามีดังนี้ (1) เพื่อศึกษาอุปทาน (Supply) ก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษาไทยสาขาวิชาต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ตอบโจทย์การบริหารและด าเนินงาน
ภารกิจด้านการอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามที่
กฎหมายก าหนด (2) เพื่อวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลก าลังการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาไทย  
ในสาขาวิชาและกลุ่มสาขาที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย เฉพาะข้อมูล 
ที่สอดคล้องรองรับความต้องการก าลังคนในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern 
Economic Corridor : ECC) และ (3) เพื่อจัดท ารายงานสารสนเทศการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2561 โดยจัดแบ่งกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากลฉบับปัจจุบันที่ UNESCO ก าหนด คือ ISCED 
2013 ส าหรับเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิง  รายงานสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

   

5.1 รายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภารกิจของส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   
5.1.1 ภาพรวมการผลิตก าลังคน 

5.1.1.1 สถาบันอุดมศึกษา 
มีสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 156 แห่ง จัดแบ่งกลุ่มประเภทสถาบันเป็น 8 กลุ่ม โดยเป็น

กลุ่มของรัฐ 5 กลุ่ม และเอกชน 3 กลุ่ม 
อภิปรายผล ในปีการศึกษา 2561 จ านวนสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนเท่ากันกับ 

ปีการศึกษา 2558 แต่ได้น าสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปจัดกลุ่มไว้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ ท าให้การจัดกลุ่ม
สถาบันคงเหลือ 8 กลุ่ม และยังพบการเปลี่ยนแปลงจ านวนสถาบันภายใต้กลุ่มสถาบันแต่ละกลุ่มจ านวนมาก  
โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับของรฐั  มีสถาบันเพิ่มข้ึน 6 แห่ง กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีสถาบันลดลง 2 แห่ง  
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน มีสถาบันลดลง 1 แห่ง  และกลุ่มสถาบันเอกชน มีสถาบันลดลง 1 แห่ง   
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5.1.1.2 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ 
จ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตและจ านวนรับนักศึกษาเข้าใหม่ของ

สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 กลุ่ม เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ 2558 ดังตาราง 5 -1 
 

ตาราง 5-1  เปรียบเทียบก าลังการผลิตของกลุม่สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561 และ  2558 

กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนนักศึกษารวม จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 
รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,776,406 2,076,126 441,490 567,071 
1. มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ     
    - รวมจ านวนนักศึกษา 549,599 504,968 138,247 136,391 
    - เฉลี่ย/แห่ง  20,356 24,046 5,120 6,495 

- ร้อยละ 30.94 24.32 31.31 24.05 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 464,218 545,101 101,153 142,567 
    -เฉลี่ย/แห่ง 12,216 14,345 2,662 3,752 

- ร้อยละ 22.91  26.26 26.13 25.14 
3. มหาวิทยาลัยเอกชน     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 234,752 270,754 61,237 81,251 
    -เฉลี่ย/แห่ง 5,589 6,297 1,458 1,890 

- ร้อยละ 13.21 13.04 13.87 14.33 
4. มหาวิทยาลัยของรัฐไม่จ ากัดรับ     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 214,980 369,424 53,662 83,923 
    -เฉลี่ย/แห่ง 107,490 184,712 26,831 41,962 

- ร้อยละ 12.10 17.79 12.15 14.80 
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 145,937 155,737 41,203 51,339 
    -เฉลี่ย/แห่ง 16,215 17,304 4,578 5,704 

- ร้อยละ 8.22 7.50 9.33 9.05 
6. มหาวิทยาลัยของรัฐ  169,253  49,941 
    (สถาบันวิทยาลัยชุมชน)  (14,520)  (6,489) 
    -รวมจ านวนนักศึกษา 114,691 183,773 31,128 56,430 
    -เฉลี่ย/แห่ง 14,336 16,707 3,891 5,130 

- ร้อยละ 6.46 8.85 7.05 9.95 
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กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
จ านวนนักศึกษารวม จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 
7. สถาบันเอกชน     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 28,350 17,780 6,821 6,357 
    -เฉลี่ย/แห่ง 2,577 1,481 620 530 

- ร้อยละ 1.60 0.86 1.54 1.12 
8. วิทยาลัยเอกชน     
    -รวมจ านวนนักศึกษา 23,879 28,589 8,039 8,813 
    -เฉลี่ย/แห่ง 1,257 1,429 423 441 

- ร้อยละ 1.34 1.38 1.82 1.55 

 
อภิปรายผล ในปีการศึกษา 2561 จ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ใน

ภาพรวมมีจ านวนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558  ซึ่งเป็นไปตามสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างประชากรโลก  รวมทั้งความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจ านวนสถาบันของแต่ละกลุ่มที่เกิดข้ึนใน 
ปีการศึกษา 2561 โดยมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่งเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ  และมีการ
น าสถาบันวิทยาลัยชุมชนไปจัดไว้ในกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ  ส่งผลกระทบต่อก าลังการผลิตของแต่ละกลุ่ม
สถาบัน โดยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งครองอันดับหนึ่งของส่วนแบ่งการผลิตนักศึกษาในปีการศึกษา 2558  
มีส่วนแบ่งก าลังการผลิตลดลงเป็นอันดับ 2 ในขณะที่กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ มีส่วนแบ่งก าลังการผลิต
เพิ่มข้ึนเป็นอันดับ 1  และกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนมีส่วนแบ่งก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนเป็นอันดับ ท าให้กลุ่ม
มหาวิทยาลัยของรัฐไม่จ ากัดรับมีอันดับการผลิตลดลงเป็นอันดับ 4  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมี
ส่วนแบ่งก าลังการผลิตเพิ่มข้ึนเป็นอันดับ 5 และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ มีส่วนแบ่งก าลังการผลิตลดลงไปอยู่
อันดับ 6 และมีการสลับกันในอันดับ 7 และ 8 ระหว่างกลุ่มสถาบันเอกชนและกลุ่มวิทยาลัยเอกชน 

5.1.1.3 ระดับการศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษายังคงจัดการศึกษา 9 ระดับ เช่นเดียวกับในช่วง

ปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย ระดับ ปวช.  ระดับ ปวส. ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี  ระดับ
ประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท ระดับประกาศนียบัตรบณัฑิตช้ันสูง ระดับปริญญาเอก และระดับวุฒิกลุ่มอื่น  
ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษามีก าลังการผลิตนักศึกษารวม 3 ระดับการศึกษาหลัก คือ ปริญญาตรี  
ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังแสดงในตาราง 5-2 
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ตาราง 5-2  เปรียบเทียบก าลังการผลิตนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2561  
    และ 2558 

ล าดับ ระดับการศึกษา 
จ านวน น.ศ.รวม จ านวนนักศกึษาเข้าใหม่ 

ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 ปี กศ. 2561 ปี กศ. 2558 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น 1,776,406 2,076,126 441,490 567,071 

1 ปริญญาตรี 1,609,958 1,846,595 395,015 499,568 
2 ปริญญาโท 109,426 163,926 29,281 43,611 
3 ปริญญาเอก 26,000 26,806 4,497 6,399 
4 อนุปริญญา 11,485 12,643 4,788 5,593 
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 9,707 7,765 3,519 4,489  
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 1,643 1,535 686 655 
7 ปวส. 6,628 12,128 3,014 4,786 
8 ปวช. 1,400 4,542 643 1,870 
9 วุฒิกลุ่มอ่ืนๆ  159 186 47 100 

 
อภิปรายผล  ปีการศึกษา 2561 สถาบันอุดมศึกษายังคงมุ่งเน้นผลิตก าลังคนใน 3 

ระดับ คือ ปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก แม้ว่านักศึกษาเข้าใหม่ปริญญาเอกจะลดลงเป็นอันดับที่ 4 
ก็ตาม และถึงแม้จ านวนก าลังการผลิตในแต่ละระดับการศึกษาจะลดลงตามก าลังการผลิตในภาพรวม แต่กลับ
พบว่า ก าลังการผลิตนักศึกษารวมในระดับอนุปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูง มีก าลังการผลิตเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 ซึ่งหลักสูตรทั้ง 3 ระดับการศึกษานี้ จะมี
บทบาทส าคัญต่อทิศทางการจัดการศึกษาอุดมศึกษาไทย ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี ซึ่งมีเป้าหมายใน
การปรับบทบาทภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาก าลังคนของประเทศทุกช่วง
วัย โดยเน้นเป้าหมายใหม่ คือ คนวัยท างานและผู้สูงวัย โดย Reskill/Upskill ให้มีทักษะรองรับสภาวะงาน 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

5.1.1.4 การผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
 ผลการศึกษาสัดส่วนจ านวนนักศึกษาจ าแนก 2 กลุ่มสาขา ระหว่างกลุ่มสาขาด้าน

วิทยาศาสตร์ และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 พบว่า  เป็นสัดส่วนนักศึกษารวม ร้อย
ละ  31.95  : 68.05 เป็นสัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 31.57 : 68.43  ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับ 
ปีการศึกษา 2558 ที่มีการผลิตก าลังคนใน 2 กลุ่มสาขา จ าแนกเป็น สัดส่วนนักศึกษารวม ร้อยละ  30.45  : 
66.13  สัดส่วนนักศึกษาเข้าใหม่ ร้อยละ 29.28 : 66.09 (ไม่รวมนักศึกษาที่ไม่ระบุกลุ่มสาขา ร้อยละ 3.42  และ 
4.63 ตามล าดับ) 

 เพื่อพิจารณาสัดส่วนการผลติก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ของ 8 กลุ่มสถาบัน พบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีสัดส่วนร้อยละการผลิตนักศึกษารวมด้านวิทยาศาสตร์สูงที่สุด คือ กลุ่ม มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ  



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  

5-5 

 

และเป็นกลุ่มสถาบันเดียวที่มีก าลังการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านมนุษยศาส ตร์และ
สังคมศาสตร์ (สัดส่วนร้อยละ 50.43 : 49.57) รองลงมาคือ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (สัดส่วน
ร้อยละ 43.68 : 56.32) กลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ (สัดส่วนร้อยละ 38.84 : 61.16) กลุ่มวิทยาลัยเอกชน 
(สัดส่วนร้อยละ 24.03 : 75.97) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (สัดส่วนร้อยละ 23.09 : 76.91) กลุ่มมหาวิทยาลัย
เอกชน (สัดส่วนร้อยละ 22.46 : 77.54)  กลุ่มสถาบันเอกชน (สัดส่วนร้อยละ 14.85 : 85.15) และกลุ่ม
มหาวิทยาลัยไม่จ ากัดรับ (สัดส่วนร้อยละ 5.72: 94.28) 

อภิปรายผล  ผลจากจ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2561 
สะท้อนให้เห็นว่า สถาบันอุดมศึกษามีก าลังการผลิตในกลุ่มสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เพิ่มข้ึน ถึงแม้จะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายตัวช้ีวัดตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่มีเป้าหมาย 
เพิ่มสัดส่วนการผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ต่อการผลิตก าลังคนด้านอื่นตลอดช่วงแผน แต่ก็เป็นสัดส่วน 
ที่น้อยมาก และยังไม่สามารถจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายแผนนักศึกษารวม 2 กลุ่มสาขาวิชาที่ก าหนดไว้  
ที่ร้อยละ 60 : 40 ได ้   

แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายกลุ่มสถาบัน มีกลุ่มสถาบัน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ  กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และกลุ่มมหาวิทยาลัยของรัฐ จะเป็นกลุ่ม
สถาบันเป้าหมายในการผลักดันการขับเคลื่อนแผนผลิตก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายตัวช้ีวัดตาม
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปีต่อไป 

 
5.1.2 การผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 

การจัดแบ่งการผลิตก าลังคนออกเป็นกลุ่มสาขาต่าง ๆ โดยรวมสาขาวิชาที่ผลิตก าลังคนประเภท
เดียวกัน มาอยู่ในกลุ่มสาขาเดียวกัน ซึ่งได้จัดกลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล คือ ISCED 2013  
ที่แบ่งกลุ่มสาขาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับภาพกว้างแบ่งได้ 11 กลุ่มสาขา ระดับภาพแคบแบ่งได้ 32 กลุ่ม
สาขา (จากเกณฑ์ก าหนด 57 กลุ่มสาขา) และระดับรายละเอียด แบ่งได้ 100 กลุ่มสาขา (จากเกณฑ์ก าหนด 
148 กลุ่มสาขา)   

ในการเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2558 ถึงแม้ว่าจะต้องท า
การเปรียบเทียบระหว่างสาขาวิชาที่จัดกลุ่มตามเกณฑ์ ISCED 2013 กับ ISCED 1997 ซึ่งได้มีการน ากลุ่มสาขา
ย่อยๆ ของ ISCED 1997 มาจัดแบ่งกลุ่มสาขาใหม่ที่เป็นกลุ่มสาขาใหญ่เพิ่มมากข้ึนก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ท าให้
รายละเอียดกลุ่มสาขาต่างๆ หายไปแต่อย่างใด  หากน าเกณฑ์การแบ่งกลุ่มสาขาตามเกณฑ์  ISCED 1997   
ซึ่งแบ่งกลุ่มสาขาในระดับภาพกว้าง 9 กลุ่มสาขา มาเปรียบเทียบกับ ISCED 2013 ในระดับภาพกว้าง จะแสดง
ดังตารางที่ 5-3  (วรรณี, 2560)  
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ตาราง 5-3  วิเคราะห์เปรียบเทียบการแบ่งกลุ่มสาขาในระดับภาพกว้างตามเกณฑ์  ISCED 1997 กับเกณฑ์ 
ISCED 2013 

รหัส ISCED 1997 รหัส ISCED 2013 
0 General programmes  00 Generic programmes and qualifications  
1 Education  01 Education  
2 Humanities and arts  02 Arts and humanities 
3 Social sciences, business and law  03 Social sciences, journalism and information  
    04 Business, administration and law  
4 Science, mathematics and computing 05 Natural sciences, mathematics and statistics  
    06 Information and Communication Technologies  
5 Engineering, manufacturing and construction 07 Engineering, manufacturing and construction  
6 Agriculture and veterinary 08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary  
7 Health and welfare 09 Health and welfare  
8 Services 10 Services  

 
5.1.2.1 กลุ่มสาขาภาพกว้าง 11 กลุ่ม 

ก าลังการผลิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ าแนก 11 กลุ่มสาขา พบว่า กลุ่มสาขา 
ที่ผลิตนักศึกษามากที่สุด คือ กลุ่มสาขาการบริหารธุรกิจและกฎหมาย จ านวน 561,557 คน (ร้อยละ 31.61) 
กลุ่มสาขาที่ผลิตนักศึกษาน้อยที่สุด คือ กลุ่มสาขาโปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ  จ านวน 83 คน (ร้อยละ 
0.005)  โดยรายละเอียดนักศึกษารวม  นักศึกษาเข้าใหม่ ทั้ง 11 กลุ่มสาขา เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 
2561 กับ 2558 ดังแสดงในตาราง 5-4 

 
ตาราง 5-4  จ านวนก าลังการผลิตนักศึกษา แบ่งกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพกว้าง  
    11 กลุ่ม เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 และ 2558  

ISCED 2013 11 กลุ่ม 
ร้อยละ น.ศ.รวม ร้อยละ น.ศ.เข้าใหม่ 

ปี 2561 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2558 

รวมจ านวนนักศึกษา 1,776,406 2,076,126 441,490 567,071 
การบริหารธุรกิจและกฎหมาย 31.61 

45.56 
33.28 

46.31 
สังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และ สารสนเทศ 9.61 9.59 
ศิลปะและมนุษย์ 12.43 9.49 12.74 9.97 
วิศวกรรม, อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง 12.36 10.88 12.85 11.46 
การศึกษา 9.54 10.75 8.02 8.52 
สุขภาพและสวัสดิการ 7.55 5.55 6.97 4.92 
งานบริการ 4.85 5.05 4.80 5.54 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.84 

8.34 
4.84 

7.95 
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, คณิตศาสตร์และสถิติ 4.53 4.45 
เกษตรศาสตร์ วนศาสตร์ การประมงและสัตวแพทย์ 2.68 3.00 2.46 3.18 
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ISCED 2013 11 กลุ่ม 
ร้อยละ น.ศ.รวม ร้อยละ น.ศ.เข้าใหม่ 

ปี 2561 ปี 2558 ปี 2561 ปี 2558 

โปรแกรมทั่วไปและคุณสมบัติ 0.005 0.24 0.01 0.17 

หมายเหตุ  ปีการศึกษา 2558 มีร้อยละนักศึกษารวม และนักศึกษาเข้าใหม่ในกลุ่มสาขาด้านอ่ืนๆ หรือที่ไม่ได้ระบุไว้   

 จ านวนร้อยละ 0.5  และ 1.98 ตามล าดับ 
 

อภิปรายผล ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาขาที่มีก าลังการผลิตนักศึกษารวมมาก 5 อันดับ
แรก มีนักศึกษารวม 100,000 คน ข้ึนไป และผลิตนักศึกษากลุ่มสาขาด้านการบริหารธุรกิจและกฎหมาย  
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 31.61 และหากรวมกลุ่มสาขาด้านการบริหารธุรกิจและกฎหมาย และกลุ่มสาขาด้าน
สังคมศาสตร์ , วารสารศาสตร์และสารสนเทศแล้ว จะมีสัดส่วนการผลิตเป็นร้อยละ  41.22  ซึ่งพบว่าเป็น
จ านวนที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาในปีการศึกษา 2558  ที่สัดส่วนการผลิตในกลุ่มสาขาด้าน
สังคมศาสตร์ ธุรกิจการค้า และกฎหมาย (ตามเกณฑ์ ISCED 1997 ) เฉลี่ยมากถึงร้อยละ 45.56   

ส่วนการรับนักศึกษาเข้าใหม่ สัดส่วนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 11 กลุ่มสาขา เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับนักศึกษารวม แต่อย่างไรก็ตามพบว่า สถาบันเริ่มมีแนวโน้มลดจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในกลุ่มสาขา
ด้านศิลปะและมนุษย์ และสาขางานบริการ ขณะเดียวกันมีการเพิ่มจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่กลุ่มสาขาด้าน
วิศวกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มสาขา มี
ความสอดคล้องรองรับความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ส่วนกลุ่มสาขาอื่น ๆ  
มีแนวโน้มไม่ชัดเจนว่าจะรับเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

5.1.2.2 กลุ่มสาขาภาพแคบ 32 กลุ่ม 
ในปีการศึกษา 2561 มีการผลิตนักศึกษาจ าแนก 32 กลุ่มสาขา พบว่าสาขาวิชาที่ผลิต

นักศึกษารวมมากกว่า 100,000 คน ข้ึนไป มี 6 กลุ่มสาขา ดังนี้   กลุ่มสาขาด้านการบริหารธุรกิจมากที่สุด 
จ านวน  418,821 คน รองลงมา กลุ่มสาขาด้านการศึกษา  จ านวน 169,443 คน กลุ่มสาขาด้านสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ จ านวน 143,295 กลุ่มสาขาด้านวิศวกรรมและกลุ่มวิชาวิศวกรรม/การอาชีวะวิศวกรรม 
จ านวน 141,859 กลุ่มสาขาด้านสุขภาพ จ านวน 127,931  และกลุ่มสาขาด้านภาษา จ านวน 108,224 ดังตาราง 5-5 

  
ตาราง 5-5 ร้อยละจ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่ แบ่งตามเกณฑ์ ISCED 2013 ระดับภาพแคบที่มี

จ านวนนักศึกษามาก 10 อันดับแรก เปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับ 2558 

 กลุ่มสาขา ISCED 2013  
ระดับภาพแคบ  

ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาขา ISCED 1997 ระดับภาพ
แคบ 

ปีการศึกษา 2558 

ร้อยละ
น.ศ.รวม 

ร้อยละ 
น.ศ.เข้า

ใหม ่

ร้อยละ 
น.ศ.รวม 

 

ร้อยละ  
น.ศ.เข้า

ใหม ่

1. การบริหารธุรกิจ 23.58 23.86 1. ธุรกิจการค้าและการบริหาร
จัดการ 

28.33 30.74 

2. การศึกษา 9.54 8.02 2. การฝึกหัดครูและศึกษาศาสตร์ 10.75 8.52 

3. สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 8.07 8.15 3. สังคมและพฤติกรรมศาสตร์ 8.49 7.45 
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 กลุ่มสาขา ISCED 2013  
ระดับภาพแคบ  

ปีการศึกษา 2561 

กลุ่มสาขา ISCED 1997 ระดับภาพ
แคบ 

ปีการศึกษา 2558 

ร้อยละ
น.ศ.รวม 

ร้อยละ 
น.ศ.เข้า

ใหม ่

ร้อยละ 
น.ศ.รวม 

 

ร้อยละ  
น.ศ.เข้า

ใหม ่

4. วิศวกรรม และกลุ่มวิชาวิศวกรรม/
การอาชีวะวิศวกรรม 

7.99 8.49 4. วิศวกรรมและธุรกิจการค้า 
    ท่ีเกี่ยวกับวิศวกรรม 

6.97 7.69 

5. สุขภาพ 7.20 6.60 5. มนุษยศาสตร์ 6.15 6.57 

6. ภาษา 6.09 6.68 6. สุขภาพ 5.41 4.76 

7. ศิลปะ 5.53 5.17 7. นิติศาสตร์ 5.39 4.95 

8. นิติศาสตร์ 5.06 6.10 8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.73 3.60 

9. เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4.84 4.84 9  การบริการแก่บุคคล 3.66 4.10 

10. การบริการด้านบุคคล 3.49 3.43 10. วารสารศาสตร์และสารสนเทศ 3.35 3.17 

 
อภิปรายผล  ถึงจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งกลุ่มสาขาย่อยๆ ของ ISCED 1997 ใหม่  

แต่ในบางกลุ่มสาขาก็ยังคงเดิม ซึ่งผลการศึกษาการผลิตก าลังคน ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาขาระดับภาพ
แคบพบว่า สาขาวิชาที่มีก าลังการผลิตมากที่สุด 4 อันดับแรกยังคงเป็นกลุ่มสาขาเดียวกันกับปีการศึกษา 2558  
ส่วนอีก 6 กลุ่มสาขาที่เหลือถึงแม้จะมีการสลับต าแหน่งกัน แต่ก็เป็นกลุ่มสาขาที่ใกล้เคียงกัน   

สว่นการรับนักศึกษาเข้าใหม่ สัดส่วนรับนักศึกษาเข้าใหม่ 10 กลุ่มสาขา พบว่า สถาบันได้มี
ความพยายามลดจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในกลุ่มสาขาด้านการศึกษามาต้ังแต่ปี 2558  ขณะเดียวกันมีการเพิ่ม
จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่กลุ่มสาขาด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มสาขาที่สอดคล้อง
รองรับความต้องการแรงงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC  

 
5.1.3 การประมาณการจ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ระหว่างปี 2561 – 2564  

การประมาณการจ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา เป็นการประมาณการใน 6 ระดับ
การศึกษา  โดยจ านวนปีที่ประมาณการล่วงหน้าข้ึนอยู่กับระยะเวลาเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ 
แต่ละระดับการศึกษา ดังนี้ ระดับ ปวช. ประมาณการล่วงหน้าได้ 3 ปีการศึกษา  ระดับ ปวส. ประมาณการ
ล่วงหน้าได้ 2 ปีการศึกษา  ระดับอนุปริญญาประมาณการล่วงหน้าได้ 3 ปีการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
ประมาณการล่วงหน้าได้ 4 ปีการศึกษา  ระดับปริญาโทและปริญญาเอก ประมาณการล่วงหน้าได้ 2 ปีการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จเร็จการศึกษาระหว่างปี 2561 – 2564 ดังตาราง 5-6 
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ตาราง 5-6 จ านวนนักศึกษาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564 

ระดับการศึกษา 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

เฉลี่ย 2561 2562 2563 2564 
ปวช. 344 291 299 422 - 
ปวส. 1,972 1,958 1,986 - - 
อนุปริญญา 3,046 3,032 2,639 3,466 - 
ปริญญาตรี 247,999 298,956 251,188 221,545 220,309 
ปริญญาโท 12,020 13,803 10,237 - - 
ปริญญาเอก 417 451 384 - - 

 
5.1.3.1 ระดับ ปวช.  

นักศึกษาระดับ ปวช.คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561 - 2563 มี
จ านวนเฉลี่ย 344 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 

1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 291 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
มี 6 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ ช่างยนต์ 104 คน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 67 คน  บัญชี 61 คน ไฟฟ้าก าลัง 35 คน อิเล็กทรอนิกส์ และช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาละ 12 คน 

2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 299 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
มี 6 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ  ช่างยนต์ 106 คน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 71 คน ไฟฟ้าก าลัง 55 คน บัญชี 47 คน อิเล็กทรอนิกส์ 11 คน   

3) ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 422 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
มี 6 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ ช่างยนต์ 181 คน คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ 99 คน  ไฟฟ้าก าลัง 76 คน บัญชี 57 คน อิเล็กทรอนิกส์ 21 คน 

5.1.3.2 ระดับ ปวส.  
นักศึกษาระดับ ปวส.คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561 - 2562 มี

จ านวนเฉลี่ย 1,972 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 1,958 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษามี 30 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การตลาด 486 คน 
การบัญชี 237 คน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 201 คน  ช่างยนต์ 142 คน และการจัดการ 125 คน 

2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 1,986 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี  31 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การตลาด 433 คน 
การบัญชี 291 คน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 187 คน  ช่างยนต์ 146 คน และการจัดการ 141 คน 

5.1.3.3 ระดับอนุปริญญา 
นักศึกษาระดับ อนุปริญญาคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561- 2563 

มีจ านวนเฉลี่ย 3,046 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
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1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 3,032 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี  14 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การศึกษาปฐมวัย 
1,064 คน  การปกครองท้องถ่ิน 801 คน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 381 คน  การจัดการทั่วไป  254 คน และการ
พัฒนาชุมชน 104 คน 

2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 2639 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี 14 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การศึกษาปฐมวัย 862
คน  การปกครองท้องถ่ิน 684 คน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 375 คน  การจัดการทั่วไป  260 คน และการพัฒนา
ชุมชน 75 คน 

3) ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 3,466 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี 13  สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การปกครองท้องถ่ิน
1,023 คน  การศึกษาปฐมวัย 948 คน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 487 คน  การจัดการทั่วไป 474 คน และการบัญชี 
149 คน 

5.1.3.4 ระดับปริญญาตรี 
นักศึกษาระดับ ปริญญาตรีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561- 2564 มี

จ านวนเฉลี่ย 247,999 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 298,956 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษามี  1,305 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การบัญชี 13,548 คน 
นิติศาสตร์ 11,142 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 10,627 คน รัฐศาสตร์ 10,316 คน และการจัดการ 10,079 คน 

2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 251,188 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี  1,304 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การบัญชี 13,212 
คน นิติศาสตร์ 11,382 คน รัฐศาสตร์ 9,346 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 8,753 คน และการจัดการ 8,744 คน 

3) ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 221,545 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี  1,278 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ การบัญชี 13,475 คน 
นิติศาสตร์ 11,346 คน  รัฐศาสตร์ 8,893 คน การจัดการ 8,491 คน และรัฐประศาสนศาสตร์ 6,934 คน 

4) ปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 220,309 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี  1,272 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ นิติศาสตร์ 14,225 คน 
การบัญชี 12,425 คน รัฐศาสตร์ 9,487 คน การจัดการ 8,743 คน และภาษาอังกฤษ 5,814 คน 

5.1.3.5 ระดับปริญญาโท 
นักศึกษาระดับ ปริญญาโท คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561- 2562 

มีจ านวนเฉลี่ย 12,020 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 13,803 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ

การศึกษามี 865 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ บริหารธุรกิจ 2,656 คน 
รัฐประศาสนศาสตร์ 659 คน การบริหารการศึกษา 592  คน นิติศาสตร์ 415  คน และรัฐศาสตร์ 356 คน 
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2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 10,237 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษามี 776 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ บริหารธุรกิจ 1,697 คน 
การบริหารการศึกษา 684 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 468 คน นิติศาสตร์ 341 คน และหลักสูตรและการสอน 
315 คน 

5.1.3.6 ระดับปริญญาเอก 
นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา ในช่วงปีการศึกษา 2561- 2562

มีจ านวนเฉลี่ย 417 คน จ าแนกแต่ละปีการศึกษาได้ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2561  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 451 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา

มี 181 สาขาวิชา สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรกคือ พระพุทธศาสนา 26 คน 
บริหารธุรกิจ 22 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 20 คน การบริหารการศึกษา 17 คน และ เภสัชวิทยา 11 คน 

2) ปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 384 คน สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา
มี  150 สาขาวิชา  สาขาวิชาที่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 ล าดับแรก คือ รัฐประศาสนศาสตร์ 36 คน 
พระพุทธศาสนา 26 คน บริหารธุรกิจ 19 คน การบริหารการศึกษา 13 คน  และเภสัชวิทยา เคมี และการ
จัดการ สาขาวิชาละ 12 คน 

 อภิปรายผล  โดยที่การประมาณการนักศึกษาคาดว่าส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. 
และอนุปริญญา ซึ่งไม่ได้เป็นระดับการศึกษาหลักในการผลิตก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น ถึงแม้
ประมาณการจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาได้  แต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อการป้อนก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
มากนัก  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี   เป็นระดับการศึกษาหลักในการผลิตก าลังคนป้อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน จ านวนการประมาณการจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจึงมีความส าคัญและมีผลกระทบสูง   
ส่วนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก การประมาณการจ านวนนักศึกษามีปริมาณค่อนข้างต่ า เนื่องจากผู้ที่
เรียนส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานท าอยู่แล้ว  จึงมีนักศึกษาคงค้างในปีที่ 3 – 5 ค่อนข้างสูง 

จากประมาณการส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2564 ในสาขาวิชาที่มีจ านวน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษามาก 5 อันดับแรก เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการในช่วงปี 2558 – 2561 พบว่า  
มีแนวโน้มการผลิตก าลังคนในสาขาวิชาเดียวกันมาโดยตลอด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ในแต่ละปีการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษายังไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายแผนผลิตก าลังคนในแต่ละระดับการศึกษา และส่วนใหญ่ยังผลิต
ก าลังคนในกลุ่มสาขาด้านการบริหารธุรกิจและกฎหมาย ซึ่งมีสัดส่วนที่สูงเกือบครึ่งหนึ่งของก าลังการผลิต
ทั้งหมด (ร้อยละ 41.22) ในขณะที่ 7 สายงานอาชีพที่เป็นที่ต้องการในอนาคตของตลาดงาน และเป็นที่ต้องการ
แห่งโลกอนาคต ได้แก่ สายงานด้านวิศวกรรม  สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สายงานบัญชีและการเงิน  
สายงานด้านการแพทย์  สายงานด้านธุรกิจอิสระ  สายงานอาชีพด้านออกแบบ และสายงานอาชีพทางเลือก  
สถาบันอุดมศึกษามีก าลังการผลิตในสาขาวิชาที่รองรับตลาดแรงงานเหล่านี้ เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น  
ดังนั้น หน่วยนโยบายจะต้องมีมาตรการและแรงจูงใจในการส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาผลิต
บัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้
ผลผลิต โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  

5-12 

 

5.2 รายงานสารสนเทศการผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาท่ีสอดคล้องรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพ้ืนท่ี (EEC) 

สถาบันอุดมศึกษาได้จัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช้ันปี ทุกระดับการศึกษา ใน ปี
การศึกษา 2561 คิดเป็นจ านวนนักศึกษารวม 1,776,406 คน และเป็นจ านวนสาขาวิชา รวม 2,108 สาขาวิชา (รวม
สถาบันอุดมศึกษานอกสังกัดกระทรวง) 

ในการศึกษาจ านวนนักศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ว่ามีสาขาวิชาใดสอดคล้องรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมายในพื้นที่ EEC ด าเนินการโดยประเมินสาขาวิชา 1,999 สาขาวิชา (เฉพาะสถาบันอุดมศึกษา 156 แห่ง
ในสังกัดกระทรวง) ที่แบ่งกลุ่มสาขาตามเกณฑ์ ISCED 2013 ในระดับรายละเอียด 100 กลุ่ม (จากเกณฑ์
ก าหนด 148 กลุ่ม) ว่ามีสาขาวิชาใดใน 100 กลุ่มสาขาสอดคล้องรองรับ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมายในพื้นที่ 
EEC    

เนื่องจากการค านวณก าลังการผลิต โดยเช่ือมโยงกลุ่ม ISCED 2013 ระดับรายละเอียดแต่ละกลุ่ม
พบว่ามีบางกลุ่มสาขาในระดับรายละเอียดมีความสอดคล้องรองรับมากกว่า 1 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีกลุ่ม
สาขาที่มีความสอดคล้องมากที่สุด ถึง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้รายงานข้อมูลก าลังการผลิตภาพรวม 
มีจ านวนสูง ดังนั้น จึงได้เฉลี่ยจ านวนนักศึกษาในกลุ่มที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า 1 กลุ่ม เพื่อให้
จ านวนก าลังการผลิตมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับจ านวนก าลังการผลิตจริงมากที่สุด โดยผลการศึกษามีดังนี้  

 
5.2.1 ก าลังการผลิตในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC   
 ก าลังการผลิตจ านวนนักศึกษารวมและนักศึกษาเข้าใหม่  ปีการศึกษา 2561 ในสาขาวิชา 

ที่สอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ทั้ง 6 ระดับการศึกษา ดังแสดงในตาราง 5-7 
 

ตาราง 5-7 จ านวนก าลังการผลิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในกลุ่มสาขาวิชาที่สอดคล้องรองรับกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC  

กลุ่มอตุสาหกรรม 
รวม ระดับการศกึษา 

จ านวน ร้อยละ ปวช. ปวส. อน ุ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

รวม นศ.รวม 609,084 34.28 1,768 5,686 2,227 565,019 25,462 8,922 

รวม นศ.เข้าใหม ่ 146,868 33.27 845 2,563 874 134,911 6,459 1,295 

1. ยานยนต์แห่งอนาคต           
- น.ศ.รวม 87,962  4.95  580 1,843  80,556 3,615 1,368 
- น.ศ.เข้าใหม่ 22,669  5.13  274 791  20,585 841 178 

2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ          
- น.ศ.รวม 60,462 3.40 290 501  55,645 2,841 1,185 
- น.ศ.เข้าใหม่ 14,955  3.39  142 249  13,825 592 147 

3. เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ          
- น.ศ.รวม 18,922 1.07  71  17,523 946 382 
- น.ศ.เข้าใหม่ 4,112  0.93   40  3,783 220 69 
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กลุ่มอตุสาหกรรม 
รวม ระดับการศกึษา 

จ านวน ร้อยละ ปวช. ปวส. อน ุ ป.ตรี ป.โท ป.เอก 
4. แปรรูปอาหาร          

- น.ศ.รวม 50,112 2.82  199 141 44,763 3,590 1,419 
- น.ศ.เข้าใหม่ 11,479  2.60   85 46 10,246 938 164 

5. ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ         
- น.ศ.รวม 158,219 8.91  1,625 318 151,580 3,988 708 
- น.ศ.เข้าใหม่ 37,528  8.50   669 78 35,565 1,168 126 

6. หุ่นยนต์         
- น.ศ.รวม 30,871 1.74 41 157  29,058 1,277 338 
- น.ศ.เข้าใหม่ 7,373  1.67  21 77  6,933 300 43 

7. การบินโลจิสติกส์         
- น.ศ.รวม 17,454 0.98 544 500  16,199 199 12 
- น.ศ.เข้าใหม่ 4,755  1.08  264 211  4,239 37 4 

8. การแพทย์ครบวงจร         
- น.ศ.รวม 99,100 5.58  149 106 90,513 5,484 2,848 
- น.ศ.เข้าใหม่ 22,595  5.12   149 34 20,548 1,417 447 

9. เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ         
- น.ศ.รวม 32 0.002    32   
- น.ศ.เข้าใหม่ 32  0.01     32   

10. ดิจิทัล         
- น.ศ.รวม 85,950 4.84 313 641 1,662 79,150 3,522 662 
- น.ศ.เข้าใหม่ 21,370  4.84  144 292 716 19,155 946 117 

 
อภิปรายผล   ผลการประเมินการผลิตและพัฒนาก าลังคนในปีการศึกษา 2561 พบว่า 

มีก าลังการผลิตนักศึกษารวม 609,084  คน คิดเป็นร้อยละ 34.28 จากจ านวนนักศึกษารวมที่อยู่ระหว่าง 
การผลิตทั้งหมด  ซึ่งน่าจะเป็นปริมาณรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  โดยเฉพาะความต้องการ
ก าลังคนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ได้ในระดับหนึ่ง  แต่หากพิจารณารายกลุ่มอุตสาหกรรม 
พบว่า บางสาขามีการผลิตเกินความต้องการ ในขณะที่บางสาขายังขาดแคลนอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น หน่วย
นโยบายจะต้องมีมาตรการ และแรงจูงใจในการส่งเสริมและผลักดันให้สถาบั นอุดมศึกษาผลิตบัณฑิตให้
สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องมีความร่วมมือกับหน่วยงานผู้ใช้ผลผลิต 
โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

 
5.2.2 เปรียบเทียบก าลังการผลิตในสาขาวิชาท่ีสอดคล้องรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนท่ี EEC   

ในการเปรียบเทียบก าลังการผลิต (Supply) กับความต้องการก าลังคน (Demand) ได้ใช้ข้อมูล
การประมาณการนักศึกษาคาดว่าส าเรจ็การศึกษาที่จะป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเฉลีย่แต่ละป ีระหว่างปีการศึกษา 
2561 – 2564 กับข้อมูลประมาณการความต้องการก าลังแรงงานทักษะในแต่ละระดับการศึกษา ของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2566 ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาของโครงการการ
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พัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC HDC (Eastern Economic Corridor Human 
Development Center) ณ 15 มีนาคม 2562  ดังตาราง 5-8 

 
ตาราง 5-8 เปรียบเทียบประมาณการก าลังการผลิตที่ป้อนสู่ตลาดแรงงาน ระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2564 

กับความต้องการแรงงานทักษะ ในพื้นที่ EEC 

กลุ่มอตุสาหกรรม 

ระดับอาชีวศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท-เอก 
ผู้ส าเร็จ กศ.
เฉลี่ยต่อปี 

(2561- 2563)  

ความต้องการ
ก าลังคน 

(2562 – 2566) 

ผู้ส าเร็จ กศ.
เฉลี่ยตอ่ปี 

(2561 – 2564) 

ความตอ้งการ
ก าลังคน 

(2562 – 2566) 

ผู้ส าเร็จ กศ.
เฉลี่ยต่อปี 

(2561 – 2562) 

ความต้องการ
ก าลังคน 

(2562 – 2566) 

รวมจ านวนทั้งสิน้ 2,118 226,945 88,633 199,662 2,864 8,185 

ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี ท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  

492 15,179   24,461  1,741        478 - 

การบิน และโลจิสติกส์  275 67,653 2,592  73,093          21  - 

ดิจิทัล  307 49,156    10,683  67,066        340  - 

การแพทย์ครบวงจร  -  5,080 13,280  5,302        604  1,030 
ยานยนต์แห่งอนาคต  683 44,492   12,411  9,155       406 91 
หุ่นยนต์  57 21,885     6,576  14,277       143  1,364 
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ  229 23,500    8,541  29,028     314  5,700 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  24 N/A        2,712  N/A   120  N/A   
แปรรูปอาหาร  51 N/A        7,359  N/A         438  N/A   

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  0 N/A         18  N/A  - N/A   

 
อภิปราย  โดยที่ ข้อมูลความต้องการก าลังคน เป็นข้อมูลคาดการณ์ ในภาพรวมของ 7

อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงมิอาจสรุปได้ว่า การผลิต
ก าลังคนอุดมศึกษา ที่ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานแต่ละปีมีปริมาณสูงกว่าความต้องการแรงงานของประเทศ  
แต่อย่างไรก็ตามพบว่า ใน 4 กลุ่มอุตสาหกรรมยังขาดก าลังแรงงานอยู่มาก ได้แก่  

  ระดับปริญญาตรี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่จะป้อนสูต่ลาดแรงงานแต่ละป ีในกลุ่ม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส ์เฉลี่ย 2,592 คน/ป ี คิดเป็นร้อยละ 3.55 ของจ านวนความต้องการก าลังคน 
กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เฉลี่ย 10,683  คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 15.95 ของจ านวนความต้องการก าลังคน  
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เฉลี่ย 8,541 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ  29.43 ของความต้องการ
ก าลังคน  และกลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เฉลี่ย 6,576 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 46.09 ของจ านวนความต้องการ
ก าลังคน นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แม้จะไม่มีข้อมูลความต้องการก าลังคน
แต่ก็พบว่ามีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาน้อยมาก คือ เฉลี่ย 18 คน/ปี 

  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มี จ านวนผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ จะป้อนสู่
ตลาดแรงงานแต่ละปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร เฉลี่ย 604 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 58.64 ของ
จ านวนความต้องการก าลังคน กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เฉลี่ย 143 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 10.49  ของจ านวน
ความต้องการก าลังคน กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เฉลี่ย 314 คน/ป ี คิดเป็นร้อยละ 5.51 ของ



การศึกษาขีดความสามารถผลิตและพัฒนาก าลังคนอุดมศึกษากับความต้องการก าลังคนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ 
สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยวิเคราะห์กลุ่มสาขาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013  

5-15 

 

จ านวนความต้องการก าลังคน นอกจากนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ แม้จะไม่มีข้อมูล
ความต้องการก าลังคนแต่ก็พบว่าไม่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้เลย 

  ส าหรับระดับอาชีวศึกษา (ปวช.และ ปวส.) เนื่องจากไม่ได้เป็นระดับการศึกษาหลัก
ในการผลิตก าลังคนของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น ประมาณการจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจึงไม่มี
ผลกระทบต่อการป้อนก าลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานมากนัก   

ดังนั้น หน่วยนโยบายจะต้องก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษา โดยสร้างการมีส่วนร่วมกบัผูใ้ช้ผลผลติ (Demand side) เพื่อจัดท าแผนการผลติและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งผลิตก าลังคนคุณภาพสูง (Brain 
Power)  ที่รองรับการท างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลและสารสนเทศทางการจัดการศึกษาที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งการวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคน
อุดมศึกษา ดังนั้น ภายใต้ภารกิจด้านการอุดมศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ผู้เสนอผลงานมีข้อเสนอแนะต่อส านักงานปลัดกระทรวง และสถาบันอุดมศึกษา ในการน า
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านการวางแผนการผลิตก าลังคนอุดมศึกษา 
1) การประเมินแผนการผลิตก าลงัคน  รวมทั้งทบทวนเป้าหมายแผนการผลิตก าลังคนให้สอดคล้อง

กับศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาและความต้องการในการพัฒนาประเทศ 
2) การก าหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาก าลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศในด้านต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ใช้ผลผลิต (Demand side) เพื่อจัดท าเป็นแผนการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะการเร่งผลิตก าลังคนคุณภาพสูง 
(Brain Power)  ที่รองรับการท างานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย นอกจากนั้น ยังเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ใน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง (Dynamic) การพลิกผลันของเทคโนโลยี   
(Disruptive Technology)  ความต้องการและการเคลื่อนย้ายของตลาดแรงงาน   

3) เป็นข้อมูลประกอบการจัดสรรเงินอุดหนุนสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ  Demand Side 
Financing เพื่อเป็นกลไกในการก ากับคุณภาพและปริมาณการผลิตตามความเช่ียวชาญของกลุ่มสถาบัน ในการ
ปรับบทบาทและพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบใหม่ให้มีความเป็นเลิศ ได้มาตรฐานสากลตามศักยภาพ
ของสถาบันแต่ละกลุ่ม 

4) การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา   
3.1) การพิจารณาปรับสมดุลเปา้หมายสดัสว่นจ านวนนักศึกษา โดยการเพิ่มเป้าหมายกลุ่มสาขา

ด้านวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ) และการลดเป้าหมายกลุ่มสาขาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เหมาะสมกับศักยภาพก าลังการผลิต 
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3.2) การพิจารณาปรับบทบาทของอุดมศึกษาในการส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตทุกช่วง วัย  
โดยเพิ่มเป้าหมายจ านวนผู้เรียนในหลักสูตรการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงเพิ่มในเป้าหมายแผนพัฒนาอุดมศึกษา 

3.3) การก าหนดเป้าหมายจ านวนนักศึกษาที่ลงลึกในรายละเอียดระดับกลุ่มสาขา และ
สาขาวิชา เพื่อบ่งช้ีทิศทางความต้องการก าลังคนในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และรองรับสาขาวิชาที่เป็นความ
ต้องการในอนาคต  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการศึกษา  

1) ในเชิงบริหารงานวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาควรร่วมกันทบทวนเนื้อหาหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ๆ 
ให้มีสหวิทยาการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ที่เพียงพอในการพัฒนานักศึกษารองรับความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ และสถาบันอุดมศึกษาสามารถรวมกลุ่มจัดการศึกษาในสาขาที่แต่ละแห่งมีความเช่ียวชาญ 
ภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ และการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) จะมี
ความส าคัญในอนาคต 

2) ในเชิงบริหารจัดการศึกษา รัฐควรก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นและ
เอื้อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ให้ความส าคัญกับการศึกษาแก่ 
ผู้อยู่ในวัยท างาน ให้มีสมรรถนะรองรับอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบสนอง
ความต้องการตลาดแรงงานของประเทศในสภาวะปัจจุบันและรองรับความต้องการในอนาคต และภายใต้
ข้อเสนอแนะนี้ หลักสูตรการศึกษากลุม่วุฒิอืน่ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรที่เป็นความต้องการเฉพาะจะมี
ความส าคัญในอนาคต 

3) ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท าข้อเสนอแนะในการจัดตั้ง ยุบ เลิก ควบรวม การขยาย
หน่วยงานตามสาขาเช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษา 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาสารสนเทศอุดมศึกษา 

1) การพัฒนาการรายงานสารสนเทศอุดมศึกษาประจ าปีการศึกษา  ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรพัฒนารายงานรูปแบบของงานวิจัยสถาบันเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา เพื่อให้มีข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวัด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอได้ครอบคลุมรอบ ด้าน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมิติและมุมมองยิ่ง ข้ึน  ซึ่งภายใต้ ข้อเสนอแนะนี้ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรพัฒนารายงานสารสนเทศด้านบุคลากร
อุดมศึกษา ซึ่งจะท าให้ทราบถึงขีดความสามารถของแต่ละสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตและพัฒนาก าลังคนใน
สาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ   

2) การพัฒนาคุณภาพข้อมูล เนื่องจากระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาของส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันอุดมศึกษาที่
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จัดส่งประจ าทกุภาคการศึกษา และโดยที่แต่ละแห่งมีระบบการจัดเกบ็ทีเ่ป็นเอกภาพและมีรูปแบบการจัดเก็บที่
หลากหลาย ดังนั้น แม้จะมีการก าหนดมาตรฐานข้อมูลเพื่อให้สถาบันจัดส่งข้อมูลที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน แต่ก็ยังคงพบข้อผิดพลาดของข้อมูลจ านวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการท างานของ
บุคลากร (Human  Error)  ดังนั้น หากมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเช่ือมโยงฐานข้อมูล 
และมี ระบบตรวจสอบ ข้อมูล ในกระบวนการน าเข้าข้อมูล  ระห ว่างส านักงานปลัดกระทรวง กับ
สถาบันอุดมศึกษา  ก็จะช่วยลดภาระการจัดส่งข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งข้อมูลมีความถูกต้อง 
ทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้การน าข้อมูลไปใช้ในการออกรายงานสารสนเทศมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

3) การจัดกลุ่มสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ISCED 2013 เนื่องจากหลักสูตรต่างๆ จะมี
การปรับสาระเนื้อหาตามรอบระยะเวลาการปรับปรุง (ทุกๆ 5 ปี )  ดังนั้น ส านักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทบทวนการลงรหัส
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระหลักสูตรที่มีการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะท าให้การรายงาน
สารสนเทศมีความสอดคล้องกับกลุ่มสาขาอาชีพได้ตรงมากขึ้น 
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