
ผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาภาคตะวันตก 
 

              ผลการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 และข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2555 และประมาณการจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 - 2558 
ของสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 8 จังหวัดภาคตะวันตก ซึ่งได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 
นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี สรุปดังนี้ 
 

1.  สถานศึกษา 
 สถานศึกษาที่ท าการส ารวจมีทั้งหมด จ านวน 87 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 59 แห่ง 
และระดับอุดมศึกษา มีจ านวน 28 แห่ง โดยได้รับข้อมูลกลับคืน จ านวน 77 แห่ง หรือร้อยละ 89.66 ของ
จ านวนสถานศึกษาทั้งหมด ซึ่งระดับอาชีวศึกษาตอบแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 54 แห่ง หรือร้อยละ 
91.53 ของจ านวนสถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้ งหมดในภาคตะวันตก ส่วนสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ตอบแบบส ารวจกลับคืนมา จ านวน 24 แห่ง หรือร้อยละ 85.71 ของจ านวนสถานศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 
 เมื่อพิจารณารายจังหวัด พบว่า จังหวัดนครปฐม มีจ านวนสถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจมาก
ที่สุดจ านวน 15 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 9 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 6 แห่ง) รองลงมาคือ จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 14 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 12 แห่ง อุดมศึกษา 2 แห่ง) จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 13 แห่ง (ระดับ
อาชีวศึกษา 7 แห่ง อุดมศึกษา 6 แห่ง) จังหวัดเพชรบุรี จ านวน 11 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 7 แห่ง 
อุดมศึกษา 4 แห่ง) จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 11 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 8 แห่ง อุดมศึกษา 3 แห่ง) 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 6 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 5 แห่ง อุดมศึกษา 1 แห่ง) จังหวัดสมุทรสาคร 
จ านวน 5 แห่ง (ระดับอาชีวศึกษา 3  แห่ง อุดมศึกษา 2 แห่ง) และจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 3 แห่ง 
(เป็นระดับอาชีวศึกษาท้ังหมด) 
 
ตาราง 1 จ านวนสถานศึกษา  จ าแนกตามรายจังหวัดและระดับการศึกษา 
    

  
จังหวัด 

สถานศึกษาทั้งหมดที่ท าการส ารวจ สถานศึกษาที่ตอบแบบส ารวจ 
รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวม อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

กาญจนบุรี 13 9 4 11 8 3 
นครปฐม 20 12 8 15 9 6 
ประจวบคีรีขันธ์ 6 5 1 6 5 1 
เพชรบุรี 12 7 5 11 7 4 
ราชบุรี 15 12 3 14 12 2 
สมุทรสงคราม 3 3 - 3 3 - 
สมุทรสาคร 5 3 2 5 3 2 
สุพรรณบุรี 13 7 6 13 7 6 

รวม 87 59 28 77 54 23 
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จงัหวดั 

2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 32,848 คน เป็นชาย จ านวน 14,276 คน หญิง 
จ านวน 18,572 คน อยู่ในจังหวัดนครปฐมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.96 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ 
สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 13.70 13.54 11.65 10.05 7.20 6.96 และ 2.95 ตามล าดับ 
 
 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554 จ าแนกตามจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

  2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                   ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 10,651 คน เป็นชาย จ านวน 5,536 คน (ร้อยละ 51.98) หญิง 
จ านวน 5,115 คน (ร้อยละ 48.02) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 42.82
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์/
ดนตรี  อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 41.35 3.78 3.65 3.42 2.55 และ 2.42 
ตามล าดับ   
                   จังหวัดราชบุรีมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช.มากที่สุดร้อยละ 20.72 ของผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เพชรบุรี และ
สมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 18.08 14.09 12.33 12.13 9.75 8.06 และ 4.83 ตามล าดับ 
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ตาราง 2   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีการศึกษา 2554  
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

พาณิชยกรรม 4,561 617 721 684 336 878 242 526 557 
ช่างอุตสาหกรรม 4,404 470 694 585 235 1,052 246 513 609 
เกษตรกรรมและประมง 403 56 - - 172 85 - - 90 
ศิลปกรรม  389 53 118 - 40 103 - - 75 
คหกรรมศาสตร ์ 364 38 140 - 30 77 26 - 53 
นาฏศิลป์/ดนตร ี 272 - 195 - - - - - 77 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว 

258 79 58 23 46 12 - - 40 

รวม 10,651 1,313 1,926 1,292 859 2,207 514 1,039 1,501 
 

     2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
        ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 7,112 คน เป็นชาย จ านวน 3,438 คน (ร้อยละ 48.34) หญิง  
จ านวน 3,674 คน (ร้อยละ 51.66) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 49.47
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ        
การท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 39.45 5.01 3.54 1.83 และ 0.70 ตามล าดับ 
                     จังหวัดราชบุรีมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส.มากที่สุดร้อยละ 21.09 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
นครปฐม และสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 16.23 13.89 12.89 12.30 8.77 8.44 และ 6.38 ตามล าดับ 
 

ตาราง  3  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด ปีการศึกษา 2554 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

พาณิชยกรรม 3,518 463 295 374 444 689 263 553 437 
ช่างอุตสาหกรรรม 2,806 330 256 250 282 708 191 435 354 
เกษตรกรรมและประมง 356 85 - - 91 65 - - 115 
อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการทอ่งเที่ยว  

252 16 9 - 21 5 - - 201 

คหกรรมศาสตร ์ 130 19 40 - 20 26 - - 25 
ศิลปกรรม 50 4 - - 17 7 - - 22 

รวม 7,112 917 600 624 875 1,500 454 988 1,154 
 

 2.3  ระดับอนุปริญญา 
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 308 คน เป็นชาย จ านวน 103 คน (ร้อยละ 33.44) หญิง
จ านวน 205 คน (ร้อยละ 66.56) มีผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะวิทยาการการจัดการ/บริหารธุรกิจ และคณะ 
ศิลปศาสตร์มากท่ีสุด คือร้อยละ 34.42 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 17.21 9.42 และ 4.55 ตามล าดับ 
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ตาราง 4 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา  2554 
 

คณะ รวม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 106 9 97 
ศิลปศาสตร์ 106 106 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 53 - 
ครุศาสตร์ 29 - 29 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 14 - 

รวม 308 182 126 
หมายเหตุ  จังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี ประจวบครีีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม ไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับอนุปริญญา    

 

2.4  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 13,762 คน เป็นชาย จ านวน 4,822 คน (ร้อยละ 35.04) หญิง 
จ านวน 8,940 คน (ร้อยละ 64.96) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
33.93 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์   
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 10.82 10.73 10.03 และ 6.61 ตามล าดับ 
                     จังหวัดนครปฐมมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 57.35 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
และสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ 19.00 7.60 7.30 4.94 3.26 และ 0.55 ตามล าดับ   
 

ตาราง 5 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

วิทยาการจัดการ/บริหารธรุกิจ 4,669 496 2,148 244 1,131 163 - 487 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 1,489 196 575 - 478 240 - - 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 1,477 158 954 - 188 124 - 53 
วิศวกรรมศาสตร์  1,381 - 1,177 71 - - - 133 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 909 - 402 - 507 - - - 
อื่น ๆ 3,843 155 2,636 133 311 153 76 373 

รวม 13,762 1,005 7,892 448 2,615 680 76 1,046 
หมายเหตุ    จังหวัดสมุทรสงคราม  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

                2.5  ระดับปริญญาโท 
                      ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 938 คน เป็นชาย จ านวน 337 คน (ร้อยละ 35.93) หญิง 
จ านวน 601 คน (ร้อยละ 64.07) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 
21.32 รองลงมา คือ คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และศิลปศาสตร์    
คิดเป็นร้อยละ 14.93 14.29 11.83 และ 10.98 ตามล าดับ 
        จังหวัดนครปฐมมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.22  
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 15.35  
7.14 และ 6.29 ตามล าดับ 
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ตาราง  6 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด  ปีการศึกษา 2554 
 
 

คณะ  รวม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 200 5 141 43 11 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 140 - 80 38 22 
ครุศาสตร์ 134 62 - 25 26 
วิศวกรรมศาสตร์ 111 - 111 - - 
ศิลปศาสตร์ 103 - 82 21 - 
อ่ืน ๆ 250 - 254 17 - 

รวม 938 67 668 144 59 
หมายเหตุ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรณบุรี  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท    
 

  2.6  ระดับปริญญาเอก   
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 77 คน เป็นชาย จ านวน 40 คน (ร้อยละ 51.95) หญิง 
จ านวน 37 คน (ร้อยละ 48.05) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 42.86 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ดุริยางคศาสตร์          
ศิลปศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 16.88 15.58 11.69 และ 6.49 ตามล าดับ 
 โดยจังหวัดนครปฐมมีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 89.61 
และจังหวัดเพชรบุรี คิดเป็นร้อยละ 10.39     

 

ตาราง 7 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด  ปีการศึกษา 2554 
 

คณะ  รวม นครปฐม เพชรบุรี 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 33 28 5 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 10 3 
ดุริยางคศาสตร์ 12 12 - 
ศิลปศาสตร์ 9 9 - 
เทคนิคการแพทย์ 5 5 - 
อ่ืน ๆ 5 5 - 

รวม 77 69 8 
หมายเหตุ   จังหวัดกาญจนบรุี  ประจวบครีีขันธ์  ราชบุรี สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม และสุพรรณบรุ ี
  ไม่มผีู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาเอก  
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3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี  ปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 160,511 คน เป็นผู้ก าลังศึกษาในจังหวัด
นครปฐมมากที่สุดร้อยละ 40.07 รองลงมาคือ จังหวัด เพชรบุรี  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์  สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม คิดเป็นร้อยละ 15.17 12.36 9.63 9.53 6.11 5.11 และ 
2.03 ตามล าดับ โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวช. มีจ านวนรวม 47,376 คน (ปีที ่1 จ านวน 19,254 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 14,759 คน และปีที่ 3 จ านวน 13,363 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษา  
มากที่สุดร้อยละ 46.47 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ 
ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว นาฏศิลป์/ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 39.77 3.25 3.17 
3.16 2.13 และ 2.05 ตามล าดับ    
     จังหวัดราชบุรีมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปวช. มากที่สุดร้อยละ 21.69 รองลงมาคือ 
จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เพชรบุรี และสมุทรสงคราม คิดเป็น
ร้อยละ 17.28 15.03 11.65 10.94 10.39 8.13 และ 4.90 ตามล าดับ 
 

ตาราง  8  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด  ปีการศึกษา  2555 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
 

ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 22,016 2,503 3,341 2,664 1,288 5,125 1,362 2,732 3,279 
พาณิชยกรรม 18,840 2,258 3,053 2,386 1,328 4,221 815 2,189 2,312 
เกษตรกรรมและประมง 1,538 182 - - 559 225 - - 572 
คหกรรมศาสตร ์ 1,504 167 489 - 236 229 145 - 238 
ศิลปกรรม 1,498 203 338 - 182 409 - - 366 
อุตสาหกรรมการโรงแรม 
และการทอ่งเที่ยว 

1,009 205 207 133 259 65 - - 140 

นาฏศิลป์/ดนตร ี 971 - 757 - - - - - 214 
รวม 47,376 5,518 8,185 5,183 3,852 10,,274 2,322 4921 7,121 

 

                3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                      ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจ านวน 15,726 คน (ปีที่ 1 จ านวน 8,049 คน      
ปีที่ 2 จ านวน 7,677 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 44.66 รองลงมา
คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมร้อยละ 44.59 เกษตรกรรมและประมงร้อยละ 7.59 คหกรรมศาสตร์ร้อยละ 
1.64 ส าหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และศิลปกรรม มีจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 0.76 
      จังหวัดราชบุรี มีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปวส. มากที่สุดร้อยละ 22.00 รองลงมาคือ 
จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม และสมุทรสงคราม คิดเป็น
ร้อยละ 18.07 13.85 12.22 10.54 10.08 7.33 และ 5.91 ตามล าดับ   
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    ตาราง  9  ผู้ก าลังศึกษาระดับ ปวส.  จ าแนกตามประเภทวิชา และรายจังหวัด  ปีการศึกษา  2555 
 

ประเภทวิชา รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบุร ี
สมุทร 

สงคราม 
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

ช่างอุตสาหกรรม 7,024 794 503 851 637 1,701 465 1,059 1,131 
พาณิชยกรรม 7,012 668 537 734 980 1,453 464 1,119 940 
เกษตรกรรมและประมง 1,194 92 - - 247 205 - - 650 
คหกรรมศาสตร ์ 258 43 98 - 25 62 -- - 30 
อุตสาหกรรม 
การโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

119 47 15 - 23 16  - 18 

ศิลปกรรม 119 14 - - 9 23 - - 73 
รวม 15,726 1,658 1,153 1,,585 1,921 3,460 929 2,178 2,842 

                    

 3.3  ระดับอนุปริญญา  
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับอนุปริญญา มีจ านวน 811 คน (ปีที่ 1 จ านวน 362 คน       
ปีที่ 2 จ านวน 449 คน) เป็นผู้ก าลังศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มากที่สุดร้อยละ 38.59 รองลงมาคือ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ     
ครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 23.55 20.35 8.88 และ 8.63  
     จังหวัดสมุทรสาครมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับอนุปริญญามากที่สุดร้อยละ 71.02 และ 
จังหวัดสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 28.98 
 

ตาราง 10 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีการศึกษา 2555 
 

คณะ รวม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี 
ศิลปศาสตร์ 313 313 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 191 191 - 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 165 - 165 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 72 72 - 
ครศุาสตร์ 70 - 70 

รวม 811 576 235 
หมายเหตุ   จังหวัดกาญจนบรุี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบรุี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ไม่มีผู้ก าลังศึกษาในระดบั
อนุปริญญา 
 

 3.4  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาตรีมีจ านวน 91,739 คน (ปีที่ 1 จ านวน 32,644 
คน ปีที่ 2 จ านวน 24,815 คน ปีที่ 3 จ านวน 18,285 คน ปีที่ 4 จ านวน 15,995 คน) คณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 24.13 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แสะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.58 14.13 
9.26 6.69 และ 6.49 ตามล าดับ 
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุดร้อยละ 56.61 รองลงมา 
คือ จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสมุทรสาคร คิดเป็นร้อยละ   
19.07 8.30 6.65 5.49 3.31 และ 0.58 ตามล าดับ   
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ตาราง 11 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด  ปีการศึกษา 2555 
 

คณะ รวม กาญจนบุร ี นครปฐม 
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

เพชรบุร ี ราชบรุ ี
สมุทร 
สาคร 

สุพรรณบุร ี

วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 22,141 2,182 10,217 1,852 5,311 951 - 1,628 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13,373 1,571 5,943 - 4,162 1,697 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 12,966 1,015 8,158 - 2,088 1,538 - 167 
วิศวกรรมศาสตร์  6,139 - 7,614 251 - - - 626 
ครศุาสตร์ 5,953 1,551 1,628 - 850 1,389 - 535 
อื่นๆ  31,167 1,294 18,372 929 5,081 527 535 2,077 

รวม 91,739 7,613 51,932 3,032 17,492 6,102 535 5,033 
หมายเหตุ   จังหวัดสมุทรสงครามไม่มีผู้ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 

3.5  ระดับปริญญาโท 
                  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาโท มีจ านวน 4,198 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,085 คน  
ปีที่ 2 จ านวน 3,113 คน) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 21.49 
รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 16.89 13.36 10.22 และ 9.22 ตามล าดับ      
  จังหวัดนครปฐมมีผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาโทมากท่ีสุดร้อยละ 58.29 รองลงมาคือ 
เพชรบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  คิดเป็นร้อยละ 24.99 15.29 และ 1.43 ตามล าดับ 
 

ตาราง 12 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโททุกชั้นปี  จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด  ปีการศึกษา 2555 
 

คณะ  รวม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี สุพรรณบุรี 
วิทยาการจัดการ/บริหารธรุกิจ  902 127 214 561 - 
ศิลปศาสตร ์ 709 - 508 141 60 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 561 21 458 82 - 
วิศวกรรมศาสตร ์ 429 - 429 - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   387 9 307 71 - 
อื่น ๆ 1,210 485 531 194 - 

รวม 4,198 642 2,447 1,049 60 
หมายเหตุ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ราชบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  ไม่มผีู้ก าลังศึกษาในระดบัปริญญาโท    

 

3.6  ระดับปริญญาเอก 
                ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 661 คน (ปีที่ 1 จ านวน 71 คน    
ปีที่ 2 จ านวน 590 คน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 36.76 
รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ ศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
30.71 9.38 5.75 และ 4.99 ตามล าดับ 
 มีผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอกในจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี   
คิดเป็นร้อยละ 90.62 4.99 และ 4.39 ตามล าดับ 
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ตาราง 13 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ และรายจังหวัด ปีการศึกษา 2555 
 

คณะ  รวม กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  243 - 231 12 
ศิลปศาสตร์ 203 - 203 - 
ศาสนศาสตร์ 62 - 62 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 - 26 12 
ครุศาสตร์ 33 33 - - 
อ่ืนๆ 82 - 77 5 

รวม 661 33 599 29 
หมายเหตุ   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และสุพรรณบุรี ไม่มผีู้ก าลังศึกษา 
  ในระดับปรญิญาเอก 
  
4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 - 2558 
               จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 - 2558 โดยแยกระดับการศึกษาไดดั้งนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555  คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 13,363 คน เพ่ิมขึ้น
จากปกีารศึกษา 2554 ร้อยละ 25.46 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 
45.63 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ 
นาฎศิลป์/ดนตรี อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40.35 3.42 3.05 3.02 2.54 
และ 2.00 ตามล าดับ 
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 14,759 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 10.45 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 38.57 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 44.99 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประมง คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม นาฏศิลป์/ดนตรี  อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว     
คิดเป็นร้อยละ 39.54 4.62 3.44 3.27 2.19 และ 1.96 ตามล าดับ                                             
 4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ  19,254 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 30.46 และเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 80.77 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา       
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 48.19 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม          
ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและประมง และ
นาฏศิลป์/ดนตรี คิดเป็นร้อยละ 39.54 3.16 3.09 2.35 2.07 และ 1.60 ตามล าดับ    
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ตาราง 14   ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม 4,561 5,392 5,835 7,613 
ช่างอุตสาหกรรม 4,404 6,097 6,640 9,279 
เกษตรกรรมและประมง  403 457 682 399 
ศิลปกรรม 389 408 482 608 
คหกรรมศาสตร์ 364 403 507 594 
นาฏศิลป์/ดนตรี 272 339 323 309 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 258 267 290 452 

รวม 10,651 13,363 14,759 19,254 
  

      4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ  7,677 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 7.94 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด      
ร้อยละ 44.68 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 43.94 9.11 1.22 0.68  และ 0.38 
ตามล าดับ  
                     4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 8,049 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 4.85 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 13.18 โดยเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาในประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุดร้อยละ 45.21 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็น  
ร้อยละ 44.65 6.15 2.04 1.12 และ 0.83 ตามล าดับ 
 

ตาราง 15  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

พาณิชยกรรม 3,518 3,373 3,639 
ช่างอุตสาหกรรม 2,806 3,430 3,594 
เกษตรกรรมและประมง 356 699 495 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  252 52 67 
คหกรรมศาสตร์ 130 94 164 
ศิลปกรรม 50 29 90  

รวม 7,112 7,677 8,049 
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 4.3  ระดับอนุปริญญา  
 4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 449 คน เพ่ิมขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 45.78 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 39.20 รองลงมา
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 23.16 21.60 10.02 และ 6.01 ตามล าดับ  
            4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 362 คน ลดลงจาก         
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 19.38 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 17.53 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์มากท่ีสุดร้อยละ 37.85 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาการ จัดการ/
บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.03 18.78 12.43 และ 
6.91 ตามล าดับ 
 

ตาราง 16  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 106 97 68 
ศิลปศาสตร์ 106 176 137 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 104 87 
ครุศาสตร์ 29 45 25 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 27 45 

รวม 308 449  362 
  

 4.4  ระดับปริญญาตรี 
 4.4.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 15,995 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 16.23 โดยคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด      
ร้อยละ 24.09 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 12.07 11.78 11.41 และ 6.13 
ตามล าดับ 
            4.4.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 18,285 คน เพ่ิมขึ้น
จากปกีารศึกษา 2555 ร้อยละ 14.32 และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 32.87 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 24.30 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.01 13.59 
10.78 และ 6.17 ตามล าดับ 
 
 
 
 



 

12 

                     4.4.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 24,815 คน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 35.71 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 80.32 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 25.64 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.04 13.78 
8.99 และ 6.49 ตามล าดับ                                                                             
                     4.4.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 32,644 คน เพ่ิมขึ้นจาก 
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 31.55 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.4 เท่า โดยคณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 22.92 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 16.01 15.62 
7.55 และ 7.15 ตามล าดับ 
 

ตาราง 17  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 4,669 3,853 4,443 6,362 7,483 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,489 1,930 2,485 3,731 5,227 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,477 1,885 2,562 3,419 5,100 
วิศวกรรมศาสตร์  1,381 1,825 1,971 2,231 2,464 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 909 981 1,122 1,449 1,604 
ครุศาสตร์ 400 881 1,129 1,610 2,333 
อ่ืน ๆ 3,437 4,640 4,573 6,013 8,433 

รวม 13,762 15,995 18,285 24,815 32,644 
  

 4.5  ระดับปริญญาโท 
 4.5.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,113 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 3 เท่า คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด       
ร้อยละ 18.76 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คิดเป็นร้อยละ 17.54 15.16 10.18  และ 10.12 ตามล าดับ 
   4.5.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,085 คน ลดลงจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 65.15 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 15.67 โดยคณะวิทยาการ
จัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 29.31 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์  ครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.02 10.32 8.66 และ 8.29 ตามล าดับ 
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ตาราง 18  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์ 200 472 89 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 140 584 318 
ครุศาสตร ์ 134 262 94 
วิศวกรรมศาสตร ์ 111 317 112 
ศิลปศาสตร์ 103 546 163 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 82 315 72 
ศึกษาศาสตร ์ - 75 90 
อื่น ๆ 168 542 147 

รวม 938 3,113 1,085 
  

4.6  ระดับปริญญาเอก 
 4.6.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 590 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 7 เท่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด     
ร้อยละ 35.42 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ ศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และครุศาสตร์         
คิดเป็นร้อยละ 32.37 9.32 6.27 และ 5.08 ตามล าดับ 
                     4.6.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 71 คน ลดลงจาก         
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 87.97 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 7.79 โดยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 47.89 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ 
ศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 16.90 9.86 4.23 และ 
1.41 ตามล าดับ 
 

ตาราง 19  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 33 37 1 
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    13 209 34 
ดุริยางคศาสตร ์ 12 - - 
ศิลปศาสตร์ 9 191 12 
เทคนิคการแพทย์ 5 25 3 
ศาสนศาสตร ์ - 55 7 
วิศวกรรมศาสตร ์ - 30 1 
ครุศาสตร ์ - - 12 
อื่น ๆ 5 43 1 

รวม 77 590 71 
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จังหวัดกาญจนบรุ ี
 

1.  สถานศึกษา 
                    จังหวัดกาญจนบุรีมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 13 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 9 แห่ง และระดับอุดมศึกษา 4 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมา จ านวน 11 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 84.62 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 8 แห่ง อุดมศึกษา จ านวน 3 
แห่ง) 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
                   ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 3,302 คน เป็นชาย จ านวน 1,470 คน 
(ร้อยละ 44.52) หญิง จ านวน 1,832 คน (ร้อยละ 55.48) โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
   2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
                         ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,313 คน เป็นชาย จ านวน 660 คน (ร้อยละ 50.27) หญิง  
จ านวน 653 คน (ร้อยละ 49.73) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.99 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและ
ประมง ศิลปกรรม และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.80 6.02 4.27 4.04 และ 2.89 ตามล าดับ    
                    2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส. ) 
                         ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 917 คน เป็นชาย จ านวน 427 คน (ร้อยละ 46.56) หญิง 
จ านวน 490 คน (ร้อยละ 53.44) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.49 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม       
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 35.99 9.27 2.07 1.74 และ 0.44 ตามล าดับ  
                   2.3  ระดับปริญญาตรี 
                         ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,005 คน เป็นชาย จ านวน 359 คน (ร้อยละ 35.72) หญิง 
จ านวน 646 คน (ร้อยละ 64.28)  คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 
49.35 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุศาสตร์ 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 19.50 15.72 8.86 และ 6.57 ตามล าดับ   
                    2.4  ระดับปริญญาโท 
                         ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 67 คน เป็นชาย จ านวน 24 คน (ร้อยละ 35.82) หญิง 
จ านวน 43 คน (ร้อยละ 64.18) คณะครุศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 92.54 และ          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 7.46   
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แผนภูมิที่  2  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2554 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 
 
    
 

 
 
 

      
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 15,464 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับ ปวช. มีจ านวน 5,518 คน(ปีที่ 1 จ านวน 2,167 คน       
ปีที่ 2 จ านวน 1,820 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,531 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ก าลังศึกษา   
มากที่สุด ร้อยละ 45.36 รองลงมาคือประเภทวิชาพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40.92 3.72 3.68 3.30 และ 3.03 
ตามล าดับ  
 

ตาราง 20 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555       
             จงัหวัดกาญจนบุรี  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,503 924 919 660 
พาณิชยกรรม 2,258 946 676 636 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 205 90 58 57 
ศิลปกรรม 203 66 75 62 
เกษตรกรรมและประมง 182 73 44 65 
คหกรรมศาสตร์ 167 68 48 51 

รวม 5,518 2,167 1,820 1,531 
 
 
 
 

ปวส.
27.77%

ปวช.
39.76%

ปริญญาโท
2.03%ปริญญาตรี

30.44%



 

16 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                   ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปี ในระดับปวส. มีจ านวน 1,658 คน (ปีที่ 1 จ านวน 869 คน และ  
ปีที่ 2 จ านวน 789 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.89 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว           
คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 40.29 5.55 2.83 2.59 และ 0.84 ตามล าดับ 
 

ตาราง 21  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
              จังหวัดกาญจนบุรี  
  

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 794 397 397 
พาณิชยกรรม 668 342 326 
เกษตรกรรมและประมง 92 49 43 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 47 38 9 
คหกรรมศาสตร์  43 30 13 
ศิลปกรรม 14 13 1 

รวม 1,658 869 789 
 

              3.3  ระดับปริญญาตรี 
         ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 7,613 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,044 คน

ปีที่ 2 จ านวน 2,129 คน ปีที่ 3 จ านวน 2,019 คน และปีที่ 4 จ านวน 1,421 คน) คณะวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 28.66 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         
ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 20.64 20.37 13.33   
และ 5.95 ตามล าดับ 

 

ตาราง 22 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี  จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555  
             จังหวัดกาญจนบุรี  
  

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 2,182 535 734 639 274 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,571 289 528 394 360 
ครุศาสตร์ 1,551 521 273 461 296 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,015 279 228 276 232 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 453 148 123 124 58 
อ่ืน ๆ  841 272 243 125 201 

รวม 7,613 2,044 2,129 2,019 1,421 
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 3.4  ระดับปริญญาโท 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีมีจ านวน 642 คน (ปีที่ 1 จ านวน 304 คน ปีที่ 2 จ านวน 338 คน) 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 26.48 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 25.70 23.36 19.78 3.27 และ 
1.40 ตามล าดับ   
 

ตาราง 23  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 
              จงัหวัดกาญจนบุรี   
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
รัฐศาสตร์ 170 64 106 
ศึกษาศาสตร์ 165 90 75 
ครุศาสตร์ 150 68 82 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 127 70 57 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21 7 14 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 5 4 

รวม 642 304 338 
 
4.   ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 – 2558 
                จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 - 2558  โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
                 4.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
       4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,531 คน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 16.60 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
43.11 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม อุตสาหกรรม          
การโรงแรมและการท่องเที่ยว และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 41.54 4.25 4.05 3.72 และ 3.33 
ตามล าดับ 
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,820 คน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 18.88 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 38.61 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 50.49 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ เกษตรกรรมและประมง คิดเป็นร้อยละ 37.14 
4.12 3.19 2.64 และ 2.42 ตามล าดับ                                          
       4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,167 คน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 19.07 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 65.04 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 43.65 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม      
คิดเป็นร้อยละ 42.64 4.15 3.37 3.14 และ 3.05 ตามล าดับ 
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ตาราง 24  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
              จังหวัดกาญจนบุรี  
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม 617 636 676 946 
ช่างอุตสาหกรรม 470 660 919 924 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  79 57 58 90 
เกษตรกรรมและประมง 56 65 44 73 
ศิลปกรรม 53 62 75 66 
คหกรรมศาสตร์ 38 51 48 68 

รวม 1,313 1,531 1,820 2,167 
   

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 789 คน ลดลงจาก   
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 13.96 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
50.32 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม   
การโรงแรมและการท่องเที่ยว และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.32 5.45 1.65 1.14 และ 0.13 ตามล าดับ 
 4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 869 คน เพ่ิมขึ้นจาก           
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 10.14 แต่ลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 5.23 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 45.68 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 
39.36 5.64 4.37 3.45 และ 1.50 ตามล าดับ  
 

ตาราง 25  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พาณิชยกรรม 463 326 342 
ช่างอุตสาหกรรม 330 397 397 
เกษตรกรรมและประมง 85 43 49 
คหกรรมศาสตร์ 19 13 30 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 16 9 38 
ศิลปกรรม 4 1 13 

รวม 917 789 869 
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  4.3  ระดับปริญญาตรี 
                     4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,421 คน เพ่ิมขึ้นจาก           
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 41.39 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด   
ร้อยละ 25.33 รองลงมาคือ คณะครุศาสาตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.83 19.28 16.33 และ 7.11 ตามล าดับ  
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,019 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 42.08 และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา        
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 31.65 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 22.83 19.51 
13.67 และ 6.14 ตามล าดับ 
                     4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,129 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 5.45 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.1 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 34.48 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 24.80 
12.82 10.71 และ 5.78 ตามล าดับ     
                     4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,044 คน ลดลงจาก     
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 3.99 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา        
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 26.17 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 25.49 14.14 
13.65 และ 7.24 ตามล าดับ   
 

ตาราง 26 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 496 274 639 734 535 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 196 360 394 528 289 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 158 232 276 228 279 

ครุศาสตร์ 89 296 461 273 521 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 66 58 124 123 148 
รัฐศาสตร์ - 101 58 94 102 
อ่ืน ๆ  - 100 67 149 170 

รวม 1,005 1,421 2,019 2,129 2,044 
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 4.4 ระดับปริญญาโท 
  4.4.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 338 คน เพ่ิมขึ้นจาก        
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 5 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะรัฐศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 31.36 รองลงมา
คือ คณะครุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 24.26 22.19 16.86 4.14 และ 1.18 ตามล าดับ                 
   4.4.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 304 คน ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 10.06 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 4.5 เท่า เป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 29.61 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ    
ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 23.03 
22.37 21.05 2.30 และ 1.64 ตามล าดับ 
 

ตาราง 27  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
 จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 
 

คณะ  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ครุศาสตร์ 62 82 68 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 14 7 
รัฐศาสตร์ - 106 64 
ศึกษาศาสตร์ - 75 90 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ - 57 70 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 4 5 

รวม 67 338 304 
  

 4.5 ระดับปริญญาเอก 
                      4.5.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 21 คน เพิม่ขึ้นจาก        
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 100 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะครศุาสตร์ทัง้หมด                   

                4.5.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 12 คน ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 42.86 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะครุศาสตร์ทั้งหมด                   

 
 

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



 

21 

จังหวัดนครปฐม 
 

1.  สถานศึกษา 
  จังหวัดนครปฐมมีสถานศึกษาท่ีท าการส ารวจ จ านวน 20 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 
12 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 8 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 15 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 9 แห่ง อุดมศึกษา จ านวน 6 
แห่ง) 
   
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
               ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554  มีจ านวน 11,155 คน เป็นชายจ านวน 4,205 คน      
(ร้อยละ 37.70) หญิง จ านวน 6,950 คน (ร้อยละ 62.30) โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 

      ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,926 คน เป็นชายจ านวน 947 คน (ร้อยละ 49.17) หญิง
จ านวน 979 คน (ร้อยละ 50.83) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 37.44 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม นาฏศิลป์/ดนตรี คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม       
การโรงแรมและการท่องเที่ยว  คิดเป็นร้อยละ 36.03 10.12 7.27 6.13 และ 3.01 ตามล าดับ         
   2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ( ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 600 คน เป็นชาย จ านวน 291คน (ร้อยละ 48.50) หญิง 
จ านวน 309 คน (ร้อยละ 51.50) มีผู้ส าเร็จการศึกษาในประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.17 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว    
คิดเป็นร้อยละ 42.67 6.67 และ 1.50 ตามล าดับ   
               2.3  ระดับปริญญาตรี 
                ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 7,892 คน เป็นชายจ านวน 2,693 คน (ร้อยละ 34.12) หญิง
จ านวน 5,199 คน (ร้อยละ 65.88) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด    
ร้อยละ 27.22 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 14.91 12.09 7.29 และ 6.98 ตามล าดับ  
 2.4  ระดับปริญญาโท  
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 668 คน เป็นชาย จ านวน 238 คน (ร้อยละ 35.63) หญิง 
จ านวน 430 คน (ร้อยละ 64.37) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
21.11 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 16.62 12.28 11.98 และ 11.38 ตามล าดับ   
    2.5  ระดับปริญญาเอก 
 ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 69 คน เป็นชาย จ านวน 36 คน (ร้อยละ 52.17) หญิง 
จ านวน 33 คน (ร้อยละ 47.83) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
40.58 รองลงมาคือ คณะดุริยางคศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ 
คิดเป็นร้อยละ 17.39 14.49 13.04 และ 7.25 ตามล าดับ   
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 แผนภูมิที่ 3  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษา ปี 2554  จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดนครปฐม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 64,316 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
                3.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
                  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 8,185 คน (ปีที่ 1 จ านวน 3,264 คน ปีที่ 2 
จ านวน 2,500 คน และปีที่ 3 จ านวน 2,421 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
40.82 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นาฏศิลป์/ดนตรี  คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม      
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 37.30 9.25 5.97 4.13 และ 2.53 ตามล าดับ  
 

ตาราง 28 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555                                                       
             จังหวัดนครปฐม  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,341 1,388 926 1,027 
พาณิชยกรรม 3,053 1,235 965 853 
นาฏศิลป์/ดนตรี   757 248 259 250 
คหกรรมศาสตร์ 489 157 184 148 
ศิลปกรรม 338 128 113 97 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 207 108 53 46 

รวม 8,185 3,264 2,500 2,421 
 
 
 

ปริญญาเอก
0.62%

ปวส.
5.38%

ปวช.
17.27%

ปริญญาโท
5.99%

ปริญญาตรี
70.75%
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 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                       ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 1,153 คน (ปีที่ 1 จ านวน 555 คน และ   
ปีที่ 2 จ านวน 598 คน) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 46.57 รองลงมาคือ ประเภท
วิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 43.63 
8.50 และ 1.30 ตามล าดับ  
 

ตาราง 29 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555                         
             จังหวัดนครปฐม 
  

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
พาณิชยกรรม 537 244 293 
ช่างอุตสาหกรรม 503 247 256 
คหกรรมศาสตร์  98 58 40 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 15 6 9 

รวม 1,153 555 598 
                      

   3.3  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 51,932 คน (ปีที่ 1 จ านวน 17,894 
คน  ปี ที่  2  จ านวน  14 , 172  คน  ปี ที่  3  จ านวน  10 , 446  คน  ปี ที่  4  จ านวน  9 , 420  คน )                      
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมีผู้ศึกษามากที่สุด ร้อยละ 19.67 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.71 14.66 
11.44 และ 5.11 ตามล าดับ  
 

ตาราง 30  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555      
              จังหวัดนครปฐม 
               

 คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 10,217 3,613 2,853 2,009 1,742 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,158 3,099 2,238 1,616 1,205 
วิศวกรรมศาสตร์ 7,614 2,194 1,993 1,796 1,631 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5,943 2,196 1,732 1,115 900 
อักษรศาสตร์ 2,655 954 667 592 442 
อ่ืน ๆ 17,345 5,838 4,689 3,318 3,500 

รวม 51,932 17,894 14,172 10,446 9,420 
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 3.4  ระดับปริญญาโท 
                  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท มีจ านวนรวม 2,447 คน (ปีที่ 1 จ านวน 470 
คน ปีที่ 2 จ านวน 1,971 คน) คณะศิลปศาสตร์ มีผู้ศึกษามากที่สุดร้อยละ 20.76 รองลงมาคือ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 18.73 17.53 12.55 และ 9.11 ตามล าดับ  
 

ตาราง 31 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555  
             จังหวัดนครปฐม 
 

 คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ศิลปศาสตร์ 508 101 407 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 458 82 376 
วิศวกรรมศาสตร์ 429 112 317 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 307 67 240 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 223 31 192 
อ่ืน ๆ 522 77 445 

รวม 2,447 470 1,977 
                       

 3.5  ระดับปริญญาเอก 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาเอก มีจ านวนรวม 599 คน (ปีที่ 1 จ านวน 59 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 540 คน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ศึกษามากที่สุดร้อยละ 38.56 รองลงมาคือ 
คณะศิลปศาสตร์ ศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 33.89 10.35 5.18 
และ 4.67 ตามล าดับ    
 

ตาราง 32 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555  
             จังหวัดนครปฐม 
 

 คณะวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 231 34 197 
ศิลปศาสตร์ 203 12 191 
ศาสนศาสตร์  62 7 55 
วิศวกรรมศาสตร์ 31 1 30 
เทคนิคการแพทย์ 28 3 25 
อ่ืน ๆ 44 2 42 

รวม 599 59 540 
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4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา   2555 – 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 -  2558 โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,421 คน เพ่ิมขึ้นจาก  
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 10.12 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
42.42 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม นาฎศิลป์/ดนตรี คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม      
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 35.25 10.33 6.11 4.01 และ 1.90 ตามล าดับ 
  4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,500 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 3.26 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 29.80 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 38.60 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม นาฏศิลป์/
ดนตรี  คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 37.04 
10.36 7.36 4.52 และ 2.12 ตามล าดับ                                                   
                       4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,264 คน เพ่ิมขึ้น     
จากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 30.56 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 69.47 เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 42.52 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
นาฏศิลป์/ดนตรี คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 
37.84 7.60 4.81 3.92 และ 3.31 ตามล าดับ    
 

ตาราง 33 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม 721 853 965 1,235 
ช่างอุตสาหกรรม 694 1,027 926 1,388 
นาฏศิลป์/ดนตรี 195 250 259 248 
คหกรรมศาสตร์ 140 148 184 157 
ศิลปกรรม 118 97 113 128 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 58 46 53 108 

รวม 1,926 2,421 2,500 3,264 
  

  4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. )        
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 598 คน ลดลงจาก         
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 0.33 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 49.00 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม คหกรรมศาสตร์  อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  
คิดเป็นร้อยละ 42.81 6.69และ 1.51 ตามล าดับ 
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                       4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 555 คน ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 7.19 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 7.50 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 44.50 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม
ศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 43.96 10.45 และ 1.08 ตามล าดับ 
 

 ตาราง 34 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดนครปฐม 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พาณิชยกรรม  295 293 244 
ช่างอุตสาหกรรม 256 256 247 
คหกรรมศาสตร์ 40 40 58 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9 9 6 

รวม 600 598 555 
  

 4.3  ระดับปริญญาตรี 
                    4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 9,420 คน เพ่ิมขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 19.36 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุด    
ร้อยละ 18.49 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.31 12.79 9.55 และ 6.53 ตามล าดับ 
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 10,446 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 10.89 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 32.36 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 19.23 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.19 
15.47 10.67 และ 6.07 ตามล าดับ                           
 4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 14,172 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 35.67 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 79.57 เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 20.13 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.79 
14.06 12.22 และ 5.24 ตามล าดับ 
                     4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 17,894 คน เพ่ิมขึ้น    
จากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 26.26 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 20.19 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอักษรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.32 12.27 
12.26 และ 5.33 ตามล าดับ 
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ตาราง 35  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดนครปฐม 
 

                                  คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธรุกิจ 2,148 1,742 2,009 2,853 3,613 
วิศวกรรมศาสตร์  1,177 1,631 1,796 1,993 2,194 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 954 1,205 1,616 2,238 3,099 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 575 900 1,115 1,732 2,196 
อักษรศาสตร ์ 551 442 592 667 954 
พยาบาลศาสตร ์ 285 615 634 294 347 
สหเวชศาสตร ์ 19 95 113 743 475 
อื่น ๆ 2,183 2,790 2,571 3,652 5,016 

รวม 7,892 9,420 10,446 14,172 17,894 
  

 4.4  ระดับปริญญาโท 
 4.4.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,977 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 20.59 
รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ศึกษาศาสตร์ และวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ร้อยละ 19.02 16.03 12.14 และ 10.67 ตามล าดับ  
                     4.4.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 470 คน ลดลงจาก          
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 76.23 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 29.64 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 23.83 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ร้อยละ 21.49 17.45 
14.26 และ 6.60 ตามล าดับ 
 

ตาราง 36 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
             จังหวัดนครปฐม 
 

คณะ 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 141 376 82 
วิศวกรรมศาสตร ์ 111 317 112 
ศิลปศาสตร ์ 82 407 101 
วิทยาการจัดการ/บริหารธรุกิจ 80 211 3 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 76 240 67 
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 76 192 31 
อื่น ๆ 102 234 74 

รวม 668 1,977 470 
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 4.5  ระดับปริญญาเอก 
       4.5.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 540 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 8 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด     
ร้อยละ 36.48 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 35.37 ศาสนศาสตร์ ร้อยละ 10.19 วิศวกรรมศาสตร์ 
ร้อยละ 5.56 โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคนิคการแพทย์ มีจ านวนเท่ากันคือ ร้อยละ 
4.63     
                     4.5.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 59 คน ลดลงจาก            
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 89.07 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 14.49 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 57.63 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ ศาสนศาสตร์ 
เทคนิคการแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 20.34 11.86 5.08 ตามล าดับ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนเท่ากันคือร้อยละ 1.69   
 

ตาราง 37 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดนครปฐม 
 

 

คณะ  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28 25 1 
ดุริยางคศาสตร์  12 - - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 197 34 
ศิลปศาสตร์ 9 191 12 
เทคนิคการแพทย์ 5 25 3 
ศาสนศาสตร์ - 55 7 
วิศวกรรมศาสตร์ - 30 1 
อ่ืน ๆ 5 17 1 

รวม 69 540 59 
  
 

------------------------------------------------------- 
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จังหวัดประจวบครีีขันธ ์
 

1.  สถานศึกษา 
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 6 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาท้ังหมด 
  
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 2,364 คน เป็นชาย จ านวน 1,117 คน              
(ร้อยละ 47.25) หญิง จ านวน 1,247 คน (ร้อยละ 52.75) แยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  

2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,292 คน เป็นชายจ านวน 622 คน (ร้อยละ 48.14) หญิง  
จ านวน 670 คน (ร้อยละ 51.86) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 52.94 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ   
45.28 และ 1.78 ตามล าดับ  
               2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 624 คน เป็นชาย จ านวน 291 คน (ร้อยละ 46.63) หญิง  
จ านวน 333 คน (ร้อยละ 53.37) ประเภทวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ   
ช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 59.94 และ 40.06 ตามล าดับ 
               2.3  ระดับปริญญาตรี 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 448 คน เป็นชาย จ านวน 204 คน (ร้อยละ 45.54) หญิง  
จ านวน 244 คน (ร้อยละ 54.46) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
54.46 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 29.69 และ 15.85 
ตามล าดับ  
 

 แผนภูมิที่ 4  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปวส.
26.40%

ปวช.
54.65%

ปริญญาตรี
18.95%
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3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 9,800 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวช. มีจ านวน 5,183 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,990 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,531 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,662 คน) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อย
ละ 51.40 รองลงมาคือ ประเภทช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อย
ละ 46.04 และ 2.57 ตามล าดับ 
 

ตาราง 38  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

พาณิชยกรรม 2,664 1,003 807 854 
ช่างอุตสาหกรรม 2,386 928 680 778 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 133 59 44 30 

รวม 5,183 1,990 1,531 1,662 
 
 

                3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวนรวม 1,585 คน (ปีที่ 1 จ านวน 743 คน ปีที่ 
2 จ านวน 842 คน) ได้แก่ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.69 และช่างอุตสาหกรรม คิดเป็น
ร้อยละ  46.31   
   

ตาราง 39  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
พาณิชยกรรม 851 387 464 
ช่างอุตสาหกรรม 734 356 378 

รวม 1,585 743 842 
 

                3.3  ระดับปริญญาตรี 
                      ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวนรวม 3,032 คน (ปีที่ 1 จ านวน  1,183  
คน ปีที่ 2 จ านวน 902 คน ปีที่ 3 จ านวน 456 คน และปีที่ 4 จ านวน 491 คน) คณะวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 61.08 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.64 และ 8.28 ตามล าดับ  
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ตาราง 40 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี  จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา  2555 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์      
  

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 1,852 745 603 250 254 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 929 367 230 179 153 
วิศวกรรมศาสตร์  251 71 69 27 84 

รวม 3,032 1,183 902 456 491 
 
4.   ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2555 – 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่ าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 - 2558  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,662 คน เพ่ิมขึ้นจาก  
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 28.64 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ    
51.38 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็น     
ร้อยละ 46.81 และ 1.81 ตามล าดับ  
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,531 คน ลดลงจาก       
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 7.88 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 18.50 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 52.71 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 44.42 และ 2.87 ตามล าดับ                                                   
 4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,990 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 29.98 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 54.02 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 50.40 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 46.63 และ 2.96 ตามล าดับ                               

 

ตาราง 41 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม   684 854 807 1,003 
ช่างอุตสาหกรรม  585 778 680 928 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23 30 44 59 

รวม 1,292 1,662 1,531 1,990 
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 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 842 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 34.94 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.11 
และช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 44.89   
                     4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 743 คน ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 11.76 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 19.07 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 52.09 และช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 47.91                                                                                         
 

ตาราง 42 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

พาณิชยกรรม 374 464 387 
ช่างอุตสาหกรรม 250 378 356 

รวม 624 842 743 
  

 4.3  ระดับปริญญาตรี 
                   4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 491 คน เพ่ิมขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 9.60 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 
51.73 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.16 และ 17.11 
ตามล าดับ 
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 456 คน ลดลงจาก         
ปีการศึกษา  2555 ร้อยละ 7.13 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 1.79 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา      
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 54.82 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
วิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 39.25 และ 5.92 ตามล าดับ  
                   4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 902 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 97.81 และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 66.85 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี    
วิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 25.50 และ 7.65 ตามล าดับ 
                     4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,183 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 31.15 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.6 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 62.98 รองลงมาคือ คณะอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 31.02 และ 6.00 ตามล าดับ 
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ตาราง 43 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 

คณะ  
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 244 254 250 603 745 
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 133 153 179 230 367 
วิศวกรรมศาสตร์  71 84 27 69 71 

รวม 448 491 456 902 1,183 
  
 

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

1.  สถานศึกษา 
  จังหวัดเพชรบุรีมีสถานศึกษาท่ีท าการส ารวจ จ านวน 12  แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 
7 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 5 แห่ง ได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
91.67 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 7 แห่ง ระดับอุดมศึกษา จ านวน 4 แห่ง) 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 4,501 คน เป็นชาย จ านวน 1,744 คน     
(ร้อยละ 38.75) หญิง จ านวน 2,757 คน (ร้อยละ 61.25) แยกเป็นระดบัการศึกษาได้ดังนี้    
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 859 คน เป็นชายจ านวน 438 คน (ร้อยละ 50.99) หญิง 
จ านวน 421 คน (ร้อยละ 49.01) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 39.12
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ       
การท่องเที่ยว ศิลปกรรม และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.36 20.02 5.36 4.66 และ 3.49 
ตามล าดับ 
               2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ( ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 875 คน เป็นชายจ านวน 407 คน (ร้อยละ 46.51) หญิง 
จ านวน 468 คน (ร้อยละ 53.49) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 50.74 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ        
การท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 32.23 10.40 2.40 2.29 และ 1.94 
ตามล าดับ  
             2.3  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 2,615 คน เป็นชายจ านวน 843 คน (ร้อยละ 32.24) หญิง 
จ านวน 1,772 คน (ร้อยละ 67.76) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด     
ร้อยละ 43.25 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สัตว
ศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 19.39 18.28 7.46 และ 7.19 
ตามล าดับ  
 2.4  ระดับปริญญาโท 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 144 คน เป็นชาย จ านวน 52 คน (ร้อยละ 36.11)              
หญิง จ านวน 92 คน (ร้อยละ 63.89) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 29.86 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 26.39 17.36 14.58 และ 6.94 ตามล าดับ  
 2.5 ระดับปริญญาเอก 
  ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 8คน เป็นชาย จ านวน 4 คน และหญิง จ านวน 4 คน         
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร้อยละ 62.50 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละ 37.50 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554 จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555  มีจ านวน 24,343  คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวช. มีจ านวน 3,852 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,547 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,339 คน และปีที่ 3 จ านวน 966 คน) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
34.48 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.44 14.51 6.72 6.13 และ 4.72 
ตามล าดับ      
 

ตาราง 44  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
              จังหวัดเพชรบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
พาณิชยกรรม 1,328 585 396 347 
ช่างอุตสาหกรรม 1,288 591 391 306 
เกษตรกรรมและประมง 559 70 337 152 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  259 130 70 59 
คหกรรมศาสตร์ 236 95 90 51 
ศิลปกรรม 182 76 55 51 

รวม 3,852 1,547 1,339 966 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาเอก
0.18%

ปวส.

19.44%

ปวช.
19.08%

ปริญญาโท
3.20%

ปริญญาตรี
58.10%



 

36 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                       ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวส. มีจ านวน 1,921 คน (ปีที่ 1 จ านวน 893 คน และ   
ปีที่ 2 จ านวน 1,028 คน) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 51.02 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.16 12.86 1.30 1.20 และ 0.47 ตามล าดับ  
 

ตาราง 45 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555 
             จังหวัดเพชรบุรี  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
พาณิชยกรรม  980 455 525 
ช่างอุตสาหกรรม 637 325 312 
เกษตรกรรมและประมง 247 84 163 
คหกรรมศาสตร์  25 18 7 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 23 8 15 
ศิลปกรรม 9 3 6 

รวม 1,921 893 1,028 
 

      3.3  ระดับปริญญาตรี 
            ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวนรวม 17,492 คน (ปีที่ 1 จ านวน 
6,764 คน ปีที่ 2 จ านวน 4,343 คน ปีที่ 3 จ านวน 3,483 คน และปีที่ 4 จ านวน 2,902 คน) คณะ
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ก าลังศึกษามากท่ีสุด ร้อยละ 30.36 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23.79 15.16 11.94 และ 8.38 ตามล าดับ  
 

ตาราง 46 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเพชรบุรี 
  

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 5,311 1,762 1,327 1,098 1,124 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4,162 1,885 1,014 764 499 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,651 778 707 634 532 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,088 951 470 421 246 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1,466 480 369 291 326 
อ่ืน ๆ  1,814 908 456 275 175 

รวม 17,492 6,764 4,343 3,483 2,902 
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 3.4  ระดับปริญญาโท 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท  มีจ านวนรวม 1,049 คน (ปีที่ 1 จ านวน 291 
คน  ปีที่ 2 จ านวน 758 คน) มีผู้ก าลังศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุด ร้อยละ 53.48 
รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
คิดเป็นร้อยละ 17.16 13.44 7.82 และ 6.77 ตามล าดับ 
 

ตาราง 47 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโท ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเพชรบุรี 
  

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 561 245 316 
ครุศาสตร์ 180 - 180 
ศิลปศาสตร์ 141 42 99 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 82 - 82 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 71 - 71 
อ่ืน ๆ  14 4 10 

รวม 1,049 291 758 
 
 3.5  ระดับปริญญาเอก 
                     ผู้ก าลังศึกษา ในระดับปริญญาเอก มีจ านวน 29 คน โดยศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย      
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจ านวนเท่ากัน ร้อยละ 41.38 
ส่วนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 17.24 
 

ตาราง 48 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาเอก ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555  
             จังหวัดเพชรบุรี 
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 - 12 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 - 12 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 - 5 

รวม 29 - 29 
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4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 – 2558 
                    จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการ โดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 – 2558 โดยแยกระดับการศกึษาได้ดังนี้    
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 966 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปีการศึกษา 2554  ร้อยละ 12.46 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 35.92 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ        
การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 31.68 15.73 6.11 ส าหรับประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม        
มีจ านวนเท่ากันคือ ร้อยละ 5.28   
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,339 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 38.61 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 55.88 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 29.57 รองลงมา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และศิลปกรรม       
คิดเป็น ร้อยละ 29.20 25.17 6.72 5.23 และ 4.11 ตามล าดับ                                                    
 4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมผีู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,547 คน เพ่ิมขึ้นจาก  
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 15.53 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 80.09 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 38.20 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง และ       
คิดเป็นร้อยละ 37.82 8.40 6.14 4.91 และ 4.52 ตามล าดับ 
 

ตาราง 49 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
             จังหวัดเพชรบุรี  
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม 336 347 396 585 
ช่างอุตสาหกรรม  235 306 391 591 
เกษตรกรรมและประมง 172 152 337 70 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 46 59 70 130 
ศิลปกรรม 40 51 55 76 
คหกรรมศาสตร์ 30 51 90 95 

รวม 859 966 1,339 1,547 
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 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,028 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 17.49 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.07 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและประมง อุตสาหกรรมการโรงแรมและ         
การท่องเที่ยว คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.35 15.86 1.46 0.68 และ 0.58 
ตามล าดับ 
 4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 893 คน ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 13.13 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 2.06 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมมากที่สุด  ร้อยละ 50.95 รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม     
เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว และศิลปกรรม         
คิดเป็นร้อยละ 36.39 9.41 2.02 0.90 และ 0.34 ตามล าดับ 
 

ตาราง 50 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พาณิชยกรรม 444 525 455 
ช่างอุตสาหกรรม  282 312 325 
เกษตรกรรมและประมง  91 163 84 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  21 15 8 
คหกรรมศาสตร์ 20 7 18 
ศิลปกรรม 17 6 3 

รวม 875 1,028 893 
  

  4.3  ระดับปริญญาตรี 
                      4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,902 คน เพ่ิมขึ้นจาก        
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 10.98 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด    
ร้อยละ 38.73 รองลงมาคือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 18.33 17.20 11.23 และ 
8.48 ตามล าดับ 
                      4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,483 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 20.02 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 33.19 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 31.52 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21.94 18.20 12.09 และ 8.35 ตามล าดับ 
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                      4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 4,343 คน เพ่ิมขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 24.69 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 66.08 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 30.55 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 23.35 16.28 10.82 และ 8.50 ตามล าดับ 
                      4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 6,764 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 55.74 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.5 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 27.87 รองลงมา คณะวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 26.05 14.06 11.50 และ 7.10 ตามล าดับ 
 

ตาราง 51 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 1,131 1,124 1,098 1,327 1,762 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 507 532 634 707 778 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 478 499 764 1,014 1,885 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 195 326 291 369 480 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 188 246 421 470 951 
อ่ืน ๆ  116 175 275 456 908 

รวม 2,615 2,902 3,483 4,343 6,764 
  

4.4  ระดับปริญญาโท 
  4.4.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 758 คน เพ่ิมขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 5 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุด 
ร้อยละ 41.69 รองลงมาคือ คณะครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 23.75 13.06 10.82 และ 9.37 ตามล าดับ 
 4.4.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 291 คน ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 61.61 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา   
ในคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจมากที่สุด ร้อยละ 84.19 รองลงมาคือ คณะศิลปศาสตร์ สัตว์ศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.23 และ 1.37 ตามล าดับ 
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ตาราง 52 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 43 82 - 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 38 316 245 
ครุศาสตร์ 25 180 - 
ศิลปศาสตร์ 21 99 42 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 10 8 - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 71 - 
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 1 2 4 

รวม 144 758 291 
  
 4.5  ระดับปริญญาเอก 
               คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2555 จ านวน 29 คน เพ่ิมขึ้นจาก                
ปีการศึกษา 2554 ประมาณ 4 เท่า โดยศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีจ านวนเท่ากันร้อยละ 41.38 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 17.24  
  

ตาราง  53  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  จ าแนกตามคณะ และปีการศึกษา 
                  จังหวัดเพชรบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 12 - 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 12 - 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - 5 - 

รวม 8 29 - 
 
 

----------------------------------------------- 
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จังหวัดราชบุร ี
 

1.  สถานศึกษา 
              จังหวัดราชบุรีมีสถานศึกษาท่ีท าการส ารวจ จ านวน 15 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา จ านวน 12 
แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 14 แห่ง คิดเป็น    
ร้อยละ 93.33 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด (อาชีวศึกษาจ านวน 12 แห่ง อุดมศึกษาจ านวน 2 แห่ง) 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
               ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 4,446 คน เป็นชาย จ านวน 2,295 คน (ร้อยละ  
51.62) หญิง จ านวน 2,151 คน (ร้อยละ 48.38)  แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
      2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                      ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีจ านวน 2,207 คน เป็นชาย จ านวน 1,256 คน (ร้อยละ 56.91) 
หญิง จ านวน 951 คน (ร้อยละ 43.09) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุดร้อยละ 
47.67 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  คิดเป็นร้อยละ 39.78 4.67 3.85 3.49 และ 0.54 ตามล าดับ     
 2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 1,500 คน เป็นชาย จ านวน 799 คน (ร้อยละ 53.27) หญิง 
จ านวน 701 คน (ร้อยละ 46.73) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 47.20 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 45.93 4.33 1.73 0.47 และ 0.33 ตามล าดับ  
                2.3  ระดับปริญญาตรี 
                  ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 680 คน เป็นชาย จ านวน 217 คน (ร้อยละ 31.91) หญิง
จ านวน 463 คน (ร้อยละ 68.09) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
35.29 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
ครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 23.97 19.85 18.24 และ 2.65 ตามล าดับ   
  2.4  ระดับปริญญาโท 
                    ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 59 คน เป็นชายจ านวน 23 คน (ร้อยละ 38.98) หญิง 
จ านวน 36 คน (ร้อยละ 61.02) คณะครุศาสตร์ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 44.07 รองลงมาคือ              
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 37.29 และ 18.64 
ตามล าดับ   
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แผนภูมิที่ 6  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554  จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดราชบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555  มีจ านวน 19,836 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
 ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวช. มีจ านวน 10,274 คน (ปีที่ 1 จ านวน 4,221 คน ปีที่ 
2 จ านวน 3,129 คน และปีที่ 3 จ านวน 2,924 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 49.88 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ เกษตรกรรมและประมง 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 41.08 3.98 2.25 2.19 และ 0.63 ตามล าดับ 
 

ตาราง 54 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
             จังหวัดราชบุรี 
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 5,125 2,174 1,474 1,477 
พาณิชยกรรม 4,221 1,699 1,324 1,198 
ศิลปกรรม 409 199 112 98 
คหกรรมศาสตร์ 229 97 77 55 
เกษตรกรรมและประมง 225 24 133 68 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 65 28 9 28 

รวม 10,274 4,221 3,129 2,924 
  

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปวส. มีจ านวน 3,460 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,860 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,600 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 49.16 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 41.99 5.92 1.79 0.66 และ 0.46 ตามล าดับ 
 
 
 

ปวส.
33.74%

ปวช.
49.64%

ปริญญาโท
1.33%ปริญญาตรี

15.29%



 

44 

ตาราง 55 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555 จังหวัดราชบุรี 
  

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,701 893 808 
พาณิชยกรรม 1,453 783 670 
เกษตรกรรมและประมง 205 123 82 
คหกรรมศาสตร์ 62 39 23 
ศิลปกรรม 23 16 7 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 16 6 10 

รวม 3,460 1,860 1,600 
 

                3.3  ระดับปริญญาตรี 
                  ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 6,102 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,866 คน 
ปีที่ 2 จ านวน 1,666 คน ปีที่ 3 จ านวน 853 คน และปีที่ 4 จ านวน 717 คน) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 27.81 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          
ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25.20 22.76 15.59 และ 
8.64 ตามล าดับ 
 

ตาราง 56  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 จังหวัดราชบุรี 
  

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  1,697 857 457 212 171 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  1,538 714 433 214 177 
ครุศาสตร์ 1,389 712 412 129 136 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 951 383 267 189 112 
พยาบาลศาสตร์ 527 200 97 109 121 

รวม 6,102 2,866 1,666 853 717 
   
4.  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา   2555 - 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555  - 2558  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,924 คน เพ่ิมขึ้นจาก        
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 32.49 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
50.51 รองลงมา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 40.97 3.35 2.33 1.88 และ 0.96 ตามล าดับ   
 
       4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมผีู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,129 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 7.01 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 41.78 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
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ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากท่ีสุด ร้อยละ 47.11 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 42.31 
4.25 3.58 2.46 และ 0.29 ตามล าดับ   
   4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 4,221 คน เพ่ิมขึ้นจาก    
ปีการศึกษา  2556 ร้อยละ 34.90 และเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 91.26 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 51.50 รองลงมา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ศิลปกรรม 
คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและประมง คิดเป็นร้อยละ 40.25 
4.71 2.30 0.66 และ 0.57 ตามล าดับ   
 

ตาราง 57 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา  และปีการศึกษา 
 จังหวัดราชบุรี 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ช่างอุตสาหกรรม 1,052 1,477 1,474 2,174 
พาณิชยกรรม 878 1,198 1,324 1,699 
ศิลปกรรม 103 98 112 199 
เกษตรกรรมและประมง 85 68 133 24 
คหกรรมศาสตร์ 77 55 77 97 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 12 28 9 28 

รวม 2,207 2,924 3,129 4,221 
   
 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,600 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 6.67 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
50.50 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม   
การโรงแรมและการท่องเที่ยว ศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 41.88 5.13 1.44 0.63 และ 0.44 ตามล าดับ      
                     4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,860 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 16.25 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 24.00 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 48.01 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
เกษตรกรรมและประมง  คหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็น
ร้อยละ 42.10 6.61 2.10 0.86 และ 0.32 ตามล าดับ     
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ตาราง 58  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  และปีการศึกษา 
 จังหวัดราชบุรี 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ช่างอุตสาหกรรม 708 808 893 
พาณิชยกรรม 689 670 783 
เกษตกรรมและประมง 65 82 123 
คหกรรมศาสตร์ 26 23 39 
ศิลปกรรม 7 7 16 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 5 10 6 

รวม 1,500 1,600 1,860 
  

       4.3  ระดับปริญญาตรี 
                     4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 717 คน เพ่ิมขึ้นจาก         
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 5.44 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 
24.69 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 23.85 18.97 16.88 และ 15.62 ตามล าดับ    
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 853 คน เพ่ิมขึ้นจาก             
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 18.97 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 25.44 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา     
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากที่สุด ร้อยละ 25.09 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.85 22.16 15.12 และ 12.78 
ตามล าดับ 
 4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,666 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 95.31 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.4 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากที่สุด ร้อยละ 27.43 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25.99 24.73 
16.03 และ 5.82 ตามล าดับ 
        4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,866 คน เพ่ิมขึ้นจาก       
ปีการศึกษา 2557  ร้อยละ 72.03 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 4.2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 29.90 รองลงมา คือ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครุศาสตร์ วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.91 24.84 
13.36 และ 6.98 ตามล าดับ 
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ตาราง 59 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดราชบุรี 
 

 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 240 171 212 457 857 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 163 112 189 267 383 
พยาบาลศาสตร์ 135 121 109 97 200 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 124 177 214 433 714 
ครุศาสตร์ 18 136 129 412 712 

รวม 680 717 853 1,666 2,866 
  
                         

-------------------------------------------------------- 
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จังหวัดสมุทรสงคราม 
                               
1.  สถานศึกษา 
                   จังหวัดสมุทรสงครามมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 3 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา
ทั้งหมด และได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาครบทั้งหมด  
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 968 คน เป็นชาย จ านวน 459 คน (ร้อยละ 
47.42)  หญิง จ านวน 509 คน (ร้อยละ 52.58)  แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้    
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 514 คน เป็นชาย จ านวน 243 คน (ร้อยละ 47.28) หญิง 
จ านวน 271 คน (ร้อยละ 52.72) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
47.86 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และคหกรรมศาสตร์  ร้อยละ 47.08 และ 5.06 ตามล าดับ  
    2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 454 คน เป็นชาย จ านวน 216 คน (ร้อยละ 47.58) หญิง 
จ านวน 238 คน (ร้อยละ 52.42) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในประเภทวิชาพาณิชยกรรม ร้อยละ 57.93 และ
ช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 42.07  
 

แผนภูมิที่ 7  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554  จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555  มีจ านวน 3,251 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวช. มีจ านวน 2,322 คน (ปีที่ 1 จ านวน 942 คน ปีที่ 2 
จ านวน 727 คน และปีที่ 3 จ านวน 653 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
58.66 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.10 และ 6.24  
ตามล าดับ 
 

ปวส.
46.90%

ปวช.
53.10%
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ตาราง 60 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
 จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรรม 1,362 552 430 380 
พาณิชยกรรม 815 333 253 229 
คหกรรมศาสตร์ 145 57 44 44 

รวม 2,322 942 727 653 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                          ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีระดับ ปวส. มีจ านวน 929 คน (ปีที่ 1 จ านวน 499 คน และปีที่ 
2 จ านวน 430 คน) ประเภทวิชาที่มีผู้ก าลังศึกษา คือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม       
คิดเป็นร้อยละ 50.05 และ 49.95 ตามล าดับ 
 

ตาราง 61 ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
 จังหวัดสมุทรสงคราม  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม  465 213 252 
พาณิชยกรรม 464 286 178 

รวม 929 499 430 
 
4.   ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา   ปีการศึกษา  2555 - 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปีน ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษา ในปี 2555 - 2558  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 653 คน เพ่ิมขึ้นจาก             
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 27.04 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 58.19
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และคหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 35.07 และ 6.74 ตามล าดับ 
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 727 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 11.33 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 41.44 ประเภทวิชา                  
ช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 59.15 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ    
คหกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 34.80 และ 6.05 ตามล าดับ 
 4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 942 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 29.57 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 83.27 ประเภทวิชา                 
ช่างอุตสาหกรรมมีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 58.60 รองลงมาคือ พาณิชยกรรม และคหกรรมศาสตร์  
คิดเป็นร้อยละ 35.35 และ 6.05 ตามล าดับ 
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ตาราง  62 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ช่างอุตสาหกรรม 246 380 430 552 
พาณิชยกรรม 242 229 253 333 
คหกรรมศาสตร์ 26 44 44 57 

รวม 514 653 727 942 
  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) 
                      4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 430 คน ลดลงจาก          
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 5.29 ในประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 58.60 และพาณิชยกรรม ร้อยละ 
41.40  
                      4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 499 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 16.05 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 9.91 ในประเภทวิชา      
พาณิชยกรรม ร้อยละ 57.31 และช่างอุตสาหกรรม ร้อยละ 42.69 
 

ตาราง 63 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

พาณิชยกรรม 263 178 286 
ช่างอุตสาหกรรม 191 252 213 

รวม 454 430 499 
  

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

1.  สถานศึกษา 
  จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 5 แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 3 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 2 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาทั้งหมด 
 
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554 มีจ านวน 2,285 คน เป็นชาย จ านวน 1,139 คน (ร้อยละ 
49.85) หญิง จ านวน 1,146 คน (ร้อยละ 50.15) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้     
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษา  มีจ านวน 1,039 คน เป็นชาย จ านวน 566 คน (ร้อยละ 54.48) หญิง 
จ านวน 473 คน (ร้อยละ 45.52) ประเภทวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ 
ช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.63  และ 49.37 ตามล าดับ   
    2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษา มีจ านวน 988 คน เป็นชาย จ านวน 441 คน (ร้อยละ 44.64) หญิง 
จ านวน 547 คน (ร้อยละ 55.36) ประเภทวิชาที่มีผู้ส าเร็จการศึกษา คือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ     
ช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.97 และ 44.03  ตามล าดับ 
                2.3  ระดับอนุปริญญา  
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 182 คน เป็นชาย จ านวน 69 คน (ร้อยละ 37.91) หญิง 
จ านวน 113 คน (ร้อยละ 62.09) คณะศิลปศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 58.24 รองลงมาคือ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 
คิดเป็นร้อยละ 29.12 7.69 และ 4.95  ตามล าดับ 
 2.4  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 76 คน เป็นชาย จ านวน 63 คน (ร้อยละ 82.89) หญิง จ านวน 
13 คน (ร้อยละ 17.11) คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 44.74 
รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 40.79 และ 14.47  ตามล าดับ 
 

แผนภูมิที่ 8  แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554  จ าแนกตามระดับการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปวส.
43.24%

ปวช.
45.47%

ปริญญาตรี
3.33%

อนุปริญญา
7.98%
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3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555  มีจ านวน 8,210 คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษา ได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวช. มีจ านวน 4,921 คน (ปีที่ 1 จ านวน 2,116 คน ปีที่ 2 
จ านวน 1,437 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,368 คน) ประเภทวิชาที่มีผู้ก าลังศึกษา คือ ประเภทวิชา                    
ช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม คิดเป็นร้อยละ 55.52 และ 44.48 ตามล าดับ 
 

ตาราง 64  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา  ปีการศึกษา 2555  
              จังหวัดสมุทรสาคร  
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 
ช่างอุตสาหกรรม 2,732 1,283 780 669 
พาณิชยกรรม 2,189 833 657 699 

รวม 4,921 2,116 1,437 1,368 
 

 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวส. มีจ านวน 2,178 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,186 คน และ     
ปีที่ 2 จ านวน 992 คน) ประเภทวิชาที่มีผู้ก าลังศึกษา คือ ประเภทพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม         
คิดเป็นร้อยละ 51.38 และ 48.62 ตามล าดับ 
 

ตาราง 65  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา  ปีการศึกษา 2555 
              จังหวัดสมุทรสาคร  
 

ประเภทวิชา รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
พาณิชยกรรม 1,119 630 489 
ช่างอุตสาหกรรม 1,059 556 503 

รวม 2,178 1,186 992 
 

 3.3  ระดับอนุปริญญา  
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับอนุปริญญา  มีจ านวน 576 คน (ปีที่ 1 จ านวน 269 คน      
ปีที่ 2 จ านวน 307 คน) คณะศิลปศาสตร์ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุดร้อยละ 54.34 รองลงมาคือ คณะ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 33.16 และ 12.50 
ตามล าดับ 
 

ตาราง 66 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา  ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555 
             จังหวัดสมุทรสาคร  
 

คณะ  รวม ปีที่  1 ปีที่ 2 
ศิลปศาสตร์ 313 137 176 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 191 87 104 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 72 45 27 

รวม 576 269 307 
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 3.4  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 535 คน (ปีที่ 1 จ านวน 178 คน      
ปีที่ 2 จ านวน 115 คน ปีที่ 3 จ านวน 120 คน ปีที่ 4 จ านวน 122 คน) คณะศึกษาศาสตร์มีผู้ก าลังศึกษา
มากที่สุด ร้อยละ 63.36 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และศิลปศาสตร์ คิดเป็น    
ร้อยละ 28.22 และ 8.41 ตามล าดับ 
 

ตาราง 67 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ  ปีการศึกษา 2555 
             จังหวัดสมุทรสาคร  
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี  4 
ศึกษาศาสตร์ 339 127 79 60 73 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 151 45 26 46 34 
ศิลปศาสตร์ 45 6 10 14 15 

รวม 535 178 115 120 122 
 

4.   ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 - 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี  2555 - 2558  โดยแยกระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,368 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 31.67 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 51.10  และ 48.90 ตามล าดับ   
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,437 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 5.04 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 38.31 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  คิดเป็นร้อยละ 54.28 และ 45.72 ตามล าดับ                                              
 4.1.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,116 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 47.25 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม  คิดเป็นร้อยละ 60.63 และ 39.37 ตามล าดับ 
 

ตาราง 68 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
พาณิชยกรรม 526 699 657 833 
ช่างอุตสาหกรรม 513 669 780 1,283 

รวม 1,039 1,368 1,437 2,116 
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  4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 992 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 0.41 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ 
คิดเป็นร้อยละ 50.71 และ 49.29 ตามล าดับ           
                     4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,186 คน เพ่ิมขึ้นจาก     
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 19.56 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 20.04 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 53.12 และ 46.88 ตามล าดับ   
 

ตาราง 69 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พาณิชยกรรม 553 489 630 
ช่างอุตสาหกรรม 435 503 556 

รวม 988 992 1,186 
  

 4.3  ระดับอนุปริญญา  
                     4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 307 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 68.68 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 57.33 รองลงมา
คือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 33.88 และ 8.79 
ตามล าดับ     
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 269 คน ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 12.38 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 47.80 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 50.93 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คิดเป็นร้อยละ 32.34 และ 16.73 ตามล าดับ     
 

ตาราง 70 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ศิลปศาสตร์  106 176 137 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 104 87 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 27 45 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 9 - - 

รวม 182 307 269 
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  4.3  ระดับปริญญาตรี 
                     4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 122 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 60.53 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 59.84 
รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 27.87 และ 12.30 
ตามล าดับ     
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 120 คน ลดลงจาก              
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 1.64 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 57.89 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ     
ศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 38.33 และ 11.67 ตามล าดับ     
      4.3.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 115 คน ลดลงจาก           
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 4.17 แต่เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 51.32 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 68.70 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และ     
ศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 22.61 และ 8.70 ตามล าดับ     
   4.3.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 178 คน เพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษา 2557  ร้อยละ 54.78 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2.3 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 71.35 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 
และศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 25.28 และ 3.37 ตามล าดับ     
 

ตาราง 71 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาศาสตร์การกฬีาและสุขภาพ 34 34 46 26 45 
ศึกษาศาสตร์ 31 73 60 79 127 
ศิลปศาสตร์   11 15 14 10 6 

รวม 76 122 120 115 178 
  
 

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

1.  สถานศึกษา  
                     จังหวัดสุพรรณบุรีมีสถานศึกษาที่ท าการส ารวจ จ านวน 14  แห่ง เป็นระดับอาชีวศึกษา 
จ านวน 7 แห่ง และระดับอุดมศึกษา จ านวน 7 แห่ง โดยได้แบบส ารวจข้อมูลกลับคืนมาจ านวน 12 แห่ง   
คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของจ านวนสถานศึกษาทั้งหมด (ระดับอาชีวศึกษา จ านวน 7 แห่ง ระดับอุดมศึกษา 
จ านวน 5 แห่ง ) 
   
2.  ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา  2554 
                ผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2554  มีจ านวน 3,827  คน เป็นชาย จ านวน 1,847 คน 
(ร้อยละ 48.26) หญิง จ านวน 1,980 คน (ร้อยละ 51.74) แยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้ 
 2.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,501 คน เป็นชาย จ านวน 804 คน (ร้อยละ 53.56) หญิง 
จ านวน 697 คน (ร้อยละ 46.44) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 40.57 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง นาฏศิลป์/ดนตรี ศิลปกรรม คหกรรม
ศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 37.11 6.00 5.13 5.00 3.53 และ 2.66 
ตามล าดับ  
           2.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ( ปวส. ) 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,154 คน เป็นชาย จ านวน 566 คน (ร้อยละ 49.05) หญิง  
จ านวน 588 คน (ร้อยละ 50.95) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 37.87 
รองลงมาคือ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว เกษตรกรรมและ
ประมง คหกรรมศาสตร์ และศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.68 17.42 9.97 2.17 และ 1.91 ตามล าดับ 
     2.3  ระดับอนุปริญญา 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 126 คน เป็นชาย จ านวน 34 คน (ร้อยละ 26.98) หญิง 
จ านวน 92 คน (ร้อยละ 73.02) มีผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ร้อยละ 76.98 
และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 23.02 
     2.4  ระดับปริญญาตรี 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวน 1,046 คน เป็นชาย จ านวน 443 คน (ร้อยละ 42.35) หญิง 
จ านวน 603 คน (ร้อยละ 57.65) คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มีผู้ส าเร็จการศึกษามากที่สุด ร้อยละ 
46.56 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ   
คิดเป็นร้อยละ 12.72 11.85 7.46 และ 5.74 ตามล าดับ 
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   แผนภูมิที่ 9 แสดงผู้ส าเร็จการศึกษาปี 2554  จ าแนกตามระดับการศึกษา  
                 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
3.  ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา  2555 
 ผู้ก าลังศึกษาปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 15,291  คน โดยแยกเป็นระดับการศึกษาได้ดังนี้  
 3.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ( ปวช. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวช. มีจ านวน 7,121 คน (ปีที่ 1 จ านวน 3,007 คน ปีที่ 2 
จ านวน 2,276 คน และปีที่ 3 จ านวน 1,838 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด 
ร้อยละ 46.05 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ 
นาฏศิลป์/ดนตรี อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 32.47 8.03 5.14 3.34 3.01 
และ 1.97 ตามล าดับ 
 

ตาราง  72  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวช. ทุกช้ันปี จ าแนกตามประเภทวิชา ปีการศึกษา 2555  
               จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
ช่างอุตสาหกรรม 3,279 1,439 1,040 800 
พาณิชยกรรม 2,312 979 757 576 
เกษตรกรรมและประมง 572 232 168 172 
ศิลปกรรม 366 139 127 100 
คหกรรมศาสตร์ 238 120 64 54 
นาฏศิลป์/ดนตรี  214 61 64 89 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 140 37 56 47 

รวม 7,121 3,007 2,276 1,838 
  

ปวส.
30.15%

ปวช.
39.22%

ปริญญาตรี
27.33%

อนุปริญญา
3.29%
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 3.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับ ปวส. มีจ านวนรวม 2,842 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,444 คน 
และปีที่ 2 จ านวน 1,398 คน) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมีผู้ศึกษามากที่สุดร้อยละ 39.80 รองลงมาคือ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรม
และการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 33.08 22.87 2.57 1.06 และ 0.63 ตามล าดับ 
 

ตาราง 73  ผู้ก าลังศึกษาระดับปวส. ทุกช้ันปี  จ าแนกตามประเภทวิชา  ปีการศึกษา 2555 
              จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

ประเภทวิชา รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ช่างอุตสาหกรรม 1,131 607 524 
พาณิชยกรรม 940 512 428 
เกษตรกรรมและประมง 650 239 411 
ศิลปกรรม 73 58 15 
คหกรรมศาสตร์ 30 19 11 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 18 9 9 

รวม 2,842 1,444 1,398 
 

                3.3  ระดับอนุปริญญา  
                      ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับอนุปริญญา มีจ านวน 235 คน (ปีที ่1 จ านวน 93 คน ปีที่ 2 
จ านวน 142 คน) มีผู้ส าเร็จการศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ร้อยละ 70.21 และคณะ       
ครศุาสตร์ ร้อยละ 29.79 
 

ตาราง 74 ผู้ก าลังศึกษาระดับอนุปริญญา ทุกช้ันปี จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 
 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีที่ 2 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 165 68 97 
ครุศาสตร์ 70 25 45 

รวม 235 93 142 
 

                3.4  ระดับปริญญาตรี  
                      ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาตรี มีจ านวน 5,033 คน (ปีที่ 1 จ านวน 1,715 คน  
ปีที่ 2 จ านวน 1,488 คน ปีที่ 3 จ านวน 908 คน ปีที่ 4 จ านวน 922 คน) คณะวิทยาการจัดการ/
บริหารธุรกิจ มีผู้ก าลังศึกษามากที่สุด ร้อยละ 32.35 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์      
ครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 15.76 12.44 10.63 และ 8.25 ตามล าดับ 
 
 
 
 



 

59 

ตาราง 75 ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 
 จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี  3 ปีท่ี 4 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ  1,628 445 578 258 347 
ศึกษาศาสตร์ 793 296 219 106 172 
วิศวกรรมศาสตร์  626 199 169 148 110 
ครุศาสตร์ 535 189 189 103 54 
พยาบาลศาสตร์ 415 176 97 96 46 
อ่ืน ๆ  1,036 410 236 197 193 

รวม 5,033 1,715 1,488 908 922 
 

 3.5  ระดับปริญญาโท  
                     ผู้ก าลังศึกษาทุกชั้นปีในระดับปริญญาโท มีจ านวน 60 คน (ปีที่ 1 จ านวน 20 คน ปีที่ 2 
จ านวน 40 คน) เป็นผู้ก าลังศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
    

ตาราง 76  ผู้ก าลังศึกษาระดับปริญญาโททุกชั้นปี จ าแนกตามคณะ ปีการศึกษา 2555 
  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 

คณะ  รวม ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 
ศิลปศาสตร์ 60 20 40 

รวม 60 20 40 
 
4. ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา  ปีการศึกษา  2555 - 2558 
 จากแบบส ารวจข้อมูลผู้ก าลังศึกษาในแต่ละชั้นปี น ามาประมาณการโดยคาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2555 - 2558 โดยแยกระดับการศึกษา ได้ดังนี้   
 4.1  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช. ) 
 4.1.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,838 คน เพ่ิมขึ้นจาก   
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 22.45 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
43.53 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม นาฏศิลป์/ดนตรี      
คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 31.34 9.36 5.44 4.84 2.94   
และ 2.56 ตามล าดับ 
 4.1.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 2,276 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 23.83 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 51.63 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 45.69 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประมง ศิลปกรรม คิดเป็นร้อยละ 33.26 7.38 5.58 ตามล าดับ ส่วนคหกรรมศาสตร์ และนาฏศิลป์/
ดนตรี มีจ านวนเท่ากันคือ ร้อยละ 2.81 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ร้อยละ 2.46   
 4.1.3  ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 3,007 คน เพ่ิมขึ้น
จากปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 32.12 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ประมาณ 2 เท่า เป็นผู้ส าเร็จ
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การศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุดร้อยละ 47.86 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม  
เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ นาฏศิลป์/ดนตรี อุตสาหกรรมการโรงแรมและ       
การท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 32.56 7.72 4.62 3.99 2.03 และ 1.23 ตามล าดับ 
  

ตาราง 77 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวช. จ าแนกตามประเภทวิชา  และปีการศึกษา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ประเภทวิชา 
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
ช่างอุตสาหกรรม 609 800 1,040 1,439 
พาณิชยกรรม 557 576 757 979 
เกษตรกรรมและประมง 90 172 168 232 
นาฏศิลป์/ดนตรี 77 89 64 61 
ศิลปกรรม 75 100 127 139 
คหกรรมศาสตร์ 53 54 64 120 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 40 47 56 37 

รวม 1,501 1,838 2,276 3,007 
  

 4.2  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) 
 4.2.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,398 คน เพ่ิมขึ้นจาก    
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 21.14 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 
37.48 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรมและประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ และ
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 30.62 29.40 1.07 0.79 และ 0.64 ตามล าดับ         
                     4.2.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,444 คน เพ่ิมขึ้นจาก      
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 3.29 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 25.13 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมมากที่สุด ร้อยละ 42.04 รองลงมาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม เกษตรกรรม
และประมง ศิลปกรรม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 35.46 
16.55 4.02 1.32 และ 0.62 ตามล าดับ  
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ตาราง 78  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปวส. จ าแนกตามประเภทวิชา  และปีการศึกษา 
  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
พาณิชยกรรม 437 428 512 
ช่างอุตสาหกรรม 354 524 607 
อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว  201 9 9 
เกษตรกรรมและประมง 115 411 239 
คหกรรมศาสตร์ 25 11 19 
ศิลปกรรม 22 15 58 

รวม 1,154 1,398 1,444 
  

 4.3  ระดับอนุปริญญา 
 4.3.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 142 คน เพ่ิมขึ้นจาก                                                                            
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 12.70 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ร้อยละ 68.31 
และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 31.69         
                     4.3.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 93 คน ลดลงจาก        
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 34.51 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 26.19 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ ร้อยละ 73.12 และคณะครุศาสตร์ ร้อยละ 26.88 
   
ตาราง 79 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ าแนกตามประเภทวิชา และปีการศึกษา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 97 97 68 
ครุศาสตร์ 29 45 25 

รวม 126 142 93 
  

                4.4  ระดับปริญญาตรี 
                     4.4.1 ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 922 คน ลดลงจาก      
ปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 11.85 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุด    
ร้อยละ 37.64 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 18.66 11.93 
6.51 ครุศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  มีจ านวนเท่ากันคือ ร้อยละ 5.86   
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                     4.4.2 ปีการศึกษา 2556 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 908 คน ลดลงจาก             
ปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 1.52 และลดลงจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 13.19 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุดร้อยละ 28.41 รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 16.30 11.67 11.34 และ 10.57 ตามล าดับ                      
 4.4.3 ปีการศึกษา 2557 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,488 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2556 ร้อยละ 63.88 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 42.26 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุด ร้อยละ 38.84 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ  คิดเป็นร้อยละ 14.72 12.70 11.36 และ 6.79 
ตามล าดับ                         
 4.4.4 ปีการศึกษา 2558 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษา ประมาณ 1,715 คน เพ่ิมขึ้นจาก            
ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 15.26 และเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2554 ร้อยละ 63.96 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ มากที่สุดร้อยละ 25.95 รองลงมาคือ คณะศึกษาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 17.26 11.60 11.02 และ 10.26 
ตามล าดับ 

 

ตาราง 80  ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
คณะ 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
วิทยาการจัดการ/บริหารธุรกิจ 487 347 258 578 445 
วิศวกรรมศาสตร์ 133 110 148 169 199 
ครุศาสตร์ 124 54 103 189 189 
พยาบาลศาสตร์ 78 46 96 97 176 
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 60 54 67 101 174 
ศึกษาศาสตร์ 53 172 106 219 296 
ศิลปศาสตร์ 38 60 66 63 127 
อ่ืน ๆ  73 79 64 72 109 

รวม 1,046 922 908 1,488 1,715 
                       

                4.5  ระดับปริญญาโท 
                     ปีการศึกษา 2555 คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 40 คน และปีการศึกษา 2556 
คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาประมาณ 20 คน ลดลงจากปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 50 โดยเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาคณะศิลปศาสตร์ทั้งหมด 
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ตาราง 81 ประมาณการผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  จ าแนกตามคณะ  และปีการศึกษา 
 จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประเภทวิชา 

ผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ประมาณการผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ศิลปศาสตร์ - 40  20 

รวม -  40 20 
 
 

------------------------------------------- 
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีตอบแบบส ารวจในภาคตะวันตก 
 
จังหวัดกาญจนบุรี 

 1. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี    7. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี  
 2. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน    8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 
 3. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี    9. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 4. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี  10. มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
 5. วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี  11. มหาวิทยาลัยรามค าแหง วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีกาญจนบุรี                            

 

จังหวัดนครปฐม 

 1. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม  10. วิทยาลัยช่างส ารวจนครปฐมและเทคโนโลยี 
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม  11. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม                             
 3. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม  12. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 4. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า  13. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 5. วิทยาลัยนาฎศิลป    14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
 6. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม   วิทยาเขตศาลายา 
 7. โรงเรียนนาคประสิทธิ์  15. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 8. วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์                   
 9. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม    

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 1. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี      4. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ 
 2. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน    5. โรงเรียนพณิชยการหัวหิน 
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    6. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 
 รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล    

 

จังหวัดเพชรบุรี 

 1. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี    7. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี        
 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี         8. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี     
 3. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด             9. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี  10. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 
 5. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย  11. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 6. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี    วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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จังหวัดราชบุรี 

 1. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี    8. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ 
 2. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  แห่งที่ 2    9. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 
 3. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี  10. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง                   
 4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  11. วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ 
 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค  12. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 
 6. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง  13. วิทยาลัยบ้านโป่งบริหารธุรกิจ-เทคโนโลยี 
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง            14. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี 

    
จังหวัดสมุทรสาคร 

 1. โรงเรียนฐานเทคโนโลย ี                               4. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร 
 2. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว                           5. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 
 3. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร                             

 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 1. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา                            3. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม 
 2. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม    

 

จังหวัดสุพรรณบุรี 

 1. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง    8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี 
 2. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี    9. โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ 
 3. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 4. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี  11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุพรรณบุรี 
 5. วิทยาลัยการอาชีพสองพ่ีน้อง  12. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี  13. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
 7. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส    

 
 

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