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ค�ำน�ำ

 ภำรกิจส�ำคัญประกำรหนึ่งของกรมกำรจัดหำงำนก็คือภำรกิจในด้ำนกำรส่งเสริมกำรมี 

งำนท�ำ เพื่อช่วยให้กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำรได้มีงำนท�ำที่ตรงกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัด

และทักษะของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรตัดสินใจเลือกศึกษำต่อหรือเลือกประกอบอำชีพ

 ข้อมูลอำชีพเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท�ำให้กลุ่มเป้ำหมำยได้ทรำบถึงนิยำมของอำชีพ ลักษณะของ

งำนทีท่�ำ สภำพกำรจ้ำงงำน สภำพกำรท�ำงำน โอกำสในกำรมงีำนท�ำ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  

แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน คุณสมบัติของผู้ประกอบอำชีพ สถำนฝึกอบรมอำชีพ 

สถำบันกำรศึกษำ โอกำสควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ อำชีพที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

ซึ่งที่ผ่ำนมำ กรมกำรจัดหำงำนได้ด�ำเนินกำรจัดท�ำหนังสือข้อมูลอำชีพจ�ำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1  

เมื่อปี 2544 แบ่งตำมกลุ่มบุคลิกภำพจ�ำนวน 100 อำชีพ ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2546 จ�ำนวน 50 อำชีพ  

(ต่อเนื่องจำกครั้งที่ 1) และครั้งที่ 3 เมื่อปี 2549 แบ่งตำมประเภทอุตสำหกรรม จ�ำนวน 100 อำชีพ 

ส�ำหรบัหนงัสอืข้อมลูอำชพีเล่มนีจ้ดัท�ำขึน้เป็นครัง้ที ่4 โดยรวบรวมอำชพีตำมควำมต้องกำรของตลำด

แรงงำนในปัจจบัุนและในอนำคต จ�ำนวน 200 อำชพี เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของ 

เจ้ำหน้ำทีใ่นกำรแนะแนวและให้ค�ำปรกึษำทำงอำชพีแก่กลุ่มเป้ำหมำยผู้รับบริกำร ส�ำหรับเป็นแนวทำง

ในกำรเลือกศึกษำต่อหรือเลือกประกอบอำชีพให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ

ทักษะของตนเอง รวมถึงเผยแพร่ให้กับสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์

 กรมกำรจดัหำงำนหวงัเป็นอย่ำงยิง่ว่ำหนงัสอืข้อมลูอำชพีเล่มนีจ้ะเป็นประโยชน์แก่เจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ปฏิบัติงำน ผู้สนใจ สถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมสมควร
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นิยามอาชีพ
	 ตรวจ	 วินิจฉัย	 และดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก
ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	รวมทัง้สามารถให้บรกิาร 
สุขภาพแก่เด็กแบบองค์รวม	ซึ่งได้แก่	 การตรวจ 
วินิจฉัย	 บ�าบัดรักษา	 ฟื ้นฟูสมรรถภาพ	 การ 
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วยทั้ง
ทางด้านร่างกาย	และจิต	-	สังคมในสภาพที่เด็ก
เป็นปัจเจกบุคคลและในบริบทที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของครอบครัวและสังคม

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ลักษณะงานคือ	ดูแลผู้ป่วย	ตรวจร่างกาย	วินิจฉัยโรค	รักษา	สั่งยา	และติดตามดูแลอาการ	ฯลฯ	ก่อน
ส่งต่อให้กับแผนกอายุรกรรมต่อไป	ในเด็กแรกเกิดถึง	18	ปี	(แพทย	์PED)	โดยตรวจทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก	
และอาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลา	เพื่อรักษาได้ทันท่วงที

สภาพการจ้างงาน
	 เงินเดือนโรงพยาบาลรัฐบาลตามวุฒิการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ส่วน
รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน	แล้วแต่สถานประกอบการนัน้	ๆ 	ตามคณุวุฒแิละประสบการณ์	ค่าขึน้เวร	ค่าตรวจคนไข้	

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	 หรือสถานพยาบาล	 โดยตรวจคนไข้ในที่อยู่ในความรับผิดชอบทุกวันและ
ต้องตรวจคนไข้นอกที่เข้ามารับการรักษา	 ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลา	 เพื่อท�าการรักษาคนไข้ให้
ทันท่วงที	ผู้ที่เป็นแพทย์ต้องพร้อมเสมอที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไข้	
	 ในสถานที่ท�างานจะต้องพบเห็น	คนเจ็บ	คนป่วย	และคนตาย	จึงต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง	 เพราะหากมี
จิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

โอกาสในการมีงานท�า
 สามารถรับราชการโดยท�างานในโรงพยาบาล	 สถานพยาบาล	 สถานีอนามัยหรือหน่วยงานการแพทย์ของ
กระทรวง	ทบวง	กรม	ที่จัดขึ้นเพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่	หรือท�างานในโรงพยาบาลเอกชน	นอกจากนี้	ยัง
สามารถท�ารายได้พิเศษด้วยการเปิดคลินิกส่วนตัวเพื่อรับรักษาคนไข้นอกเวลาท�างานประจ�าได้อีก

กุมารแพทย์ 
Medical doctor, pediatricis; Pediatrician
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 เป็นคนรักเข้าใจธรรมชาติของเด็ก	 ใจเย็น	 และมีความละเอียดรอบคอบ	 เพราะเด็กมักจะอยู่เหนือ 
ความคาดหมาย	 เด็กบางคนหวาดกลัว	 ร้องไห้งอแง	 บางคนอารมณ์ดี	 ซน	 ไม่อยู่นิ่ง	 หมอจึงต้องใช้จิตวิทยา	 
และเรยีนรูว้ธิทีีจ่ะท�าอย่างไรทีจ่ะให้เดก็ร่วมมอืในการตรวจรกัษาเป็นอย่างด	ีซึง่เดก็แต่ละคนอาจใช้วิธีทีเ่หมอืน
หรือแตกต่างกัน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 กุมารแพทย์	 ต้องส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต	 และแพทย์ประจ�าบ้านด้านกุมารเวชศาสตร์	
แล้วได้ผ่านการสอบเพือ่วฒุบิตัรและหนงัสอือนุมตัเิป็นผูม้คีวามรู	้ความช�านาญในการประกอบวิชาชพีเวชกรรม	
สาขากุมารเวชศาสตร	์ซึ่งในประเทศไทยออกให้โดยแพทยสภา
	 เรียนแพทยศาสตรบัณฑิต	6	ปี	
ผู้ที่รับทุนตั้งแต่เข้าเรียน	ต้องท�าสัญญา
ที่จะต้องปฏิบัติงานตามความต้องการ
ของรัฐบาล	 โดยการเป็นแพทย์เพิ่มพูน
ทักษะก่อน	 3	 ปี	 (ยกเว้นสถาบันของ
เอกชน)	 แล้วกลับมาเรียนต่อวุฒิบัตร
กุมารเวชศาสตร์อีก	 3	 ปี	 ก่อนจบเป็น
หมอเด็กทั่วไป	 แล้วจึงกลับมาเรียนต่อ
เป็นหมอเด็กเฉพาะสาขาอีก	 2	ป	ี เช่น	
หมอเด็กโรคหัวใจหรือหมอเด็กโรคทาง
เดินหายใจ	เป็นต้น
	 สถาบันศึกษาในประเทศไทย	
อย่างเช่น	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	และมหาวิทยาลัยรังสิต	เป็นต้น

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 จุดเด่นของหมอเด็กคือ	 เนื่องจากหมอต้องดูแลเด็กทุกคน	 ทั้งเด็กที่ป่วยและไม่ป่วยอย่างต่อเนื่อง	 
เพราะโดยมากผู้ปกครองมักนิยมพาเด็กมาติดตามอาการ	การเจริญเติบโต	พัฒนาการ	และฉีดวัคซีนตามช่วง
วัย	ดังนั้นหมอเด็กต้องเป็นหมอที่มีความละเอียดและใจเย็น	ดูแลเด็กทุกคนแบบองค์รวม	เช่น	เด็กป่วยเป็นไข้
หวัด	 นอกจากหมอจะรักษาไข้หวัดแล้ว	 ยังต้องประเมินสุขภาพและปัญหาอื่น	 ๆ	 ด้วยทุกครั้ง	 เช่น	 น�้าหนัก 
ส่วนสูงและมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่	 ภาวะโภชนาการเป็นอย่างไรได้รับวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม ่
นอกจากนั้นยังต้องให้ค�าแนะน�าผู้ปกครอง	 ในการเลี้ยงลูกแต่ละวัย	 คัดกรองปัญหาพฤติกรรมตามช่วงวัย 
และให้ค�าแนะน�าในการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมนั้น	 ๆ	 อย่างถูกต้องเหมาะสม	 ซึ่งมีโอกาสก้าวไปสู ่
การเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เฉพาะทาง	หรืออาจารย์ทางการแพทย์ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ศัลยแพทย์,	อายุรแพทย์,	นักพยาธิวิทยา,	สูตินรีแพทย์
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แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย	 1873	 ถนนพระราม	 4	 
เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 0-2256-4951	
โทรสาร	 0-2256-4911	 เว็บไซต์	 http://ped.md.chula.
ac.th
	 -	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 99	 หมู ่	 18	 ถนนพหลโยธิน	 
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 
12121	 โทรศัพท์	 0-2926-9514,	 0-2926-9506	 อีเมล	 
thammasat_kid@hotmail.com	เวบ็ไซต์	www.tu.ac.th/
	 -	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 
50200	 อี เมล	 spanyach@gmail .com	 โทรศัพท ์	 
0-5394-5412-15	เว็บไซต	์www.ypongpro@med.cmu.
ac.th		
	 -	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 โทรศัพท์	 0-4334-8382 
โทรสาร	 043-348382	 เว็บไซต์	 http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17087840.0	 เฟซบุ๊ก	
https://th-th.facebook.com/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์-มข-254703434540503/timeline/	อีเมล	mdcli01@
kku.ac.th	
	 -	 ภาควิชากุมารเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 270 
ถนนพระราม	 6	 แขวงพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	 โทรศัพท์	 0-2201-1488,	 0-2201-1814	 
โทรสาร	0-2201-1850	เว็บไซต	์http://med.mahidol.ac.th/ped/
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นิยามอาชีพ
	 ตรวจสายตาและให้การรักษาด้วยวิธีการ 
ให้ยา	 ผ่าตัด	 หรือสั่งประกอบแว่นตาแก่ผู้ป่วย	 :	 
ตรวจตาและวัดสายตาเพื่อหาข้อบกพร่องและ 
ความผดิปกตขิองตาและสายตาด้วยเครือ่งมอืหรอื
วิธีการทดสอบต ่าง	 ๆ	 เช ่น	 วัดความดันตา	 
ดูกระจกตา	 ความลึกของช่องหน้าลูกตาลักษณะ 
ม ่านตา	 บ�ารุ งรักษาท ่อแสงสว ่างและดูจอ 
ประสาทตา;	 ท�าการรักษาโดยการหยอดตา 
สัง่ยาหรอืศลัยกรรม;	ให้ค�าแนะน�าในการดแูลรกัษา
และฝึกสายตา	 วัดสายตา	 และส่ังขนาดของเลนส์
เพื่อประกอบแว่นตา;	 ติดตามผลการบันทึกการสั่งยาและรักษาเป็นระยะ	 ๆ	 อาจมีความช�านาญในการรักษา
โรคตาแต่ละชนิด

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.	 ตรวจวินิจฉัย	 แก้ไขรักษาให้ยา	 ผ่าตัด	 และอื่น	 ๆ	 ตามความผิดปกติ	 และอาการของโรคท่ีเกี่ยวกับตา	
ประสาทตา	เป็นต้น
	 2.		 อธบิายให้ผูป่้วย	หรอืคนใกล้ชดิ	ได้เข้าใจถงึลักษณะของโรคตา	การก�าเนดิโรค	แนวทางเลอืกในการรกัษา	
	 3.		 ส�าหรบัผูป่้วยทีต้่องรบัการผ่าตดั	ต้องอธิบายการด�าเนนิการรกัษา	ข้อดีข้อเสยีจากการผ่าตดั	และผลหลงั
การผ่าตัด	วิธีการปฏิบัติตัวก่อนและหลังการผ่าตัด	ภาวะแทรกซ้อน	
	 4.		 ติดตามผลแทรกซ้อนจากการให้ยา	เช่น	กลุ่มสเตียรอยด์	กลุ่มยาที่มีผลต่อไตบางตัว	
	 5.		 บันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วยโรค	การตรวจรักษา	และการติดตามผล
	 6.		 ตรวจตา	วดัสายตา	วดัความดนัตา	ตรวจดูกระจกตา	ความลกึของช่องหน้าลกูตาลกัษณะม่านตาปฏกิริยิา
ต่อแสงสว่าง	ตรวจดูจอประสาทตา	ให้ทราบข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือ	และวิธีการทดสอบต่าง	ๆ	
	 7.		 สั่งขนาดของเลนส์ส�าหรับประกอบแว่นตา	
	 8.		 ให้ค�าแนะน�าในการฝึกสายตาตามความจ�าเป็น	และความถูกต้องเพื่อรักษาสายตาให้ดีขึ้น	
 

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	ผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์
ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท�างาน	ได้รับเงินเดือนตามระดับวุฒิการศึกษา

จักษุแพทย์
Medical doctor, ophthalmology; Ophthalmologist
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 ท�างานสัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	อาจต้องมาท�างานวันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุด	อาจจะต้องมีการจัดเวรอยู่
ประจ�าโรงพยาบาล	 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐและภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษ
อย่างอื่น	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือสวัสดิการ	ในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น	ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จ
การศึกษาวิชาแพทย์สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว	โดยรายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับความสามารถและความอุตสาหะ

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบตังิานในโรงพยาบาล	หรอืสถานพยาบาล	โดยตรวจคนไข้ในทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบทกุวนัและต้องตรวจ
คนไข้นอกที่เข้ามารับการรักษา	ผู้ที่เป็นแพทย์อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลา	เพื่อท�าการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที	ผู้ที่เป็น
แพทย์ต้องพร้อมเสมอทีจ่ะสละเวลาเพือ่รกัษาคนไข้	ในสถานท่ีท�างานจะต้องพบเหน็	คนเจบ็	คนป่วย	และคนตาย	จึง
ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง	เพราะหากมีจิตใจที่อ่อนไหวต่อสิ่งที่ได้พบเห็นจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้

โอกาสในการมีงานท�า
	 จกัษุแพทย์	สามารถรบัราชการโดยท�างานในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน	สถานพยาบาล	คลินกินอกเวลา
หรอืหน่วยงานการแพทย์ของกระทรวง	ทบวง	กรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ให้บรกิาร	ประเทศไทยยงัขาดแคลนจกัษแุพทย์อยู่เป็น
จ�านวนมาก	โดยเฉพาะในต่างจังหวัดและชนบทที่ห่างไกลจากความเจริญ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาทางวิชาแพทย์	และมีความรู้ทางจักษุเป็นการเฉพาะ	
	 2.		 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย	และจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพ	ปราศจากโรค	
	 3.		 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ	มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย	์
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลในเมือง	 
อ�าเภอเมืองขอนแก่น	จังหวัดขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	เว็บไซต์	http://eye1.md.kku.ac.th/?database=1	
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยนเรศวร	ต�าบลท่าโพธิ์	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	
65000	 โทรศัพท์	 0-5596-5666-7	 ต่อ	 5056	 โทรสาร	 0-5596-5666-7	 ต่อ	 5005	 เว็บไซต์	 www.med.nu.
ac.th/2008/department/Index-main.php?depart=4	อีเมล	bc0076@hotmail.com	 		
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 270	 ถนน 
พระราม	 6	 แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	 โทรศัพท์	 0-2201-2729	 โทรสาร	 0-2201-1516	 
เว็บไซต์	eye.mahidol.ac.th/
	 -	 ภาควิชาจักษุวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตึกจุมภฎพงษ์บริพัตร	 1873	 ถนน 
พระราม	 4	 แขวงปทุมวัน	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 0-2256-4420,	 0-2256-4142	 เว็บไซต์	 
www.chulaophthalmology.org/	
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยใหม่	โทรศัพท์	0-5394-5512	โทรสาร	0-5394-6121	 
อีเมล	secretaryeye@gmail.com	เว็บไซต	์www.med.cmu.ac.th/		
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	12	ถนนท่าพระจันทร	์แขวงพระบรม
มหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2613-3333	เว็บไซต์	www.tec.in.th/
	 -		ภาควิชาจักษุวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 99	 หมู ่	 18	 ถนนพหลโยธิน	 
ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12121	โทรศัพท	์0-2926-9473	เว็บไซต์	www.tec.in.th/

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 จักษุแพทย์ที่มีความช�านาญและประสบการณ์	 จะได้เลื่อนต�าแหน่งจนถึงระดับผู้บริหาร	 จักษุแพทย์ที่ม ี
ความช�านาญเฉพาะทาง	 อาจได้รับการว่าจ้างให้ไปท�างานในโรงพยาบาล	 หรือสถานพยาบาลหลายแห่ง	 เปิดคลินิก
ส่วนตัว	 เป็นต้น	 หรือท�างานพิเศษนอกจากงานประจ�า	 ท�าให้ได้รับรายได้พิเศษ	 ส�าหรับผู้ที่มีความช�านาญและ 
มีทีมงานที่มีความสามารถ	รวมทั้งมีเงินทุนจ�านวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาลได้	ท�าให้ได้รับรายได้มากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 อายุรแพทย์	ศัลยแพทย์	ทัศนมาตรศาสตร	์ผู้ตรวจวัดสายตา	และผู้เตรียมเลนส์ประกอบแว่นตา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย	 โทรศัพท์	 0-2718-0715-6	 โทรสาร	 0-2718-0717	 เว็บไซต์	 
www.rcopt.org/	
	 -	 แพทยสภา	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 โทรศัพท์	 0-2590-1886	 โทรสาร	 0-2591-8614-5	 
เว็บไซต์	www.dms.moph.go.th	
	 -	 กระทรวงสาธารณสุข	โทรศัพท์	0-2590-100	เว็บไซต์	www.moph.go.th	
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์www.mahidol.ac.th	
	 -	 ศูนย์เลสิคธรรมศาสตร์	 (หน่วยตรวจตา)	 โทรศัพท์	 0-2926-9957	 โทรสาร	 0-2986-9212	 เว็บไซต์	 
www.tec.in.th/
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นิยามอาชีพ
	 ตรวจและวินิจฉัยอาการทางจิตและรักษาอาการผิดปกติของ 
ผู้ป่วย	:	ตรวจค้นโรคและความผิดปกติต่าง	ๆ	ของผู้ป่วยเพื่อให้ทราบ
ถึงสาเหตุ	 อาการผลของโรคและความผิดปกติ;	 โดยใช้เคร่ืองมือ 
ทดสอบร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม	 การสัมภาษณ์	 วิเคราะห์และ 
แปลผลทดสอบ;	ท�างานร่วมกับแพทย์เฉพาะทางอื่น	ๆ	เพื่อก�าหนดวิธี
การรักษาและสั่งยา;	 แนะน�าผู ้ป ่วยและญาติในการปฏิบัติงาน 
เพื่อช่วยการรักษา;	บันทึกประวัติการรักษาผู้ป่วย

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตรวจร่างกาย	 วินิจฉัย	 สั่งยา	 รักษาอาการผิดปกติของผู้ป่วย	 หรือโดยการใช้เคร่ืองมือทดสอบ 
ที่เป็นมาตรฐาน	ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรม	การสัมภาษณ์	วิเคราะห์	และแปรผลการทดสอบ	
	 2.		 สั่งตรวจทางเอกซเรย์	หรือการทดสอบพิเศษ	ถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม	
	 3.		 พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ	วินิจฉัยความผิดปกติ	ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่น
ตามความจ�าเป็น
	 4.		 บ�าบัดรักษาอาการความผิดปกติทางจิต	 โดยให้ค�าแนะน�า	 ให้ค�าปรึกษา	 หรือการรักษาอย่างอื่น	 เช่น	 
การรับประทานยา	และแนะน�าผู้ป่วยและญาติ	ในเรื่องการปฏิบัติตนที่จ�าเป็นการบ�าบัดส�าหรับรักษา
	 5.	 เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย	และการรักษาพร้อมติดตามผล
	 6.		 อาจประสานงานกับแพทย์ในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น	ๆ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบจิตแพทย์	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 ซ่ึงไม่มีประสบการณ์ในการท�างาน	
ตามอัตราเงินเดือน	ท�างานสัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	ตามการจัดเวร	วันเสาร์	วันอาทิตย	์และวันหยุดนักขัตฤกษ	์นอกจาก 
ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	 รวมทั้งผลต้องอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 
เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เช่น	เงินฌาปนกิจ	เงินโบนัส	เป็นต้น	

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล	หรือสถานพยาบาล	 ตามเวลาปฏิบัติงาน	 ตรวจรักษาทั้งคนไข้ในและคนไข้นอก	 
และอาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อท�าการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที	โดยจะต้องมีความพร้อมเสมอ
	 อาชพีจติแพทย์	ส่วนใหญ่จะปฏบิตังิานประจ�าในโรงพยาบาล	หรือในสถานบ�าบดัรักษาผู้ป่วยทางจิต	ส�าหรบั

จิตแพทย์
Medical doctor, psychiatry; Psychiatrist
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ในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ	หากมีผู้ป่วยทางจิตที่มีอาการรุนแรง	มักถูกส่งมารับการรักษาในสถานบ�าบัดผู้ป่วย
ทางจติ	หรอืในโรงพยาบาลดงักล่าว	รวมทัง้การติดต้ังโทรศพัท์สายด่วน	สขุภาพจติ	ตลอดจนจดัต้ังเวบ็ไซต์	เพือ่บรกิาร
ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินชีวิต	ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	และให้แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพจิต
ที่ถูกต้อง

โอกาสในการมีงานท�า
	 อาชีพจิตแพทย์สามารถรับราชการโดยท�างานในโรงพยาบาล	สถานพยาบาล	สถานีอนามัย	หรือหน่วยงาน 
การแพทย์ของกระทรวง	ทบวง	กรม	ทีจ่ดัข้ึนเพือ่ให้บรกิาร	นอกจากน้ี	ยงัสามารถเปิดคลนิกิส่วนตัวเพือ่รบัรกัษาคนไข้
นอกเวลาท�างานประจ�าได้อีก	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาทางวิชาจิตแพทย์	คณะแพทยศาสตร	์
	 2.		 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ	ไม่พิการหรือทุพพลภาพ	ปราศจากโรค
	 3.		 มีความเข้าใจ	อดทน	อดกลั้น	ที่จะยอมรับฟังปัญหา	หรืออาการของผู้ป่วยที่อาจผิดปกติทางด้านจิตใจ 
ในลักษณะสาเหตุและอาการที่แตกต่างกัน	
	 4.		 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนมีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์	 ไม่ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
ไปหลอกลวงหรือท�าลายผู้อื่น	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	1057	40002	ซอยมิตรภาพ	18	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40000	โทรศัพท	์0-4334-2585	เว็บไซต์	www.kku.ac.th/
	 -		ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 110	 ถนนอินทวโรรส	 ต�าบลศรีภูม	ิ 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5394-5422	โทรสาร	0-5394-5426	เว็บไซต์	www.med.cmu.
ac.th/dept/psychiatry/
	 -	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตึกธนาคารกรุงเทพฯ	 โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์	 1873	 ถนนพระราม	 4	 ปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 0-2256-4298,	 0-2256-4346 
เว็บไซต์	psychiatry.md.chula.ac.th/
	 -	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 15	 ถนนกาญจนวณิชย	์ 
ต�าบลหาดใหญ่	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 90110	 โทรศัพท์	 0-7445-5000	 โทรสาร	 0-7421-2900,	 
0-7421-2903	เว็บไซต	์http://medinfo.psu.ac.th/
	 -	 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ชั้น	 7	 ศูนย์การแพทย์สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 62	 หมู่	 7	 ถนนรังสิต-นครนายก	 ต�าบลองครักษ์	 อ�าเภอองครักษ	์ 
จังหวัดนครนายก	26120	โทรศัพท์	0-3739-5085-6	เว็บไซต์	www.med.swu.ac.th/psychiatry/
	 -		ภาควิชาจิตเวชศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	270	โรงพยาบาล 
รามาธิบดี	เขตทุ่งพญาไท	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท	์0-2644-9042	เว็บไซต์	med.mahidol.ac.th/psych/
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 จิตแพทย์ท่ีมีความช�านาญ	 และประสบการณ์	 จะได้เล่ือนต�าแหน่งจนถึงระดับผู้บริหาร	 เปิดคลินิกรับ 
ให้ค�าปรึกษาต่อผู้ท่ีมีปัญหาทางจิตท่ัวไป	 หรือสถานพักฟื้นในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยทางจิตได้	 หรืออาจจะเป็น 
อาจารย์ในสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางจิตวิทยาหรือทางจิตแพทย์ก็ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ศัลยแพทย์	 อายุรแพทย์	 นักพยาธิวิทยา	 แพทย์ด้านนิติเวช	 สูตินรีแพทย์	 แพทย์จิตวิทยาเวชศาสตร์เด็ก 
และวัยรุ่น	นักจิตวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -		แพทยสภา	 กรมการแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 โทรศัพท์	 0-2590-1886	 โทรสาร	 0-2591-8614-5	 
เว็บไซต์	www.dms.moph.go.th	
	 -	 สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 โทรศัพท์	 0-2640-4488,	 08-1923-0162	 โทรสาร	 0-2640-4488	
เว็บไซต์	www.psychiatry.or.th/
	 -	 ศูนย์สุขวิทยาจิต	 กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 (Child	Mental	 Health	 Center)	 เว็บไซต	์ 
www.dmh.moph.go.th/	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้	 รวมถึง	 ผู้ประกอบวิชาชีพ 
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย	 (ยกเว้นการพยาบาล)	 ซ่ึงมิได้จัดประเภท 
ไว้ในที่อื่นด�าเนินงานด้านวิชาการ	 เพื่อส่งเสริมสุขภาพ	 ให้บริการ
ด้านวิชาชีพการพยาบาล	สขุอนามยั	ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะ
แก่ผู้ป่วย	 ผู้บาดเจ็บผู้พิการทางกายและจิตใจ	 เช่น	 นักวิชาการ
สาธารณสุข

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 มุ่งศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	การบริการด้านสาธารณสุข	โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค	การควบคุมโรค	และ
การส่งเสรมิสขุภาพให้กบัประชาชนทัว่ไป	บัณฑิตท่ีจบการศกึษาทางด้านนีจ้ะมคีวามรู้ความสามารถในการปฏบิตังิาน
ทางด้านสาธารณสุข	 สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข	 ให้เกิดการป้องกัน	 การสร้างเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยแก่ประชาชนและสังคม

สภาพการจ้างงาน
	 1.		 ต�าแหน่งประเภทบริหาร	แบ่งออกเป็น	2	ระดับย่อยภายใน	โดยขั้นสูงได้รับเงินเดือน	61,860-63,920	
บาท	เงินประจ�าต�าแหน่ง	21,000	บาท	ขั้นต�่าได้รับเงินเดือน	46,820-51,620	บาท	เงินประจ�าต�าแหน่ง	14,500	บาท
	 2.		 ต�าแหน่งประเภทอ�านวยการ	แบ่งออกเป็น	2	ระดับย่อย	โดยขั้นสูงได้รับเงินเดือน	48,600-57,470	บาท	
เงินประจ�าต�าแหน่ง	10,000	บาท	ขั้นต�่าได้รับเงินเดือน	22,330-27,450	บาท	เงินประจ�าต�าแหน่ง	5,600	บาท
	 3.		 ต�าแหน่งประเภทวิชาการ	แบ่งออกเป็น	5	ระดับย่อย	ได้แก่
	 	 3.1	 ระดับปฏิบัติการขั้นสูงได้รับเงินเดือน	21,360	บาท	ขั้นต�า่ได้รับเงินเดือน	9,320	บาท
	 	 3.2		ระดับช�านาญการขั้นสูงได้รับเงินเดือน	34,630	บาท	ขั้นต�า่ได้รับเงินเดือน	13,770	บาท	พร้อมเงิน
ประจ�าต�าแหน่ง	3,500	บาท
	 	 3.3		ระดบัช�านาญการพเิศษขัน้สูงได้รับเงินเดือน	47,100	บาท	ขัน้ต�า่ได้รับเงินเดือน	20,260	บาท	พร้อม
เงินประจ�าต�าแหน่ง	5,600	บาท	
	 	 3.4	 ระดับเชี่ยวชาญขั้นสูงได้รับเงินเดือน	57,470	บาท	ขั้นต�า่ได้รับเงินเดือน	24,860	บาท	พร้อมเงิน
ประจ�าต�าแหน่ง	9,900	บาท
	 	 3.5		ระดับทรงคุณวุฒิได้รับเงินเดือน	61,860	บาท	และเงินประจ�าต�าแหน่ง	13,000	บาท	ขั้นต�่าได้รับ
เงินเดือน	28,980	บาท	และเงินประจ�าต�าแหน่ง	15,600	บาท
	 4.		 ต�าแหน่งประเภททั่วไป	แบ่งออกเป็น	4	ระดับย่อย	ได้แก่
	 	 4.1	ระดับปฏิบัติการขั้นสูงได้รับเงินเดือน	17,490	บาท	ขั้นต�่าได้รับเงินเดือน	5,460	บาท

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
Public Health Offifififfiicials
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                                   	 	 4.2		ระดับช�านาญการขั้นสูงได้รับเงินเดือน	26,440	บาท	ขั้นต�่าได้รับเงินเดือน	8,000	บาท
	 	 4.3		ระดับอาวุโสขั้นสูงได้รับเงินเดือน	39,640	บาท	ขั้นต�่าได้รับเงินเดือน	12,730	บาท
	 	 4.4		ระดับทักษะพิเศษขั้นสูงได้รับเงินเดือน	57,470	บาท	ขั้นต�า่ได้รับเงินเดือน	16,490	บาท
	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 คู่คุณธรรม	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แข็งแกร่ง	 
เป็นศนูย์กลางวชิาการ	วจิยั	บรกิารวชิาการ	บรหิารทรพัยากร	และพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศด้านสาธารณสขุ
แนวใหม่อย่างมีคุณภาพ	รวมทั้งส่งเสริมประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการด�าเนินชีวิต

สภาพการท�างาน 
	 ปฏิบัติงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงแรงงาน 
ภาคเอกชน	ในสถานบริการสาธารณสุข	โรงงานอุตสาหกรรม	ฯลฯ

โอกาสในการมีงานท�า 
	 บัณฑิตที่จบการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน	 
เป็นนักวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อม	 นักวิชาการสุขาภิบาล	 นักวิชาการสาธารณสุข	 ควบคุมโรคต่าง	 ๆ	 นักวิชาการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภยั	นกัวชิาการสขุศกึษา	นอกจากนีย้งัสามารถปฏบิตังิานในลกัษณะเดยีวกนันีใ้นบรษิทั
เอกชนต่าง	ๆ	ในฐานะนักวิชาการสิ่งแวดล้อม	นักสุขาภิบาล	หรือปฏิบัติงานในศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์	เป็น
อาจารย์	หรือครูสอนในสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งใน
และต่างประเทศได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 มีความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
	 2.		 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
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ราชการแผ่นดิน	และกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
	 3.		 มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ	 และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานใน
หน้าที่
	 4.	 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
	 5.		 มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นย�า
	 6.		 มีความสามารถในการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 420/1	 ถนนราชวิถ	ี 
เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2354-8543	
	 -		สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	หมู	่16	ถนนมิตรภาพ	
ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002	โทรศัพท	์04-300-9700	(ส่วนกลาง)	เว็บไซต์	http://ph.kku.
ac.th	โทรศัพท์	0-4334-7057	โทรสาร	0-4334-7058
	 -		สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 99	 หมู่	 9	 ต�าบลท่าโพธิ์	 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 65000	 โทรศัพท์	 0-5596-1000	 โทรสาร	 0-5596-1103	 อีเมล	 naresuan_ 
pr@nu.ac.th
	 -	 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 254	 ถนน 
พญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-0871-3	โทรสาร	0-2215-4804	ติดต่อคณะ	
โทรศัพท์	0-2218-	8193	อีเมล	academic_cphs@chula.ac.th
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 อาคารปิยชาติ	 ชั้น	 10	 ต�าบลคลองหนึ่ง	
อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12121	โทรศัพท์	0-2986-9213-9	ต่อ	7410-11	โทรสาร	0-2516-2708
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 อาคารเรียน	 2	 ชั้น	 4	 
ห้อง	 2-401,	 2-406	 เลขที่	 18/18	 ถนนบางนา-ตราด	 กิโลเมตรที่	 18	 ต�าบลบางโฉลง	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัด 
สมุทรปราการ	10540	โทรศัพท์	0-2312-6415,	0-2312-6300-79	ต่อ	1211,	1533	โทรสาร	0-2312-6415	
อีเมล	pb.secretaryhcu@gmail.com	เว็บไซต	์www.hcu-pb.com
	 -	 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 ล�าปาง	 444	 ถนนวชิราวุธ 
ด�าเนิน	ต�าบลพระบาท	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	52000	โทรศัพท์	0-5426-5170	ต่อ	112,	135,	209	ฝ่ายรับสมัคร	 
โทรศัพท์	0-5482-0099
	 -	 มหาวิทยาลัยเนชั่น	 ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์	 1854	 ถนนบางนา-ตราด	 กิโลเมตรที่	 4.5	 แขวงบางนา 
เขตบางนา	กรุงเทพฯ	10260	โทรศัพท์	0-2338-3950	ฝ่ายรับสมัคร	0-2338-3777

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ปฏิบัติงานได้ในกระทรวงสาธารณสุข	 กระทรวงศึกษาธิการ	 และกระทรวง	 ทบวง	 กรมอื่น	 ๆ 
รวมทั้งภาคเอกชน	ในสถานบริการสาธารณสุข	โรงงานอุตสาหกรรม	ฯลฯ
	 นอกจากนี้	 ในสายงานสาธารณสุขยังสามารถประกอบอาชีพตามสถานที่หรือองค์กรต่าง	 ๆ	 ได้อีก	 เช่น	 
ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม	เป็นต้น	และศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก	ในมหาวิทยาลัยชั้นน�าของรัฐและเอกชน
ได้อีกด้วย
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักสุขาภิบาล	 เจ้าหน้าที่สุขศึกษาสาธารณสุข	 เจ้าหน้าท่ีโภชนาการสาธารณสุข	 นักวิทยาศาสตร์อาชีว 
อนามัย	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		ประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข	เว็บไซต์	www.moph.go.th/index.php?page=Whatnews
	 -		เว็บไซต์	คณะสาธารณสุขศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย
	 -		สมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	http://thaiphc.org/index002.php
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 วาดและตัดชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 ของแบบ
ส�าเร็จเสื้อผ้าขนสัตว์	 และเครื่องใช้อื่น	 ๆ	 
ที่ท�ามาจากขนสัตว์	 :	 ออกแบบเสื้อผ้าหรือ 
ชิ้นงานอื่น	 ๆ	 ขึ้นมาใหม่หรืออาจดัดแปลง 
แก ้ ไขแบบที่ มี อยู ่ แล ้ ว ให ้ สมบู รณ ์ตาม
จินตนาการ	 ตามขนาดหรือตามสัดส ่วน 
ของลูกค้าแต่ละคน;	 สร้างแบบส�าเร็จข้ึน 
ตามแบบที่วาดไว้;	 ตรวจสอบแบบส�าเร็จ 
เพื่อความถูกต้องแม่นย�าและอาจดัดแปลง 
แก้ไขตามความจ�าเป็น;	 ตัด	 ชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 
ของแบบส�าเร็จ	 และตรวจสอบความถูกต้อง
ของชิ้นงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนส่งให้ช่างตัดเย็บผ้าขนสัตว์ต่อไป

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ศึกษาภาพสเกตช์	หุ่น	และวัดเครื่องแต่งกายที่ต้องการสร้างแบบ
	 2.		 วาดรูปร่างชิ้นส่วนที่ต้องการของเสื้อผ้าลงบนกระดาษหรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
	 3.		 อธิบายประกอบการวาดด้วยเลขรหัส	 รหัสอักษร	 และเครื่องหมายเพ่ือเป็นแนวทางส�าหรับช่างตัด 
และช่างเย็บ
	 4.		 ตัดออกเป็นรูปร่างต่าง	ๆ	หรือท�ารอยปรุตามเส้นขอบด้วยลูกกลิ้ง	เพื่อให้ได้แบบเสื้อผ้าที่ต้องการ
	 5.		 ตัดชิ้นส่วนของเสื้อผ้าออกทีละชิ้น	 โดยใช้แบบส�าเร็จเป็นแนวทางในการตัดและอ�านวยการสร้าง 
เสื้อผ้าตัวอย่าง
	 6.		 ตรวจสอบเสื้อผ้าตัวอย่างและแก้ไขดัดแปลงลงบนแบบส�าเร็จเท่าที่จ�าเป็น
	 7.		 อาจให้ค�าแนะน�าการสร้างแบบส�าเร็จอย่างประหยัด
	 8.		 ดัดแปลงแก้ไขแบบส�าเร็จเดิมให้เป็นไปตามแบบที่แก้ไขปรับปรุงแล้วและออกแบบเสื้อผ้าใหม่	ๆ
	 9.		 อาจออกแบบวาด	 ตัดชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 ของแบบส�าเร็จชุดผู้ชาย	 เสื้อเชิ้ต	 เสื้อชุดสตรี	 ชุดชั้นในสตรี	 
และเครื่องแต่งกายอื่น	ๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	หรือบริษัทห้างร้าน

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 สาขา
เทคโนโลยีและเครื่องแต่งกาย	 สามารถท�างานในสถานประกอบการ	 หรือโรงงานอุตสาหกรรมส่ิงทอ	 อุตสาหกรรม

ช่างสร้างแบบส�าเรจ็ (เครือ่งแต่งกาย)
Pattern-maker
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เสื้อผ้าส�าเร็จรูป	และอาชีพอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บเสื้อผ้า	วาดและตัดชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ของแบบส�าเร็จ	เสื้อชุด	
เสื้อเชิ้ต	เสื้อชุดสตรี	ชุดชั้นในสตรี	และเครื่องแต่งกายอื่น	ๆ	ยกเว้นเสื้อผ้าขนสัตว์	เพื่อเป็นแนวทางในการท�าเสื้อผ้า
ส�าเร็จรูป	ณ	ศูนย์การค้าต่าง	ๆ 	จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน	วุฒิการศึกษา	สวัสดิการ
ต่าง	ๆ	ค�ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างท�างานวันละ	8	 -	9	ชั่วโมง	อาจท�างาน 
ล่วงเวลาวันเสาร	์วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น	สามารถประกอบอาชีพนี้	เป็นอาชีพอิสระ	หรือเปิดสอน
วิชาการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี–บุรุษ	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่	 เช่น	 โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	 ท�างานในร้าน	 ตัดเย็บเส้ือผ้า 
สตรี	 -	 บุรุษ	ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้า	 สภาพการท�างานหนักปานกลาง	ต้องใช้
ความอดทนในการท�างาน	บางโอกาสต้องท�างานตามล�าพัง	ต้องใช้ความระมัดระวัง	และความรอบคอบสูง	บางครั้ง
อาจต้องท�างานล่วงเวลา	ต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน	กลิ่นของสารเคมี	หรือถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวอาจไม่มี
วันหยุดพักผ่อน

โอกาสในการมีงานท�า
	 เทคโนโลยีการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี	 –	 บุรุษ	 ธุรกิจเสื้อผ้า	 และเครื่องแต่งกาย	 กลายเป็นสิ่งจ�าเป็นในชีวิต 
ประจ�าวันและในปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาให้ความส�าคัญกับธุรกิจเสื้อผ้ากันมากขึ้น	 และในขณะนี้รัฐบาลได้หันมา
ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ท่ีเป็นของประเทศเอง	 จัดท�าโครงการกรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่น	 และอื่น	 ๆ	 อีกมากมาย	 
เก่ียวกับธรุกิจเสือ้ผ้าและเครือ่งแต่งกาย	ดงันัน้การประกอบอาชพีนีจ้งึเป็นส่วนส�าคญัในการพฒันาและน�าเทคโนโลยี
ใหม่	 ๆ	 มาใช้นอกจากนี้	 ตลาดแรงงานยังมีความต้องการค่อนข้างสูง	 และเปิดกว้างอีกมาก	 จึงเป็นโอกาส 
ในการสร้างงานให้กับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพนี้
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่า	 สาขาเทคโนโลยีและ 
เครื่องแต่งกาย	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
	 3.		สามารถสร้างแบบเสื้อผ้าในคอมพิวเตอร์ได้
	 4.	 ร่างกายแข็งแรง	 หูรับฟังได้ดี	 ตาไม่บอดสี	 มือและสมองสามารถท�างานสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา	 
และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ
	 5.		ละเอียด	รอบคอบ	ช่างสังเกต
	 6.		อดทน	ขยันหมั่นเพียร	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	 7.		มั่นใจในตนเอง	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
	 8.		มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 วิทยาลัยเทคนิค	 และวิทยาลัยการอาชีพ	 สังกัด
สถาบันการอาชีวศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา	อาทิ
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.
plvc.ac.th	โทรศัพท์	0-5525-8570
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	 เว็บไซต์	 www. 
lvc.ac.th	โทรศัพท์	0-4281-1284
	 -	 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี	 เว็บไซต์	www.
kicec.ac.th	โทรศัพท์	0-3461-1792
	 -	 วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น	 เว็บไซต์	 www.
kknic.ac.th	โทรศัพท์	0-4328-6218
	 สถาบันการตัดเย็บและออกแบบเคร่ืองแต่งกาย	
อาทิ
	 -	 โรงเรียนตัดเสื้ออัมรินทร์	 เว็บไซต์	 www. 
amarinschool.com	โทรศัพท์	0-2434-3825-6
	 สถานศึกษาอื่น	 ๆ	 ในสังกัดส�านักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 คณะคหกรรมศาสตร์	 สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย	 เว็บไซต์ 
www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เมื่อมีความสามารถ	 ความช�านาญ	 ก็จะได้เลื่อนต�าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น	 อาทิ	 การเลื่อนต�าแหน่งขึ้นสู่
ระดบัหวัหน้าฝ่ายด้านการออกแบบเสือ้ผ้า	หรอืสามารถประกอบอาชพีอสิระ	เช่น	เปิดกจิการร้านสอนการสร้างแบบ
ส�าเร็จเสื้อผ้าสตรี-บุรุษ	หรือการออกแบบเสื้อผ้าใหม่	ๆ
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 พนกังานขาย	พนกังานสาธติ	และจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเทคโนโลยผ้ีาและเคร่ืองแต่งกาย	พนกังาน
ซ่อมแซม	ดูแลรักษาเสื้อผ้า	และเครื่องแต่งกาย

 แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยและมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม	เว็บไซต์	www.thaigar-
ment.org	โทรศัพท์	0-2681-2222
	 -	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต	์www.thaitextile.org	โทรศัพท	์0-2712-4501
	 -	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	เว็บไซต์	www.tcds.or.th	โทรศัพท	์0-2664-8488
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อเอื้องดอยดีไซน์	 เว็บไซต์	 www.uangdoidessign.com	 โทรศัพท์	 0-5327-8349, 
0-5320-6373
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	 เสริมสวยดีไซน์นิรันดร์รัตน์	 เว็บไซต์	 www.weddingsquare.com	 โทรศัพท	์ 
0-2438-8302,	0-2437-1835
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ตรวจ	 วินิจฉัย	 บ�าบัดหรือป้องกันโรคฟัน	 โรคอวัยวะท่ี 
เก่ียวกับฟัน	โรคอวยัวะในช่องปาก	โรคขากรรไกร	และกระดูกใบหน้า
ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร	 รวมทั้งการกระท�าทางศัลยกรรมและการ 
กระท�าใด	ๆ 	ในการบ�าบัด	:	บูรณะและฟื้นฟูสภาพอวัยวะในช่องปาก	
กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร	และการท�าฟันในช่องปาก

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ตรวจสขุภาพช่องปาก	เหงอืกและฟัน	รกัษาตามอาการของโรค	และความผดิปกติของเหงอืกฟันและช่องปาก
ด้วยการศลัยกรรม	ให้ยา	และวธิกีารอืน่	ๆ 	ใช้เคร่ืองเอกซเรย์และทดสอบตามความจ�าเป็น	พิจารณาผลของการตรวจ
และการทดสอบ	และเลือกวิธีการรักษาที่ตรงจุดและถูกต้อง	การประดิษฐ์ฟันปลอม	และใส่ฟันปลอม	รวมทั้งการจัด
ฟันที่มีลักษณะผิดปกติ	ให้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง

สภาพการจ้างงาน
	 ทันตแพทย์สามารถท�างานในโรงพยาบาลภาครัฐและภาคเอกชน	หรือเปิดคลินิกส่วนตัว	 ตามสถานบริการ
ทันตกรรม	สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
	 ทันตแพทย์	 จะได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป	 อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไป 
ตามความรู้	 และความช�านาญ	 ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาใหม่	 ไม่มีประสบการณ์จะมีรายได้ตามฐานเงินเดือน 
ท�างานสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 ตามการจัดเวร	 รวมท้ังท�างานวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุดนักขัตฤกษ  ์
นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	 ส�าหรับภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ	 ส่วนใน 
ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ	 สวัสดิการ 
ในรูปต่าง	ๆ	เงินประกันสังคม	เงินโบนัส	เป็นต้น	

สภาพการท�างาน
	 ทันตแพทย์จะปฏิบัติงานโรงพยาบาลรัฐและตามสาธารณสุขประจ�าเขตพ้ืนท่ีต่าง	 ๆ	 ข้ึนตรงกับกระทรวง
สาธารณสุข	 โรงพยาบาลเอกชน	 และคลินิกรักษาโรคฟันโดยเฉพาะ	 ซึ่งมีอุปกรณ์ในการตรวจและรักษาฟัน	 เหงือก
และภายในช่องปาก	เช่น	เครื่องมือต่าง	ๆ	เพื่อการขูดหินปูน	ถอนฟัน	รักษารากฟัน	ฉีดยาชา	และเก้าอี้ส�าหรับผู้ป่วย 
โดยจะต้องมีไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการตรวจสภาพภายในช่องปาก	 โดยจะต้องมีผู้ช่วยอย่างน้อย	 1	 -	 2	 คน 
ในการตรวจรักษาฟัน	 ในบางครั้งอาจจะมีผู้ป่วยท่ีเป็นเด็ก	 ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุ่งยากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากเด็ก 
จะมีความกลัวและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจฟัน	 ทันตแพทย์ต้องมีจิตวิทยาในการหลอกล่อเด็กให้ความร่วมมือ
โดยการอ้าปาก	 เพื่อท�าการตรวจรักษา	 รวมทั้งต้องระวังการถูกกัดนิ้วมือขณะท�าการตรวจรักษาให้เด็กที่ก�าลังกลัว
และโกรธ

ทันตแพทย์ทั่วไป
General dentist
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โอกาสในการมีงานท�า
	 นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนแล้ว	 ยังสามารถเปิดคลินิกในการรักษา
แบบครบวงจรได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางทันตแพทย์	
	 2.		 มีความรู้ในการประดิษฐ์งานวิจัย	และทดลอง
	 3.		 มีสุขภาพแข็งแรง	รู้หลักจิตวิทยา	อดทนต่อแรงกดดัน	มั่นใจในตนเอง	
	 4.		 มีความซื่อสัตย์	รักและศรัทธาในวิชาชีพ	มีคุณธรรมและจริยธรรม
	 5.		 รักงานบริการ	ไม่รังเกียจผู้ป่วย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะทันตแพทย์	มหาวิทยาลัยมหิดล	เลขที่	6	ถนนโยธี	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2200-
7777	เว็บไซต์	www.dt.mahidol.ac.th/th/
	 -	 คณะทันตแพทย์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 99	 หมู่	 18	 ถนนพหลโยธิน	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัด 
ปทุมธานี	12121	โทรศัพท์	0-2986-9213-9	โทรสาร	0-2986-9205	เว็บไซต์	www.dentistry.tu.ac.th/th/
	 -	 คณะทันตแพทย์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เลขท่ี	 114	 สุขุมวิท	 23	 คลองเตยเหนือ	 เขตวัฒนา	 
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2649-5000	ต่อ	15237	เว็บไซต์	dent.swu.ac.th/
	 -	 คณะทันตแพทย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	34	ถนนอังรีดูนังต	์แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	0-2218-8705	เว็บไซต์	http://www.dent.chula.ac.th/
	 -	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 90112	 
โทรศัพท์	0-7421-2922	โทรสาร	0-7421-2922	เว็บไซต์	http://www.dent.psu.ac.th	
	 -	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเมือง	 จังหวัด 
ขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4320-2405	โทรสาร	0-4320-2862	เว็บไซต์	www.dentistry.kku.ac.th/
	 -	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ถนนสุเทพ	 ต�าบลสุเทพ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 
เชียงใหม	่50200	โทรศัพท์	0-2053-9444-40	โทรสาร	0-2053-2228-44	เว็บไซต์	www.dent.cmu.ac.th/
	 -	 คณะทันตแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 52/347	 หมู่บ้านเมืองเอก	 ถนนพหลโยธิน	 อ�าเภอหลักหก	 
จังหวัดปทุมธานี	12000	โทรศัพท์	0-2997-2200-30	ต่อ	4242	โทรสาร	0-2997-2200	ต่อ	4251	อีเมล	info@rsu.
ac.th	เว็บไซต์	www.rsu.ac.th/dental/
	 -	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	19	หมู่	2	ต�าบลแม่กา	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพะเยา	56000	
โทรศัพท์	0-5446-6666	ต่อ	3420-3432	เว็บไซต	์www.dentistry.up.ac.th/#

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ส�าเร็จการศึกษา	เมื่อใช้ทุนเป็นเวลา	2	ปีแล้ว	ต้องการท�างานประจ�าต่อในหน่วยงานของรัฐ	หรืออาจจะไป
ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	หรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย	หรือเปิดคลินิกส่วนตัวได้
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู ้ช�านาญพิเศษทางทันตกรรม	 ทันตแพทย์ฝ ่ายป้องกัน	 และสาธารณสุข	 ช่างเทคนิคการแพทย์	 
อาจารย์ทางวิชาทันตแพทย์ศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	โทรศพัท์	0-2539-4748	โทรสาร	0-2514-1100	
เว็บไซต์	www.thaidental.net/
	 -	 ทันตแพทยสภา	 โทรศัพท์	 0-2951-0420,	 0-2951-0421	 โทรสาร	 0-2951-0422	 เว็บไซต	์ 
www.thaidental.org,	http://www.thaitist.org	
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นิยามอาชีพ
	 ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้	 
ผลิต	ซ่อมแซม	ดัดแปลง	แก้ไข	กายอุปกรณ์	แก่ผู้พิการที่มีความจ�าเป็น 
ในการใช้กายอุปกรณ์ดังกล่าว	เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 งานกายอุปกรณ์ประกอบด้วยการตรวจวัดขนาด	 ออกแบบ	
ประดิษฐ์	 ผลิต	 ดัดแปลง	 แก้ไข	 ซ่อมแซมให้เหมาะสมกับผู้ป่วย 
และผู้พิการแต่ละราย	 เพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวสะดวกขึ้นเท่านั้น	 
งานกายอปุกรณ์ต้องอาศยัทกัษะฝีมอืและความเชีย่วชาญช�านาญเฉพาะ
บุคคลค่อนข้างสูง	 (ร่วมกับความรู ้ความเข้าใจในเรื่องวัสดุศาสตร์	
วศิวกรรมศาสตร์	ศลิปะ	วทิยาศาสตร์การแพทย์ด้านกายวภิาคประยกุต์	
ด้านชีวกลศาสตร์	และการเคลื่อนไหวประยุกต์)
	 บคุลากรทีท่�าหน้าดงักล่าวข้างต้น	มชีือ่เรยีกตามที่	ก.พ.ระบ	ุซ่ึง
เรียกชื่อต�าแหน่งบรรจุตามวุฒิการศึกษาคือ	 หากส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรจากโรงพยาบาลเลิดสิน	 
หรือส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรช้ันสูงจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (พ.ศ.	 2536-2542)	
เรียกว่า	 ช่างกายอุปกรณ์	 (PO	 technician)	 แต่หากส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญา	 จะเรียกว่า	 นักกายอุปกรณ์	 
(Prosthetist/Orthotist)

สภาพการจ้างงาน
	 ระดับการศึกษาปริญญาตรี	หรือเทียบเท่า	อัตราเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์ด้วย	

สภาพการท�างาน
	 -	 สามารถปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ตามโรงพยาบาลและบริษัทเอกชนได้
	 -		สามารถศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น

โอกาสในการมีงานท�า
	 ท�างานด้านกายอุปกรณ์ตามโรงพยาบาล	 หรือสถานบริการสาธารณสุขที่จัดให้บริการ	 หรือบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวข้อง	และเมื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	สามารถปฏิบัติงานในองค์กรอิสระที่ท�างานด้านผู้พิการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ	หรือเปิดเป็นธุรกิจคลินิกกายอุปกรณ์ส่วนตัว	สาขาการแพทย์ก็ได	้เป็นต้น

นักกายอุปกรณ์
Prosthetist
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 หรือเทียบเท่า	 มีผลการสอบ	ONET,	 GAT,	
PAT,	กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	ภาษาอังกฤษ	ตามประกาศของ	สทศ.	และ	สอท.	และไม่มีความบกพร่อง 
ทางร่างกายหรือจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา	
	 2.		 มีความรู้	ความสามารถในด้านการประดิษฐ์	ดัดแปลง	และพัฒนารูปแบบใหม	่ๆ	ของกายอุปกรณ์ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพด้านกายภาพของผู้ใช้	และสภาพแวดล้อม
	 3.		 พัฒนาตนเอง	ใฝ่หาความรู้ใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	และติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพ
	 4.		 มีความรู้	 ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข	 และสามารถเสนอแนวทางการป้องกัน	 และแก้ไขที่
เหมาะสม
	 5.		 เป็นผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรมอันดีงาม	 รักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัด	 รวมทั้งเคารพและ
ปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ
	 6.	 มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้ป่วย	ผู้ร่วมงาน	ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 -	 โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เลขที่	 14 
ถนนอรุณอมรินทร์	 แขวงอรุณอมรินทร์	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพฯ	 10700	 โทรศัพท์	 0-2419-9815 
โทรสาร	0-2419-8929	เว็บไซต์	www.sspo.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เป็นผู้เช่ียวชาญหรือเป็นนักประดิษฐ์อวัยวะเทียมและกายอุปกรณ์	 เป็นอาจารย์ในสถาบันที่เปิดสอน	 ได้แก	่
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เป็นนักวิชาการในกระทรวง
สาธารณสุข	เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 แพทย์	พยาบาล	นักกายภาพบ�าบัด	นักกิจกรรมบ�าบัด	นักอรรถบ�าบัด	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		ศนูย์สรินิธรเพือ่การฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาต	ิเวบ็ไซต์	www.snmrc.go.th/index.php/th/
	 -		กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข	เว็บไซต์	www.dms.moph.go.th/
	 -		โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โทรศัพท์	 0-2419-
9815	โทรสาร	0-2419-8929	เว็บไซต	์www.sspo.ac.th
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นิยามอาชพี 
	 ตรวจ	ทดสอบ	วิเคราะห์	วิจัยสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจาก
ร ่างกายมนุษย ์ 	 โดยใช ้ วิธีการทางวิทยาศาสตร ์และ 
เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมด้านเคมีคลินิก	 
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก	 จุลชีววิทยาคลินิก	 โลหิตวิทยา	
คลังเลือด	 ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก	 พิษวิทยาคลินิก	 ฯลฯ	 เพื่อ 
น�าผลมาใช้ในการวนิจิฉยั	ค้นหาสาเหตุ	วเิคราะห์ความรนุแรง
และติดตามการรักษาโรค	 การประเมินสภาวะสุขภาพ	 
การป้องกนัโรคการส่งเสรมิสขุภาพรวมถงึการควบคมุคณุภาพ	
การก�าหนดคุณลักษณะ	 และการควบคุมการใช้เคร่ืองมือรวมท้ังน�้ายาต่าง	 ๆ	 ทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิค 
การแพทย์การให้ค�าปรึกษาแนะน�าและฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการทางเทคนิคการแพทย์	 และปฏิบัติหน้าที่อื่น	 ๆ	 
ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.	 ท�าการวเิคราะห์ทางเคมทีัง้ด้านคณุภาพ	และปริมาณเกีย่วกบัของเหลวและการไหลซมึในร่างกายมนษุย์
เพื่อหาข้อมูลส�าหรับใช้ในการวินิจฉัยและการรักษาโรค	
	 2.		 ทดสอบตวัอย่างทีไ่ด้จากร่างกายมนษุย์	เช่น	ปัสสาวะ	เลือด	ของเหลวจากไขสนัหลงั	น�า้ย่อยในกระเพาะ
อาหาร	 เป็นต้น	 เพื่อให้ทราบถึงสารที่เกิดขึ้นและปริมาณของสารซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ภายในร่างกายมนุษย	์ 
และสัตว์	ตลอดจนสิ่งพลอยได้อื่น	ๆ	เช่น	น�้าตาล	ธาตุไข่ขาว	และอะซิโทน	เป็นต้น	
	 3.		 ทดสอบสารเคมี	ยารักษาโรค	และยาพิษ	ใส่ตัวกระท�าลงในสิ่งที่จะทดสอบ	ให้ความร้อน	กรองหรือเขย่า
สารละลายตามวิธีการ	 และบันทึกลักษณะการเปลี่ยนแปลงของสี	 หรือการตกตะกอนผสมสิ่งที่จะทดสอบกับ 
สารมาตรฐาน	หรือตรวจสอบสารละลายเคมี	 โดยใช	้ โฟโตมิเตอร์	สเปกโตรกราฟ	หรือเครื่องวัดสี	 เพื่อพิจารณาหา
ปริมาณของสาร	
	 4.		 ท�าหน้าที่วิเคราะห์	 วิจัย	 โดยใช้เทคโนโลยีทางห้องปฏิบัติการ	 เพ่ือน�าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ 
ในการประเมนิสขุภาพ	การวนิจิฉยัโรค	การท�านายความรุนแรงของโรค	การติดตามผลการรักษาการป้องกนัโรคและ
ความพิการ	 การสนับสนุนการรักษา	 การวิเคราะห์สารพิษ	 สารปนเปื้อนต่าง	 ๆ	 ในร่างกายมนุษย์	 และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการควบคุมคุณภาพการพัฒนาและวิเคราะห์ลักษณะงานเทคนิคการแพทย์สาขาต่าง	ๆ	ได้แก่	
	 	 -		เคมีคลินิก	
	 	 -		จุลชีววิทยาคลินิก	
	 	 -		ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด
	 	 -	 จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิกและโลหิตวิทยา	

นักเทคนิคการแพทย์
Medical Technologist
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 นักเทคนิคการแพทย์จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน	4	สาขา	ดังกล่าว	ได้แก่	การ
เก็บสิ่งส่งตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์	 เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ	 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการตรวจ
วิเคราะห์เพื่อทราบชนิดและปริมาณของสิ่งท่ีส่งตรวจ	 โดยใช้วิธีการท่ีเป็นมาตรฐานในห้องปฏิบัติการท่ัวไป	 เพื่อน�า
ผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วย	
	 นอกจากน้ียังรับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล	 จัดท�ารายงานผลการตรวจวิเคราะห์	 และการทดสอบต่าง	 ๆ	
ควบคมุดแูลการใช้งานและการเกบ็รกัษาเครือ่งมอื	ตลอดจนการตรวจสอบการประกนั	คณุภาพ	และสามารถถ่ายทอด
ความรู	้ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ร่วมงาน	บุคลากรสาขาอื่น	และประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

สภาพการจ้างงาน
		 นักเทคนิคการแพทย์ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินรายเดือน	 ซ่ึงแตกต่างกันไปตามความรู้และความช�านาญ	
ส�าหรับผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 อาจต้องมาท�างานวันเสาร	์ 
วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 หรือท�างานล่วงเวลา	 อาจต้องมีการจัดเวรอยู่ประจ�าโรงพยาบาล	 นอกจากผลตอบแทน 
ในรูปเงินเดือนแล้ว	 ในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล 
เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	 ๆ	 เงินโบนัส	 เป็นต้น	 ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จเทคนิคการแพทย์ที่มีเงินทุน 
สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการเปิดห้องแล็บเพื่อตรวจ	 และวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ	 รายได้ที่ได้รับขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถ	และความอุตสาหะ

สภาพการท�างาน
		 นักเทคนิคการแพทย์ต้องท�างานในห้องทดลอง	ต้องอยู่กับสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดสอบกับ	สิ่งส่งตรวจซึ่ง
อาจจะเป็น	 ปัสสาวะ	 อุจจาระ	 เลือด	 เป็นต้น	 ซึ่งผู้ที่จะประกอบนักเทคนิคการแพทย์	 ต้องไม่รังเกียจต่อการที่ต้อง
ทดสอบสิ่งส่งตรวจดังกล่าวในข้างต้น	 นักเทคนิคการแพทย์ต้องระมัดระวัง	 การติดเชื้อที่ปนเปื้อนมากับสิ่งส่งตรวจ	
รวมทั้งสารเคมีในห้องปฏิบัติการทดลองอาจจะมีปฏิกิริยาที่ท�าให้เป็นอันตรายได้	 ดังนั้นจึงต้องท�างานตามขั้นตอน
และการป้องกันตามระเบียบที่ก�าหนดไว้

โอกาสในการมีงานท�า
		 ผู ้ที่ส�าเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต	 (เทคนิคการแพทย์)	 และได้ขอรับใบอนุญาตประกอบ 
โรคศิลปะ	 สาขาเทคนิคการแพทย์	 สามารถสมัครงานในภาครัฐในต�าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์	 โดยปฏิบัติหน้าท่ี	 
ในห้องปฏิบัติการชันสูตรในโรงพยาบาลต่าง	 ๆ	 ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 มหาวิทยาลัย	 กองทัพ	 องค์การ 
และสถาบันวิจัยต่าง	ๆ	ส�าหรับผู้ที่สนใจท�างานในภาคเอกชนสามารถสมัครงาน	ตามโรงพยาบาลเอกชนห้องปฏิบัติ
การ	ศนูย์แลบ็ต่าง	ๆ 	บรษิทัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และเคร่ืองมอืทางการแพทย์	ตลอดจนโรงงานอตุสาหกรรม	นกัเทคนคิ
การแพทย์	ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานเนื่องจากยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้	โดยเฉพาะในระดับภูมิภาคที่ไกล
ความเจริญ	
	 ปัจจุบัน	 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดให้สาขาเทคนิคการแพทย์	 เป็นสาขาวิชาชีพขาดแคลน	ซึ่งสถาบันต่าง	 ๆ	 
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องเพิ่มจ�านวนการผลิตนักเทคนิคการแพทย์	 และผู้ประกอบวิชาชีพนี้	 จะได้รับเงินเพิ่มพิเศษ
นอกเหนือจากเงินเดือน
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาเทคนิคการแพทย	์
	 2.		 เป็นผู้ใฝ่รู้	ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว	
	 3.		 ฝึกฝนตนให้มีความช�านาญในการตรวจวินิจฉัยที่ตัวผู้ตรวจเองต้องมีความรู้ในการตัดสินใจ	
	 4.		 รู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน�ามาใช้	ให้เหมาะสม	
	 5.		 เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการออกรายงานผลการตรวจ	
	 6.	 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี	ทั้งกับผู้ที่มารับการตรวจและผู้ร่วมงานทั้งภายในและภายนอก	
	 7.		 มีความสามารถในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานในทุกกรณีด้วยการใช้ปัญญา	
	 8.	 มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ	
	 9.		 มีความสุขุมรอบคอบ	อดทน	ชอบช่วยเหลือเสียสละ	
	 10.	ท�างานมีระเบียบแบบแผนและสามารถพัฒนาความรู้ในการท�างานให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ	
	 11.	ไม่มีความพิการหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ	เช่น	ตาบอดส	ีเป็นต้น	
	 12.	มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านเคมี	ฟิสิกส์	ชีววิทยา	รวมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็น
อย่างดี	
	 13.	มีบุคลิกดี	 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	 สามารถปรับตัวในการท�างานและการให้ความร่วมมือกับบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกระดับ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มหาวิทยาลัยรังสิต	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัยมหิดล	คณะเทคนิคการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์และมหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น
	 -	 คณะสหเวชศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัพะเยา	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัย
นเรศวร	มหาวิทยาลัยบูรพา	ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร	์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 นักเทคนิคการแพทย์	 สามารถได้รับการเลื่อนขั้นและเลื่อนต�าแหน่งได้ตามผลงาน	 ประสบการณ์และ 
อายุงานที่ปฏิบัติ	 โดยต�าแหน่งสูงสุดสามารถขึ้นได้ถึงระดับบริหารในหน่วยงานนั้น	 นักเทคนิคการแพทย์สามารถ 
หารายได้พิเศษ	 โดยปฏิบัติงานในห้องทดลองในศูนย์แล็บต่าง	 ๆ	 และสามารถศึกษาต่อระดับปริญญาโทและ 
ปริญญาเอก	ทั้งในและต่างประเทศได้หลายสาขา	เช่น	สาขาเทคนิคการแพทย	์พยาธิวิทยาคลินิก	จุลชีววิทยา	ชีวเคมี	 
พยาธิชีววิทยา	 สรีรวิทยา	 พิษวิทยา	 นิติวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 อายุรศาสตร์เขตร้อน	 วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	หรืออาจจะเปลี่ยนไปเรียนสาขาอื่น	เช่น	ปริญญาโททางธุรกิจ	หรือเข้าศึกษาแพทย์	เมื่อส�าเร็จ
การศึกษาสามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนในสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการแพทย์ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นักเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนื้อ	นักวิเคราะห์เมล็ดพืช	นักผสมเทียม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	สมาคมเทคนิคการแพทย์	
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นิยามอาชีพ 
	 ให้บริการทางรังสีเทคนิคในการตรวจ
วิเคราะห์และรกัษาด้วยเครือ่งมอืทางรงัส	ีรวมทัง้
การป้องกันอันตรายจากรังสีแก่ผู้ป่วย	 ซึ่งปฏิบัติ
งานเก่ียวกับรังสีวินิจฉัย	 รังสีรักษา	 เวชศาสตร์
นิวเคลียร	์และทางฟิสิกส์การแพทย์	โดยกรรมวิธี
พิเศษ	 รับผิดชอบในการถ่ายภาพส่วนต่าง	 ๆ	 
ของร่างกายผู้ป่วยด้วยรังสีประเภทต่าง	 ๆ	 ตาม 
ค� าสั่ งแพทย ์ 	 ใช ้ อุปกรณ ์ถ ่ ายภาพ	 เช ่น	 
เครื่องเอกซเรย์	 เครื่องฉายรังสี	 เครื่องนับวัดรังส	ี
เครื่องอัลตราซาวนด์	 เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์	 เครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กแรงสูง	 เคร่ืองเร่งอานุภาพ	
จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในต�าแหน่งที่เหมาะสมกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการฉายรังสี	 บันทึกผลจากภาพถ่ายรังสี	 
บันทึกจากการฉายรังสีเพื่อน�าให้รังสีแพทย์ท�าการรายงานผลเสนอแพทย์ผู้ท�าการรักษา	 จัดเตรียมฟิล์มเอกซเรย์ 
และน�้ายาล้างฟิล์ม	 รวมทั้งดูแลตรวจสอบคุณภาพของภาพรังสี	 การประกันคุณภาพและการบ�ารุงรักษาเครื่องมือ 
และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางรังสีเทคนิคให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัย	

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 การตรวจทางรังสีทั่วไป	โดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์	เป็นงานที่เกี่ยวกับการใช้กรรมวิธีต่าง	ๆ	ในการถ่ายและ
บันทึกภาพส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกายผู้ป่วย	รวมทั้งการจัดท่าผู้ป่วย	และการควบคุมเครื่องเอกซเรย์	ในการให้ปริมาณ
รังสีเอกซเรย์ที่พอเหมาะ	เพื่อให้ได้ภาพเอกซเรย์ที่มีคุณภาพ	รวมตลอดไปถึงการจัดเตรียมฟิล์มเอกซเรย์	และน�้ายา
ล้าง	 รวมทั้งเก็บภาพ	 ข้อมูล	 และสามารถเรียกข้อมูลกลับมาดูได้ใหม่	 ควบคุมการใช้งาน	 เก็บรักษาเครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์	เช่น	แผ่นฟิล์ม	น�้ายาล้าง	ให้มีประสิทธิภาพดี	และพร้อมใช้อยู่เสมอ
	 การตรวจทางรังสีวิทยาด้วยวิธีพิเศษดังต่อไปนี้	
	 	 1.		 การตรวจอวัยวะภายในช่องท้อง	ด้วยภาพโดยอาศัยรังสีเอกซเรย์	
	 	 2.		 ตรวจการท�างานของไต	สมอง	และระบบหมุนเวียนของโลหิตโดยการฉีดส	ีเพื่อดูระบบการท�างาน
ของอวัยวะภายใน	
	 	 3.		 การตรวจระบบหลอดเลอืดด้วยเครือ่งเอกซเรย์ระบบดจิติอล	ซ่ึงใช้เทคโนโลยขีองเครือ่งคอมพวิเตอร์ 
แปรสัญญาณมาเป็นภาพเอกซเรย์	
	 	 4.		 การตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องเสียงความถี่สูง	 หรืออัลตราซาวด์แทนการใช้รังสีเอกซเรย	์ 
ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายส�าหรับสตรีมีครรภ์	หรือผู้ป่วยที่แพ้รังสีเอกซเรย์	

นักรังสีเทคนิค
Radiological Technologist
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	 	 5.	 การตรวจเอกซเรย์เต้านม	
	 	 6.		 งานป้องกันอันตรายจากรังสี	 และให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคลากรทางการแพทย์	 ผู้ป่วย	 รวมทั้ง
ประเภทเอกซเรย์	 ตลอดจนควบคุมดูแลการจัดซื้อและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีให้เหมาะสม 
กับการใช้งาน	 และตรวจสอบวัดปริมาณรังสีของบุคลากรทางรังสี	 ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจสอบรังสีจาก 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

สภาพการจ้างงาน
	 ส�าหรับผู้ท่ีส�าเร็จการศกึษา
ระดับปริญญาตรี	 อัตราเงินเดือน 
จะเป็นไปตามวฒุกิารศกึษา	ส�าหรบั
ผู้ปฏิบัติงานรับราชการ	 อาจได้รับ
เงินค่าล่วงเวลาหรือเบี้ยเวรส�าหรับ
การปฏบิติังาน	และสามารถใช้เวลา
นอกราชการ	 วันหยุดเสาร์-อาทิตย์	
ท�างานในโรงพยาบาลเอกชน	หรือ
คลินิกต่าง	ๆ	ได้	
	 นักรังสีเทคนิค	 ในสถาน
ประกอบการเอกชน	 ถ ้ า เป ็น 

โรงพยาบาล	ปัจจุบันจะไม่ค่อยมีค่าล่วงเวลา	เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการจัดระบบบริหารงาน

สภาพการท�างาน 
	 ผู้ปฏิบัติงานนักรังสีเทคนิค	 ท�างานร่วมกับรังสีแพทย์	 พยาบาล	 และนักฟิสิกส์การแพทย์	 ซึ่งมีหน้าที่ตรวจ 
Special	X-Ray	และอ่านผลวนิจิฉยัการตรวจ	จดัหาอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากรงัส	ีเช่น	เสือ้ตะกัว่	(Lead	Appron) 
ถุงมือตะกั่ว	และเครื่องป้องกันรังสีส่วนบุคคล

โอกาสในการมีงานท�า 
	 เป็นที่จองตัวของทั้งโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน	 และเมื่อสอบใบประกอบโรคศิลปะ	 จากคณะกรรมการ
วิชาชีพสาขารังสีเทคนิคผ่านแล้ว	 จะมีค่าตอบแทนในส่วนของใบประกอบโรคศิลปะนี้อีกด้วย	 เป็นตัวแทนขาย 
เครื่องมือแพทย์	เครื่องมือรังสีที่มีราคาแพงได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาอย่างน้อยอนุปริญญา	สาขารังสีเทคนิค	จนถึงปริญญาตร	ีคณะวิทยาศาสตร์	สาขารังสี
การแพทย์	
	 2.		 มีสุขภาพสมบูรณ์	แข็งแรง	ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง	
	 3.		 มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
	 4.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณในวิชาชีพ	
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะเทคนิคการแพทย์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เลขที่	 2	 ถนนวังหลัง	 แขวงศิริราช	 เขตบางกอกน้อย 
กรุงเทพฯ	10700	โทรศัพท์	0-2441-4371-5	ต่อ	2202	โทรสาร	0-2441-4380	อีเมล	mtwww@mahidol.ac.th 
เว็บไซต์	www.mt.mahidol.ac.th
	 -		คณะวิทยาศาสตร์	สาขารังสีการแพทย์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะป	ิกรุงเทพฯ	
10240	โทรศัพท์/โทรสาร	0-2310-8426	อีเมล	rtsciru@gmail.com	เว็บไซต์	www.rt.sci.ru.ac.th/	
	 -		คณะเทคนิคการแพทย์	 สาขาวิชารังสีเทคนิค	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 110	 ถนนอินทวโรรส	 ต�าบลศรีภูม	ิ
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท	์0-5393-5072	โทรสาร	0-5393-6042	เว็บไซต์	www.ams.cmu.
ac.th/web/
	 -		คณะเทคนิคการแพทย์	สาขาวิชารังสีเทคนิค	มหาวิทยาลัยนเรศวร	99	หมู่	9	ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์	
ต�าบลท่าโพธิ์	อ�าเภอเมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000	เว็บไซต์	www.ahs.nu.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 นอกจากเป็นนกัรงัสเีทคนคิแล้ว	ยงัสามารถศกึษาต่อในหลากหลายสาขาทีเ่กีย่วข้อง	แล้วปรบัระดบัการท�างาน
เป็นนักวิชาการ	นักวิจัย	ท�างานในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยต่าง	ๆ	ทั้งในและต่างประเทศ	เป็นตัวแทนขาย	
ตลอดจนเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 อาจารย์พิเศษ	พนักงานขายเครื่องมือแพทย์	(Retailor)	นักฟิสิกส์	นักรังสีเฉพาะทาง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	สภาเทคนิคการแพทย์	เว็บไซต์	www.mtc.or.th
	 -	เว็บไซต์คณะเทคนิคการแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	
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นิยามอาชีพ
	 ผู ้มีหน้าที่ทดสอบการได้ยิน	 และหาสาเหตุของ
ความผิดปกติในการฟัง	 รับผิดชอบการบริหารจัดการ 
และการบ�าบัดการสูญเสีย	 การได้ยินและความผิดปกติ 
ในการสื่อสารอื่น	ๆ	โดยไม่ใช้ยา

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 นักโสตสัมผัสวิทยา	 เป็นอาชีพที่เชี่ยวชาญในการวิจัย,	 วินิจฉัยและรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหู	 โดยเฉพาะ
ปัญหาหูและ	vestibular	ระบบ	vestibular	ขอบข่ายงานวิชาชีพ	แบ่งเป็น	2	ด้าน	คือ
	 1.		 งานด้านโสตสัมผัสวิทยา	 มีนักแก้ไขการได้ยิน	 (Audiologist)	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย 
หาพยาธิสภาพของระบบการได้ยินที่เกิดขึ้นตั้งแต่หูชั้นนอก	 หูชั้นกลาง	 หูชั้นใน	 ก้านสมอง	 และสมองส่วนที ่
เก่ียวข้องกับการได้ยินด้วยวิธีปกติและวิธีพิเศษ	 ตลอดจนตรวจวินิจฉัยหาพยาธิสภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับ 
การทรงตัว	 ตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติทางการได้ยินในทารกแรกเกิด	 โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงเพ่ือติดตามผลและ
วางแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน	 โดยการประเมินผล	 เพื่อเลือกและใส่เคร่ืองช่วยฟังให้เหมาะสมกับระดับ 
การสูญเสียการได้ยินของผู้ป่วย
	 2.		 งานด้านแก้ไขการพูด	 มีนักแก้ไขการพูด	 (Speech	 &	 Language	 Pathologist)	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
การวินิจฉัยความผิดปกติทางภาษาและการพูด	 การคัดกรองหาข้อบ่งชี้	 ประเมินสภาพความผิดปกติ	 ทดสอบ 
ความสามารถทางภาษาและการพูดรวมถึงการกลืน	 แยกประเภทความผิดปกติต่าง	 ๆ	 บ�าบัดรักษา	 แก้ไข	 และ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมได้ทุกประเภทของความผิดปกติ	 เช่น	 พูดไม่ได้	 พูดไม่ชัด	 เสียงผิดปกติ	 ปากแหว่ง 
เพดานโหว่	ประสาทหูพิการ	สติปัญญาอ่อน	กลืนล�าบาก	กลืนผิดวิธี	ผู้ป่วยที่ผ่าตัดกล่องเสียง	เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
	 ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	อัตราเงินเดือนจะเป็นไปตามวุฒิการศึกษา	ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน
รับราชการ	 อาจได้รับเงินค่าล่วงเวลาหรือเบ้ียเวรส�าหรับการปฏิบัติงาน	 และสามารถใช้เวลานอกราชการ	 วันหยุด
เสาร์-อาทิตย์	ท�างานในโรงพยาบาลเอกชน	หรือคลินิกต่าง	ๆ	ได้	

สภาพการท�างาน
	 เมื่อส�าเร็จการศึกษา	 สามารถน�าความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยิน 
โดยปฏิบัติงาน

นักโสตสัมผัสวิทยา
Audiologist
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ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน	 โดย
บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้มีสิทธิ์
ข อสอบขึ้ นทะ เ บี ยนรั บ ใบประกอบ 
โรคศิลปะเป็นวิชาชีพอิสระ	 ได้ที่กองการ
ประกอบโรคศิลปะ	 กรมสนับสนุนงาน
บริการกระทรวงสาธารณสุข
	 ในด้านความก้าวหน้าของวิชาชีพ
สามารถศึกษาต ่อในระดับปริญญาโท	
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา
ความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย	เป็นอาจารย์	นกัวชิาการ	และนกัวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์	สาขาการสือ่ความ
หมาย	หรือศึกษาต่อต่างประเทศในระดับสูง

โอกาสในการมีงานท�า
	 จ�านวนนักแก้ไขการได้ยินและนักแก้ไขการพูดทั่วประเทศยังมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ประชาชน 
ทั่วประเทศ	 เนื่องจากสถาบันมีก�าลังผลิตที่จ�ากัด	 ไม่มีต�าแหน่งรองรับบุคลากรที่ชัดเจน	รวมทั้งมีการใช้บุคลากรอื่น
มาปฏิบัติหน้าที่แทน	 ท�าให้การบริการไม่ได้มาตรฐาน	 ขาดคุณภาพ	 บุคลากรในวิชาชีพจึงมีความเห็นพ้องกันว่า	 
ควรด�าเนินการจัดตั้งเป็นสมาคมวิชาชีพฯ	 เพ่ือผลักดันในเร่ืองการก�าหนดต�าแหน่งให้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะ 
งานที่ปฏิบัติและด�าเนินการเพื่อให้วิชาชีพมีการขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะ	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีสุขภาพสมบูรณ์	แข็งแรง	ไม่มีโรคติดต่อเรื้อรัง	
	 3.		 มีความรู้	ความเชี่ยวชาญ	และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
	 4.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	จรรยาบรรณในวิชาชีพ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ภาค 
วิชาโสต	นาสิก	ลาริงซ์วิทยา	คณะแพทยศาสตร	์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล
		 -	 สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกต ิ
ของการสื่อความหมาย	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 อาคาร	 4	 ชั้น	 4 
เลขที่	 270	 ถนนพระราม	 6	 แขวงทุ ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	 โทรศัพท์	 0-2201-2208,	 
0-2201-2425	โทรสาร	0-2201-2208	อีเมล	rama.mahidol.cd@gmail.com
	 โดยเปิดการเรียนการสอนเป็น	2	ระดับ	คือ
	 -		ระดับปริญญาตรี	 (วท.บ)	 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 วิชาเอกตรวจการได้ยิน	 และวิชาเอก 
แก้ไขการพูด
	 -		ระดับปริญญาโท	 (วท.ม)	 ความผิดปกติของการสื่อความหมาย	 วิชาเอกตรวจการได้ยิน	 และวิชาเอก 
แก้ไขการพูด



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

32

		 ทั้ง	 2	 ระดับการศึกษาจะต้องท�าการศึกษาหลักสูตรที่เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	 โดยภาคปฏิบัติ 
จะต้องผ่านการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกอย่างน้อย	 350	 ชั่วโมง	 ในการประเมิน	 คัดกรอง	 วินิจฉัย	 และวางแผน 
ฟื้นฟูคนไข้ที่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยินและการพูด
	 เมื่อจบการศึกษานักศึกษาจะต้องสอบใบประกอบโรคศิลปะ	 และมีเลขวิชาชีพเพ่ือประกอบอาชีพทาง 
ด้านแก้ไขการได้ยินหรือแก้ไขการพูด	 จากกองประกอบโรคศิลปะ	 กระทรวงสาธารณสุข	 จึงถือว่าเป็นผู้ที่สามารถ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกกฎหมายแห่งวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 สามารถน�าความรูไ้ปประกอบอาชีพเป็นนกัแก้ไขการพดูและนกัแก้ไขการได้ยนิ	โดยปฏบิตังิานในโรงพยาบาล
ทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยบัณฑติทีส่�าเรจ็การศกึษาหลกัสตูรนีม้สีทิธิข์อสอบขึน้ทะเบยีนรบัใบประกอบโรคศลิปะเป็น
วิชาชีพอิสระ	ได้ที่กองการประกอบโรคศิลปะ	กรมสนับสนุนงานบริการกระทรวงสาธารณสุข

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 สามารถศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาความผดิปกตขิองการสือ่ความ
หมาย	เป็นอาจารย์	นักวชิาการ	และนักวจิยัวทิยาศาสตร์การแพทย์	สาขาการส่ือความหมาย	หรอืศกึษาต่อต่างประเทศ
ในระดับสูง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี	(Rama	Call	
Center)	เว็บไซต์	http://med.mahidol.ac.th/
	 -		สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.thaisha.org
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นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	 ก�ากับ	 ดูแลธุรกิจการบริการส่วนบุคคล 
ที่เป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้าง	 เช่น	 การเสริมสวย	
การบริการซักรีด	 :	 ควบคุมการด�าเนินงานประจ�าวัน	 การให้
บริการลูกค้า	 และการประสานงานด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 
ดูแลควบคุมค่าใช้จ่ายและรับผิดชอบงานบุคลากร

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 บริหารจัดการ	 รวมถึงจัดระบบและบริหารงาน 
สปาด้านต่าง	ๆ 	ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้อย่างครบวงจร	ตัง้แต่ 
วางระบบการให้บริการ	 การวางแผนกิจกรรมต่าง	 ๆ	 การ
ประชาสัมพันธ์	การพัฒนาอบรมบุคลากร	พัฒนาผลิตภัณฑ์	และวางแผนการตลาด
	 2.		 วางแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสปา
	 3.		 ศึกษาคุณสมบัติของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่จะน�ามาใช้	โดยให้สอดคล้องกับรูปแบบสปา
	 4.		 พจิารณาคดัเลอืกสัง่พนกังานเข้ารับการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิติังานในแต่ละด้าน	เพ่ือเพิม่พนู
ทักษะ	และประสิทธิภาพในการท�างานของพนักงาน
	 5.		 ก�าหนดและควบคมุมาตรฐานการท�างาน	และการให้บริการของพนกังานให้อยูใ่นระดับเป็นท่ียอมรบัของ
ผู้ใช้บริการตลอดเวลา
	 6.		 ควบคุมบัญชีรายรับ	รายจ่าย	และจัดท�าสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสปาแต่ละเดือน

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู้จัดการสปา	ควรส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการทั่วไป	หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง	 อาจท�างานประจ�าตามสถานบริการสปา	 หรือตามโรงแรมต่าง	 ๆ	 ซ่ึงอัตราค่าตอบแทนการจ้างในแต่ละ
แห่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานประกอบการ	 ผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 และ 
ขนาดของสถานประกอบการ	 โดยจะได้รับเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน	 ประมาณ	 10,000	 บาท	 ขึ้นไป	 
สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	 ท�างานวันละ	 8	 -	 9	 ช่ัวโมง	 
อาจท�างานล่วงเวลา	 ในกรณีท่ียังมีลูกค้าวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	 วางแผน	 ก�ากับ	
ดูแลธุรกิจการบริการด้านสปาที่เป็นกิจการของตนเอง	 หรือของนายจ้าง	 ควบคุมการวางแผนการตลาด	 การด�าเนิน
งาน	 ประจ�าวัน	 การให้บริการลูกค้า	 และการประสานงานด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ดูแลควบคุมค่าใช้จ่าย	 และ 
รับผิดชอบงานบุคลากร

ผูจ้ดัการสปา
Spa Manager
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 สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือสถานที่ท�างาน	 ที่สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของพนักงานได้	 
ผู้จัดการสปาอาจจะต้องตรวจดูการปฏิบัติงานของพนักงานและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง	ๆ	ส�าหรับการปฏิบัติ
งานของพนกังาน	รวมถงึการคดิหาวธิกีารแก้ไข	ปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงรูปแบบ	หรอืวธิกีารท�างานให้มปีระสิทธภิาพ
สูงสุด	ขณะเดียวกันสามารถลดต้นทุนให้ต�่าลง	และบางครั้งอาจจะต้องพบปะลูกค้าหรือประสานงานกับหน่วยอื่น	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสในการมีงานท�า
	 สถานบรกิารสปาได้เพิม่จ�านวนมากขึน้ในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมา	ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากนโยบายของรฐัทีต้่องการ
พัฒนาเมืองไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร	 เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เวลาเที่ยวเมืองไทยให้มีระยะ
เวลานานทีส่ดุ	และกระแสการหนัมาใส่ใจสขุภาพมมีากขึน้	ทีผ่่านมากจิการสปาของไทยมจีดุแขง็และมคีวามโดดเด่น
ทัง้บคุลากรทีม่อีธัยาศยัไมตรดีี	มผีลติภณัฑ์สมนุไพรทีไ่ด้มาตรฐานเทยีบได้กบัต่างประเทศ	ซึง่ได้สร้างความประทบัใจ 
แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้เป็นอย่างดี	 และจากการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย	 โดยให้ประเทศไทยเป็น
ศนูย์กลางการท่องเท่ียวแห่งเอเชยีภายในปี	2551	จะมีส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้อตุสาหกรรมสปาจะยงัคงมคีวามต้องการ
ผู้ประกอบอาชีพผู้จัดการสปาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการทั่วไป	สาขาการบริหารงานบุคคล	
หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีความรู้ด้านการบริหารและการจัดการ
	 3.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถประสานงานได้กับพนักงานทุกระดับ
	 4.		 เป็นผู้ที่มีความอดทน	ซื่อสัตย์
	 5.		 รักงานบริการ
	 6.		 มีปฏิภาณไหวพริบด	ีสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
	 7.		 ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่	ๆ	เกี่ยวกับตลาดบริการสปา	และภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะบรหิารธรุกจิ	สาขาการจดัการทัว่ไป	หรือสาขาการบริหารงานบคุคล	สถาบนัการศกึษาท่ีสังกดัส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ชั้น	2	อาคารประสิทธิรัตน์	52/347	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลหลักหก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธาน	ี12000	โทรศัพท์	0-2997-2200	ต่อ	1005,	1045	เว็บไซต์	www.bbarsu.com/	
		 -	 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 50	ถนนพหลโยธิน	แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2942-8777	โทรสาร	0-2942-8778	เว็บไซต์	http://bus.ku.ac.th/	
	 -	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตพัฒนาการ	 1761	 ถนนพัฒนาการ	 แขวงสวนหลวง	 เขตสวนหลวง
กรงุเทพฯ	10250	โทรศพัท์	0-2320-2777	โทรศัพท์	0-2321-4444	เวบ็ไซต์	http://admin.kbu.ac.th/home.php
	 -	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	วิทยาเขตร่มเกล้า	60	ถนนร่มเกล้า	แขวงมีนบุรี	เขตมีนบุรี	กรุงเทพฯ	10510 
โทรศัพท์	0-2904-2222	โทรสาร	0-2904-2200	เว็บไซต์	http://admin.kbu.ac.th/home.php
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ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อาคาร 
ไชยยศสมบัต	ิ2	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	กรุงเทพฯ	10330	เว็บไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	
โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 -		คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
ขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4320-2401	โทรศัพท	์0-4320-2402	อีเมล	msdean@kku.ac.th	เว็บไซต์	https://
ms.kku.ac.th/Page
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	อาทิ
	 -	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา	เลขที่	96	ถนนปรีดีพนมยงค์	ต�าบล
ประตูชั ย 	 อ� า เภอพระนครศรีอยุ ธยา 	 จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา	13000	โทรศัพท์	0-3527-6555-9,	
0-3532-2085	 โทรสาร	 0-3532-2085	 อี เมล	 
management_ms@hotmail.com	เว็บไซต	์http://
management.aru.ac.th/mnge/	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	 เว็บไซต์	 
www.npru.ac.th	โทรศัพท์	0-3426-1021
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เมื่อมีประสบการณ์มากขึ้นอาจเลื่อนต�าแหน่งขึ้นสู่ระดับรองผู้จัดการทั่วไป	 ผู้จัดการทั่วไป	 หรือหากมีเงิน
ลงทุนสามารถประกอบเป็นกิจการส่วนตัวได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้จัดการ	 หรือที่ปรึกษาสถานประกอบกิจการรีสอร์ท	 โรงแรม	 ร้านอาหาร	 เจ้าของกิจการบริการด้านการ 
ท่องเที่ยวครบวงจร	ผู้บริหารสถานประกอบที่ให้บริการที่พัก	พนักงานบริษัทสายการบิน	ประชาสัมพันธ์	มัคคุเทศก์
อาจารย์พิเศษ	หรือวิทยากร	เจ้าของสถานประกอบกิจการภัตตาคาร	หรือร้านขายของที่ระลึก

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สมาคมผู้ประกอบการสปาไทย	เว็บไซต	์www.thaispaoperators.com	โทรศัพท์	0-2714-9620-2
	 -	 สมาคมสปาไทย	เว็บไซต	์www.thaispaassociation.com	โทรศัพท์	0-2653-0644
		 -	 สมาคมโรงแรมไทย	เว็บไซต์	www.thaihotels.org	โทรศัพท	์0-2281-9496
		 -	 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	www.ismed.or.th	โทรศัพท์	0-2564-4000
	 -	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.tma.or.th/	โทรศัพท	์0-2319-7675-8
	 -	 Thai	Heritage	Spa	Co.,	Ltd.	เว็บไซต์	www.sarah-org.com/thaispa/introduction.html	โทรศัพท์	
0-2354-5985



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

36

นิยามอาชีพ 
	 ตรวจสายตาและสั่งให้ท�าแว่นตา	หรือให้การรักษาตา
ด้วยวิธีที่ไม่เกี่ยวกับการให้ยาหรือการผ่าตัด;	 ตรวจสายตา 
ให้ทราบข้อบกพร่องโดยใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบต่าง	ๆ; 
แจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคในตาของคนไข้;	 สั่งขนาดของเลนส์
ส�าหรับประกอบแว่นตา	 หรือให้ค�าแนะน�าในการฝึกสายตา 
ตามความจ�าเป็นเพื่อรักษาสายตาให้ดีขึ้น;	 ทดสอบเลนส์ที่จัด
เตรี ยมไว ้ เพื่ อ ให ้ ตรงตามใบสั่ ง 	 อาจมีความช� านาญ 
ในเรื่องการวัดสายตาทางใดทางหนึ่ง	เช่น	การสั่ง	และประกอบ
เลนส์สัมผัส	 และแว่นดูไกล	 หรือการตรวจและแก้สายตา 
ที่ไม่ถูกลักษณะของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 วินิจฉัยปัญหาของสายตาและโรคตา
	 2.		 การทดสอบการมองเห็นของผู้ป่วย	 เช่น	 ความลึก	 สี	 การรับรู้และความสามารถที่จะมุ่งเน้นและ 
ประสานงานตา
	 3.		 เขียนใบสั่งแว่นตาและคอนแทคเลนส์
	 4.		 ให้ความช่วยเหลือและค�าแนะน�าส�าหรับผู้ป่วยที่เลือกกรอบและเลนส์
	 5.		 ให้การรักษาด้วยวิสัยทัศน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพวิสัยทัศน์ต�่า
	 6.		 วิเคราะห์ผลการทดสอบและพัฒนาแผนการรักษา
	 7.		 ประสานงานกบัผูป้ฏบิตังิานทางการแพทย์อืน่	ๆ 	และบางครัง้กร่็วมกนัดแูลผูป่้วยทีม่อีาการโรคตาเรือ้รงั
	 8.		 ให้การดูแลผู้ป่วยทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัด
	 9.		 วินิจฉัยเงื่อนไขอันเนื่องมาจากโรคทางระบบเช่นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงและดูผู ้ป่วย 
เพื่อปฏิบัติงานด้านสุขภาพอื่น	ๆ

สภาพการจ้างงาน
	 แนวทางแรกเรยีนจบแล้วท�างาน	และถ้าเกดิเราเลอืกงานกค็งยงัมโีอกาสในตลาดอยูน้่อยเพราะภาวะเศรษฐกิจ
ไม่ค่อยด	ีแต่ถ้าหากไม่เลอืกมากนกั	กจ็ะมงีานทีเ่ป็นร้านวดัสายตาประกอบแว่นรองรับอยูห่ลากหลายที	่โดยส่วนของ
เงินเดือนจะให้ตามวุฒิการศึกษา	 แต่ถ้าหากอยากจะได้งานราชการ	 ตรงน้ียังไม่มีการระบุต�าแหน่งโดยตรง	 เพราะ 

ผู้ตรวจวัดสายตา; 
ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา  
Optometrist 
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ทัศนมาตรศาสตร์เป็นสาขาใหม่	 จึงท�าให้หลายคนก็เลือก 
ที่จะไปเรียนต่อกันมากกว่า	 ส่วนมหาวิทยาลัยท่ีเรียนต่อ 
ขณะนี้ก็ยังไม่มีเป ิดในประเทศไทยเช่นกัน	 จะมีก็แต่ 
ต่างประเทศอย่างออสเตรเลียหรือฟิลิปปินส์	เป็นต้น

สภาพการท�างาน 
	 นกัทัศนมาตรจะเน้นการดแูลทางด้านระบบสายตา	
ไม ่ เน ้นการแก ้ไขความผิดปกติทางกายภาพเหมือน 
จักษุแพทย์ที่ส่วนใหญ่อาศัยการผ่าตัด	 นักทัศนมาตรจะแก้ไขปัญหาคนสายตาสั้น	 ตาเหล่	 ตาเข	 หรือการมองเห็น 
ที่ผิดปกติ	 รวมถึงดูแลปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคอนแทกต์เลนส์	 ซ่ึงนักทัศนมาตร	 คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสายตา	
ไม่เกี่ยวกับการผ่าตัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องทางกายภาพของตา	นี่คือความแตกต่าง

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ถือเป็นสาขาที่มีคนเรียนน้อย	 และแน่นอนก็จบน้อยตามไปด้วย	 แต่ความต้องการ	 “มีสูง”	 และการที่ 
นายจุรินทร	์ ลักษณวิศิษฏ์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 ได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี	 ในสาขาทัศนมาตรศาสตร์	 (Optometry)	 ที่สอบผ่านมาตรฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีวิชาชีพ	 
ภาคปฏิบัติวิชาชีพ	ทฤษฎีกฎหมายและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพตามประกาศคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ	
จ�านวน	 13	 ราย	 ให้สามารถข้ึนทะเบียนประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เป็นไปตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข	 ฉบับที่	 2	 พ.ศ.	 2546	 เร่ืองการอนุญาตให้บุคคลท�าการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัย 
ทัศนมาตรศาสตร์มีก�าหนดให้ต่ออายุหนังสืออนุญาตทุก	 2	 ปี	 นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย	 และสามารถท�างาน 
ที่โรงพยาบาล	ร้านแว่นตา	อุตสาหกรรมแว่นและคลินิก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 นักทัศนมาตรวิชาชีพไม่ใช่จักษุแพทย์	 ในความเป็นจริงแล้วนักทัศนมาตรวิชาชีพก็ไม่ได้ท�าหน้าที่เฉพาะ 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบแว่นสายตาเพียงอย่างเดียว	 แม้ว่าการประกอบแว่นสายตาจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ 
ในการแก้ไขปัญหาสายตา	 แต่โดยทั่วไปแล้วนักทัศนมาตรวิชาชีพจะฝึกบุคลากรหรือจ้างบุคลากรระดับช่างฝีมือ 
ในการท�างานด้านน้ีโดยเฉพาะซึ่งท่ีรู้จักกันดี	 นั่นคือ	 ช่างประกอบแว่นสายตา	 (Optician)	 ทั้งนี้เพราะช่างประกอบ
แว่นสายตาท�างานกับแว่นสายตาและธุรกิจการจ�าหน่ายแว่นสายตาและอุปกรณ์	 หลักการปฏิบัติงานตามปกต ิ
ของช่างประกอบแว่นสายตาก็ไม่ได้จัดว่าเป็นการปฏิบัติงานกับมนุษย์โดยตรง	 อีกทั้งช่างประกอบแว่นสายตา 
ก็ไม่จ�าเป็นต้องค�านงึถงึสขุภาพด้านอืน่	ๆ 	ของผูม้าใช้บรกิารจงึไม่จ�าเป็นต้องมใีบประกอบโรคศลิปะในการปฏบัิตงิาน 
ซึ่งแตกต่างจากนักทัศนมาตรวิชาชีพที่มีการปฏิบัติงานโดยตรงกับมนุษย์และยังต้องค�านึงถึงความเป็นไป 
ของระบบต่าง	 ๆ	 ในร่างกายผู้ป่วยด้วย	 เน่ืองจากเหตุผลนี้เอง	 ลักษณะการปฏิบัติงานของช่างประกอบแว่นสายตา 
และนักทัศนมาตรวิชาชีพจึงมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	52/347	พหลโยธิน	87	ถนนพหลโยธิน	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ปทุมธานี	 12000	 โทรศัพท์	 0-2997-2200-30	 ต่อ	 4420	 โทรสาร	 0-2997-2200-30	 ต่อ	 4419	 เว็บไซต์	 
www.ahs.nu.ac.th/od/

	 -	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
รามค�าแหง	 ชั้น	 1	 และช้ัน	 2	 อาคารสุโขทัย	
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
ศูนย์บริการสุขภาพสายตา	 โทรศัพท์	 0-2310-
8911	ส�านักงานเลขานุการ	 โทรศัพท	์0-2310-
8906-9	เว็บไซต์	www.opto.ru.ac.th/
	 -	 ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร ์ 	 คณะสห
เวชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 99	 หมู่	 9	 
ต�าบลท่าโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	

65000	โทรศัพท์	0-0596-6314	เว็บไซต	์www.ahs.nu.ac.th/od/

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 หน่ึงในอาชีพที่ก�าลังเป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศไทยในขณะนี้และก�าลังจะเป็นที่ต้องการของตลาด
แรงงานเพิ่มมากขึ้นไปอีก	 หากไทยก้าวเข้าสู ่สังคมอาเซียนภายใต้เงื่อนไข	 ASEAN	 Mutual	 Recognition	 
Arrangement	หรือ	MRA	ซึ่งคือข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ
	 องค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ก�าหนดว่า	 ประชากร	 6,000	 คนจะต้องมีนักทัศนมาตรอย่างน้อย	 1	 คน	
ประเทศไทยมีประชากร	 65	 ล้านคน	 จึงควรมีนักทัศนมาตรไม่ต�่ากว่า	 10,000	 คน	 แต่ปัจจุบันมีนักทัศนมาตร 
ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่ถึง	 100	 คน	 รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาที่ก�าลังจะออกประกาศให้ร้านที่วัดสายตา 
และประกอบแว่น	 เลนส์สัมผัส	 รวมทั้งเครื่องช่วยการมองเห็นต้องมีนักทัศนมาตรประจ�า	 ท�าให้มีความต้องการ 
นักทัศนมาตรอีกเป็นจ�านวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชนแบ่งเป็น
	 1.		 นักทัศนมาตรในระบบราชการ	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุข	โรงพยาบาลของรัฐ
	 2.		 นักทัศนมาตรในโรงพยาบาล	หรือคลินิกเอกชน	ที่เกี่ยวข้องกับสายตา
	 3.		 โรงงานอุตสาหกรรมเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส
	 4.		 อาจารย์ผู้สอนในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
	 5.		 นักทัศนมาตรด้านแรงงานและการกีฬา

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา	เจ้าของคลินิกส่วนตัว	นักทัศนมาตรวิชาชีพ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย	เว็บไซต์	http://thaioptometrists.com/
	 -	 สถาบัน	The	Act	(สถาบันกวดวิชา	ดิ	แอ็ค)	จังหวัดขอนแก่น	เว็บไซต์	www.theact.net
	 -		ภาควิชาวิทยาศาสตร์	สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
	 -		คณะแพทยศาสตร์	โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	โทรศัพท์	0-2201-2425,	0-2201-2208
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
		 วางแผน	 พัฒนาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 
การพยาบาลในทุกสาขา	:	คิดค้น	ริเริ่ม	ก�าหนดกลวิธี	หรือรูปแบบ 
ที่เหมาะสมส�าหรับงานพยาบาลในหน่วยงาน;	 ส่งเสริมพัฒนา 
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานการพยาบาล	 ให้ค�าปรึกษา	 แนะน�า	 และแก้ไขปัญหา 
ทางการพยาบาล

ลักษณะของงานที่ท�า
		 รักษา	 ดูแล	 และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการพยาบาล	 เป็นผู้ช่วยแพทย์	 โดยการสังเกตและบันทึกความ 
เปลี่ยนแปลงอาการของคนไข้	 รายงานให้แพทย์ทราบถึงอาการของคนไข้ตามลักษณะโรคที่เป็นทั้งร่างกาย	 อารมณ	์
และจิตใจ	 ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคนไข้	 ช่วยคนไข้ให้ปรับตัวเข้ากับภาวะต่าง	 ๆ	 ที่เกิดจากการเจ็บป่วย	 จัดให้คนไข้
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขอนามัย	ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ	สอนคนไข้และประชาชนทั่วไป
ให้รู้จักการดูแล	ส่งเสริมสุขภาพ	วางแผน	มอบหมาย	สั่งการ	ดูแล	และประเมินผลงานของผู้ช่วยพยาบาล	และผู้ท�า
หน้าที่ประสานงานร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการแพทย์	และอนามัยแขนงอื่น	ๆ	ในการบริการคนไข้

สภาพการจ้างงาน
		 ส�าหรับในหน่วยงานราชการพยาบาลที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก 
ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	
	 ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนประมาณ	16,500	บาท	
	 ส�าหรับหน่วยงานเอกชน	 พยาบาลที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ 
17,500	บาท	ค่าอยู่เวร	เวรละ	550	บาท	ซึ่งจะมีรายได้เฉลี่ยจากค่าอยู่เวรประมาณเดือนละ	4,900	-	5,500	บาท	 
ซึ่งพยาบาลเอกชนจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน	 18,900	 บาทมีสวัสดิการที่พักและสิทธิพิเศษ	 อื่น	 ๆ	 ตามเงื่อนไขการ
ตกลงกับผู้ว่าจ้าง	
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติท�างานวันละ	 8	 -	 9	 ชั่วโมง	 และมีการเข้าเวรท�างานตามที่ก�าหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติ	นอกจากนี้	พยาบาลที่ออกเวรแล้วยังสามารถหารายได้พิเศษในการรับจ้างเฝ้าไข้คนไข้ได้อีกด้วย

สภาพการท�างาน
		 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน	 สถานพยาบาล	 (คลินิก)	 สถานพักฟื้น	 สถานฟื้นฟูดูแลรักษา
สุขภาพ	สถานสงเคราะห์	เด็ก	หรือคนชรา	สถานอนุบาลเด็กทารกหรือเด็กก่อนวัยเรียน	สถานศึกษา	เช่น	โรงเรียน	
วทิยาลยั	และมหาวทิยาลยั	สถานทีท่�างานในโรงงานอตุสาหกรรม	สถานอีนามยั/คลนิกิในชมุชนพยาบาลประจ�าบ้าน	
หรือส่วนบุคคล	เป็นต้น

พยาบาล
Nurse
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นข้าราชการ	 ในโรงพยาบาล	 สังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 และในสังกัดกระทรวงกลาโหม	 

จะได้รบัต�าแหน่ง	และปรบัเลือ่นข้ันยศตามขัน้ตอนของระบบราชการ	การศกึษาต่อเพิม่เตมิจะสามารถปรบัเลือ่นขัน้เลือ่น

ต�าแหน่งได้รวดเรว็ขึน้	 และสามารถเป็นถึงผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานได้	 ในรฐัวสิาหกจิกเ็ช่นเดยีวกนั	 ในโรงพยาบาล 

ภาคเอกชนนั้น	ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร	หรือสามารถท�าธุรกิจส่วนตัวได้	คือเป็นเจ้าของสถาน

พยาบาล	สถานดูแลเด็กอ่อน	เด็กก่อนวัยเรียน	และผู้สูงอาย	ุหรือศึกษาต่อเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาเอก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง	หรือพยาบาลศาสตร	์

	 2.	มสีขุภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจติใจ	ไม่พกิารหรอืทพุพลภาพ	ปราศจากโรค	(อนัเป็นอปุสรรคต่อการปฏบิตังิาน)	

	 3.	มจีติใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	ไม่รังเกยีจผูเ้จบ็ป่วย	มคีวามเมตตา	และมคีวามรกัในเพือ่นมนษุย์	มมีนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี	

	 4.	มีความอดทน	อดกลั้น	และมีความกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

	 5.	มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	

	 6.	มีความเสียสละออกไปรักษาพยาบาลผู้คนในชุมชนทั่วประเทศ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (พยาบาลศิริราช)	 ส�านักงานและอาคารเรียน	 บางกอกน้อย 

เลขที่	 2	 ถนนวังหลัง	 แขวงศิริราช	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพฯ	 10700	 โทรศัพท์	 0-2419-7466-80 

โทรสาร	0-2412-8415	เว็บไซต	์http://www.ns.mahidol.ac.th/

	 -	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	(พยาบาลศิริราช)	ส�านักงานและอาคารเรียน	ศาลายา	อาคาร

มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร	 เลขที่	 999	ถนนพุทธมณฑล	สาย	4	ต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัด

นครปฐม	73170	โทรศัพท์	0-2441-5333	โทรสาร	0-2441-5442	เว็บไซต	์http://www.ns.mahidol.ac.th/

	 -	โรงเรยีนพยาบาลรามาธบิด	ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด	ีมหาวทิยาลยัมหดิล	(พยาบาลรามาธบิด)ี	

270	โรงพยาบาลรามาธบิด	ีทุง่พญาไท	กรงุเทพฯ	10400	เวบ็ไซต์	http://med.mahidol.ac.th/nursing/th

	 -	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัขอนแก่น	123	หมู	่16	ถนนมติรภาพ	ต�าบลในเมอืง	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4320-2407,	0-4320-2149,	0-4320-2099	โทรสาร	0-4334-8301,	0-4300-9700	

เว็บไซต์	http://nu.kku.ac.th/

	 -	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	เลขที	่99	หมู	่18	ต�าบลคลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง		จังหวดั

ปทมุธาน	ี12121	โทรศพัท์	0-2986-9213	ต่อ	7316-8		โทรสาร	0-2516-5381	เวบ็ไซต์	http://www.nurse.tu.ac.th/

	 -	ฯลฯ

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 ความต้องการพยาบาลเพ่ือท�าการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามระดับการเพ่ิมขึ้นของ

ประชากร	 ประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสนใจในสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย

ได้พยายามขยายการบริการออกไปให้ทั่วถึง	 จึงจ�าเป็นต้องใช้พยาบาลในการปฏิบัติงานเป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้ง

โรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาคเอกชนได้ขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน	เพื่อบริการประชาชน	และหน่วยงานอื่น	ๆ  

เช่น	สถานประกอบการอุตสาหกรรม	ส�านักงานประกันภัย	บริษัทขายยาและเคมีภัณฑ์	บริษัทขายเครื่องมือแพทย์	
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ต้องการพยาบาลไปดแูลรกัษาพยาบาล	หรอืให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านสุขภาพอนามยัแก่พนกังานในสถานประกอบการ 

หรือให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการประกอบธุรกิจ	นอกจากนี้	ผู้ส�าเร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลสามารถไปประกอบ

วิชาชีพส่วนตัวได้	 เช่น	 เปิดสถานดูแลเด็กอ่อน	 เด็กเล็กก่อนวัยเรียนผู้สูงอายุ	 หรือรับจ้างปฏิบัติงานเลี้ยงเด็ก 

หรือดูแล	 ผู ้สูงอายุ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 แนวโน้มโอกาสในการมีงานท�าของพยาบาล	 ยังคงมีอยู ่ค ่อนข้างสูง	 

จึงสามารถหางานท�าได้ไม่ยากนัก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ธุรกิจประกันชีวิต	 นักวิจัยให้กับหน่วยงาน

ต่าง	 ๆ	ทั้งในประเทศ	และองค์กรระหว่างประเทศ	

เช่น	International	HIV/AIDS	Research	Project	

เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลหรอืทีป่รกึษาในองค์การระหว่าง

ประเทศ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 หรือเป็นเจ้าหน้าที่

แนะน�า	Product	Specialist	ให้บริษัทขายยา	และ

เคมีภัณฑ	์เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 สาธารณสุขจังหวัดตามภูมิล�าเนา	โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	

	 -		วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทั่วประเทศ	

	 -		วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร	

	 -		วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์	

	 -		ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 -		วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	

	 -		วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ	วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ	

	 -		วิทยาลัยพยาบาลต�ารวจ	ตลอดจนโรงพยาบาลสังกัด	กทม.	(วชิรพยาบาล)	

	 -		วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์	

	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	

	 -		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

	 -		ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

	 -		วิทยาลัยพยาบาล	สภากาชาดไทย	

	 -		คณะพยาบาลศาสตร์	(วิทยาเขตหาดใหญ่)	

	 -		โรงพยาบาลเอกชนทีม่วีทิยาลยัพยาบาล	เช่น	โรงพยาบาลหวัเฉียว	โรงพยาบาลมชิชัน่	ผูท้ีส่�าเร็จการศึกษา

แล้วต้องการท�างาน	สามารถค้นหาข้อมูลได้จากหน่วยงานที่ตนศึกษาอยู่	

	 -		สาธารณสุขจังหวัด

	 -		ส�านักงานจัดหางานจังหวัด	

	 -		เว็บไซต์เอกชนต่าง	ๆ	

	 -		หนังสือพิมพ์	

	 -		การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ	(ประเทศไทย)
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นิยามอาชีพ
	 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีในหน่วยนี	้ได้แก่	ผูว้จิยั	ปรบัปรงุหรอืคดิค้น

แนวคดิ	ทฤษฎ	ีและวธิกีารต่าง	ๆ	เพือ่น�ามาประยกุต์ใช้ในการป้องกนั

และรักษาโรค	 ท�างานวิจัยเกี่ยวกับความผิดปกติของมนุษย์และ 

โรคต่าง	 ๆ	 วธิกีารรกัษาและป้องกนัโรค	ตรวจร่างกายและวนิจิฉยัโรค	 

สั่งยาและให้การรักษาโรค	 ความผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่วินิจฉัยแล้ว	 

รวมถึงให้การรักษาเฉพาะทางท้ังทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม	 

ให้ค�าแนะน�าวิธีป้องกันและรักษาโรค	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ 

สร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดี	 ความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของสังคม	 เขียนรายงาน 

และวารสาร	ทางวทิยาศาสตร์	ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานทีเ่กีย่วข้องและควบคมุดแูลผูป้ฏบิตังิานอืน่	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตรวจร่างกาย	วินิจฉัยโรค	สั่งยา	ผ่าตัดเล็ก	และอาการผิดปกติต่าง	ๆ	ของผู้ป่วย	

	 2.		 สั่งตรวจทางเอกซเรย	์หรือการทดสอบพิเศษถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม	

	 3.		 พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ	 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจ�าเป็น	 

และวินิจฉัยความผิดปกติ	

	 4.		 แนะน�าผู ้ป ่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จ�าเป็นส�าหรับการบ�าบัดรักษา	 เพื่อให้ร ่างกายกลับคืนสู่ 

สภาวะปกติ	

	 5.		 เก็บรกัษาบนัทกึเกีย่วกบัผูป่้วยทีไ่ด้ท�าการตรวจรกัษา	เพราะอาจจะต้องรักษาอย่างต่อเนือ่ง	และติดตาม

ผลจากการนัดตรวจในครั้งต่อไป	

 

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 ส�าเร็จการศึกษาวิชาการแพทย์ซ่ึงไม่มี

ประสบการณ์ในการท�างานมีอัตราเงินเดือน	ท�างานสัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	ตามการจัดเวร	รวมทั้งวันเสาร์	วันอาทิตย์	

และวันหยดุนักขตัฤกษ์	นอกจากผลตอบแทนในรูปเงนิเดอืนแล้วในภาครฐัวสิาหกจิและเอกชนอาจได้รบัผลตอบแทน

ในรูปอื่น	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น	

สภาพการท�างาน
		 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน	หรือสถานพยาบาล	โดยตรวจคนไข้ในและคนไข้นอกเวลา	

ปฏิบัติงานภายในห้องตรวจคนไข้	1	ห้อง	ต่อแพทย์	1	คน	โดยมีป้ายชื่อแพทย์ติดไว้หน้าห้อง	ภายในห้องมีเตียง

แพทย์
Medical Doctors 
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ส�าหรับผู้ป่วย	 ในกรณีท่ีต้องนอนตรวจหรือฉีดยา	 มีคอมพิวเตอร์	 โต๊ะ	 เก้าอี้	 1	 ชุด	 ส�าหรับแพทย์	 และเก้าอี้อีก	 

1	 ตัว	 ส�าหรับผู้ป่วย	 มีวัสดุอุปกรณ์ส�าหรับการตรวจ	 เช่น	 หูฟัง	 เครื่องวัดความดัน/ชีพจร	 ไฟฉาย	 เครื่องมือ 

ส�าหรับส่องภายในช่องหู	 เป็นต้น	 ตู้และชั้นวางแฟ้มแบบฟอร์มต่าง	 ๆ	 และอ่างล้างมือ	 เป็นต้น	 ผู้ที่เป็นแพทย ์

อาจถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อท�าการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที	

โอกาสในการมีงานท�า
		 สามารถรับราชการในโรงพยาบาล	 สถานพยาบาล	 สถานีอนามัย	 หรือหน่วยงานการแพทย์ของกระทรวง	

ทบวง	กรม	หรือท�างานในโรงพยาบาลเอกชน	นอกจากนี้	 ยังสามารถเปิดคลินิกส่วนตัวเพื่อรับรักษาคนไข้นอกเวลา

ท�างานประจ�าได้อีก	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทยศาสตร์	

	 2.		 มีสุขภาพสมบูรณ์	ทั้งร่างกายและจิตใจ	ไม่พิการหรือทุพพลภาพ	ปราศจากโรค	

	 3.		 สามารถเสียสละเวลาและความสุขส่วนตัว	 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วย	มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 ไม่รังเกียจ

สภาพหรืออาการของโรคผู้เจ็บป่วย	

	 4.		 มีมารยาทดี	มีความอดทน	อดกลั้น	

	 5.		 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน	 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์	 ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการ 

ของตนไปหลอกลวงหรือท�าลายผู้อื่น	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	
40002	เว็บไซต์	www.md.kku.ac.th
	 -		คณะแพทยศาสตร์	ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	เลขท่ี	2	ถนนวังหลงั	แขวงศริริาช	เขตบางกอกน้อย	
กรุงเทพฯ	10700	เว็บไซต	์http://www.si.mahidol.ac.th/th/
	 -		คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เลขที	่50	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	
10900	โทรศพัท์	0-2797-1900	โทรสาร	0-2561-1591	อเีมล	minato.vet.ku@hotmail.co.th	
	 -		คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	110	ถนนอินทวโรรส	ต�าบลศรีภมู	ิอ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	
50200	โทรศัพท์	0-5394-7000	อีเมล	misinfo@med.cmu.ac.th
	 -		คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	254	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวนั	กรงุเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	0-2256-4000,	0-2256-4183,	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th	
	 -		ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	111	ถนนมหาวิทยาลัย	ต�าบลสุรนาร	ีอ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครราชสีมา	30000	โทรศัพท์	0-4422-3995	โทรสาร	0-4422-3920	อีเมล	medicine@sut.ac.th
	 -		คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 19	 หมู่	 2	 ต�าบลแม่กา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพะเยา	 56000	
โทรศัพท์	0-5446-6666	โทรสาร	0-5446-6690	อีเมล	webmaster@up.ac.th
	 -		คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เลขที่	 169	 ถนนลงหาดบางแสน	 ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดชลบุรี	โทรศัพท์	0-3810-3153,	0-3838-6554	โทรสาร	0-3838-6557



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

44

	 -	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	15	ถนนกาญจนวณิชย์	ต�าบลหาดใหญ่	อ�าเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	90110	โทรศัพท์	0-7445-5000	โทรสาร	0-7421-2900,	0-7421-2903
	 -	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ต�าบลท่าโพธิ์	อ�าเภอเมืองฯ	จังหวัดพิษณุโลก	65000	โทรศัพท์	 
0-5596-5666,	0-5596-5777	โทรสาร	0-5596-5005	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผูป้ระกอบอาชพีแพทย์	 ท่ีมคีวามช�านาญและประสบการณ์	 จะได้เล่ือนต�าแหน่งจนถงึระดับผูบ้รหิาร	หรืออาจ

ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลินิกรับรักษาคนไข้ทั่วไป	 ส�าหรับผู้ที่มีความช�านาญและมีทีมงานที่มีความสามารถ	 

รวมทัง้มเีงนิทนุจ�านวนมาก	กส็ามารถเปิดโรงพยาบาลได้	

	 แพทย์ที่มีความช�านาญเฉพาะทางอาจได้รับการว่าจ้างให้ไปท�างานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลหลาย

แห่ง	ท�าให้ได้รับรายได้มากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ศัลยแพทย์	อายุรแพทย์	นักพยาธิวิทยา	นักรังสีเทคนิค	แพทย์ด้านนิติเวช	สูตินรีแพทย	์และแพทย์ทุกสาขา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -	กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ตรวจร่างกาย	วินิจฉัยโรค	และให้การรักษา 
โรคต่าง	 ๆ	 ตามวิธีการขอแพทย์แผนโบราณ	 :	 
ตรวจคนไข้วินิจฉัยโรคและให้การรักษา;	 ใช้ยา
สมนุไพรหรอืผลติผลอืน่	ๆ 	จากธรรมชาต	ิโดยวธิกีาร
ของเภสัชกรรมแผนโบราณอาจผสมยาตามต�ารับ
แผนโบราณเพื่อจ�าหน่ายหรือจ่ายแก่คนไข ้

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ท�าการตรวจคนไข้	 วินิจฉัยโรค	 และ
ให้การรักษา	โดยการใช้ธรรมชาติบ�าบัด	จิตบ�าบัด	ใช้ยาสมุนไพร	หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นผลิตผลจากธรรมชาติตาม
ภูมิปัญญาไทย	
	 2.		 ผู้ประกอบอาชีพนี้จ�าเป็นที่จะต้องรู้สาเหตุของการเกิดโรค	 รู้จักโรค	 และอาการ	 ชื่อสมมติของโรคตาม
อาการ	รูจ้กัยารกัษา	ทราบถงึสรรพคณุและวธิปีรงุยา	รวมถงึรูถ้งึวธิรีกัษาทีเ่หมาะสมกบัโรคนัน้	ๆ 	เริม่จากการสอบถาม
อาการของผู้ป่วย	การตรวจชีพจร	การสังเกตความผิดปกติที่แสดงอาการ	 ได้แก่	 โรคความดัน	 เบาหวาน	อัมพฤกษ์	
อัมพาต	และจะจัดยาให้แก่ผู้ป่วยตามต�ารับยาแผนโบราณ	
	 แพทย์แผนไทยสามารถจ�าแนกตามลักษณะงานออกเป็น	4	ด้าน	ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน	คือ
	 	 -	เภสัชกรรมไทย	ดูแลเรื่องการเตรียมยา	การผลิต	การเลือกสรร	การควบคุมและการประกันคุณภาพ	
และจ่ายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบโรคศิลปะ	สาขาแพทย์แผนไทย
	 	 -	เวชกรรมไทย	ท�าหน้าที่ตรวจ	วินิจฉัยโรคตามอาการตามต�าราแพทย์แผนไทย	การบ�าบัดและป้องกัน
ตามวิธีแพทย์แผนไทย	โดยจะต้องมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
	 	 -	การผดุงครรภ	์การดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ก่อนคลอด	ระหว่างคลอด	และหลังคลอด	โดยมีองค์ความรู้เรื่อง
หญิงมีครรภ์และทารกตามกรรมวิธีแพทย์แผนไทย
	 	 -	นวดแผนไทย	การบ�าบัดรักษาอาการ	การป้องกัน	และการฟื้นฟูสุขภาพ	ด้วยศิลปะการนวดไทย

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องส�าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย	 ในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 จนถึงปริญญาตรี	 หรือผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันหรือศูนย์ทางการแพทย์แผนโบราณจาก
กระทรวงสาธารณสุข	 หรือจากสถาบันเอกชนอื่น	 ๆ	 ท่ีมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ	 และจะต้องสอบเพื่อขอใบ
ประกอบโรคศิลปะ	 เพื่อสามารถที่จะประกอบอาชีพอิสระ	หรือเข้าท�างานงานตามโรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน	

แพทย์แผนโบราณ
Traditional Medicine Practitioner
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 สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานภายในและนอกสถานที่	 ขึ้นตรง
กับโรงพยาบาลของรฐัและเอกชนในแผนกให้บรกิาร
ด้านแพทย์แผนไทยหรือเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทย	
ประกอบธุรกิจนวดแผนไทย	สปาไทย

โอกาสในการมีงานท�า
	 เข้าท�างานในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและ
เอกชน	 หรือสถานพยาบาลที่ให้บริการบ�าบัดรักษา
ด้านการแพทย์แผนโบราณ	 หรือสถานบริการ	 เช่น	
ร้านนวดไทย	สปาไทย	เป็นท่ีต้องการทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ	เป็นแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรม	เภสชักรรม	
และผดุงครรภ์	เป็นวิทยากรให้ความรูู้เรื่องการแพทย์แผนไทยได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีองค์ความรู้	ความเชี่ยวชาญในกระบวนการของแพทย์แผนโบราณเป็นอย่างดี
	 2.		 มีใบประกอบโรคศิลปะ	จะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น
	 3.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ซื่อสัตย์ในวิชาชีพ
	 4.		 ศึกษา	ค้นคว้า	วิเคราะห์	สังเกต	และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ต่อไป

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 โรงเรียนสมาคมแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพน	(วัดโพธิ์)	เว็บไซต์	www.watpomassage.com	
โทรศัพท์	0-2221-1297-4
	 -		สถาบันการแพทย์แผนไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 เว็บไซต์	 www.ittm.dtam.moph.go.th	 โทรศัพท์	
0-2591-2500,	0-2591-1095
	 -	 มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต์	www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2617-5858	(เอกชน)
	 -	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เว็บไซต	์www.mfu.ac.th	โทรศัพท	์0-5391-6000,	0-5391-7034
	 -	 สถาบันส่งเสริมการแพทย์แผนไทย	 มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา	 เว็บไซต์	 www.ttmdf.com	 
โทรศัพท์	0-2588-5744-5
	 -	 โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์	 จังหวัดเชียงใหม่	 เว็บไซต์	 www.thaimassageschool.ac.th/ 
โทรศัพท์	0-5320-1663
	 -		ไทย	ไทย	แผนไทยคลินิก	เว็บไซต์	www.panthaiclinic.com	โทรศัพท	์0-7522-2986-7
	 -		มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา	เว็บไซต์	www.thaimedi.com	โทรศัพท์	0-2588-5744-5
	 -		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เว็บไซต์	www.ru.ac.th	โทรศัพท์	0-2310-8000
	 -		มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	เว็บไซต์	www.stou.ac.th	โทรศัพท์	0-2982-9700
	 -		มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	เว็บไซต์	www.hcu.ac.th	โทรศัพท์	0-2312-6300	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต	์www.chandra.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-6900
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เป็นทางเลือกในการบ�าบัดรักษาผู้ป่วยท่ีก�าลังเป็นท่ีต้องการของสถานพยาบาลเป็นอย่างมากท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	 ผู้ส�าเร็จหลักสูตรแพทย์แผนไทยสามารถที่จะสอบใบประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์แผนไทย	 
คือ	 เวชกรรมไทย	 เภสัชกรรมไทย	 การนวดไทย	 และการผดุงครรภ	์ และมีโอกาสเป็นเจ้าของร้านยาแผนไทย	 หรือ
สถานพยาบาลแพทย์แผนไทย	เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้ประกอบธุรกิจท้ังเป็นผู้ผลิตหรือผู้ขายเกี่ยวกับ	 อาหารเสริมสุขภาพ	 เครื่องส�าอางสมุนไพร	 ยาสมุนไพร 
รักษาโรค	เจ้าของคลินิกด้านเวชกรรมไทย	ร้านนวดแผนไทย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 คณะแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เว็บไซต์	 www.rsu.acth/oriental_med	 	 โทรศัพท	์ 
0-2997-2222-30	ต่อ	3470,	3279
	 -	 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เว็บไซต	์www.mfu.ac.th	โทรศัพท	์0-5391-6000
	 -	 ศนูย์เครอืข่ายความรูว้ฒันธรรม	เวบ็ไซต์	www.siamculture.org	โทรศพัท์	0-3874-5900	ต่อ	4609-4612
	 -	 ศนูย์แสดงนทิรรศการภมูปัิญญาไทย	การแพทย์แผนไทย	เวบ็ไซต์	www.thaipun.com	โทรศพัท์	0-2934-
9071
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นิยามอาชีพ
	 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีในหน่วยนี	้ได้แก่	ผูท้ีน่�าแนวคดิ 
และทฤษฎทีางด้านเภสชัศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการเตรยีม 
และผสมยา	หรือจ�าหน่ายเวชภัณฑ์และยาต่าง	ๆ	เตรียม
และจัดแจงเวชภัณฑ์ตามใบสั่งยาของแพทย์	 ทันตแพทย ์
และสัตวแพทย์	 หรือท�าการผสมสูตรยา	 ตรวจดูใบสั่งยา
เพื่อให้แน่ใจว่าขนาดของยาที่สั่งเป็นขนาดที่เหมาะสม	
และเพื่อให้แน่ใจว่าคนไข้	 หรือผู้ที่จ่ายยาให้คนไข้	 เข้าใจ
วธิกีารใช้ยา	รวมท้ังให้การแนะน�าในกรณทีีเ่กดิการแพ้ยา 
จัดเวชภัณฑ์และยาในโรงพยาบาล	 หรือจ�าหน่ายในร้าน
ขายยาทั่วไป	 จดบันทึกรายการยา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยาเสพติด	 สารพิษ	 และยาที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมซ�้าซาก	
ทดสอบตัวยาเพื่อให้รู้ว่าเป็นยาอะไร	สกัดยาให้บริสุทธิ์และเข้มข้นขึ้น	มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎ	ระเบียบ	และข้อ
บังคับต่าง	 ๆ	 เขียนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร์	 ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุม 
ดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 วิเคราะห	์ตรวจสอบ	และทดสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้	
	 2.		 ปรงุยา	จ่ายยา	และสิง่ทีเ่กีย่วข้องตามใบสัง่	หรอืตามสตูร	
	 3.	 เสนอข้อมลูยาแก่แพทย์	พยาบาล	และผูป้ฏบิตังิานทางการแพทย์ทีเ่กีย่วข้อง
	 4.		 ควบคมุและจ่ายยาเสพตดิให้โทษ	ยาพษิ	และสารพษิทีต้่องการใช้เพือ่การแพทย์	และจ่ายสิง่นัน้	ๆ 	ตามกฎข้อบงัคบั	
	 5.		 จัดซื้อหายาให้มีพร้อมจ่ายให้กับผู้ป่วย

สภาพการจ้างงาน
	 เภสัชกรที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการ
ศึกษา	และมีการปรับเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การท�างาน
	 ท�างานตามการจัดเวร	 ไม่เว้นวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุดนักขัตฤกษ์	 หรือท�างานล่วงเวลา	 ในกรณีที่
ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน	
	 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น	
เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือ	สวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น

เภสัชกร
Pharmacist
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน
	 ผูป้ระกอบอาชพีเภสชักรอาจต้องท�างานในห้องทดลอง	เพือ่ปฏบิตังิานด้านปรงุยา	จ่ายยา	และสิง่ทีเ่ก่ียวข้อง
ตามใบสั่งหรือสูตรเตรียม	หรือควบคุมการผลิตยา	ท�าการทดสอบยา	ซึ่งสารเคมีในห้องปฏิบัติการทดลองอาจจะท�า
ปฏิกิริยาที่ท�าให้เป็นอันตรายได้	ดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีป้องกัน	รวมทั้งปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่ก�าหนดไว้	
เช่น	สวมถุงมือ	ใส่หน้ากาก	เป็นต้น	
	 เภสัชกรอาจจะท�างานในห้องจ่ายยา	 หรือร้านขายยา	 หน้าที่ควบคุมการจัดยาให้ถูกต้องตามแพทย์ส่ัง 
จัดระเบียบควบคุมรักษายาในคลัง	และแนะน�าคนไข้ในการใช้ยา

โอกาสในการมีงานท�า
	 อาชีพเภสัชกรสามารถท�างานในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	 โรงพยาบาล	 องค์การเภสัชกรรม	
ส่วนในหน่วยงานเอกชน	 ได้แก่	 บริษัทผลิตยา	 บริษัทน�าเข้ายา	 บริษัทผลิตเครื่องส�าอาง	 หรืออาจประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัวโดยการเปิดร้านขายยา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์	
	 2.		 มสีขุภาพกายด	ีไม่ตาบอดส	ีมมีนุษยสัมพันธ์	เนือ่งจากอาจจะท�างานควบคมุผู้อืน่โดยเฉพาะในงานการผลติ	
	 3.		 มีความรับผิดชอบ	
	 4.		 ชอบการค้นคว้าทดลอง	และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	
	 5.		 มีความละเอียดรอบคอบ	ช่างสังเกต	
	 6.		 ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ	
	 7.		 เภสัชกร	ต้องมีความจ�าเป็นเลิศ	เพราะจ�าเป็นต้องจ�าชื่อ	ชนิดของยา	ส่วนประกอบ	คุณสมบัติ	รวมทั้ง 
วิธีใช้ยา

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะเภสัชศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 254	 ถนนพญาไท	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 10330	 
โทรศพัท์	0-2215-0871-7	โทรสาร	0-2255-8227	อเีมล	info@pharm.chula.ac.th
	 -	 คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ถนนสุเทพ	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมืองเชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	
50200	โทรศัพท์	0-5394-4342-3	โทรสาร	0-5322-2741	เว็บไซต์	www.pharmacy.cmu.ac.th/
	 -	 คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	447	ถนนศรีอยธุยา	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400	โทรศัพท์	
0-2644-8679,	0-2644-8680,	0-2644-8681,	0-2644-8685	โทรสาร	0-2354-4326	เว็บไซต์	www.pharmacy.
mahidol.ac.th/
	 -		คณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์	เลขที	่6	ถนนราชมรรคาใน	ต�าบล
พระปฐมเจดย์ี	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครปฐม	73000	โทรศพัท์	0-3425-5800,	0-3425-3910-7	โทรสาร	0-3425-5800
	 -	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	99	หมู่	 9	 ต�าบลท่าโพธิ	์ อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	65000	
เว็บไซต์	www.pha.nu.ac.th/	โทรศัพท์	0-5596-3730,	0-5596-3732	โทรสาร	0-5596-3731
	 -	 คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 ถนนลงหาดบางแสน	 ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 
20131	โทรศัพท์/โทรสาร	0-3810-2610	อีเมล	pharmbuu@hotmail.com
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	 -		คณะเภสัชศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 63	 ถนนรังสิต-องครักษ์	 อ�าเภอองครักษ์	 จังหวัด 
นครนายก	26120	โทรศัพท์	0-3739-5094-5	ต่อ	1522-1523	โทรสาร	0-3739-5096

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นข้าราชการในโรงพยาบาลทั่วไป	 องค์การเภสัชกรรม	 ได้รับต�าแหน่งและเลื่อนขั้นยศตาม 
ขั้นตอนของระบบราชการ	 การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้เล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งได้รวดเร็วและสามารถเป็นถึง 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้	ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร	ซึ่งสามารถเป็น
ผู้จัดการโรงงานผู้จัดการด้านคุณภาพหรือผู้จัดการฝ่ายขาย	
	 เภสชักรสามารถประกอบธรุกจิส่วนตวั	คอื	เป็นเจ้าของร้านขายยา	ส�าหรับผู้ทีส่ามารถผลิตยาหรือผลิตภณัฑ์
อืน่	ทีส่ามารถบ�าบัดรกัษาอาการเจบ็ป่วยหรอืบ�ารงุรกัษาสขุภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รบัอนญุาตจากองค์การ
เภสชักรรม	สามารถจดลขิสทิธิก์ารเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา	หรือผลิตภณัฑ์นัน้	และผลติเป็นสินค้าออกจ�าหน่าย
ในลักษณะอุตสาหกรรมได้เช่นกัน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ตัวแทนจ�าหน่ายยา	เจ้าของร้านขายยา	ผู้ควบคุมห้องทดลองปฏิบัติการ	พนักงานตรวจสอบอาหารและยา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	โรงพยาบาลของรัฐ	
	 -	คณะเภสัชศาสตร์	ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน	
	 -	องค์การอาหารและยา	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ประเมนิและเตรยีมผูป่้วยให้พร้อมส�าหรบัการ
เข้ารับการให้ยาระงับความรู้สึก	 :	 ตรวจหรือส่ังตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบต่าง	 ๆ	 น�าผลมา
วเิคราะห์หรอืวนิจิฉยัเพือ่พจิารณาเตรยีมขัน้ตอนและ
วธิกีารให้ยาสลบ	ยาชาหรอืใช้เทคนิคอ่ืน	ๆ 	ให้เหมาะสม
กับสภาพของผู้ป่วย;	 ปรึกษากับแพทย์เฉพาะทาง 
เพื่อการวินิจฉัยความผิดปกติก ่อนเตรียมการให้ 
ยาระงับความรู ้สึก	 ให้ความรู้และค�าแนะน�าด้าน
วิสัญญีวิทยาแก่ผู้ป่วย	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ประเมินความพร้อมของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัด	 เพ่ือการเตรียมการท�าวิสัญญีได้โดยถูกต้อง 
และปลอดภัย	
	 2.		 ตรวจหรือสั่งตรวจทางเอกซเรย์	หรือการทดสอบพิเศษถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม	
	 3.	 พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ	 ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์อื่นตามความจ�าเป็น	 
และวินิจฉัยความผิดปกติก่อนเตรียมการให้ผู้ป่วยรับการท�าวิสัญญี	
	 4.		 แนะน�าผู้ป่วยในเรื่องการปฏิบัติตนที่จ�าเป็นส�าหรับการฟื้นฟูสุขภาพ	 ให้กลับคืนสู่สภาพปกติก่อน 
และหลังเข้ารับการผ่าตัดอย่างถูกต้องและได้ผลเป็นอย่างดี
	 5.		 พิจารณาขั้นตอนวิธีการท�าวิสัญญีส�าหรับผู้ป่วยที่ต้องรับการผ่าตัดเฉพาะโรค	หรือเฉพาะสภาวะ	รวมถึง
การประเมินระยะเวลาที่ต้องใช้ในการผ่าตัด	 เพื่อให้การวางยาสลบหรือการให้ยาชาเป็นไปอย่างถูกต้องกับโรค	และ
สภาพของผูป่้วย	เพือ่ความปลอดภยัของผูป่้วย	และป้องกนัมใิห้มคีวามผิดพลาดเกดิขึน้ในระหว่างและหลังการผ่าตดั	
	 6.		 บริหารยาและยาสลบตามต้องการ	 เช่น	การให้ยาสลบโดยการสูดดมยา	 เทคนิคต่าง	ๆ	หรือให้ยาสลบ 
ทางเส้นเลือด	หรือที่เรียกว่า	Nerve	Block	รวมถึงการให้ยาชา	ยาแก้ปวด	หรือยาหย่อนกล้ามเนื้อ	ขึ้นอยู่กับประเภท
ของคนไข้และการผ่าตัด	
	 7.		 จัดเตรียมอุปกรณ์ส�าหรับการผ่าตัด	 เช่น	 จอภาพ	 (Monitor)	 พ้ืนฐาน	 ใส่ท่อสายยางต่าง	 ๆ	 ท่ีต้องใช ้
ส�าหรับผู้ป่วยแต่ละกรณี	
	 8.		 เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผู้ป่วย	และการรักษาที่ได้ให้หรือสั่ง	
	 9.		 อาจจะอยู่เฝ้าระวังในระหว่างการท�าการผ่าตัดผู้ป่วย	
	 10.		อาจผสมยา	รับผิดชอบ	และสั่งงานพยาบาลในโรงพยาบาล	

วิสัญญีแพทย์
Medical doctor, anestheties; Anesthetist
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็น
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างาน	
เวลาปฏบิติังานขึน้อยูก่บัการจดัเวร	และต้องมาท�างานวนัเสาร์	
วนัอาทติย์	และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์	นอกจากผลตอบแทนในรปู
เงินเดือนแล้ว	 ในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผล
ประโยชน์พิเศษอย่างอื่น	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงิน
ช่วยเหลือ	สวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น	

สภาพการท�างาน
	 ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลโดยจะท�างานร่วมกบัแพทย์ผูช้�านาญการอืน่	ๆ 	โดยเฉพาะศัลยแพทย์	ประชมุ	เตรยีม
การให้การรักษาผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด	วิสัญญีแพทย์จะถูกเรียกตัวได้ทุกเวลา	เพื่อท�าการวิสัญญีคนไข้ในกรณี
ที่ต้องท�าการผ่าตัดฉุกเฉิน

โอกาสในการมีงานท�า
	 วสิญัญแีพทย์สามารถรบัราชการโดยท�างานในโรงพยาบาล	สถานพยาบาล	สถานอีนามยั	หรอืหน่วยงานฝ่าย
การแพทย์ของกระทรวง	 ทบวง	 กรมต่าง	 ๆ	 หรือท�างานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป	 นอกจากนี้	 การศึกษาต่อใน 
ต่างประเทศในสาขานี้เพื่อสร้างศักยภาพการท�างาน	จะท�าให้มีโอกาสในการท�างานมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะแพทยศาสตร	์เฉพาะทางวิสัญญี	
		 2.		 ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	
		 3.		 มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจไม่พิการหรือทุพพลภาพ	ปราศจากโรค	
		 4.		 ยอมเสียสละเวลาและความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเจ็บป่วย	ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย
		 5.		 มีความอดทน	อดกลั้น	
		 6.		 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน	 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์	 ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการของ
ตนไปหลอกลวงหรือท�าลายผู้อื่น	ๆ	
		 7.		 ศึกษาหาความรู้ทางวิสัญญีอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้ทราบถึงวิธีการหรือเทคนิคใหม่	 ๆ	 ซึ่งน�ามาสู่ความ
ปลอดภัยของชีวิตผู้ป่วย	และศักยภาพในการท�างาน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เลขที่	 110	 ถนนอินทวโรรส 
ต�าบลศรีภูมิ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 50200	 โทรศัพท์	 0-5394-5522-5	 โทรสาร	 0-5394-5526	 เว็บไซต์	 
www.med.cmu.ac.th/dept/anes/
	 -	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	หมู่	16	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4300-9700	เว็บไซต์	www.kku.ac.th/suggest.php?l=th
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	 -	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตึกสิรินธร	 ชั้น	 4	 
ถนนพระราม	4	เเขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ 
10330	 โทรศัพท์	 0-2256-4294,	 0-2245-4295,	
0-2256-4215	โทรสาร	0-2256-4294
	 -	ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	คณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	15	ถนนกาญจนวนิช	
ต�าบลคอหงส์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 
90110	โทรศัพท์	07-445-1141-2
	 -	 ภาควิชาวิสัญญีวิทยา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ต�าบลท่าโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 
พิษณุโลก	65000	โทรศัพท์	0-5596-5666,	0-5596-5777	โทรสาร	0-5596-5005

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 นอกจากงานประจ�าที่ท�าในโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนแล้ววิสัญญีแพทย์	 จะมีโอกาสหารายได้พิเศษ 
จากงานเพิ่มเติมจากการผ่าตัดเพื่อศัลยกรรมความงามเพราะในบางกรณี	 ต้องใช้วิสัญญีแพทย์ในการให้ยาสลบ 
หรือยาชา

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 แพทย์ทั่วไป	อายุรแพทย์	ศัลยแพทย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  แพทยสภา	
	 -		กรมการแพทย์	เว็บไซต	์www.dms.moph.go.th	
	 -		กระทรวงสาธารณสุข	เว็บไซต	์www.moph.go.th
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต์	www.mahidol.ac.th	
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นิยามอาชีพ
 	 ท�าการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็ก 
ชนิดต่าง	 ๆ	 เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ 
โรค	 หรือความผิดปกติของร่างกาย	 ตรวจ
ร่างกาย	วนิจิฉยัโรค	สัง่ยาและให้การรกัษา
ผู้ป่วย	 :	 โดยปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่น
เดียวกับอายุรแพทย์ทั่วไป	 แต่ท�าเฉพาะ
ทางในรายที่ต้องรักษาทางศัลยกรรม

ลักษณะของงานที่ท�า
 วินิจฉัยโรคและให้การรักษาโรค 
การบาดเจ็บ	อาการอื่น	ๆ 	ด้วยวิธีการอายุรกรรมหรือศัลยกรรมแก่ผู้ป่วยหรือทุพพลภาพ	และหญิงมีครรภ	์เพื่อรักษา	
สั่งยา	ท�าการผ่าตัดใหญ่และผ่าตัดเล็กชนิดต่าง	ๆ	ในความผิดปกติในร่างกายและจิตใจของมนุษย	์ท�าการวิจัยปัญหา
ทางการแพทย์และปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
	 ช่วยก�าหนดวิธีการรักษา	ตรวจร่างกายหรือวัตถุจากร่างกายมนุษย์	หรือวัตถุพยานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับทางการ
แพทย์	เพื่อค้นหาและชันสูตรเหตุของความผิดปกติในร่างกาย

สภาพการจ้างงาน
 แพทย์ศัลยกรรม	 ได้รับรายได้เป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 และประสบการณ์ในการท�างาน	 ท�างาน 
สัปดาห์ละ	40	ชั่วโมงตามการจัดเวร	รวมทั้งวันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดนักขัตฤกษ	์นอกจากผลตอบแทนในรูป 
เงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม 
เงินช่วยเหลือ	สวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
		 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน	 หรือสถานพยาบาล	 โดยจะต้องตรวจคนไข้ใน	 และ 
คนไข้นอกปฏิบัติงานผ่าตัดในห้องผ่าตัด	ศัลยแพทย์อาจจะถูกเรียกตัวได้ทุกเวลาเพื่อท�าการรักษาคนไข้ให้ทันท่วงที	

โอกาสในการมีงานท�า
		 สามารถรับราชการโดยท�างานในโรงพยาบาลหรือท�างานในโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป	สถานีอนามัย	 หรือ
หน่วยงานฝ่ายการแพทย์ของกระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	การเปิดคลินิกส่วนตัวด้านศัลยกรรมความงามได้อีกด้วย
 

ศัลยแพทย์
Surgeon
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะแพทยศาสตร	์
	 2.		 ขยันสนใจในการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	
	 3.		 มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ	 ไม่พิการหรือทุพพลภาพ	 ปราศจากโรค	 (อันเป็นอุปสรรคต่อ 
การศึกษา)	
	 4.		 สามารถเสียสละเวลาเพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย	ไม่รังเกียจผู้เจ็บป่วย
	 5.		 มีความอดทน	อดกลั้น	
	 6.		 มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน	 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย์	 ไม่ใช้ความรู้ทางวิชาการ 
ของตนไปหลอกลวงหรือท�าลายผู้อื่น	ๆ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา
	 -	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ชั้น	 2	 อาคารบุญสม	 มาร์ติน	 คณะ 
แพทยศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ต�าบลศรีภูมิ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 50200	 โทรศัพท์ 
0-5394-5532-4	โทรสาร	0-5394-6139	อีเมล	deptsurg@mail.med.cmu.ac.th
	 -		ภาควชิาศลัยศาสตร์	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โทรศพัท์	0-5596-7969,	0-5596-7971-2 
	 -	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ตึกสิรินธร	 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ	์ 
สภากาชาดไทย	 1873	 ถนนพระราม	 4	 แขวงวังใหม่	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 0-2256-4117	 
โทรสาร	0-2256-4194	อีเมล	info@chulasurgery.com
	 -	ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ต�าบลหาดใหญ่	 อ�าเภอหาดใหญ	่
จังหวัดสงขลา	90110	โทรศัพท์	0-7445-1401	โทรสาร	0-7442-9384	อีเมล	surgery@medicine.psu.ac.th
	 -	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ชั้น	 6	 อาคารกิตติวัฒนา	 
สถานวิทยาศาสตร์คลินิก	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	 95	 หมู่	 8	 ถนนพหลโยธิน	 
ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	โทรศัพท	์0-2926-9523	โทรสาร	0-2926-9530	
	 -	 ภาควิชาศัลยศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 อาคาร	 1	 ชั้น	 3	 
คณะแพทยศาสตร์	 โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	270	ถนนพระราม	6	แขวงทุ่งพญาไท	 เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร	10400	โทรศัพท์	0-2201-1315	โทรสาร	0-2201-1316

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ที่ประกอบอาชีพศัลยแพทย์ท่ีมีความช�านาญและประสบการณ์จะได้เลื่อนต�าแหน่งจนถึงระดับผู้บริหาร	
ประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดคลินิก	 หรือรับรักษาคนไข้ทั่วไป	 และหากมีทีมงานที่มีความสามารถ	 รวมทั้งมีเงินทุน
จ�านวนมากก็สามารถเปิดโรงพยาบาลได้เช่นกัน	
	 ปัจจุบัน	 อาชีพวิสัญญีไม่ได้ใช้เฉพาะกับการผ่าตัดเพื่อการบ�าบัดรักษาอย่างเดียวเท่านั้น	 แต่ยังมีการผ่าตัด 
เพื่อเสริมความงาม	ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 	 แพทย์ทั่วไป	อายุรแพทย์	ศัลยแพทย์	นักพยาธิวิทยา	นิติเวช
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แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	แพทยสภา	
	 -	กรมการแพทย์	เว็บไซต	์www.dms.moph.go.th	
	 -	กระทรวงสาธารณสุข	เว็บไซต	์www.moph.go.th	
	 -	มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์www.mahidol.ac.th	
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นิยามอาชีพ
	 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี	้
ได้แก่	 ผู ้ที่ท�าการศึกษา	 วิจัย	 ปรับปรุง 
หรือพัฒนาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้
ทางการแพทย์	สาขาสตัวแพทย์	แล้วน�ามา 
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน	 ท�าการ 
ตรวจและวินิจฉัยโรคหรืออาการบาดเจ็บ
ของสัตว์บ�าบัดรักษาโรคด้วยการผ่าตัด	
หรือใช้ยาฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในฟาร์ม 
และฝูงสัตว์อื่น	 ๆ	 เพื่อป้องกันโรค	 ให ้
ค�าแนะน�าเกี่ยวกับสุขอนามัยและการ
เพาะพันธุ์สัตว์	 ตรวจสอบคุณภาพและ
ความปลอดภัยของอาหารท่ีผลิตจาก 
เนื้อสัตว ์ 	 หรือชิ้นส ่วนของสัตว ์ก ่อน 
บริโภค	 จัดท�าเอกสารและรายงานทาง
วิทยาศาสตร์	ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตรวจโรคและให้การรักษาสัตว์ที่เจ็บป่วยโดยใช้ยา	หรือผ่าตัด	
	 2.		 ตรวจดูอาการผิดปกติของสัตว์	
	 3.		 ตรวจร่างกายสัตว์เป็นระยะและฉีดยาป้องกันโรค	เช่น	โรคพิษสุนัขบ้า	เป็นต้น	
	 4.		 ค้นหามูลเหตุของโรคระบาด	และหาทางป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ไปยังสัตว์อื่น	ๆ	
	 5.		 ให้ค�าแนะน�าเจ้าของสตัว์ในด้านสขุศาสตร์	สูตศิาสตร์	การผสมพันธุ	์การให้อาหาร	และการเลีย้งดท่ัูว	ๆ 	ไป	

สภาพการจ้างงาน
	 สัตวแพทย์ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ 
ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา
	 สัตวแพทย์ทั่วไปส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 ตามตารางการจัดเวร	 ทั้งวันเสาร	์ วันอาทิตย์	 และ 
วันหยดุนักขตัฤกษ์	นอกจากผลตอบแทนในรปูเงนิเดอืนแล้วในภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนอาจได้รบัผลตอบแทน
ในรูปอื่น	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น	

สัตวแพทย์
Veterinarian
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สภาพการท�างาน
 สัตวแพทย์ท�างานในโรงพยาบาลสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน	 และคลินิกรักษาสัตว์ท่ัวไป	 บางครั้งต้องออก
ท�างานนอกสถานท่ีในกรณีท่ีไม่สามารถน�าสัตว์มาที่คลินิกได้	 หรือในกรณีที่ต้องท�างานป้องกันโรคระบาดหรือ 
ตรวจเยี่ยมตามบ้านของผู้เลี้ยงหรือฟาร์ม

โอกาสในการมีงานท�า
	 นอกจากปฏิบัติงานตามโรงพยาบาลและสถานรักษาสัตว์ดังกล่าวแล้ว	 สถานประกอบกิจการภาคเอกชน 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์	 กิจการด้านปศุสัตว์	 ล้วนแต่ต้องพึ่งสัตวแพทย์ในการดูแลและตรวจรักษา 
ทั้งสิ้น
	 แหล่งจ้างงาน	
	 -	 หน่วยงานราชการ	ได้แก่	กรมปศุสัตว์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ	์
	 -		หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	ได้แก่	องค์การสวนสัตว์	
	 -		หน่วยงานเอกชน	ได้แก่	คลินิกรักษาสัตว์	สถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์	บริษัทยาและอาหารสัตว์
	 -		ประกอบธุรกิจส่วนตัว	ได้แก่	คลินิกรักษาสัตว์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาสัตวแพทยศาสตร	์
	 2.		 มีนิสัยรักสัตว์	เข้าใจธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด
	 3.		 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	อดทน	เพราะในบางครั้งต้องดูแลสัตว์ขนาดใหญ	่
	 4.		 มีความละเอียดรอบคอบ	ช่างสังเกต	สนใจแสวงหาความรู้ใหม	่ๆ	
	 5.		 มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ	กล้าตัดสินใจ	รับผิดชอบในการท�างาน	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะสตัวแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร	140	ถนนเชือ่มสัมพันธ์	เขตหนองจอก	กรงุเทพฯ	
10530	 โทรศัพท์	 0-2988-3655,	 0-2988-3666	 ต่อ	 5102,	 5201	 โทรสาร	 0-2988-3655	 ต่อ	 5102	 
เว็บไซต์	http://www.vet.mut.ac.th
	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เลขที่	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900	 โทรศัพท์	 0-2797-1900	 โทรสาร	 0-2561-1591	 อีเมล	minato.vet.ku@ 
hotmail.co.th
	 -		คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 40002	 
โทรศัพท์	0-4320-2404	หมายเลขภายใน	(มหาวิทยาลัยขอนแก่น)	47001	อีเมล	wyanyo@kku.ac.th
	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 999	พุทธมณฑลสาย	 4	 ต�าบลศาลายา	 อ�าเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม	73170	โทรศัพท์	0-2441-5242-5	โทรสาร	0-2441-0937	เว็บไซต์	www.vs.mahidol.ac.th/th
	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	39	ถนนอังรีดูนังต	์แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	
10330	โทรศัพท์	0-2218-9773,	75	อีเมล	venis.k@chula.ac.th
	 -	 คณะสัตวแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ต�าบลแม่เหียะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 50100	 
โทรศัพท์	0-5394-8002	โทรสาร	0-5539-4805
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 สัตวแพทย์ที่ท�างานจนมีความช�านาญและประสบการณ์จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งไปจนถึงระดับ 
ผู้บริหาร	 ในการท�างานเป็นอาจารย์สอนในสถาบันหรือมหาวิทยาลัยทั่วไปที่มีหลักสูตรสัตวแพทย์	 ประกอบ 
อาชีพอิสระ	โดยการเปิดคลินิกรักษาสัตว์
 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักพยาธิวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์	สัตวแพทย์อื่น	ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - คณะสัตวแพทยศาสตร์	เลขที่	50	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท	์0-2579-0058-
9	0-2579-0524,	0-2561-1994-5,	0-2561-1977	โทรสาร	0-2561-1591	
	 -	 ชมรมสตัวแพทย์อาสาพฒันาชนบท	(Veterinary	Volunteer	Cl)	สงักดัสโมสรนสิิต	คณะสตัวแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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นิยามอาชีพ 
	 เป ็นการแพทย ์ทางเลือกแขนงหนึ่ ง	 
โดยการฝังเข็มเข้าไปยังส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	
การฝังเข็มสามารถระงับอาการเจ็บปวด	 ช่วย 
เรื่องภาวะมีบุตรยาก	 หรือภาวะไม่เจริญพันธุ ์	
ป้องกันโรคบางชนิด	 รวมถึงเสริมสุขภาพ	 การ 
ฝังเข็มเป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์แผนจีน	 
ซึ่งสามารถสืบย้อนประวัติได้ยาวนานหลายพันปี
และยังมีรูปแบบที่แตกต ่างกันมากมาย	 คือ	 
การฝังเข็มลงไปตามเส้นลมปราณ	 หรือท่ีแพทย์
เรียกว่าเส้นของการฝังเข็ม	 เพื่อไปรักษาและ 
ฟื้นฟูอาการป่วยในร่างกาย	 มุ่งไปที่โรคทางสมอง	
เส้นประสาท	 อัลไซเมอร์	 พาร์กินสัน	 อัมพาต	 
ออทิสติก	และกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 การฝังเขม็	เป็นวิธกีารแทงเขม็รกัษาโรคด้วยการใช้เขม็	ซึง่มหีลายขนาด	แทงลงไปตรงต�าแหน่งของจดุฝังเขม็
ตามอวยัวะต่าง	ๆ 	ของร่างกาย	โดยใช้หลกัการรกัษาของแพทย์แผนจีน	การฝังเขม็นัน้ใช้ในการรักษาอาการปวด	ตัง้แต่
กล้ามเนื้อต่าง	ๆ	หลัง	เอว	เรื่องของกระดูกทับเส้นประสาท	อาการกระดูกผิดรูปร่าง	ปวดตามข้อ	จุดที่ฝังจะอิงตาม
ทฤษฎีของเส้นลมปราณในร่างกายตามแผนต�ารบัของจนี	ผูท้ีท่�าการรกัษาต้องมคีวามช�านาญสงู	ซ่ึงเส้นลมปราณนีจ้ะ
เป็นเหมือนรากแก้ว	และจะแตกแขนงไปตามส่วนต่าง	ๆ	ของร่างกาย	คนไข้	เป็นโรคอะไร	ก็จะฝังไปตามจุดนั้น

สภาพการจ้างงาน
	 ส่วนใหญ่เรียนจบไปเปิดคลินิกเป็นของตัวเอง	 หรือไปเปิดร่วมกับเเพทย์แผนไทยหรือเช่าใบประกอบ	 
ถ้าไม่เปิดคลินิก	 ก็เป็นแพทย์แผนจีนประจ�าคลินิก	 รายได้แล้วแต่จะตกลงกัน	 ส่วนมากจะแบ่งกับเจ้าของ	 40	 -	 60	
หรือนับเป็นเคส	แต่รายได้แพทย์แผนจีนอาจจะไม่เท่ารายได้ของแพทย์แผนปัจจุบัน

สภาพการท�างาน 
	 ปัจจุบนัแพทย์จนีในไทยจะยงัไม่ได้รบัอนญุาตให้เปิดคลนิกิส่วนตวัรกัษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผนจนีได้
อย่างถูกกฎหมาย	หากการผลักดันของหน่วยงานการแพทย์จีนในไทยประสบผลส�าเร็จ	อนาคตของแพทย์จีนในไทย

แพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)
Acupuncture
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จะมโีอกาสรกัษาผูเ้จบ็ไข้ได้กว้างขวางมากขึน้	รพ.รฐับาล	ลกัษณะการท�างานจะท�าหน้าทีเ่หมอืนแพทย์คนหนึง่ซึง่รบั
กรณ	ี(Case)	ฝังเข็ม

โอกาสในการมีงานท�า 
	 บทบาทของการแพทย์จนีในไทยในด้านการยอมรับและการให้บริการแก่คนไข้ท่ีจะกระจายออกไปในวงกว้าง
อาจยังไม่ใช่จุดประสงค์ท่ีแท้ตามปรัชญาการแพทย์แผนจีน	 การเข้าถึงแนวทางการมีชีวิตอยู่โดยพึ่งพายาและแพทย์
ให้น้อยที่สุด	 ตลอดจนการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนจีนกับแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อใช้ในการรักษาโรคใหม่	ๆ	
เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ควรศึกษาค้นคว้าต่อไป	หางานยาก	ถ้าไม่มีใบประกอบโรคศิลปะก็หมดสิทธิ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า	 จากสถาบันการศึกษา	 ที่กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ	
	 2.		 ส�าหรับปริญญาตรีที่สอง	ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษา	ที่ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
	 3.		 มีใจรักและชอบศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ของจีน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะการแพทย์แผนจีน	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 18/18	 ถนนบางนา-ตราด	 ต�าบล 
บางโฉลง	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 10540	 โทรศัพท์	 0-2312-6300	 โทรสาร	 0-2312-6237 
โทรศัพท์	 (คณะการแพทย์แผนจีน)	 โทรศัพท์	 0-2312-6300	 ต่อ	 1108	 (สายตรง)	 โทรศัพท์	 0-2312-6479	 
เว็บไซต์	http://cm.hcu.ac.th
	 -	คณะแพทย์แผนจีน	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	39/1	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2942-6900	เว็บไซต์	http://amc.chandra.ac.th
	 -		คณะเวชศาสตร์เขตร้อน	 สาขาเวชศาสตร์แผนจีน	 (ฝังเข็ม)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โรงพยาบาลเวชศาสตร์ 
เขตร้อน	420/6	ถนนราชวิถี	แขวงพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2306-9199	(ในเวลาราชการ),	
0-2306-9148	(นอกเวลาราชการ)
	 -	 สาขาการแพทย์แผนจีน	คณะการแพทย์แผนตะวันออก	มหาวิทยาลัยเชียงราย	199	หมู่	 6	ต�าบลป่าอ้อ
ดอนชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย	57000	โทรศัพท์	0-5317-0331	โทรสาร	0-5317-0335
	 -		คณะการแพทย์แผนตะวันออก	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 หมู่บ้านเมืองเอก	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบลหลักหก 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 12000	 โทรศัพท์	 0-2997-2222	 ต่อ	 5161	 โทรสาร	 0-2997-2222	 ต่อ	 5160	 
อีเมล	info@orientalmedrsu.com
	 -	 สาขาแพทย์แผนจีน	 วิทยาลัยนครราชสีมา	 290	 หมู่	 2	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลบ้านใหม่	 อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดนครราชสีมา	30000	โทรศัพท์	0-4446-6111

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 แพทย์แผนจีนในไทยส่วนใหญ่ยังเป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากเมืองจีนระยะสั้นแค่	 3	 เดือน	 รักษาได ้
แต่การฝังเข็ม	แต่การจับชีพจรหรือการรักษาอื่น	ๆ	ที่ลึกซึ้งกว่านั้นยังมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องเรียนรู้	 นอกจากนี	้
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การสอบใบอนุญาตของไทยยังไม่ได้มาตรฐานตามแบบ
ของประเทศจีน	แต่ตอนนี้ทราบมาว่าทางมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวของไทยก�าลังเปิดสอนการแพทย์จีน	 เชื่อว่า	
อนาคตมาตรฐานของแพทย์แผนจนีในไทยจะมแีนวโน้ม
ดีขึ้น
	 ปัจจุบันแพทย์จีนในไทยจะยังไม่ได้รับอนุญาต	
ให้เปิดคลนิิกส่วนตวัรกัษาโรคตามศาสตร์การแพทย์แผน
จีนได้อย่างถูกกฎหมาย

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 แพทย์แผนจนีในโรงพยาบาลของรฐัหรอืเอกชน	
ธุรกิจส่วนตัว	เช่น	คลินิกแพทย์แผนจีน	ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ	เช่น	สปา	ศูนย์สุขภาพ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 ไทยหยินหยางดอตคอม
	 -	 สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
	 -	 คณะการแพทย์แผนจีน	อาคารตังจิว	อัคคพงษ์กุล	ชั้น	3	โทรศัพท	์0-2312-6300-79	ต่อ	1108	เว็บไซต์	
http://cmed.hcu.ac.th	อีเมล	facofcm@hcu.ac.th



ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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นิยามอาชีพ 
	 ออกแบบรปูแบบสิง่พมิพ์ตราสญัลกัษณ์ต่าง	ๆ 	:	จัดวางรปูแบบ 

(อาร์ตเวร์ิก)	 ก�าหนดแผนผงัและขนาดของบทความ	 เพือ่การจดัวาง

เน้ือหา	ภาพประกอบและสใีห้เหมาะสมในแต่ละหน้าพมิพ์	 เรยีงล�าดบั 

หน้าก่อนส่งท�าแม่พมิพ์	ตรวจแก้ไขชิน้งาน	อาจตกแต่งเพิม่เตมิ

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 งานกราฟิกดีไซน์ที่ท�าด้วยการวาด	 พิมพ์	 ภาพถ่าย	 หรือภาพจากคอมพิวเตอร์	 ด้วยรูปแบบของตัวอักษร	 

ที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบหลากหลาย	 มักจะพบในเครดิตหนัง	 และโฆษณาในทีว	ี ในหนังสือแมกาซีน	 และเมนู	 และบน

หน้าจอคอมพิวเตอร์	 นักออกแบบจะสร้าง	 เลือก	 และน�าองค์ประกอบเหล่านั้นมารวมกัน	 ข้อความ	 รปูภาพแล้ว

ส่งทีอ่ยูร่อบ	ๆ	สิง่เหล่านัน้ถกูเรยีกว่า	พืน้ทีว่่างสขีาว	กราฟิกดีไซน์คอืส่วนหนึง่ของชวีติประจ�าวนัจากสิง่ทีง่่าย	ๆ	 อย่าง

กล่องใส่หมากฝรั่งจนไปถึงลายสกรีนบนเสื้อเชิ้ตที่คุณสวมใส่เป็นกราฟิกดีไซน์อย่างที่ไม่เป็นทางการ	การชักชวน	 

การกระตุ้น	เอกลักษณ์	การดึงดูดความสนใจ	หรือการสรรหาความพึงพอใจ

สภาพการจ้างงาน
	 -	ท�างานกราฟิกดีไซน	์ถ่ายรูป	แต่งรูป	ได้เงินเดือนเฉลี่ยประมาณ	25,000	-	30,000	บาท

	 -	ท�างานออกแบบ	logo	เฉลี่ยต่อชิ้นประมาณ	2,000	-	3,000	บาท	หรือออกแบบ	ad	ชิ้นละ	5,000	บาท	

(ขึ้นอยู่กับฝีมือ	ประสบการณ์	และความมีชื่อเสียงของเจ้าหน้าที่กราฟิกแต่ละคน)

สภาพการท�างาน   
	 กราฟิกดีไซน์ที่ท�างานเป็นกราฟิกตามออฟฟิศท่ัวไปกับกราฟิกดีไซน์ท่ีท�างานในเอเจนซ่ี	 ในปัจจุบัน 

มีนักออกแบบกราฟิกมากมายในสังคม	กระจายอยู่ในองค์กร	กลุ่ม	สถาบัน	หรือท�างานตามล�าพัง	รวมไปถึงทัศนคติ

ทางการออกแบบ	รปูแบบการท�างาน	สือ่ทีใ่ช้ล้วนแล้วแต่มคีวามหลากหลายอย่างมาก	ผูท้ีเ่รียนจบหลักสูตรจะสามารถ

ประกอบอาชีพในสายงานที่อยู่ในส�านักพิมพ์จัดท�าหนังสือ	 หรือนิตยสาร	 งานวารสารและจุลสารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้

ภายในองค์กร	เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

โอกาสในการมีงานท�า   
	 อาชีพกราฟิก	มกีารแข่งขนัทีส่งูพอสมควร	เพราะมผู้ีสนใจในด้านนีเ้ป็นจ�านวนมาก	นอกจากนี	้ยงัมกีลุ่มทีไ่ม่ได้เรยีน 

จบสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องกบักราฟิก	 แต่มคีวามชอบในการท�างานสายดงักล่าว	 ดงันัน้	 ผู้ทีจ่ะก้าวเข้าสูส่ายอาชพีดงักล่าว

ต้องหมัน่ฝึกฝนฝีมอืให้มฝีีมอืในการท�างานในสายนีใ้ห้มากยิง่ขึน้

กราฟิกดีไซเนอร์
Graphic Designer
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 มีความขยันในการฝึกฝน	 คนที่จะมีความช�านาญในการใช้โปรแกรมต่าง	 ๆ	 จะต้องมีการฝึกหัดอย่าง

เป็นประจ�า	 โดยอาจจะไม่ต้องเก่งหลายโปรแกรมก็ได้	 เพียงให้รู้ลึกรู้จริงในโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งก็สามารถ

หาเลี้ยงตัวเองได้แล้ว	ทั้งนี้สามารถฝึกด้วยตนเอง	3	วิธี		ฝึกตามแบบ	ฝึกตั้งโจทย	์และฝึกเลียนแบบ

	 2.	มีความคิดสร้างสรรค์	การสร้างงานที่แตกต่าง	แปลกใหม่	และโดดเด่น	จะต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์

เป็นองค์ประกอบส�าคญัท่ีขาดไม่ได้ในงานศลิปะ	จะส่ือสารอย่างไรให้สะดุดตา	สะดุดใจ	ต้องคดิรเิริม่ท�าขึน้มา	โดยอาจ

หาแรงบันดาลใจจากสิ่งรอบ	ๆ 	ตัว	เพื่อหาไอเดียใหม่	ๆ 	อย่างเช่น	การดูหนัง	ฟังเพลง	อ่านหนังสือ	ท่องเที่ยว	เป็นต้น

	 3.	 ตั้งค่าเอาต์พุตให้สวย	 บางคนท�างานที่เครื่องของตัวเอง	 ตั้งค่าสีไว้เสียสวยงาม	 แต่เวลาพิมพ์ออกมา	 

หรือแสดงผลบนเครื่องของคนอื่นกลับไม่เหมือนอย่างที่ท�าไว	้คนท�ากราฟิกจึงต้องมีความรู้เรื่องการตั้งค่าเอาต์พุตให้

สามารถแสดงสอีอกมาได้สวยงามเช่นเดยีวกบัทีเ่หน็บนหน้าจอมอนเิตอร์	ส�าหรบัคนทีท่�างานทางด้านเวบ็	คณุอาจจะ 

ไม่ต้องระวังเรื่องสีมากนัก	 แต่ต้องระวังเรื่องของ	 Browser	 เนื่องจาก	 Browser	 ต่างค่ายก็จะแสดงผลที่แตกต่าง

กัน	 ส�าหรับคนที่ท�างานทางด้าน	Multimedia	 Presentation	 คุณต้องค�านึงถึงคุณภาพของโพรเจกเตอร์	 ว่าแสดง

สีเป็นอย่างไร	ต้องมีการทดลองกับโพรเจกเตอร์จริง	ๆ	ก่อน	หรือแม้แต่การเอาต์พุต	ออกทางทีวีก็ตาม	สีที่มองเห็น 

ที่หน้าจอโทรทัศน์	ย่อมแตกต่างจากสีในจอมอนิเตอร์ของคุณแน่นอน

	 4.	สนใจความเป็นไปรอบตวั	การเป็นคนทันยคุ	ทันเหตกุารณ์จะช่วยให้คณุสามารถเสรมิลกูเล่นต่าง	ๆ 	เข้าไป

ในงานของคณุ	ท�าให้งานของคณุดทูนัสมยั	แตกต่างจากคนอืน่ในช่วงเวลานัน้	ๆ 	ซึง่อาจจะเป็นช่วงเวลาส้ัน	ๆ 	ทีท่�าให้

คุณกลายเป็นดาวเด่นในพริบตาก็ได้

	 5.	กล้าทีจ่ะลอง	เพราะเทคโนโลยีมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็	จึงไม่อาจยดึตดิอยูก่บัเครือ่งมอืเดมิ	ๆ	ทีเ่ราคุ้นเคย	

การลองใช้ซอฟต์แวร์ใหม่	ๆ	ทีม่กีาร	Update	อยูเ่สมอจะท�าให้เราได้ใช้เครือ่งมอืใหม่	ๆ	 ในการพัฒนางานให้ดยีิง่ขึน้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		คณะมัณฑนศิลป์	สาขานิเทศศิลป์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	31	ถนนหน้าพระลาน	แขวงพระบรมมหาราชวัง 
เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2221-5874	โทรสาร	0-2225-4350
	 -		คณะศิลปกรรมศาสตร์	สาขา	ออกแบบสื่อสาร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	114	สุขุมวิท	23	เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110		โทรศัพท์	0-2649-54696,	0-2649-5497	และ	0-2649-5505		โทรสาร	0-2260-0123	ต่อ	115

	 -	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ภาควิชานฤมิตศิลป์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถนนพญาไท	 แขวงวังใหม	่ 

เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	อีเมล	Parinya.K@chula.ac.th	ฝ่ายวิชาการ	โทรศัพท์	0-2218-4568	ฝ่ายบริหาร	 

โทรศัพท์	0-2218-4561	โทรสาร	0-2218-4561

	 -		คณะศลิปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	วทิยาเขตกล้วยน�า้ไท	เลขที	่119	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	

กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	02-350-3500-99	โทรสาร	02-240-1516	อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-

5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -		คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตรังสิต	 เลขที่	 9/1	 หมู่	 5	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบล 
คลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	โทรศัพท์	0-2902-0250-99	โทรสาร	02-516-8553	อีเมล	
info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2902-0299	ต่อ	2411-2417
	 -	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์	 เลขที่	 1	 ซอยฉลองกรุง	 1	 แขวงลาดกระบัง	 
เขตลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 10520	 โทรศัพท์	 0-2329-8365,	 0-2329-8366	 อีเมล	 arch@kmitl.ac.th,	 
archkmitl@hotmail.com	เว็บไซต	์www.arch.kmitl.ac.th



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

66

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 การเติบโตของดีไซน์ในไทยนั้นเป็นไปได้น้อย	 เพราะงานกราฟิกถูกมองว่าเป็นแรงงานไม่ใช่งานสร้างสรรค	์

สงัเกตได้จากนายจ้างมกัไม่ค่อยเปิดพืน้ท่ีความคดิในการดไีซน์เท่าไร	Graphic	Designer	ส�าหรบัเมอืงไทยมนัเป็นอาชพีที่ 

“ตนั”	ต้องออกไปรบัท�าเองซึง่นัน่มนัคอืต้องมลีกูค้าในมอื	ในเมอืงไทยบ้านเราไม่ค่อยเหน็ค่างานออกแบบ	ยกเว้นอยูใ่น

แวดวงทีเ่ขาสนใจด้านน้ีจรงิ	ๆ 	และนักออกแบบหลาย	ๆ 	คนทีเ่หน็ว่าฐานะดนีัน้	จะบอกว่าเขาดมีาก่อนแล้วเขาจงึอยูใ่น

แวดวงนัน้	ๆ 	ได้	ต่อยอดไปได้อกี	ถ้าจะโต	ต้องโตไปเป็นอาชพีอืน่	เช่น	Art	Directer	หรอืรับงาน	Print	Out	ซ่ึงนัน่คือ 

เคยอยู่ในองค์กรใหญ่	หรือเปิดบริษัทเอง

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 Senior	Graphic	Designer	Interaction	Designer	Art	&	Design	Director	Creative	Director

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	เว็บไซต	์www.logosnap.com/blog/graphic-design-numbers
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นิยามอาชีพ
	 วางแผนและด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายในและภายนอก

องค์กร	 เพื่อเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	 โดยรวบรวม

และเผยแพร่ข้อมลูผ่านสือ่ต่าง	ๆ	หรอืเมือ่มผีูต้ดิต่อขอข้อมลู	จดัท�าสือ่

ประชาสมัพนัธ์	 เช่น	 ข่าวแจก	ภาพข่าว	บทความ	วารสาร	สไลด์หรอื 

วีดิทัศน์	 เป็นต้น	 อาจเขียนบทความพิเศษด้วยการสัมภาษณ์บุคคล

ต่างๆ	ในองค์กร	ตดิต่อพบปะกบัสือ่มวลชนและสร้างความสมัพนัธ์อนัด ี

กบัสือ่มวลชนทุกแขนง	ด�าเนินการตามโครงการพเิศษ	/	กจิกรรมพเิศษ

เพ่ือสังคมรวมท้ังกจิกรรมใหม่ๆ	ทีจ่ดัข้ึนโดยองค์กร	ประสานการด�าเนนิ

งานกบับรษิทัทีป่รกึษาด้านการประชาสมัพนัธ์	และปฏบิตัหิน้าทีอ่ืน่	ๆ		ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย					

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ศึกษานโยบาย	วัตถุประสงค์	 เป้าหมายและพันธกิจของหน่วยงาน	เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผน

และด�าเนินงานประชาสัมพันธ์	

	 2.		 การด�าเนนิงานประชาสมัพนัธ์	โดยการเสนอข่าว	หรือบทความ	เพือ่สร้างความรับรู้	ความเข้าใจ	และความ

เช่ือถอื	เกีย่วกบังานหรอืผลติภณัฑ์ทีอ่อกจ�าหน่ายแล้ว	หรอืจะออกจ�าหน่ายใหม่ให้กบัภายในและภายนอกหน่วยงาน	

หรือสินค้าและบริษัทของธุรกิจนั้น

	 3.		 จัดหาข้อความที่เหมาะสม	เกิดความน่าเชื่อถือ	สร้างความนิยมและดึงดูดใจ	

	 4.		 เลือกสื่อสิ่งพิมพ์ในการประชาสัมพันธ์ให้ไปถึงกลุ่มเป้าหมาย	เช่น	แผ่นพับ	ใบปลิว	ติดบอร์ด	หรือผ่าน

สื่อมวลชนต่าง	ๆ	เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	เป็นต้น	

	 5.		 จัดเก็บข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา	

	 6.		 พิจารณาว่ามีผลกระทบต่อหน่วยงาน	ผลประกอบการ	หรือธุรกิจนั้น	ๆ	หรือไม่	

	 7.		 ประเมินผล	 แก้ไข	 ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบาย	 และจัดท�ารายงานผลการ

ประชาสัมพันธ์	พร้อมด้วยข้อเสนอแนะ	

 

สภาพการจ้างงาน
		 นกัประชาสมัพนัธ์	จะได้รบัการบรรจลุงในต�าแหน่ง	และอตัราขัน้เงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษา	ส�าหรบัองค์กรภาคเอกชน	

ถ้าส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะได้รบัเงนิเดือน	 ค่ายานพาหนะ	งบประมาณในการจดัเล้ียงลูกค้า	 เบีย้เล้ียงการเดนิทาง

ต่างจงัหวดั	 (ถ้าม)ี	สวสัดกิาร	 โบนสั	และผลประโยชน์อย่างอืน่ทีไ่ด้รบัขึน้อยูก่บัผลประกอบการขององค์กร	 ช่วงเวลาท�างาน

มทีัง้เวลาท�างานปกต	ิและการท�างานล่วงเวลา	 เพราะเจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์	มกัจะต้องปฏบิตังิานจนกว่างานจะส้ินสุดลง

เจ้าหน้าทีป่ระชาสมัพันธ์; นักประชาสัมพนัธ์  
Public Relation
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สภาพการท�างาน
		 ท�างานกันเป็นทีมอย่างน้อย	 2-3	 คนขึ้นไป	 พร้อมด้วยอุปกรณ์การท�างาน	 เช่น	 เคร่ืองคอมพิวเตอร์	 และ

อินเทอร์เน็ต	 เช่น	 จัดนิทรรศการแสดงสินค้าในงานส่งเสริมการขาย	 อาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาในการท�างาน 

นอกเหนือจากเวลาปกต	ิจนกว่างานนั้นจะส�าเร็จลุล่วงด้วยด	ีมีการท�างานล่วงเวลา	

โอกาสในการมีงานท�า
		 ในยุคที่โลกไร้พรมแดน	ประชากรจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และเรื่องราวเดียวกันเกือบพร้อมกัน	ไม่ว่าจะเป็น

ข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อตนเอง	 คนใกล้ตัว	 หรือโลก	ท�าให้องค์กรและสถาบันทั้งภาครัฐ	 และเอกชน	

ในปัจจุบนัได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการประชาสมัพนัธ์ภาระหน้าทีข่ององค์กรให้บคุลากรภายในและสาธารณชน	

ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์กรอย่างถูกต้อง	 ตลอดจนส่งเสริม	 ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรและชุมชน	 และการเข้ามี

ส่วนรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร	 ดังน้ัน	 องค์กรของรัฐและเอกชนจึงต้องการนักประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ	 เพือ่

ประชาสมัพนัธ์ผลงาน	ส่งเสรมิภาพพจน์ของหน่วยงานนัน้	ๆ 	ดังนัน้	โอกาสในการมงีานท�าจงึเปิดกว้าง	ส�าหรบัผูส้�าเรจ็ปรญิญาตร ี

ในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผูท่ี้มคีณุสมบัต	ิความสามารถ	ตรงตามทีห่น่วยงานนัน้	ๆ	ต้องการทกุสาขา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.	ส�าเร็จปริญญาตรีคณะวารสารศาสตร	์นิเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง	บริหารธุรกิจ

	 2.	รักงานบริการ

	 3.	ภาษาอังกฤษ	ทั้งการ	พูด	อ่าน	เขียนได้ด	ีใชเ้ครื่องมือการสื่อสารได้ทุกชนิด	รวมทั้งคอมพิวเตอร์โปรแกรม

ต่าง	ๆ	ที่สามารถผลิตสื่อโฆษณาได้	และการรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ต	

	 4.	มีบุคลิกลักษณะดี	มีปฏิภาณไหวพริบด	ีสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท	ี

	 5.	รักงานบริการ	กระตือรือร้น	มีความอดทน

 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	ทุกสถาบันระดับอุดมศึกษา

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 นกัประชาสมัพนัธ์	ทีม่คีวามสามารถ	จะได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการฝ่าย	จนถงึผูบ้รหิาร	สามารถประกอบอาชพี

ส่วนตวั	เปิดบรษิทัอเีวนต์	โดยการท�าประชาสมัพนัธ์กบัองค์กร	หรอืหน่วยงาน	ทัง้ขนาดเลก็และขนาดใหญ่ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักการตลาด	 นักเขียนประกาศโฆษณา	 บริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา	 ประชาสัมพันธ์	 ที่ปรึกษาฝ่าย

ประชาสัมพันธ์ในองค์กรทั่วไป	หรือองค์กรที่ท�าประโยชน์เพื่อสังคม	เจ้าหน้าที่อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	ข่าวบริการโทรทัศน์	

	 -	กรมประชาสัมพันธ์	และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเอกชนต่าง	ๆ
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นิยามอาชีพ
	 ให้การฝึกอบรม	 สอน	 และส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ 

ทางด้านคอมพิวเตอร์	 ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตร

เฉพาะทาง	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและทางเทคนิค	

 

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	ท�าการฝึกอบรม	สอน	และประสานงานเกี่ยวกับงานฝึกอบรมตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ที่ก�าหนด

	 2.	 ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยวิธีการต่าง	 ๆ	 ซ่ึงการฝึกอบรมจะครอบคลุมเนื้อหาวิชา 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์	ซึง่เป็นศาสตร์เกีย่วกบัการศกึษาค้นคว้าทฤษฎกีารค�านวณส�าหรับคอมพวิเตอร์	

และการประมวลผลสารสนเทศ	 ทั้งด้านซอฟต์แวร์	 ฮาร์ดแวร์	 และระบบเครือข่าย	 รวมถึงการใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในส�านักงานและชีวิตประจ�าวัน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 จะได้รับค่าตอบแทน 

เป็นเงินเดือนท่ีระดับการท�างานตามคุณวุฒิการศึกษา	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตาม

เงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย	์และวันหยุดตามความ

จ�าเป็นเร่งด่วนให้การฝึกอบรม	 สอน	 และส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่เป็นหลักสูตรระยะสั้น 

และหลักสูตรเฉพาะทาง	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาทางวิชาการและทางเทคนิค

สภาพการท�างาน
	 ผูท้ีป่ฏบิตังิานอาชพีนี	้ ปฏิบตังิานอยู่ในสถาบนัการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	 ซ่ึงมลัีกษณะเป็นห้องเรียนอาจต้อง

ท�าการฝึกอบรมคอมพวิเตอร์หลายหลกัสตูรในหนึง่วนั	ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	จ�าเป็นต้องนัง่หรอืยนืท�าการฝึกอบรมเป็น

เวลานาน	อาจจะมีปัญหาการปวดขาและการนัง่นาน	ๆ 	กจ็ะท�าให้ปวดหลงัได้	จ�าเป็นต้องใช้เสยีงเป็นเวลานานติดต่อกัน	

และจะต้องนัง่อยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์นาน	ๆ	อาจจะเป็นอนัตรายต่อหลอดเสยีงและสายตาได้

โอกาสในการมีงานท�า
	 การปฏิรูประบบการท�างานในส�านักงานให้ทันสมัยเกิดความประหยัด	 มีประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น 

โดยน�าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการท�างาน	 ดังนั้นหน่วยงานต่าง	 ๆ	 จึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
Computer Trainer
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การใช้คอมพิวเตอร์หลักสูตรต่าง	ๆ	มากมาย	นอกจากนี้ผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานก็ต้องการเรียนรู้การท�างาน

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน	 เพื่อให้มีคุณสมบัติตรงต่อความต้องการของผู้ว่าจ้าง	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 

จึงเป็นบุคลากรที่มีความส�าคัญและเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

	 2.		 สามารถสื่อสาร	ทั้งด้านการเขียนและการพูดในที่ชุมนุมชน

	 3.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 สามารถจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์	 ฮาร์ดแวร์	 และซอฟต์แวร์	 ตลอดจนสามารถควบคุม	 และเข้าใจการ 

ติดตั้งโปรแกรมระบบเครื่องได้

	 5.		 มคีวามรูเ้กีย่วกบัการใช้เทคโนโลยสีามารถน�ามาช่วยส่ือสารในการสอนได้	เช่น	การตดิต้ังใช้อนิเทอร์เนต็

	 6.		 มคีวามรูแ้ละทักษะในการใช้อปุกรณ์มลัติพรเีซนเทชัน่	การใช้ดีวดีี	วดีิโอ	และการใช้จอแอลซีดีขนาดใหญ่

รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์แบบต่าง	ๆ	ได้

	 7.		 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

	 8.		 สนใจ	และติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม	่ๆ	อยู่เสมอ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ	 สาขาระบบ 
สารสนเทศ	 หรือสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	
อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์http://www.mahidol.ac.th/muthai/	โทรศัพท์	0-2201-5000
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.chiangmai.ac.th	โทรศัพท์	0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยนเรศวร	เว็บไซต์	http://www.nu.ac.th	โทรศัพท์	0-5526-1000-4
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
		 -		มหาวิทยาลัยทักษิณ	เว็บไซต์	http://www.tsu.ac.th	โทรศัพท	์0-7431-1885-7
		 -	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี เว็บไซต์	 http://www.kmutt.ac.th	 โทรศพัท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ในสถาบันการศึกษา	ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -	 มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2997-2200	(เอกชน)
	 -	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์http://www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผูป้ฏิบัตงิานอาชพีนีใ้นมหาวทิยาลยัหรอืสถานศกึษาภาครฐัจะได้รบัการเลือ่นขัน้	เล่ือนชัน้และเลือ่นต�าแหน่ง	

ตามความสามารถ	และถ้าได้ท�าการศึกษาเพิ่มเติม	อาจได้รับเลื่อนต�าแหน่งถึงระดับรองผู้อ�านวยการ	ส�าหรับสถาบัน

ภาคเอกชนผูท้ีม่คีวามสามารถในการจดัการระบบการท�างาน	การท�างบประมาณขององค์กร	มีความสามารถควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี	และมีทักษะในการสื่อสาร	จะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งตามโครงสร้างขององค์กรจนเป็นผู้บริหาร

ขององค์กรได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 ครู	/	อาจารย์พิเศษ	วิศวกรคอมพิวเตอร์	ผู้จัดการสารสนเทศ	ผู้ประกอบธุรกิจส�วนตัวเกี่ยวกับการให้บริการ

อบรมในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท�าสื่อการเรียนการสอน	ตัวแทนขายเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -		สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216	-5991
	 -	 หลกัสตูรอบรมวชิาชพีคอมพวิเตอร์	 เว็บไซต์	 http://www.itdestination.com	 โทรศพัท์	 0-2509-8444,	
0-2509-0484
	 -	 ศูนย์ฝึกอบรมเนคเทค	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 เว็บไซต์	 http://www.
nectec.or.th	โทรศัพท์	0-2642-5001-10
	 -		ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก	เว็บไซต์	http://www.cntcenter.net	โทรศัพท์	0-2476-4977
	 -		โรงเรยีนอบรมคอมพวิเตอร์นกับรหิาร	เวบ็ไซต์	http://www.executrain.ac.th	โทรศพัท์	0-2631-1500-3
	 -		ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เว็บไซต์	http://www.cdit.co.th	โทรศัพท์	0-2421-7278-9
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นิยามอาชีพ
		 วางแผน	 จัดหาเทคโนโลยี	 และเทคนิคท่ีเหมาะสม 
ต่อการท�าสือ่การสอน	จดัท�าและเตรยีมวสัดอุปุกรณ์และเครือ่งมอื		
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและให้บรกิารด้านสือ่การสอน		สือ่กจิกรรม		: 
ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเทคโนโลยีหรือเทคนิคที่เหมาะสมกับ 
การท�าสื่อการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือโดยทั่วไปให้ทันสมัย
และใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	ให้บรกิารอบรมการใช้สือ่ต่าง	ๆ 		เช่น		
เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์	 เครื่องฉายวิดีโอขนาดใหญ่	 โทรทัศน์
วงจรปิด	 วิดีโอคอนฟิเรนซ์	 อินเทอร์เน็ต	 เป็นต้น	 ประสานงาน 
ด้านการบริการสื่อการสอนดูแล	 เก็บบ�ารุงรักษาอุปกรณ์และ 
เครือ่งมอืต่าง	ๆ	ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

ลักษณะของงานที่ท�า
 	 1.		 ศึกษางานและวางแผนการจัดท�า	หรือการจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท	
	 2.	 ผลิตงานเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยประกอบการสอน	 การจัดประชุม	 สัมมนา	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 โดยใช้
ระบบมัลติมีเดีย	
	 3.		 จัดท�าหมวดหมู่	 และดูแลเก็บผลงานของสื่อแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม	 ตรวจสอบและจัดซ่อมบ�ารุง
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	เพื่อให้สามารถน�าไปใช้งานได้ตามความต้องการ	
	 4.		 จัดตารางเวลาการใช้งานและการขอใช้งานของหน่วยงานต่าง	ๆ	
	 5.	 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร	 หรือสถาบันการศึกษาให้มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและมีศักยภาพ	

สภาพการจ้างงาน
		 เจ้าหน้าทีโ่สตทศันปูกรณ์ทีป่ฏบิตังิานในภาครัฐได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวฒุกิารศึกษา	
ส�าหรบัในภาคเอกชน	อาจได้ตามวฒุกิารศกึษาและประสบการณ์	มสีวสัดกิารและประกนัสงัคมตามกฎหมายแรงงาน	
ส่วนโบนสัและผลประโยชน์อย่างอืน่ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ	และหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดขึน้ในแต่ละสถานประกอบการ 

สภาพการท�างาน
		 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ	์ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในสถานที่ที่มีเครื่องปรับอากาศ	เพราะเป็นห้องที่
ใช้จัดเก็บโสตทัศนูปกรณ์ที่ประกอบด้วยสไลด์	แผ่นใส	เครื่องคอมพิวเตอร์	กล้อง	ฟิล์ม	จอภาพ	เทป	แผ่นดิสก	์และ
แผ่นซีดีรอม	และห้องมืดส�าหรับล้างภาพ	อาจท�างานในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์	หรือตัดต่อวิดีโอเทป	
	 โดยปกต	ิ เจ้าหน้าทีโ่สตทศันปูกรณ์ท�างานวนัละ	 8	 ชัว่โมง	 แต่อาจต้องท�างานล่วงเวลา	หรอืท�างานในวนัหยดุ 
เพือ่ให้งานแล้วเสรจ็ตามก�าหนดหรอืทนัเวลาในงาน	

เจ้าหน้าที่โสตทัศนปูกรณ์
Audio Visual Aids Specialist
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โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบันการใช้โสตทัศนูปกรณ์เป็นสิ่งสื่อสารที่จ�าเป็นต่อระบบการศึกษาสมัยใหม่	 และการน�าเสนอผลงาน 
ในรปูแบบดงักล่าว	ขององค์กรทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน	จึงมคีวามต้องการเจ้าหน้าทีโ่สตทศันปูกรณ์ทีม่คีวามสามารถ
เพื่อช่วยในการถ่ายทอด	 สื่อสารให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้	 และเห็นภาพรวมได้ใกล้เคียงกับของ	หรือสถานที่จริง	 
ดงันัน้	ผูม้คีวามสามารถในด้านวชิาชพีนีจ้งึเป็นทีต้่องการของสถาบนัการศกึษาและหน่วยงานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ดังกล่าวพอสมควร

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี	 สาขาวิชาศิลปกรรม 
การออกแบบนิเทศศิลป	์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
	 2.		 มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดท�าสื่อการสอนและการน�าเสนอผลงาน	
	 3.		 มีความคิดสร้างสรรค์	มคีวามรูใ้นการออกแบบสือ่ต่าง	ๆ	ด้วยเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม	
	 4.		 มีความรู้และทักษะการใช้โสตทัศนูปกรณ์	เช่น	การท�ามัลติมีเดีย	ถ่ายรูป	ล้างรูป	การฉายสไลด	์เป็นต้น	
	 5.		 มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีมคีวามสามารถในการท�างานเป็นทมี		 	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เลขที	่2086	ถนนรามค�าแหง	
แขวงหัวหมาก	เขตบางกะป	ิกรุงเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2310-8319
	 -		คณะเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	44150	
โทรศัพท์	0-4375-4085	โทรสาร	0-4375-4806		อีเมล	faculty.techno.msu@gmail.com
	 -		คณะเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	หมู่	 16	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4320-2403		โทรสาร		0-4334-3182
	 -	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 อาคารสยามบรมราชกุมารี	 (อาคาร	 5)	 ชั้น	 8 
เลขที่	2410/2	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2579-1111	ต่อ	2195	โทรสาร	0-2579-
1111	ต่อ	2196	E-mail:	spu.it2012@gmail.com
	 -	 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั		เลขที	่1	ซอยฉลองกรงุ	1
แขวงลาดกระบัง	เขตลาดกระบัง		กรุงเทพฯ	10520		โทรศัพท	์0-2723-4900	โทรสาร	0-2723-4910

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 เจ้าหน้าทีโ่สตทศันปูกรณ์ทีท่�างานในภาครัฐมโีอกาสความก้าวหน้า	โดยการเล่ือนขัน้	และเล่ือนต�าแหน่งตาม
ระบบของทางราชการ	แต่กค็วรศกึษาหาความรู้เร่ืองการใช้เทคโนโลยใีหม่	ๆ 	เพ่ือให้สามารถเป็นอาจารย์สอนในระดบั	
ปวส.	หรือระดับอุดมศึกษา	ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และช่วยให้มีโอกาสก้าวหน้ารวดเร็วขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 เจ้าหน้าที่อบรม	นักออกแบบกราฟิก	ช่างภาพ	นักเทคโนโลยีทางการศึกษา	ครู	/	อาจารย์

แหลง่ข้อมูลอื่น ๆ
	 -	หนงัสอืพมิพ์	-	เวบ็ไซต์บรกิารจดัหางาน	-	เวบ็ไซต์ของทบวงมหาวทิยาลัย	-	มหาวทิยาลัยและสถาบนัการศึกษา 
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นิยามอาชีพ
	 เขยีนภาพการ์ตนูบคุคลหรอืเหตกุารณ์		เพือ่ใช้ประโยชน์ต่าง	ๆ 	กัน	: 

ก�าหนดเรื่องราวของภาพการ์ตูนที่จะเขียน;	 ร่างภาพลงบนกระดาษแข็ง

หรือกระดาษเพื่อเขียนภาพจากความทรงจ�าจากจินตนาการหรือจาก

แบบโดยใช้เครือ่งมอื	เช่น	ปากกา	พูก่นั	เป็นต้น	แต่งเตมิต่อเส้นและแรเงา 

ให้เสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์		อาจเขยีนการ์ตนูส�าหรบัถ่ายท�าเป็นภาพยนตร์		

อาจจัดท�าบทและค�าบรรยายประกอบภาพการ์ตูน

ลักษณะของงานที่ท�า
		 นักเขียนการ์ตูนจะสร้างสรรค์	ก�าหนดลักษณะของตัวการ์ตูน	วาดใบหน้าและรูปร่างให้ตรงกับเนื้อเรื่องที่ได้

ก�าหนดไว้	 อาจร่างเป็นดินสอและลงสีตามต้องการจากความเป็นจริง	 หรือวาดท้ายด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก	 เป็นได้

ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามกระบวนการจัดท�าต่อไป	ด้วยวัตถุประสงค์ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ	

	 งานการ์ตูนสามารถน�ามาใช้เป็นสื่อในการโฆษณารณรงค์โครงการ	ประชาสัมพันธ์	หรือน�าไปใส่ในเรื่องราวที่

อ่านเพือ่ความเพลดิเพลนิ	และใช้ส่งเสรมิพฒันาทกัษะการอ่านของเด็กและเยาวชน	หรือสร้างภาพยนตร์	โดยใช้ระบบ

คอมพวิเตอร์	ช่วยท�าให้ภาพการ์ตนูเคลือ่นไหวเหมอืนจริงและสวยงามมากข้ึน	หรือท่ีเรียกว่า	แอนเิมชัน่	(Animation) 

เป็นการพัฒนาและยกระดับในการ์ตูน	 เป็นท่ีสนใจของผู้ที่ชื่นชอบมากขึ้นและใช้เป็นต้นแบบประกอบในการวาด

การ์ตูนการเล่นทางคอมพิวเตอร์	และอินเทอร์เน็ต

สภาพการจ้างงาน
		 นักเขยีนการ์ตนูจะได้เงนิเดอืนประจ�า	หรือเป็นเรือ่ง	ๆ 	ไป	และค่าตอบแทนเป็นแบบซือ้ลขิสทิธิ	์หรอืส่วนแบ่ง 

ยอดขายและจัดจ�าหน่ายจากส�านักพิมพ์	แต่ต้องท�างานให้เสร็จทันเวลาตามข้อตกลง

สภาพการท�างาน
		 นักเขียนการ์ตูนอาจท�างานในส�านักพิมพ์	สตูดิโอ	หรือบ้าน	แล้วน�าผลงานไปเสนอขายให้กับผู้จัดพิมพ	์หรือ

ผู้ผลิตได้	หรือผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าสู่กองบรรณาธิการ	โดยต้องใช้สมาธิสูง	และเสร็จตามก�าหนดเวลาที่ได้วางไว	้

โอกาสในการมีงานท�า
	 ด้วยฝีมือ	ความคิดสร้างสรรค์	และความตั้งใจในการผลิตผลงานการ์ตูนออกมา	ท�าให้นักวาดการ์ตูนไทยรับ

การว่าจ้างจากส�านักพิมพ์ต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	และส�านักพิมพ์ไทยเองก็เช่นกัน	ได้ให้ความสนใจหาผู้ที่เขียน

การ์ตูนที่มีเนื้อเรื่องตามตลาดต้องการเป็นจ�านวนมาก	นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการ์ตนูไทยที่สามารถก้าวข้ามจากงาน

ช่างเขียนภาพการ์ตนู
Cartoonist
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

การ์ตูนภาพล้อภาพนิ่ง	 เข้าสู่ธุรกิจสื่อการ์ตูนท่ีผลิตเป็นภาพยนตร์	 จึงเป็นโอกาสอันดีส�าหรับผู้สนใจประกอบอาชีพ 

นักเขียนการ์ตูน	จะได้เรียนรู้และฝึกฝนฝีมือเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพนี้ต่อไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.	 ส�าเร็จการศึกษาในคณะศิลปกรรม	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 มีใจรักงานวาดการ์ตูน	งานวาดภาพ	มีจินตนาการสูง	

	 3.		 มีทักษะและสร้างสรรค์

	 4.		 มีสมาธิสูง	มีความเพียร	และตั้งใจแน่วแน่ในการผลิตผลงาน

	 5.		 เข้าใจสภาพเงื่อนไขทางธุรกิจ	

	 6.	 ใฝ่หาความรู้ทางด้านศิลปะ		

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 นักเขียนการ์ตูนมืออาชีพ	เข้ารับการศึกษาต่อในสถานศึกษา	ที่เปิดสอนทางด้านนี้โดยเฉพาะ	เช่น	วิทยาลัย

เพาะช่าง	เป็นต้น

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ปัจจุบัน	 ทางส�านักงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่ง

ชาติ	 (สวช.)	 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 และองค์กร

เอกชนทีท่�าธรุกจิเกีย่วกบัภาพยนตร์	ได้รณรงค์ให้มกีาร

ประกวดหนังสือการ์ตูน	 ประกวดส่งเสริมการวาดภาพ

การ์ตูน	 หรือนิตยสารการ์ตูนที่ผลิตโดยฝีมือคนไทยกัน

เป็นที่แพร่หลาย	

	 จากการขยายตวัของสือ่การอ่านและภาพยนตร์

ส�าหรับเด็กและเยาวชน	ท�าให้การ์ตูนได้รับความสนใจ

และได้รบัการบรรจเุป็นหนึง่ในเนือ้หาส�าหรบับรกิารความ

บนัเทงิและเพลดิเพลนิมากขึน้เป็นล�าดบั	นบัเป็นแนวโน้ม

ทีด่ทีีม่บีรษิทัต่าง	ๆ	ว่าจ้างนกัเขยีนการ์ตนูในองค์กรธรุกจิมากขึน้

	 นอกจากนี	้การ์ตนูยงัสามารถพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ในรปูของตุก๊ตาผ้า	พวงกุญแจ	ของท่ีระลกึ	ฯลฯ	ตามความ

ต้องการในเดก็และวยัรุน่เป็นจ�านวนมาก	และสามารถผลติเป็นของช�าร่วยในงานต่าง	ๆ	ได้อกีด้วย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ครู/อาจารย์	ผู้ผลิตรายการ	นักโฆษณาประชาสัมพันธ์	ผู้ผลิตภาพยนตร์การ์ตูน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		สมาคมผู้วาดการ์ตูนแห่งประเทศไทย	
	 -		หนังสือพิมพ์	
	 -	 เว็บไซต์ที่เปิดสอนการวาดการ์ตูน
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นิยามอาชีพ 
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้	 	 ได้แก่	 ผู้ที่ถ่ายภาพบุคคลหรือกลุ่ม 
บุคคล	 เพื่องานโฆษณา	 งานพาณิชย์	 งานอุตสาหกรรม	 หรืองานทาง 
วิทยาศาสตร์	 การใช้ภาพแสดงประกอบเรื่องราวและบทความต่าง	 ๆ	 ใน
หนงัสอืพมิพ์นติยสาร	และสิง่พมิพ์อืน่	ๆ	ท�าการปรบัตัง้และบนัทกึภาพต่าง	ๆ	
ด้วยกล้องถ่ายภาพยนตร์	 	 วีดิทัศน์	 และกล้องชนิดพิเศษอื่น	 ๆ	 รวมทั้ง 
กล้องถ่ายภาพทางอากาศ	ท�าการควบคมุอปุกรณ์	 ตดัต่อ	 บนัทกึภาพและ 
เสยีงของภาพยนตร์	 วีดทิศัน์	 แผ่นเสียง	 เทปบนัทกึเสยีง	 แผ่นดสิก์ดจิทิลัเพือ่ให้ได้คณุภาพเป็นทีพ่งึพอใจ	 ใช้ความรู ้
เกีย่วกบัหลกัการตดัต่อ	การบนัทกึภาพและเสยีงในการแก้ไขปัญหา	ทีเ่กดิข้ึนขณะปฏบิติังาน	ปฏบิติัหน้าท่ีการงานท่ีเกีย่วข้อง
และควบคมุดแูลผูป้ฏบิตังิานอืน่	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.		 ถ่ายภาพเพื่องานโฆษณา	เพื่อเป็นภาพประกอบเรื่องราวและบทความในหนังสือพิมพ	์นิตยสาร	และสื่อ 
สิ่งพิมพ์อื่น	ๆ
	 2.		 ถ่ายบุคคลแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
	 3.		 ศึกษาความต้องการเฉพาะของงาน	และตัดสินใจเลือกประเภทของกล้อง	ฟิล์ม	แสง	และพื้นหลังที่จะใช้
	 4.		 ก�าหนดต�าแหน่งของภาพ	ท�าการปรับอุปกรณ์และวัสดุถ่ายภาพเชิงเทคนิค
	 5.		 ใช้เครื่องสแกนเนอร์เพื่อแปลงภาพเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
	 6.		 ปรับแต่งภาพถ่ายที่มีอยู่

สภาพการจ้างงาน
	 รายได้ของอาชีพช่างภาพ	 ไม่มีก�าหนดตายตัวแน่นอน	 ขึ้นอยู่กับความสามารถ	 ฝีมือ	 ความคิดสร้างสรรค์ 
ในงานศิลปะการถ่ายภาพ	 ผู้ประกอบอาชีพอาจจะต้ังร้านถ่ายภาพเป็นของตนเอง	 โดยรายได้การถ่ายภาพต่อครั้ง 
เริ่มต้นขั้นต�่าตั้งแต่หลักพันบาท	จนถึงหลักแสนบาท
	 ช่างภาพอาชพีจรงิ	ๆ 	ทีม่งีานประจ�า	และรบังานถ่ายตามสถานการณ์	ถ่ายฝีมอื	จะได้ค่าจ้างเฉลีย่	4,500	บาทต่อวนั 
ในช่วงรบัปรญิญา	(รบัเดีย่ว)	งานจะมค่ีอนข้างเยอะ	จะรบังานได้เฉลีย่	4	-	5	ครัง้ต่อคน	คดิเป็น	5	x	4,500	=	22,500	บาท 
ส่วนถ่ายรูปงานแต่งอยู่ที่ประมาณ	2	-	3	ครั้ง	คิดเป็นเงินเฉลี่ยตกที่หลักหมื่นบาท/ครั้ง	ส�าหรับงานแต่งจะต้องมีทีม
งานจ�านวน	2	-	3	คน	มาท�าหน้าที่	ส่วนค่าใช้จ่ายหารกัน	

สภาพการท�างาน   
	 ช่างภาพจ�าเป็นต้องเข้าใจแสงและองค์ประกอบจึงจะสามารถถ่ายภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบและ
สวยงามได้	 ซึ่งจะเกี่ยวกับทฤษฎีของแสงในฟิสิกส์โดยตรง	 แต่ช่างภาพน�าคุณสมบัติของแสงมาประยุกต์ใช้ให้เป็น

ช่างภาพ
Photographer
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ศิลปะได้	อาจมีวิธีในการน�าเสนองานของตนที่แตกต่างกันไปตามความคิดและจินตนาการของตน	ซึ่งผลงานนั้นอาจ
ไม่ถูกต้องหรือสวยงามตามมุมมองของคนทั่วไป

โอกาสในการมีงานท�า   
	 เนื่องจากในยุคปัจจุบันภาพถ่าย	 นับเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส�าคัญต่องานในแต่ละประเภทที่มีความแตกต่าง
กันออกไป	 เช่น	งานนิตยสาร	งานแฟชั่น	งานหนังสือ	งานมงคล	ท่องเที่ยว	 เว็บไซต์	ฯลฯ	หรือแม้แต่กระทั่งตอนที ่
เราสมัครงานยังจ�าเป็นต้องใช้รูปถ่ายเลย	จะเห็นได้เลยว่าอาชีพช่างถ่ายภาพมีงานรองรับให้ท�าอยู่มากมาย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีใจรักในงานถ่ายภาพ	และงานศิลปะ
	 2.	 มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเอง
	 3.	 มีความสามารถในการใช้กล้องถ่ายภาพได้
	 4.		 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบทางศิลปะ
	 5.		 มีความอดทน	ใจเย็น	เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		คณะศิลปะและการออกแบบ	สาขาศิลปะภาพถ่าย	มหาวิทยาลัยรังสิต	52/347	เมืองเอก	ถนนพหลโยธิน	
หลกัหก	ปทมุธาน	ี12000	โทรศพัท์	0-2997-2200	ต่อ	3631	โทรสาร	0-2997-2200	ต่อ	3567	อเีมล	info@rsu.ac.th
	 -	 คณะวิจิตรศิลป์	สาขาศิลปะการภาพถ่าย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	239	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอ
เมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5394-4812	โทรสาร	0-5394-4805	อีเมล	tanita@finearts.cmu.ac.th
	 -	 คณะนิเทศศาสตร์	 สาขาศิลปะการภาพถ่าย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 96	 หมู่	 3	 
ถนนพุทธมณฑล	 สาย	 5	 ต�าบลศาลายา	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 73170	 โทรศัพท์	 0-2441-6000,	 
0-2889-4585-7	ต่อ	2001	โทรสาร	0-2441-6099
	 -	 คณะสถาปัตยกรรม	 สาขาวิชาการถ่ายภาพ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 
เลขที	่1	ซอยฉลองกรงุ	1	แขวงลาดกระบงั	เขตลาดกระบงั	กรุงเทพฯ	10520	โทรศพัท์	0-2329-8365,	0-2329-8366	 
อีเมล	arch@kmitl.ac.th,	archkmitl@hotmail.com	เว็บไซต์	www.arch.kmitl.ac.th
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 อาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ	โอกาสความก้าวหน้าขึ้นอยู่กับฝีมือและผลงานของผู้ประกอบอาชีพ	ตลาดแรงงาน
มีความต้องการมากทั้งในภาครัฐและเอกชน	

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 เจ้าของสตูดิโอ	ตากล้องมืออาชีพ	เจ้าของกิจการร้านถ่ายภาพ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 เว็บไซต์	www.taklong.com	 -	หนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพ	
	 -		ชมรมคนรักถ่ายภาพในท้องถิ่น		 -	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ
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นิยามอาชีพ
		 ผูท้�าหน้าทีเ่ขยีนต้นฉบบัถ้อยค�าประกาศโฆษณา	คณุภาพ	สรรพคณุ

ของผลติภณัฑ์สนิค้า	 อปุโภค	บรโิภค	 โครงการรณรงค์ต่างๆ	หรอืสิง่อืน่ๆ	

เพื่อเสนอต่อสาธารณชน	 โดยผ่านสื่อมวลชน	 หรือสื่อกลางอื่นๆ	 ด้วย

การสร้างสรรค์ถ้อยค�าการสือ่สารท่ีด	ี มคีวามชัดเจน	 น่าสนใจ	 สละสลวย	

กะทัดรัด	 ชัดเจนได้ใจความ	 สะดุดใจและเชิญชวน	 ซึ่งสามารถก�าหนด

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคให้หนัมาสนใจ	 และซือ้หาผลิตภณัฑ์	หรือเข้าร่วม

โครงการรณรงค์นัน้ๆ	โดยทีถ้่อยค�าเหล่านัน้ต้องไม่ผดิข้อเทจ็จรงิเกนิความ

เป็นจรงิ	ผดิศลีธรรม	หรอืจรยิธรรม

ลักษณะของงานที่ท�า
		 การท�างานส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของการท�าโฆษณาสินค้า	 เพื่อเป็นการแสดงสินค้าตัวใหม่	 หรือเพิ่มยอดขาย

สินค้าให้ผู้ว่าจ้าง	 โดยก่อนลงมือท�างานต้องเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์	 หรือโครงการต่างๆ	 ว่าสินค้ามีจุดก�าเนิดอย่างไร	 

มีจุดยืนอย่างไร	 ต้องการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใดให้มาสนใจด้วยถ้อยค�าอย่างไร	 จิตวิทยาของกลุ่มผู้บริโภคนี้ 

เป็นอย่างไร	และต้องดูตลาดว่าเป็นอย่างไรแล้วจึงก�าหนดประเภทและแบบของการเขียนประกาศโฆษณา	อาจใช้กับ

ฉลากปิดผลิตภัณฑ	์ คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์	 แค็ตตาล็อก	 แผ่นพับโฆษณา	 จดหมายข่าว	 จดหมายไดเร็คเมล	 เอกสาร

ประกอบการแถลงข่าว	ตลอดจนค�าบรรยายใต้ภาพ	โฆษณาที่จะลงในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร	หรือสปอตโฆษณา

ทางวิทยุโทรทัศน์	 สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าท่ีของนักเขียนประกาศโฆษณา	 ที่ต้องคิดสร้างสรรค์	 แล้วร่างถ้อยค�าออกมา	

หลายรปูแบบ	และท�าเป็นตวัอย่างเหมอืนจรงิเพือ่น�าเสนอให้ลกูค้าเลอืก	โดยมผีูอ้อกแบบกราฟิก	(Graphic	Designers)	

เป็นผู้ช่วย	ท�าให้การน�าเสนองานมีความสมบูรณ์ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา	

	 นอกจากนี้	 ยังรวมไปถึงการเขียนรายงานประจ�าปีให้กับบริษัทต่างๆ	สคริปต์	 ถ้อยค�า	สื่อสารทางด้าน	การ

ตลาด	สคริปต์โทรทัศน์	หรือสตอรี่บอร์ด	เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ประกอบอาชีพนักเขียนประกาศโฆษณาได้รับค่าตอบแทนทั้งเป็นเงินเดือนประจ�าประมาณ	 10,000	 -	

12,000	บาท	หรอืค่าจ้างตามประสบการณ์	และความสามารถ	มสีวสัดิการ	โบนสั	บรษิทัส่วนมากจะให้โบนสัพนกังาน 

ประมาณคนละ	2	เดือน	

	 แต่ถ้ารบังานด้วยตนเองจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นชิน้งานเหมา	ราคากแ็ตกต่างกนัไปตามสภาพปรมิาณความ

ยากง่าย	และระยะเวลาการท�างาน	ตั้งแต่ชิ้นละประมาณ	4,000	บาท	ถึง	25,000	บาท	(งานเขียนหนังสือคู่มือต่างๆ	

เป็นเล่ม)	หรืออาจมากกว่านั้น

นักเขียนประกาศโฆษณา
Copy writer Advertising
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สภาพการท�างาน
		 เนื่องจากเป็นงานท่ียากและต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์และการริเริ่ม	 ต้องท�างานให้เสร็จทันเวลา	 

ภายใต้ภาวะความกดดัน	 ความเครียด	 และความต้องการของลูกค้า	 โดยเฉพาะถ้าผลิตภัณฑ์ที่ออกวางตลาด

หรือเปิดตัวใหม่	มีคู่แข่งขันสูงทั้งในประเทศและนอกประเทศ	

	 บรรยากาศที่ท�างานจะเหมือนส�านักงานของฝ่ายสร้างสรรค์	 (Creative)	 ในส�านักงานโฆษณาทั่วไปเวลา

ท�างาน	 บางครั้งอาจจะต้องท�างานถึง	 24	 ชั่วโมง	 หรือติดต่อกันเป็นสัปดาห์หรือเดือนเมื่อมีงานเร่ง	 เป็นการท�างาน 

เป็นทมีร่วมกบัผูอ้อกแบบกราฟิก	(Graphic	Designers)	และฝ่ายศิลป์	นอกจากน้ียงัต้องตรวจถ้อยค�าทีเ่ขยีนโฆษณาให้ 

ถกูต้อง	ไม่โฆษณาเกนิจรงิ	บางชิน้งานอาจต้องส่งไปตรวจข้อเขยีนต่าง	ๆ 	ทีอ่งค์การอาหารและยา	หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบความเหมาะสมของถ้อยค�าของสื่อวิทยุและโทรทัศน์	 องค์กรที่ประกอบการเกี่ยวกับการโฆษณาส่วนมาก 

จะต้องท�างานร่วมกับชาวต่างประเทศ	ทั้งทีมงาน	และในส่วนที่เป็นลูกค้า	

	 ระยะเวลาในการท�างานของผูท้ีป่ระกอบอาชพีนกัเขยีนประกาศโฆษณาขึน้อยูก่บัลกัษณะงาน	ความยากง่าย

ของงาน	และความต้องการของลูกค้า	

โอกาสในการมีงานท�า
	 ผู้ว่าจ้าง	 จะมีท้ังบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาที่มีลูกค้าเป็นเจ้าของสินค้า	 เจ้าของโครงการรณรงค์ 

ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน	พรรคการเมืองหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	ห้างร้านเล็ก	ๆ	ซึ่งอยู่ในช่วงของการ

ปรับตัว	และทิศทางของบริษัททั้งทางด้านนโยบายและการตลาด	ซึ่งต้องท�าการโฆษณาประชาสัมพันธ์	 ให้ผู้บริโภค	

และสาธารณชนได้ทราบโดยทั่วถึง	ท�าให้นักเขียนประกาศโฆษณาเป็นที่ต้องการของบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา

ต่าง	ๆ	ในประเทศ	ซึ่งก็ได้มีการปรับตัว	และองค์กร	เพื่อรับกับเศรษฐกิจใหม่	คือควบรวมกันระหว่างบริษัทตัวแทน 

รับจัดการโฆษณาในลักษณะเป็นรูปแบบบริษัทท่ีมีเครือข่ายท่ัวโลก	 (Global)	 ดังนั้น	 การว่าจ้าง	 นักเขียนประกาศ

โฆษณาจงึต้องการบุคลากรทีม่คีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค์ทีม่คีวามสามารถ	ใช้ทัง้ภาษาไทยและองักฤษได้เป็นอย่างดแีล้ว	

ยังต้องมีความสามารถใช้คอมพิวเตอร	์และโปรแกรมต่างๆ	ที่ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ได้ด้วย	

	 องค์กรใหญ่	 ๆ	 ที่ต้องท�าประชาสัมพันธ์ตลอดปีจะว่าจ้างนักเขียนประกาศโฆษณาและผู้ที่มีความสามารถ 

ทางด้านนี้ไว้ประจ�าองค์กร

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 ผู้ประกอบอาชีพนักเขียนประกาศโฆษณาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 1.			ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีคณะมนษุยศาสตร์	ศลิปศาสตร์	สาขาอกัษรศาสตร์	วรรณคด	ีนเิทศศาสตร์

วารสารศาสตร์	หรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	

	 2.		 มีความสามารถด้านภาษา	วรรณคดีทั้งไทยและต่างประเทศดีมาก	มีไหวพริบและปฏิภาณดี	

	 3.		 เป็นคนมองโลกในมุมมองที่ไม่เหมือนคนอื่น	และมีแง่มุมหลายมุมมอง	

	 4.		 เป็นคนทันสมัย	มีความรู้รอบตัว	ความคิดสร้างสรรค	์กว้างไกล	และมีจินตนาการ	

	 5.		 ทัศนคติดี	ตรงต่อเวลา	มีความรับผิดชอบสูง	ทั้งต่อลูกค้าและสังคม	

	 6.		 มีลักษณะในการท�างานเป็นทีม	

	 ผู ้ที่จะประกอบอาชีพนักเขียนประกาศโฆษณาควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 ผู ้ที่จบการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์และศิลป์ค�านวณสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในคณะและสาขาดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว
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ควรมีความถนัดในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีมีความสามารถในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

มีศีลธรรมและคุณธรรม	กล้าคิด	กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม	มีความสนใจใฝ่รู้เรื่องรอบตัว

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร์	 
60	ปีชั้น	4	เลขที	่2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2613-
2733,	0-2613-2734	โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com
	 -		คณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 2086	 ถนนรามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	
กรุงเทพมหานคร	10240	โทรศัพท์	0-2310-8000	โทรสาร	0-2310-8022	Website	:	www.ru.ac.th
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218		 
อีเมล		jcpr.tu@gmail.com
	 -		คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 96	 หมู่	 3	 ถนนพุทธมณฑลสาย	 5	 
ต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	 โทรศัพท์	0-2441-6000,	0-2889-4585-7	ต่อ	2001	
โทรสาร	0-2441-6099

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 เมื่อมีประสบการณ์ระยะหนึ่งมีความสามารถมากขึ้น	 มีแหล่งลูกค้าและความสัมพันธ์กับลูกค้ามากขึ้น

สามารถเปิดบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณาและบริษัทรับจ้างประชาสัมพันธ์ของตนเอง	หรือพัฒนาตนเองให้เป็น 

ผู้เขียนหนังสือในนามของคนอื่น	(Ghost	writer)	เช่น	เขียนอัตชีวประวัติ	หรือผู้เขียนบทความ	หรือสารคด	ีโฆษณา	

ประชาสัมพันธ์เป็นตอนๆ	ลงในนิตยสาร	หรือเป็นนักเขียนบทโทรทัศน	์ฯลฯ
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ที่ตลาดแรงงานต้องการ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 พนักงานบริษัทตัวแทนรับจัดการโฆษณา	 พนักงานนักประชาสัมพันธ์	 นักเขียนบทโฆษณา	 หรือพนักงาน

ครีเอทีฟ	ผู้สื่อข่าว

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย	
	 -		ฝ่ายจัดหางานในหนังสือพิมพ์	
	 -		เว็บไซต์บริการจัดหางานทั่วไป
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นิยามอาชีพ
		 น�าเสนอเน้ือหารายการทางวิทยุเพื่อให ้ความรู ้สาระและ 
ความบันเทิงแก่ผู้ฟัง	 ซักซ้อม	 ท�าความเข้าใจกับบทวิทยุหรือข้อมูลจาก 
แหล่งต่าง	ๆ	 ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเสียงด�าเนินรายการตามรูปแบบ 
และวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	 โดยการอ่าน	 การพูดคุยการสัมภาษณ ์
บุคคล	 การตอบปัญหาทางโทรศัพท์	 ทางจดหมายหรือวิธีการอื่น	 ๆ	 
ควบคุมให้การน�าเสนอเนื้อหารายการเป็นไปภายในเวลาที่ก�าหนด	 
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ผลิตรายการหรือผู้เขียนบทวิทยุเพ่ือให้ 
การด�าเนินรายการเป็นไปตามรูปแบบอย่างถูกต้อง	 ศึกษา	 ค้นคว้า 
และติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับรายการ	 แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
ขณะออกอากาศ	โฆษณาสนิค้าหรอืบรกิารแทรกในรายการ	หรือจดัเตรยีม
เสียงหรือเพลงประกอบหรืออุปกรณ์อื่นเพื่อใช้ในการด�าเนินรายการ	อาจแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นหรือขอค�าปรึกษาจาก 
ผู้ควบคุมรายการหรือผู้ประสานงานรายการ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 นักจัดรายการวิทยุ	หรือดีเจ	ซึ่งย่อมาจาก	Disc	 Jockey	หมายถึงผู้จัดรายการเพลงที่มีสารประโยชน	์ เช่น	
เหตกุารณ์บ้านเมอืง	เหตดุ่วนเหตรุ้าย	รายงานสภาพการจราจร	เป็นต้น	โดยสอดแทรกความรูเ้กีย่วกบัเพลง	หรอืเรือ่งอืน่	ๆ	
ควรเป็นกลุ่มวัยรุ่น	นักเรียน	นักศึกษา	หรือกลุ่มพ่อบ้านแม่บ้าน	เกษตรกร	ผู้สูงวัย	หรือชุมชนท้องถิ่น	
	 นกัจดัรายการวทิยคุวรศกึษาค้นคว้าหาความรูเ้รือ่งอืน่	ๆ 	ทีจ่ะน�ามาใช้ประกอบการเปิดเพลง		ซึง่ควรจะตรงกับ
กลุม่ผูฟั้ง	เช่น	กลุม่ผูฟั้งเป็นเกษตร	กค็วรให้ความรูท้างการเกษตรกลุม่แม่บ้าน	ความรูเ้พือ่สขุภาพ	กลุม่นกัเรยีน	นกัศกึษา	
ความรูเ้พือ่การศกึษา	เพือ่เตรยีมสอบเอน็ทรานซ์	การตอบปัญหาสขุภาพจติ	หรอือาจเป็นรายการสายด่วน	เพือ่ช่วยเหลอื 
ความเดอืดร้อน	 โดยนกัจดัรายการวทิยจุะเปิดเพลงสลับการให้ความรู้	หรือสนทนากบัผู้ฟังตามช่วงเวลาทีเ่หมาะสม

สภาพการจ้างงาน
		 นกัจัดรายการวทิยอุาจเป็นพนกังานประจ�าองค์กร	ท�างานประมาณเดอืนละ	20	วนั	มสีวสัดกิาร	และประกนั
สขุภาพ	หรอืเป็นนกัจดัรายการวทิยอุสิระ	ซ่ึงสามารถบรหิารการจดัเวลาไปเป็นนกัจดัรายการให้สถานอีืน่ได้ด้วยเช่นกัน 
		 นักจัดรายการวิทยุอิสระจะต้องมีเงินทุนในการซื้อเวลาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงตามอัตราที่ก�าหนด	
หรือตามแต่จะตกลงกัน	 ซึ่งรายได้ท่ีได้รับอาจได้จากการติดต่อขอค่าโฆษณาจากบริษัทห้างร้าน	 เพ่ือประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์สลับในรายการ	 หรืออาจจะได้รับการว่าจ้างจากบริษัทห้างร้านโดยตรงก็ได้	 โดยการให้ค่าตอบแทนการ
ท�างานตามแต่จะตกลงกัน

สภาพการท�างาน
		 นักจัดรายการวิทยุจะท�างานตามก�าหนดเวลาที่ระบุไว้ในผังรายการของสถานีวิทยุ	 หรืออาจจะท�างานเป็น
ช่วงเวลาเพื่อบริการกลุ่มเป้าหมาย	

นักจัดรายการวิทยุ; ผู้ด�าเนินรายการวิทยุกระจายเสียง 
Disc Jockey; DJ
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ส่วนมากจะจัดรายการครั้งละประมาณ	1	-	3	ชั่วโมง	ซึ่งอาจมีผู้ช่วยรายการอีก	1	-	2	คน	เพื่อช่วยในการหา
ข้อมูลในการน�าเสนอข่าวสารหรือสารประโยชน์	และหาข้อมูลในการตอบค�าถามผู้ฟัง

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจบุนั	นโยบายขององค์การสือ่สารมวลชนแห่งประเทศไทยได้จดัให้มวีทิยชุมุชน	ความต้องการนกัจดัรายการ
ของสถานีวิทยุจึงกระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ	ทั้งภาค	AM	และ	FM		
	 นอกจากนี้	 บริษัทและองค์กรเอกชนท่ีประกอบธุรกิจเกี่ยวกับส่ือโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์	 ซ่ึงเป็นผู้รับ
เช่าช่วงเวลาสถานีจากหน่วยงานราชการ	 เพื่อน�ามาจัดรายการ	 ใช้เป็นโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง	
เช่น	บริษัทผลิตเพลง	บริษัทภาพยนตร์จากทั้งในและต่างประเทศ	หรือการให้บริการสังคม	เช่น	สถานีวิทย	ุจส.	100 
รายการร่วมด้วยช่วยกัน	เป็นต้น	ท�าให้มีการจ้างงานในอาชีพนี้เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 สามารถใช้ภาษาในการพูด	อ่าน	ได้อย่างถูกต้อง	ชัดถ้อยชัดค�า	มีน�้าเสียงไพเราะ	น่าฟัง	
	 2.		 จัดเพลงหรือน�าเสนอข้อมูล	สารประโยชน์ได้เหมาะสมกับรายงานและสถานการณ์
	 3.		 มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศ	 จากกรมประชาสัมพันธ์	 ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมวิทยุโทรทัศน ์
แห่งประเทศไทย	
	 4.		 สามารถใช้อุปกรณ์ในการจัดรายการได้เป็นอย่างดี	
	 5.		 ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
	 6.		 สามารถรับฟังค�าเสนอแนะ	 หรือปัญหาของแต่ละกลุ่มผู้ฟัง	 และให้ค�าปรึกษาได้เป็นอย่างดี	 ตาม 
จุดประสงค์ในการจัดท�ารายการ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท
เลขที่	119	ถนนพระราม	4	คลองเตย	กทม.	10110	โทรศพัท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	อเีมล	info@
bu.ac.th	รับสมัคร	02-249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -		สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตรังสิต	 
เลขที่	9/1	หมู่	5	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	โทรศัพท	์0-2902-
0250-99			โทรสาร	02-516-8553	อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2902-0299	ต่อ	2411-2417	
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 นักจัดรายการวิทยุหรือดีเจในบางรายการเป็นทั้งผู้จัดรายการและเป็นผู้หาโฆษณาสินค้า	 เพื่อสนับสนุน 
รายการของตนเอง	 ดังนั้นจึงสามารถที่จะโน้มน้าวประชาชนให้เกิดความสนใจและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นั้น	 จึงสามารถ 
เพิม่ยอดขายได้	ดงันัน้	อาชพีนกัจดัรายการจงึเป็นทีน่่าสนใจส�าหรบัผูท้ีส่นใจจะใช้เป็นงานประจ�าหรอืเป็นอาชีพเสรมิ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นักจัดรายการวิทยุอาจเปลี่ยนอาชีพเป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย	พิธีกรโทรทัศน์	 และพิธีกรเวที
การแสดง	 นักพากย์บทภาพยนตร์	 นักพากย์สปอตโฆษณาทางวิทยุหรือโทรทัศน์	 นักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน	์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	เว็บไซต์บริการจัดหางาน	-	ข่าวบริการทางโทรทัศน	์-	กรมประชาสัมพันธ์	-	รายการวิทยุ	
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นิยามอาชีพ 
	 ปฏิบัติ	 (บรรเลง)	 เครื่องดนตรีของตนให้ดีที่สุด	
โดยมคีวามถกูต้อง	แม่นย�าด้านระดบัเสยีง	(Pitch)	จังหวะ	
ความดงัเบา	 และคุณภาพของเสยีง	 (Tone	 	Quality	 	 &		 
articulation)	 เตรียมตัวศึกษา	 ฝึกฝน	 และสะสม
ประสบการณ์	 เพือ่ความสมบรูณ์ของการแสดงและความ
สามารถในการบรรเลง	รวมท้ังสามารถปรบัการปฏบิตังิาน
ของตนให้เข้ากบัทกุสถานการณ์และสภาพการท�างาน

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 เป็นผูป้ฏิบัตเิครือ่งดนตรตีัง้แต่	1	เครือ่งขึน้ไปโดย
ไม่ค�านงึว่าเป็นผูแ้สดงเดีย่ว	ผูเ้ล่นแนวคลอ	หรอืเป็นนกัดนตรีประจ�าอยูใ่นวงดุริยางค์	วงดนตรหีรือกลุ่มดนตรีประเภท
ใด	ฝึกฝนและหมัน่ซ้อมตามบทเพลง	รูว้ธิกีารเทยีบเสียงให้ถกูต้องตามระดับเสียงของเคร่ืองดนตรีและเล่นดนตรด้ีวย 
การอ่านโน้ตเพลง	 หรือจากความจ�า	 โดยท่ัวไปอาจมีชื่อเรียกตามชื่อของเครื่องดนตรีที่ปฏิบัติอยู่	 เช่น	 นักไวโอลิน 
นักเซลโล่	นักเป่าคลาริเน็ต	เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
	 นักดนตรอีาชพีถอืว่ารายได้ดมีาก	โดยเฉพาะช่วง	High	Season	ปลายปีนัน้รายได้เดอืนละมากกว่าแสนทเีดยีว 
ยกตัวอย่าง	คอนเสิร์ตใหญ่	1	คอนเสิร์ตนั้น	นักดนตรีจะได้เงินประมาณไม่ต�า่กว่า	20,000	บาท	 ในขณะที	่ Event	
ย่อย	ๆ	จะได้ประมาณ	5,000	บาท	และงานออกต่างจังหวัด	จะบวกไปอีกประมาณ	30%	และทุกงานที่เป็นศิลปิน
ดังรับเงินเร็วทั้งหมด	กลุ่มนักดนตรีสาย	Back	up	นั้นไม่ได้เรียนดนตรีโดยตรงมา	แต่ทุกคนจบอย่างน้อยปริญญาตรี
ซึ่งอาจมีผลต่อวิธีคิดบางอย่าง	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากผมต้องการขจัดความเป็น	 Seasonal	 ของการเล่นดนตรีออก
ไปจึงเริ่มจับตลาด	วงดนตรีงานแต่งงาน	ซึ่งจะกระจายการเล่นออกไปทั้งปี	ท�าให้ได้รายได้เสริมต่อเดือนเริ่มคงที่เป็น
จ�านวนหนึ่ง	เรียกว่าเป็นนักดนตรีที่สร้างตลาด	Niche	ด้วยตนเอง
	 คนทีเ่ป็นคนเล่นแบบพวกแบค็อพั	 รายได้กส็งูเฉลีย่ถงึ	 5,000	 -	 8,000	บาท	 ต่อคน	 ต่อหน่ึงชัว่โมง	หรอืพวก
นกัดนตรกีลางคนืกอ็ยูป่ระมาณ	500	-	1,000	บาท	ต่อคนต่อชัว่โมงครึง่	ถ้าเล่นตกคนืละ	500	เดอืนหนึง่กไ็ด้	15,000	บาท
	 ถ้าเป็นอาจารย์สอนดนตรใีนคณะพเิศษอย่างดุริยางคศลิป์มกัเร่ิมต้นที่	30,000	บาท	ซึง่ยงัไม่ได้รวมค่าต�าแหน่ง	
โดยจะมีรายได้ส่วนเพิม่อย่างอืน่ได้แก่ค่าจปิาถะต่าง	ๆ 	ทัง้จากการสอนพเิศษทีบ้่าน	การแสดงโชว์ใหญ่	ๆ 	โดยอาจร่วม
กบัศลิปินจากต่างประเทศ	การได้รบัเชญิไปโชว์ในทีต่่าง	ๆ 	ซึง่มกัมส่ีวนทีเ่กีย่วข้องกบัการศกึษาอยูม่าก	ได้เดนิทางไป
ต่างประเทศเพือ่ดงูานหรอื	WorkShop	หรอืรบัทนุไปศกึษาต่อ	การมเีครดิตในการดีลงานดนตรรีะดับ	International	
และงานรบัเหมาจดัดนตรใีนโรงแรมหรือร้านกาแฟชื่อดงัอย่าง	Starbucks	เหนอือืน่ใดคอืการมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รใีห้
นักเรียนและนักดนตรีคนอื่น	ๆ	เกิดแรงบันดาลใจและเป็นที่กล่าวขานถึง

นกัดนตรี
Musician
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน   
	 อาชีพดนตรีเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความ
พยายามมากและมีความอดทนต่อแรงกดดัน	
มีความกล้าแสดงออก	 มีเอกลักษณ์เป็นของ
ตนเองสงูจึงจะสามารถแจ้งเกดิได้ในวงการดนตรี

โอกาสในการมีงานท�า   
	 ในโลกทนุนยิมปัจจบุนั	สถานะของดนตรี
พร่าเลอืนอยูร่ะหว่างพรมแดนของการหาเลีย้งชพี
และความเป็นศลิปะอย่างยากทีจ่ะแยกออกจากกนั	
โดยเฉพาะเมือ่ความหมายของศลิปินกลบัมาถกูก�ากบัด้วยรายได้จ�านวนมหาศาลในวธิคีดิแบบทนุนยิม	ปรากฏการณ์นีส่้ง
ผลสะเทอืนสบืเนือ่งไปถงึเรือ่งการจดัระบบการศกึษาดนตรี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 การขยันขันแข็งในการฝึกซ้อม	จะช่วยให้มีความคล่องตัว	ช่วยเพิ่มพูนฝีมือ	เพิ่มพูนความเข้าใจ	เพิ่มพูน
ความเร็ว	การขยันฝึกซ้อมนั้น	จะต้องท�าให้เป็นนิสัย	แม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้เก่งแล้ว	ก็ยังต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ
	 2.		 หมั่นศึกษาหาความรู้ทางดนตรีเพ่ิมเติมอยู่เสมอจากครู	 อาจารย์	 จากเพ่ือนร่วมงาน	 จากต�ารับต�ารา	
จากการฟัง	 ฯลฯ	 วิวัฒนาการและเทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาถ้าหยุดศึกษา	 จะกลายเป็นคนล้าหลัง	 
และตามเพื่อนพ้องไม่ทัน
	 3.		 มคีวามละเอยีดลออในการฟัง	การอ่าน	การเขยีนและการเล่น	อย่าปล่อยให้รายละเอยีดทีไ่พเราะน่าสนใจ	
หรือกลเม็ดต่าง	ๆ	ผ่านไป	โดยมิได้กระทบประสาทสัมผัสของเรา
	 4.		 หมั่นดูแลรักษาเครื่องมือประจ�าตัวท่ีใช้ประกอบอาชีพ	 หรือเล่นเป็นประจ�า	 ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ	 
เสียงทุกเสียงต้องไม่เพี้ยนเลย	(เป็นอันขาด)	สภาพของเครื่องดนตรีต้องใช้การได้ดีตลอดเวลา	
	 5.		 ลดอัตตาในตนเองให้มากที่สุด	จงเป็นคนถ่อมตัว	อย่าถือว่า	ความคิดของตนเองเป็นใหญ่	อย่าคิดว่าเรา
เองต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดกาล	การคิดเช่นนั้นจะท�าให้เราไม่ได้อะไรที่ใหม	่ๆ	และกลายเป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด
	 ดนตรีนั้นเป็นศิลปะอิสระที่ไร้ขอบเขต	 เช่นเดียวกับภาพเขียน	 ความไพเราะไม่ได้อยู่ที่การเล่นถูกต้องตาม
ต้นก�าเนิดเดิม	 แต่อยู่ที่ผู้เล่นสามารถสื่อถึงผู้ฟังได้ดีเพียงไรในท่วงท�านองเดียวกัน	 เสียงประสานหรือคอร์ด	 อาจ
เปลี่ยนแปลงไปได้เสมอ	ซึ่งขึ้นอยู่กับลีลาของเพลง	และอารมณ์ที่ผู้เล่นต้องการให้เป็นไป	การมีอัตตามาก	จะท�าให้
เราถูกขังอยู่กับความคิดค�านึงของเราคนเดียว	 และไม่อาจก้าวพ้นไปรับความเป็นอิสระในทางความคิด	 ท้ังที่เราก็มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์ได้ดีคนหนึ่ง
	 6.		 อย่าต�าหนติเิตยีนผูม้ฝีีมอืด้อยกว่า	จงแนะน�าสิง่ทีน่่าสนใจแก่เขา	ตามก�าลังความสามารถของเขาทีจ่ะรบั
ได้	 จงให้ก�าลังใจแก่เขา	และส่งเสริมให้เขามีฝีมือขึ้นมาเสมอเรา	หรือก้าวไปกว่าเรา	ความเจริญและความดีงามของ
สังคม	อยู่ที่การมีคนที่มีคุณภาพจ�านวนมาก
	 7.		 เป็นคนทีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีไม่ว่าในหมูเ่พ่ือนร่วมงาน	หรือผู้เกีย่วข้องอืน่	ๆ 	ในธรุกจิการดนตรี	รบัฟังและเคารพ
ในความคดิเหน็ของคนอืน่	อย่าเป็นตวัสร้างปัญหาให้กบับคุคลอืน่เสมอ	ๆ	จะท�าให้เรากลายเป็นบคุคลทีน่่าเบือ่หน่าย
	 8.		 เป็นผูท่ี้ตรงต่อเวลา	ไม่ว่าเป็นการนัดฝึกซ้อมหรอืในการแสดงจรงิ	ต้องตรงต่อเวลาจรงิ	ๆ 	ทัง้ต้องเผือ่เวลา
ไว้ส�าหรับอุปสรรคในการเดินทางด้วย	งานทุกงานควรเริ่มต้นและจบลงตามก�าหนดการ
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	 9.	 เมือ่มโีอกาสถ่ายทอดความรูสู้ผู่อ้ืน่	จงกระท�าในลักษณะ	แนะน�า	แจกแจงให้เหน็	จงอย่าสอน	ถ้าจะสอน
ต้องค�านึงถึงความยอมรับในตัวเรา	จากผู้เรียนให้มากที่สุด
	 10.	จงเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น	อย่าถือวิสาสะหยิบหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือของผู้อื่น	โดยเจ้าของ
ไม่ได้อนุญาตเสียก่อน
	 11.	จงเป็นผู้มองโลกในแง่ดีเสมอ	 ให้อภัยคน	 อย่าเป็นคนโกรธง่าย	 อย่าใช้ยาเสพติด	 เมื่อต้องการอารมณ์
สุนทรีย์	นักดนตรีควรจะมีอารมณ์สุนทรีย์โดยธรรมชาติ	มองโลกให้กว้าง
	 12.	อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น	 ทั้งฝีมือและพฤติกรรม	 คน
แต่ละคนมจีรติและสิง่เอือ้อ�านวยท่ีแตกต่างกนั	โดยธรรมชาติ	ไม่มอีะไรทีจ่ะ
เปรียบเทียบกันได้	ความกระตือรือร้น	ความทะเยอทะยาน	ที่จะมีฝีมือและ
ความรูท้ีม่ากขึน้	ควรขึน้อยูก่บัความท้าทายจากสิง่ทีเ่ราเรยีนรูน้ี	้มใิช่เกดิขึน้
เพราะอยากเอาชนะผูอ้ืน่	เราจะไม่มวีนัชนะใคร	ตราบเท่าท่ีเราอยากเอาชนะ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 www.music.mahidol.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2800-2525	 
โทรสาร	0-2800-2530
	 	 -	 แขนงวิชาดนตรีปฏิบัติ	(ตะวันตก)
	 	 -		แขนงวิชาการประพันธ์ดนตรี
	 	 -		แขนงวิชาดนตรีไทยและดนตรีตะวันออก
	 	 -		แขนงวิชาธุรกิจดนตรี
	 	 -		แขนงวิชาดนตรีแจ๊ส	
		 	 -		แขนงวิชาเทคโนโลยีดนตรี
	 	 -		แขนงวิชาดนตรีสมัยนิยม	
	 -		คณะดรุยิางคศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร		22	ถนนบรมราชชนน	ีเขตตล่ิงชนั	กรุงเทพฯ	10170	โทรศัพท์	
0-2424-5623,	0-2424-5602		โทรสาร	0-2424-5618	เว็บไซต์	www.music.su.ac.th
	 	 -	 หลักสูตรการแสดงดนตรี	
	 	 -		หลักสูตรดนตรีเชิงพาณิชย์
	 	 -		หลักสูตรดนตรีแจ๊ซ	
	 -		วิทยาลัยดนตรี	มหาวิทยาลัยรังสิต	ตึก	10	ชั้น	9B,	10	โทรศัพท์	0-2997-2200	ต่อ	1710,	1712	โทรสาร		
0-2997-2200	ต่อ	1711	เว็บไซต์	www.rsu.ac.th/music	
	 	 -		ดนตรีแจ๊สศึกษา	
	 	 -	 ธุรกิจดนตรี
	 	 -	 การแสดงดนตรี
	 	 -	 ดนตรีบ�าบัด
	 	 -	 การประพันธ์เพลง
	 	 -	 ดนตรีศึกษา	
	 	 -	 การผลิตดนตรี
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 - 	 คณะศิลปกรรมศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	 114	 สุขุมวิท	 23	 เขต
วัฒนา	 กรุงเทพฯ	 10110	 โทรศัพท์	 0-2664-1000	 ต่อ	
5087,	5163	และ	0-2260-0123		โทรสาร	0-2260-0123	
ต่อ	115	เว็บไซต	์www.fofa.swu.ac.th
	 	 -	สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล	
	 	 -	สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย
	 	 -	สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล	
	 -	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โทรศัพท	์0-2218-2417	เว็บไซต	์www.edu.chula.ac.th
	 	 -	สาขาวิชาดนตรีศึกษา	
	 -	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 โทรศัพท์	 0-2218-4561	 อีเมล	 faa@chula.ac.th	 
เว็บไซต์	www.faa.chula.ac.th/depart_music	
	 	 -	สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก
	 	 -	สาขาดุริยางคศิลป์ไทย
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เลขท่ี	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	
กรงุเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2579-5566-8	โทรสาร	0-2561-3485	เวบ็ไซต์	www.ku.ac.th,	www.ca.hum.ku.ac.th 
	 	 -	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีไทย
	 	 -	ศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาดนตรีตะวันตก
	 -	 คณะดนตรี	 วิทยาลัยดนตรี	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 โทรศัพท์	 0-2719-1919,	 0-2719-1929 
เว็บไซต์	www.music.au.ac.edu
	 	 -	สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
	 	 -	สาขาวิชาการแสดงดนตรี	
	 -	คณะมนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัพายพั	โทรศพัท์	0-5324-1255,	0-5385-1478	ถงึ	86	โทรสาร	0-5324-1983 
เว็บไซต์	www.payapmusic.com
	 	 -	ดนตรีแจ๊ส
	 	 -	ธุรกิจดนตรี
	 	 -	การแสดงดนตรี
	 	 -	ดนตรีศาสนา
	 	 -	การประพันธ์เพลง
	 	 -	ดนตรีศึกษา
	 	 -	ดนตรีเชิงพาณิชย์
	 -	ศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	123	หมู่	16	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
ขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4300-9700	เว็บไซต	์http//faa.kku.ac.th
	 	 -	สาขาดนตรีไทย
	 	 -	สาขาดนตรีสากล	
	 	 -	สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ประกอบอาชีพเป็นนักดนตรีตามวงดุริยางค์	วงดนตรีหรือกลุ่มดนตร	ีตามความสามารถในเครื่องดนตรีที่ตน
ถนัด	 การพัฒนาสู่ความเป็นนักดนตรีในส่วนนี้มีหลายอย่าง	 ที่ส�าคัญคือ	 ซ้อมเพื่อให้เกิดปัญญาและความเข้าใจครับ	
นอกจากนั้นก็เป็นการศึกษาหาความรู้ทางดนตรี	สะสมบารมีในฐานะผู้น�าทางวงการแต่ก็อย่าลืมถ่อมตัวเพราะเราไม่
ได้เก่งที่สุดในโลกเช่นกัน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 ศิลปินและนักดนตรีห้องอัด	อาจารย์สอนดนตรี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 อินเทอร์เน็ต
	 -		หนังสือเพลง
	 -		โรงเรียนการดนตรีต่าง	ๆ
	 -		เว็บไซต์	สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
		 ผูว้างแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	ทดสอบ	และประเมิน

ผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่	 ว่าสามารถท�างานได้จริง

ตามทีไ่ด้ออกแบบไว้หรอืไม่	เพือ่ใช้เป็นข้อมลูประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมต่อไป

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.	ศกึษา	วเิคราะห์	ทดสอบโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ที่จะน�าเข้ามาใช้ในระบบคอมพิวเตอร์

	 2.	ออกแบบรายงานของคอมพวิเตอร์ให้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหารเพ่ือประกอบการตดัสนิใจ

	 3.	 อาจจะต้องท�าข้อมูลเปรียบเทียบการได้เปรียบในการใช้โปรแกรมหรือระบบท่ีตนได้พัฒนาข้ึน	 เสนอต่อ

ผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่

นั้น	ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

	 4.	เมือ่ได้รบัอนมุตัแิล้ว	นกัทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	ต้องทดสอบให้มัน่ใจว่าโปรแกรมทีไ่ด้รับอนมัุตนิัน้	

ท�างานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้

	 5.	ต้องท�างานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร	์เพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรมวิเคราะห์

	 6.	แนะน�าผู้เขียนโปรแกรมในการท�างาน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	สาขาคอมพิวเตอร์	หรือ

สาขาที่เกี่ยวข้อง	ท�างานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	หรือซอฟต์แวร์ต่าง	ๆ		จะได้ค่าตอบแทน

แตกต่างกันไปตามความรู้	ความสามารถ	และความช�านาญ	จะได้รับค่าตอบแทนที่ระดับเริ่มต้นการท�างานในอัตรา

เดือนละประมาณ	15,000	 -	20,000	บาท	สวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับ 

ผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	

สภาพการท�างาน
		 ท�างานในส�านกังานทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวกสบายเช่นส�านกังานทัว่ไป	และต้องออกไปติดต่อต่างส�านกังาน

บ้างเป็นครัง้คราวตามความจ�าเป็น	การท�างานล่วงเวลาเป็นเร่ืองปกติในอาชพีนี	้ผูป้ฏบิติังานอาชพีนี	้จะต้องนัง่ท�างาน

อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	 ๆ	 ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้	 การที่ต้องพิมพ์บนแป้นพิมพ์นาน	 ๆ	 

อาจจะมีปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขน	และการนั่งตัวตรงนาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Software Tester
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โอกาสในการมีงานท�า
		 แนวโน้มความต้องการจ้างงานนักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังมีอีกมาก	 ยิ่งการพัฒนาทางด้าน

คอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด	ความต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย	และในขณะที่การ

ใช้คอมพวิเตอร์ในการปฏบัิตงิานในองค์กรต่าง	ๆ 	แทบทุกแห่งก�าลงัขยายตวัอย่างรวดเรว็	ทัง้นีผู้ป้ระกอบอาชพีนีต้้อง

ปรบัตวัรบักบัความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	ทีเ่กดิข้ึนอยูต่ลอดเวลา	เพือ่ให้ทันกบัความต้องการของผู้ใช้	ดงันัน้การเรยีน

รู้สิ่งใหม	่ๆ	ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้ประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป	สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์	สาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาอืน่ท่ีเกีย่วข้อง

	 2.		 ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี

	 3.			ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

	 4.			มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี

	 5.			มีทักษะในการท�างานเป็นทีม

	 6.			สามารถเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ได้

	 7.			ตั้งใจอดทน	มีความรับผิดชอบสูง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ในสถาบันการศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต	์http://www.payap.ac.th	โทรศัพท	์0-5330-4805	(เอกชน)
	 -	 มหาวทิยาลยักรงุเทพ	เวบ็ไซต์	http://www.bu.ac.th	โทรศพัท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
	 -	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ี เว็บไซต์	 http://www.kmutt.ac.th	 โทรศพัท์	 0-2427-0039,		 
0-2427-0059
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เว็บไซต	์http://www.spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษา	 ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เว็บไซต์	http://www.psu.ac.th	โทรศัพท์	0-7421-1030-49

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 นักทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อน

ต�าแหน่งขึน้เป็นหวัหน้าฝ่าย	จนถงึระดบัผูจ้ดัการระดับต่าง	ๆ 	หรือสามารถเปิดสถานประกอบการทีเ่กีย่วข้องกบัการ

ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นกัออกแบบระบบงานคอมพวิเตอร์	นกัวเิคราะห์ระบบงานคอมพวิเตอร์	นกัวเิคราะห์การสือ่สารคอมพวิเตอร์		

นกัวเิคราะห์งานฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์	นกับรหิารงานฐานข้อมลู	วศิวกรเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์	วศิวกรเก่ียวกับ

ซอฟต์แวร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 http://www.nectec.or.th/ite		
โทรศัพท์	0-2642-5001-10
	 -	 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท์	0-2962-1348
	 -	 สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216-5991
	 -		ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เว็บไซต์	http://www.chula.ac.th	โทรศัพท์	0-2215-
0871-3
	 -	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	เว็บไซต์	http://www.mut.ac.th/	โทรศัพท	์0-2988-3666,	0-2988-
3655
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นิยามอาชีพ
	 วิจัย	วิเคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งานทดสอบ 
วธิกีาร	/	กระบวนการ	ตลอดจนเทคโนโลยเีพือ่สนบัสนนุ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ส�ารวจความต้องการ	 ท�าการวิเคราะห ์
ระบบงานที่ใช้อยู ่ปัจจุบัน	 โดยข้อมูลท่ีใช้และระบบ
ซอฟต์แวร์จะต้องก�าหนดได้อย่างเด่นชัด	 เพื่อให้ได้ชุด
ของข้อก�าหนดของระบบเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบ
ซอฟต์แวร์	
	 2.		 พฒันาทางด้านเทคนิคเพือ่แบ่งแยก	จัดการเฉพาะส่วนได้โดยง่าย	เรยีกว่า	มอดลู	(Module)	และสามารถ
น�ามาเชื่อมรวมกันเป็นระบบใหญ	่
	 3.		 ตรวจสอบซอฟต์แวร์	 ว่าท�างานได้ครบถ้วนตามต้องการหรือไม่	 โดยมีการตรวจแก้ไขซอฟต์แวร์เป็น 
ชุดมอดูล	และตรวจสอบการท�างานร่วมกันของมอดูลต่าง	ๆ	
	 4.		 ออกแบบ	พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่	โดยด�าเนินการตามขั้นตอน	เพื่อให้ได้ระบบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์
มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด	ในทุกขั้นตอนจะต้องเขียนเอกสารประกอบอย่างครบถ้วน	

สภาพการจ้างงาน
	 นักพัฒนาซอฟต์แวร์	 จะปฏิบัติงานในภาคเอกชน	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท	 
ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน 
ตามวุฒิการศึกษา	และจะมากหรือน้อย	ขึ้นอยู่กับประสบการณ์	ได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัส
แล้วแต่นโยบายของหน่วยงานนั้น	ๆ	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุด
ตามความจ�าเป็น
          

สภาพการท�างาน    
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและทดสอบ	 ต้องใช้ประสาทสัมผัสของ
สายตาและมือ	บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้	เนื่องจากต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
แต่ยงัขาดแคลนบคุลากรด้านซอฟต์แวร์อกีเป็นจ�านวนมากถึง	80,000	คน	ทัง้นีด้้านอปุทานสามารถท่ีจะผลิตบคุลากร
ได้เพียง	 40,000	 คน	 ท�าให้อุตสาหกรรมยังต้องการก�าลังคน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย ์
ด้านนักออกแบบ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Software Developer
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรีขึน้ไป	สาขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
	 2.		 มีทักษะ	 ความช�านาญท่ีควรมีความรู ้ในการ
เขยีนภาษาคอมพวิเตอร์	อย่างน้อย	1	ภาษา	 :	VB,	ASP.net, 
C/C++,	Delphi	HTML,	Script	Language	(ASP,	PHP,	JSP)	
JavaScript	 	DBMS,	OODBMS	/	Database	Design	SQL	
Statement	/	MS	SQL2000	Server	
	 3.		 มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ	Windows,	Windows	2000/2003	Server	
	 4.		 สนใจเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ทางด้านซอฟต์แวร	์เพื่อน�ามาพัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นเรื่อย	ๆ	น�ามา
ใช้ในระบบและการควบคุมการท�างานของคอมพิวเตอร์	และโปรแกรมปฏิบัติการต่าง	ๆ
	 5.		 สามารถท�างานเป็นทีมได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา                                                                
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ	
	 -	 มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต์	http://www.payap.ac.th	โทรศัพท์	0-5330-4805	(เอกชน)	
	 -		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 เว็บไซต์	 http://www.bu.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2249-0141-4,	 0-2350-3500	 
(เอกชน)	
	 -	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ี เว็บไซต์	 http://www.kmutt.ac.th	 โทรศพัท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059	
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3	
	 -		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	http://www.spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	(เอกชน)	
	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษาอื่น	ๆ	ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาท	ิ
	 -		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)	
	 -	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20	
	 -		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เวบ็ไซต์	http://www.ku.ac.th/	โทรศพัท์	0-2579-0113,	02-942-8500-11	
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)	
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	http://www.kku.ac.th/	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333	
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผู้ที่ประกอบอาชีพนักออกแบบซอฟต์แวร์ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อนต�าแหน่ง 
และเงินเดือน	 ตามกฎระเบียบที่วางไว้	 และในภาคเอกชนเมื่อมีความรู้	 ความช�านาญมากขึ้น	 สามารถเล่ือน 
ต�าแหน่งเป็นผู ้จัดการ	 และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการให้บริการด้านซอฟต์แวร์แก่ภาครัฐและ 
ภาคเอกชน
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้จัดการโครงงาน	สถาปนิกและวิศวกรด้านซอฟต์แวร์	นักออกแบบซอฟต์แวร์ในทุก	ๆ	ระบบ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ        
	 -		สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216-5991	
	 -		สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท	์0-2962-1348	
	 -	 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (ซิป้า)	 เว็บไซต์	 http://www.sipa.or.th	 โทรศัพท	์ 
0-2554-0400	
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	 เว็บไซต์	 http://www.mut.ac.th/	 โทรศัพท์	 0-2988-3666,	 
0-2988-3655
	 -		ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เวบ็ไซต์	http://www.nectec.or.th/ite 
โทรศัพท์	0-2642-5001-10	
	 -	 ซอฟต์แวร์ปาร์ค	เว็บไซต์	http://www.swpark.or.th	โทรศัพท์	0-2583-9992,	0-2962-2900
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 ผูท้ี่วางแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งาน	

ทดสอบ	 ประเมินผลการใช้ภาษาจาวาส�าหรับการพัฒนา

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ระบบงาน	

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.	 ภาษาจาวา	 (JAVA)	 เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ 

ที่ใช้เขียนโปรแกรมที่ถูกน�าไปใช้ท�างานในการออกแบบเว็บเบราว์เซอร	์(Web	Browser)

	 2.		 ผูพ้ฒันาจะต้องออกแบบรายละเอยีดงานท่ีต้องการ	ตลอดจนข้ันตอนของการท�างานต่าง	ๆ 	ของภาษาจาวา

	 3.		 นกัพฒันาภาษาจาวา	ต้องท�างานร่วมกบัผู้เขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือหาข้อบกพร่องของโปรแกรม

	 4.		 ทดสอบโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์เขียนขึ้น	วิเคราะห์	และแนะน�าผู้เขียนโปรแกรมในการท�างาน

	 5.		 อธิบายความต้องการของแต่ละขั้นตอนของการท�างานของคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เขียนโปรแกรม	 และ

ทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหม่ว่าสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพน้ี	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 สาขาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์	หรอืสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	ท�างานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	จะได้ค่าตอบแทน

แตกต่างกันไปตามความรู้	ความสามารถ	และความช�านาญ	จะได้รับค่าตอบแทนที่ระดับเริ่มต้นการท�างานในอัตรา

เดือนละประมาณ	15,000	 -	20,000	บาท	สวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับ 

ผูว่้าจ้างท�างานวนัละ	8	ชัว่โมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วนัเสาร์	วนัอาทติย์	และวนัหยดุตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	วางแผน	

ศกึษา	วเิคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งาน	ทดสอบ	ประเมนิผลการใช้ภาษาจาวาส�าหรบัการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์	

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของระบบงาน

สภาพการท�างาน   
	 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านักงาน	มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเช่นส�านักงานทั่วไป	มีการออกไปติดต่อต่างส�านักงาน

บ้างเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็น	การท�างานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติในอาชีพนี้	ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องนั่งอยู่หน้า

จอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	ๆ	อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได	้และการที่ต้องพิมพ์บนแป้นพิมพ์นาน	ๆ	อาจจะมี

ปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขน	และการนั่งตัวตรงนาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

นกัพฒันาภาษาจาวา
Java Developer
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โอกาสในการมีงานท�า   
		 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 ประเทศไทย

มีความต้องการผู้ประกอบอาชีพนักพัฒนา

ภาษาจาวาเป็นอย่างมาก	 โดยทุกหน่วยงาน 

จะต้องน�าเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 มาเพื่อพัฒนา

องค์กรให้มีความทันสมัย	 จึงจะสามารถ

แข่งขันกับผู ้อื่นได้	 การเรียนรู ้สิ่งใหม่	 ๆ	 

ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้	 ต้องเข้ารับการอบรม	 สัมมนา 

เพื่อรับรู้เทคนิคใหม่	 ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ฉะนั้นยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด 

ความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ก็จะเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

วิศวกรรมซอฟต์แวร	์หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี

	 3.		 ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

	 4.		 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี

	 6.		 สามารถท�างานเป็นทีมได้

	 7.		 ตั้งใจ	อดทน	มีความรับผิดชอบสูง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต	์http://www.payap.ac.th	โทรศัพท	์0-5330-4805	(เอกชน)
		 -		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เว็บไซต์	http://www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2350-3500	(เอกชน)
		 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเว็บไซต	์http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,	
0-2427-0059
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เว็บไซต	์http://www.spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษา	 ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา	อาทิ
		 -		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.chiangmai.ac.th	โทรศัพท์	0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	http://www.kku.ac.th/	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เว็บไซต์	http://www.swu.ac.th	โทรศัพท์	0-2664-1000

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�างานและมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการท�างาน	 ท�างานเป็นทีมได้ดี	 

มีทักษะในการสื่อสารดี	และมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ	จะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่าย	

หรือผู้จัดการฝ่าย

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์	 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์	 นักวิเคราะห์การสื่อสาร

คอมพิวเตอร์		นักวิเคราะห์งานฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์	นักบริหารงานฐานข้อมูล	วิศวกรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	 

วิศวกรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
(NECTEC)	 เว็บไซต์	 http://www.nectec.or.th/ite	 โทรศัพท	์ 
0-2642-5001-10
	 -	 สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	 เว็บไซต์	 http://www.
atsi.or.th	โทรศัพท์	0-2962-1348
	 -		ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	 (ICT)	 เว็บไซต์	 http://www.tkc.go.th/	 โทรศัพท	์ 
0-2505-7370
	 -		โครงการจัดท�าเอกสารบนเว็บ	เว็บไซต์	http://www.ohoipst.net	โทรศัพท์	0-2392-4021
	 -		โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 เว็บไซต์	 http://ccp.nectec.or.th/	 โทรศัพท์	 
0-2564-6900
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นิยามอาชีพ
	 ออกแบบ	สร้าง	ดดัแปลง	ทดสอบและแก้ไข		

ปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลต่าง	 ๆ	 จากเว็บไซต ์

ให้ทันสมัย

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ผู ้พัฒนาจะต้องปรึกษารายละเอียด

ความต้องการของผูม้อบหมาย	และวเิคราะห์ข้อมูลที่

ได้รับ	แล้วน�ามาก�าหนดล�าดับขั้นตอนน�าเสนอ	และ

ก�าหนดประเด็นและแผนของการเขียนโปรแกรม

	 2.		 ต้องท�างานร่วมกับผู้คุมงาน	หรือผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่องของโปรแกรม

	 3.		 จัดวางเนื้อหาเชื่อมสู่รายละเอียดที่ต้องการน�าเสนอและโครงร่างของเว็บไซต	์

	 4.		 ทดสอบความถกูต้องโปรแกรมทีโ่ปรแกรมเมอร์เขียนข้ึน	วเิคราะห์	และแนะน�าผู้เขียนโปรแกรมในการท�างาน 

	 5.		 ทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้นใหม่ว่าสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่

 

สภาพการจ้างงาน
	 ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีสาขาวทิยาศาสตร์คอมพวิเตอร์	สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	หรอืสาขาอ่ืน	ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง	 ท�างานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 จะได้ค่าตอบแทนแตกต่างกันไปตามความรู้	 ความสามารถ	 และ 

ความช�านาญ	สวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	

สภาพการท�างาน
	 ผูป้ระกอบอาชพีนี	้ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเขียนโปรแกรม	จะต้องนัง่อยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา

นาน	ๆ	อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตา	มีปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขน	และปวดหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบัน	 การสื่อสารเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 นอกจากตามสื่อต่าง	 ๆ	 แล้ว	 ยังมีระบบอินเทอร์เน็ตที่

สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้รวดเร็วและกระจายได้พร้อม	 ๆ	 กันทั้งโลก	 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็น 

สิ่งส�าคัญ	โดยทุกหน่วยงานจะต้องน�าเทคโนโลยีใหม	่ๆ	มาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย	จึงจะสามารถแข่งขัน

กับผู้อื่นได้	ฉะนั้น	ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใดความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้ก็

จะเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วย	

นักพัฒนาเว็บไซต์
Web developer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	

วิศวกรรมซอฟต์แวร์	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 มีทักษะในการเขียนโปรแกรมการสร้างและออกแบบเว็บไซต์	เช่น	Java	HTML

	 3.		 ทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี

	 4.		 มีความคิดสร้างสรรค์	ชอบและสนใจที่จะพัฒนาความรู้ใหม	่ๆ	ในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์

	 5.		 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

	 6.		 สามารถท�างานเป็นทีมได้

	 7.		 ตั้งใจ	อดทน	มีความรับผิดชอบสูง

 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ในสถาบันการศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต์	http://www.payap.ac.th	โทรศัพท์	0-5330-4805	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เว็บไซต	์http://www.bu.ac.th		โทรศัพท์	0-2350-3500	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี
เว็บไซต์	http://www.kmutt.ac.th		โทรศพัท์	0-2427-
0039,	0-2427-0059
	 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://
www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวทิยาลยัศรปีทมุ	เวบ็ไซต์	http://www.
spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เว็บไซต	์
http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา	อาท	ิ		
	 -		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เวบ็ไซต์	http://www.chiangmai.ac.th	โทรศพัท์	0-5322-1699,		0-5394-1000
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	http://www.kku.ac.th/	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เว็บไซต์	http://www.swu.ac.th	โทรศัพท์	0-2664-1000

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีม่คีวามสามารถประสบการณ์ในการออกแบบเวบ็ไซต์	วเิคราะห์ระบบการท�างาน	มทีกัษะในการสือ่สารดี	

มโีอกาสจะได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นผูช้�านาญการในการออกแบบเวบ็ไซต์	สามารถตัง้กจิการของตน	โดยรับเขยีนโปรแกรม

และออกแบบเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	รับเป็นอาจารย์สอนพิเศษตามสถาบันคอมพิวเตอร์ได้
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้ควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์	 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์	 นักวิเคราะห์การสื่อสารคอมพิวเตอร	์

นักวเิคราะห์งานฐานข้อมลูคอมพวิเตอร์	นกับรหิารงานฐานข้อมลู	วศิวกรเกีย่วกบัระบบคอมพวิเตอร์	วศิวกรเกีย่วกับ 

ซอฟต์แวร์	ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์	และผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 เว็บไซต์	 http://www.nectec. 
or.th/ite	โทรศัพท์	02-642-5001-10
	 -		สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท	์02-962-1348
	 -	 ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ	 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 เว็บไซต์	http://www.
tkc.go.th/	โทรศัพท์	02-505-7370
	 -		โครงการจัดท�าเอกสารบนเว็บ	เว็บไซต	์http://www.ohoipst.net	โทรศัพท์	02-392-4021
	 -		โครงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์	 เว็บไซต์	 http://ccp.nectec.or.th/	 โทรศัพท์	 
02-564-6900
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นิยามอาชีพ
	 ท�าหน้าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขายสินค้าให้กับ
สถานประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งจะต้องเจรจา
สื่อสารกับผู้ซื้อในเรื่องการปิดการขาย	 เงื่อนไขการซื้อขาย	 การ
แก้ปัญหาก่อนและหลังการขาย	และการให้บริการหลังการขาย

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 มีหน้าที่ในการขายสินค้าให้กับสถาน
ประกอบการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ซึ่งมีลักษณะงานครอบคลุม
งานในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
	 1.	 เจรจาสื่อสารระหว่างผู ้ซื้อหรือกลุ่มผู ้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 โดยมีจุดมุ่งหมาย 
เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ	สร้างความพอใจในตัวสินค้า
	 2.		 ท�าการปิดการขาย	 	 และเจรจาเรื่องเง่ือนไขการซ้ือขาย	 และให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า	 รวมทั้งแก้ปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้นก่อนการขายและหลังการขาย	ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
	 3.		 ประสานงานกับพนักงานฝ่ายอื่น	 ๆ	 ของสถานประกอบการ	 เช่น	 ฝ่ายจัดส่งสินค้าให้แก่ผู้บริโภค	 และ 
ฝ่ายการเงินเมื่อมีการจ่ายเงินค่าสินค้า	เพื่อจะได้ออกใบเสร็จรับเงินแก่ลูกค้าต่อไป
	 4.		 อาจต้องให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า	 เช่น	 การตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังการซ้ือสินค้าหรือเปลี่ยน 
ชิ้นส่วนที่ช�ารุดให้แก่ลูกค้าก็ติดต่อประสานงานฝ่ายช่างเทคนิคเป็นผู้ด�าเนินการให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป	เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 สาขา 
การตลาด	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง	สามารถปฏบิติังานในสถานประกอบการภาคเอกชนหรือรัฐวสิาหกจิทีต้่องการขยาย 
ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าหรือบริการของตน	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน 
ตามวุฒิการศึกษา	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	 ท�างาน 
วันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร	์วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอาชีพน้ีจะท�างานในส�านักงานทั่วไป	 ในการท�างานต้องมีความรู้และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มาประกอบการท�างาน	อาจมีการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในการท�างาน			ลักษณะการท�างานจะต้องท�างานกันเป็น
ทมีใหญ่ร่วมกบัฝ่ายบัญช	ีฝ่ายผลติ	ฝ่ายจดัจ�าหน่าย	ฝ่ายขาย	ฝ่ายประชาสมัพนัธ์	เพือ่การเข้าถงึลกูค้ารายบคุคล	และ
จะต้องติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างสม�่าเสมอ

นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
Electronic Commerce
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โอกาสในการมีงานท�า   

	 ปัจจบุนัภาวการณ์ตลาดของอุตสาหกรรมโดยมาก	ซึง่รวมถงึอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์จะเป็นของ

ผูซ้ือ้หรอืผูบ้รโิภคโดยแท้จรงิ	เพือ่สนองความต้องการของผูบ้รโิภค	นกัพาณชิย์อเิลก็ทรอนกิส์ต้องหาช่องทางการตลาด

เฉพาะกลุ่มเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง	ท�าให้สามารถน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดที่ต้องการ	เป็นที่รู้จักแพร่

หลาย		ขณะนี้การตลาดของโลกส่วนหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งซื้อขายกันอยู่บนอินเทอร์เน็ต	ซึ่งพนักงานขายสินค้า

จะสัง่สนิค้าด้วยระบบเทคโนโลยอีนัทนัสมยัจากคลงัสนิค้าทีใ่กล้ทีส่ดุไปส่งให้ลกูค้า	ซึง่อาจอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนั	หรอื

ข้ามทวีป	ดังนั้นต้องค�านึงถึงการให้ข้อมูลของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

	 เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าท้ังภายในและต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น	 นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารที่มีได้	 และมีประสบการณ์	 จึงเป็นที่ต้องการของ

องค์กรธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 	ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร	ีคณะ

บรหิารธรุกจิ	คณะเศรษฐศาสตร์	สาขาการตลาด	หรอื

สาขาทีเ่กีย่วข้อง

	 2.	 	 รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารและ

การใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างาน

	 3.		ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

	 4.		เข้าใจธรุกจิการตลาดและสนิค้า	ต้องรอบรู้

ในสินค้าของตนเองและคู่แข่งขัน

	 5.		เข้าใจกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ	และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

	 6.		กล้าที่จะตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา

	 7.		กระตือรือร้น	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถท�างานเป็นทีมได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะบรหิารธรุกจิ	คณะเศรษฐศาสตร์	สาขาวชิาการตลาด	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง	ในสถาบนัการศกึษาทีส่งักัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ

	 -	มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต	์http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2

	 -	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต ์ 	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 

โทรศัพท์	0-2215-0871-3

	 -	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11

	 -	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.chiangmai.ac.th		โทรศัพท์	0-5322-1699,	0-5394-1000

	 -	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เว็บไซต	์http://www.sut.ac.th	โทรศัพท์	0-4422-3000	(เอกชน)

	 -	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เว็บไซต	์http://www.psu.ac.th		โทรศัพท	์0-7421-1030-49
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 นักประชาสัมพันธ์	พนักงานขาย	นักการวิจัยทางการตลาด	วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

การผลิต	ฝ่ายขายโฆษณา	ผู้จัดการผลิตภัณฑ์	ผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เว็บไซต์	http://www.nectec.or.th		

โทรศัพท์	0-2564-6900

	 -	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เว็บไซต	์http://www.cdit.co.th	โทรศัพท์	0-2421-7278-9

	 -	สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th		โทรศัพท์	0-2216-5991

	 -	บริษัท	เวอร์ชวลคิวบ	์จ�ากัด	เว็บไซต	์http://www.virtualcube.biz	โทรศัพท	์0-2715-0892

	 -	บริษัท	อินเทอร์เน็ตเวนเจอร	์จ�ากัด	เว็บไซต	์http://www.iv.co.th	โทรศัพท	์0-263-96339

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 นักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่ต่าง	 ๆ	 ของแผนกอย่างครบ

ถ้วน	 ซึ่งต้องรู้และเข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภค	 และบริโภคแล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ	์ สินค้าแต่ละตัว

ขององค์กรและควรเข้ารบัการอบรมการท�าแผนทางการตลาดและแผนธรุกจิเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้		เมือ่มปีระสบการณ์

มากขึ้นสามารถเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาด	หรือเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดขององค์กรได้
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นิยามอาชีพ
	 วางแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้
งาน	ทดสอบ			ประเมินผลและบ�ารุงรักษาระบบงาน
คอมพวิเตอร์	เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งาน		

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์	 เริ่ม
งานโดยการหาข้อมูล	 ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือ
ความต้องการขององค์กร	 ความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบคอมพิวเตอร์	 ก�าหนดเป้าหมายของการท�างาน	
ค้นหาปัญหาและแบ่งปัญหาต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามกระบวนการท�างานย่อย	 เพื่อสะดวกในการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหา	
	 2.		 ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการ 
ตัดสินใจอาจจะต้องท�าข้อมูลเปรียบเทียบการได้เปรียบในการใช้โปรแกรมหรือระบบที่ตนได้พัฒนาขึ้นเสนอ 
ต่อผู้บริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ใหม่นั้น	
	 3.	 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพฒันาระบบนัน้	 ๆ	 ให้กบัฝ่ายบรหิารในการตดัสนิใจ	 เมือ่ได้รบัอนมุติัแล้ว	
ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการ	 ท�างานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้	 จากนั้นต้องออกแบบ 
รายละเอียดงานที่ต้องการ	ตลอดจนขั้นตอนของการท�างานต่าง	ๆ	ของผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	 4.		 ท�างานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหา	ข้อบกพร่องของโปรแกรม	และทดสอบโปรแกรมที่
เขียนขึ้นใหม่ว่าสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่	
	 5.		 วิเคราะห์ระบบเครือข่ายต่าง	ๆ	เช่น	LAN	WAN	Internet	หรือ	Intranet	เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 ต้องจ�าลองแบบเครือข่าย	 (Network)	 ทดสอบประสิทธิภาพในการท�างาน	 ระบบความ
ปลอดภัยของข้อมูล	 (Security)	และวิธีการป้องกันการลักลอบเข้ามาในระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต	วิเคราะห์การใช้
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับเครือข่าย	(Network)	ขององค์กร

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่	 ๆ	 ถ้าท�างานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง	 17,000	 -	 
20,000	 บาทต่อเดือน	 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่างการศึกษาว่าได้ฝึกฝน 
ด้วยตนเองหรือฝึกงานกับองค์กรใด	 ได้ตรงกับสายงานที่ตนได้งานนั้น	 ๆ	 หรือไม่	 เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้ถึง 
80,000	-	150,000	บาท	หลังจากนั้นต้องมีการเลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้นไป	อนึ่งส่วนมากผู้ที่มีความรู้	สูงกว่าปริญญาตรี
จะไม่สนใจงานประเภทนี	้เพราะเห็นว่าไม่ใช่งานส�าหรับผู้บริหาร	
	 โดยปกต	ินกัวเิคราะห์ระบบงานคอมพวิเตอร์ท�างานวนัละ	8	ชัว่โมง	เว้นแต่มงีานเร่งด่วนและจ�าเป็นกอ็าจจะ
ต้องท�างานมากกว่าวันละ	8	ชั่วโมง	แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนการท�างานตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่	แต่ละองค์กร
จะก�าหนดขึ้น	

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
System Analyst
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สภาพการท�างาน
		 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านกังานมสีิง่อ�านวยความสะดวกสบายเช่นส�านักงานทัว่ไป	มอีอกไปติดต่อต่างส�านกังาน
บ้างเป็นครั้งคราวตามความจ�าเป็นท�างานสัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	แต่การท�างานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติในนักวิเคราะห์
ระบบงานคอมพิวเตอร์อาจจะต้องมาท�างานในวันเสาร์	 อาทิตย์	 เพราะความต้องการที่เร่งรีบให้ทันกับการใช้งาน 
ในวนัปกตทิัว่ไปของแผนกอืน่	การน่ังอยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์นาน	ๆ 	อาจจะเป็นอนัตรายต่อสายตาได้	การทีต้่องพมิพ์
บนแป้นพิมพ์นาน	ๆ	อาจจะมีปัญหาทางด้านปวดข้อมือปวดแขน	และการนั่งตัวตรงนาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า
		 นายจ้างมคีวามจ�าเป็นต้องการจ้างผูท้ีม่คีวามรูท้างด้านเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	นีอ้ยูต่ลอดเวลา	ดงันัน้จงึมีแนวโน้ม 
ที่จะมีการว่าจ้างนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อิสระท่ีมีความช�านาญเฉพาะด้านมาท�างานให้กับองค์กรเป็น 
งาน	 ๆ	 ไป	 เช่น	 ท�าเป็นโครงการ	 หรือเป็นปี	 หรือจ�านวนเดือนที่แน่นอน	 เพราะเมื่อจบโครงการแล้ว	 นายจ้าง 
ไม่จ�าเป็นต้องจ้างนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อีกต่อไป	 แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่	 ก็ว่าจ้างมา 
ด�าเนินการอีก
	 ผู ้ที่มีประสบการณ์ทางด ้านธุรกิจมาแล ้วและมีความสามารถทางด ้านการวิ เคราะห์ระบบงาน 
คอมพิวเตอร์	จะมีโอกาสหางานได้ง่ายกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม
	 2.		 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อย	 และมีความรู้ในการเขียนภาษา
คอมพิวเตอร์	
		 3.		 มีทักษะในการก�าหนดออกแบบระบบทั้งหมด	วิเคราะห์และการแก้ปัญหา	
	 4.		 สามารถแนะน�าทางเทคนิคกับโปรแกรมเมอร์ได้
	 5.		 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการท�างาน	 การท�างบประมาณรายจ่ายขององค์กร	 และมีทักษะ 
ในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์	 และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด 
ส�าหรับผู้ที่รักอาชีพอิสระสามารถจัดตั้งกิจการของตนเองเพื่อเป็นที่ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรต่าง	ๆ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 คอมพิวเตอร์	 โปรแกรมเมอร์	 นักวิเคราะห์ด้านการเงิน	 นักสถิติ	 นักวิเคราะห์โครงการ	 นักวิเคราะห์ด้าน 
การบริหาร	เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	
	 -	 สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	
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นกัแสดง
Actor / Actress

นิยามอาชีพ 
	 แสดงบทบาทต่าง	ๆ 	ในละคร	ภาพยนตร์	รายการ

หรือการแสดงอื่น	 ๆ	 ศึกษาเนื้อเรื่องและบทบาทที่ได้

รับมอบหมายให้แสดง	 ซ้อมและแสดงบทบาทโดยการ

ใช้ถ้อยค�า	 สีหน้า	 แววตา	 กิริยาท่าทาง	 อาจร้องเพลง 

เต้นร�า	 หรือฟ้อนร�า	 อาจช�านาญในการแสดงบทบาท 

อย่างใดอย่างหนึ่ง	 หรือการแสดงประเภทใดประเภท

หนึ่ง	 และอาจมีชื่อเรียกตามบทบาทหรือประเภท 

ของการแสดง

     

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 แสดงบทบาทต่าง	ๆ	ในการแสดงละครหรือภาพยนตร์	ซ้อมบทบาทที่ต้องแสดงโดยการศึกษาเนื้อเรื่อง	และ

บททีไ่ด้รบัมอบหมายให้แสดง	แสดงบทตลก	บททีเ่คร่งเครยีด	โดยการใช้ถ้อยค�าหรอืกริยิาท่าทาง	แสดงประกอบ	อาจ

ร้องเพลง	เต้นร�า	หรือฟ้อนร�า	อาจช�านาญในการแสดงบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่ง	หรือการแสดงประเภทใดประเภท

หนึ่งและอาจมีชื่อเรียกตามบทบาทหรือประเภทของการแสดง

สภาพการจ้างงาน
	 “นักแสดงสาธารณะ”	 หมายถึง	 นักแสดงละคร	 ภาพยนตร์	 วิทยุ	 โทรทัศน์	 นักร้อง	 นักดนตรี	 นักแสดง 

เพื่อความบันเทิงใด	 ๆ	 รวมถึงนักกีฬาอาชีพ	 ไม่ว่าจะแสดงเดี่ยว	 เป็นหมู่หรือคณะ	หรือแข่งขันเป็นทีม	 และค�าว่า	 

“รายได้ของนักแสดงสาธารณะ”	 หมายถึง	 เงินได้พึงประเมินหรือค่าตอบแทนจากการประกอบการอาชีพ	 รวมถึง

รางวัลและประโยชน์ใด	ๆ	ที่ได้เนื่องจากการแสดง	แข่งขัน	จ่ายเหมา	หรือการกระท�าในท�านองเดียวกัน

	 ละครหนึ่งเรื่อง	 คิดเป็นตอน	 เฉลี่ยตอนละ	 8,000	 บาท	 (ในกรณีท่ีเป็นนักแสดงหน้าใหม่)	 ส่วนรายได้ 

ของนักแสดงต่อหนึ่งตอนที่มีราคาแพงที่สุด	 ตกอยู ่ประมาณตอนละ	 150,000	 บาท	 ถ้าได้รับบทพระเอก/

นางเอกของภาพยนตร์	 รายได้เฉลี่ยสูงถึงหลักล้านต่อเร่ือง	 ในละครยาวต่อตอน	 มีเฉล่ีย	 40-60	 ฉาก	 

คิดเฉลี่ยต่อหนึ่งเรื่องมีประมาณ	 20	 -	 28	 ตอน	 ใช้เวลาถ่ายท�าแล้วแต่ความยากของบทและสถานที่	 (Location)	 

ส่วนใหญ่	ถ้าเร่งถ่ายท�า	จะใช้เวลาประมาณ	4	เดอืน	หรอือย่างช้าใช้เวลาประมาณ	6	-	8	เดอืน	ส่วนการออกอากาศ	(ออนแอร์)	นัน้ 

ใช้เวลาครัง้ละหนึง่ตอน/วนั	ทัง้นี	้การถ่ายท�าขึน้อยูก่บัควินกัแสดงแต่ละคน	ความยากของแต่ละฉากและสถานท่ีถ่ายท�า

ในหนึง่วนั	จะถ่ายประมาณ	20	ฉาก	โหดสดุก	็50	ฉากขึน้ไป	โดยเฉพาะกรณทีีถ่่ายไปออกอากาศไป	

	 ส่วนตัวประกอบหรือที่เรียกกันว่าเอ็กซ์ตร้า	 (Extra)	 ถ้าแสดงบทเดินผ่านไปมา	 จะได้ประมาณ	 500	 บาท	 

แต่ไม่รวมกบัการหกัค่าหวักบัโมเดลลิง่	ถ้ามบีทพดู	กต็กเฉลีย่	700	-	1,500	บาท	ถ้าระดบัพรติตีจ้ะจ้างมาเดนิหรือพดู	

จะอยูท่ีป่ระมาณ	2,500	บาทขึน้ไป
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200 ข้อมูลอาชีพ
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สภาพการท�างาน   
	 งานท่ีท�าไม่ใช่งานประจ�า	แบบไม่มสีญัญาผกูขาด	บางครัง้งานเข้ามาเยอะกต้็องท�างานทกุวนัเหมอืนงานประจ�า	 

ในวนัทีอ่อกกองอาจจะต้องท�างานในวนัเสาร์	อาทติย์	หรอือาจจะเริม่งานและเลกิงานไม่ตรงเวลา

	 เวลาเลกิงานอาจไม่ตรงตามท่ีระบุไว้	บางวนัอาจเลกิเรว็กว่าเวลาทีก่�าหนด	บางวนัอาจจะต้องเลกิช้ากว่าเวลา 

ทีก่�าหนด

โอกาสในการมีงานท�า   

	 อาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง		อายุในการท�างานอาชีพนี้จะไม่ยืนยาว	แต่รายได้ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ขยนัขนัแขง็ในการฝึกซ้อม	ท่องบท	จะช่วยให้มคีวามคล่องตัวช่วยเพ่ิมพูนฝีมอื	เพ่ิมพูนความเข้าใจ	เพิม่พนู

ความเร็ว	การขยันฝึกซ้อมนั้นจะต้องท�าให้เป็นนิสัยแม้จะได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงที่เก่งแล้ว	มีฝีมือเป็นที่ยอมรับของคน

โดยทั่วไปแล้ว	ก็ยังต้องหมั่นฝึกซ้อมอยู่เสมอ

	 2.		 หมัน่ศกึษาหาความรูท้างศลิปะการแสดงเพิม่เติมอยูเ่สมอ	จากครอูาจารย์	เพือ่นร่วมงาน	จากต�ารบัต�ารา	

จากการฟัง	 ฯลฯ	 วิทยาการและเทคโนโลยีนั้นก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา	 หากไม่หมั่นศึกษาจะกลายเป็นคนล้าหลัง	

และตามเพื่อนพ้องไม่ทัน

	 3.		 มีความละเอียดลออในการดู	 การอ่านบท	 การเขียนบท	 และการเล่นละคร	 อย่าปล่อยให้รายละเอียด

ความสวยงามที่น่าสนใจ	หรือกลเม็ดต่าง	ๆ	ผ่านไป	โดยมิได้กระทบโสตประสาทของเรา

	 4.		 ลดอัตตาในตัวเองให้มากที่สุด	จงเป็นคนถ่อมตัว	อย่าถือเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่	อย่าคิดว่าเรา

ต้องเป็นฝ่ายถูกตลอดกาล	การคิดเช่นนั้น	จะท�าให้เราไม่ได้อะไรใหม	่ๆ	และกลายเป็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาด	

	 ละครนัน้เป็นศลิปะอสิระทีไ่ร้ขอบเขต	ความสวยงามมิได้อยูท่ี่เล่นได้ถูกต้องตามบทต้นฉบบัเท่าน้ัน	แต่อยูท่ีผู่เ้ล่น

สามารถสือ่ถงึผูช้มได้ดเีพยีงไร	การมอีตัตามากจะท�าให้เราถกูขงัอยูแ่ต่ในความคดิค�านงึของเราคนเดยีว	ไม่อาจข้ามพ้นไป

รบัความเป็นอสิระในทางความคดิใหม่	ๆ	ทัง้ทีเ่รากม็คีวามสามารถในการสร้างสรรค์ได้ดอีกีคนหนึง่	

	 5.		 อย่าต�าหนิติเตียนผู้ที่มีฝีมือการแสดงด้อยกว่า	 แนะน�าสิ่งที่น่าสนใจแก่เขาตามก�าลังความสามารถของ

เขาที่จะรับได้	จงให้ก�าลังใจเขาและส่งเสริมให้เขามีฝีมือขึ้นมาเสมอเรา	หรือก้าวไปไกลกว่าเรา	ความเจริญและความ

ดีงามของสังคมขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีคุณภาพเป็นจ�านวนมาก

	 6.		 เป็นผูท้ีม่มีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ี ไม่ว่าในหมูเ่พือ่นร่วมงานหรอืผูเ้กีย่วข้องอืน่	 ๆ	 ในธรุกจิการละคร	 รับฟังและ

เคารพในความคดิเหน็ของผูอ้ืน่	อย่าเป็นตวัสร้างปัญหาในกลุม่คนทีร่่วมงานกบัเรา	จะท�าให้เราเป็นบคุคลทีน่่าเบือ่หน่าย

	 7.		 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา	ไม่ว่าจะเป็นการนัดฝึกซ้อมหรือในการแสดงจริง	ต้องตรงต่อเวลาจริง	ๆ	ทั้งยังต้อง

เผื่อเวลาไว้ส�าหรับอุปสรรคในการเดินทางด้วย	งานทุกงานควรเริ่มต้นและจบลงตามก�าหนดการ	ไม่มีเหตุผลใด	ๆ	ที่

ฟังได้และอภัยให้ได้ส�าหรับความผิดพลาดเรื่องเวลา

	 8.		 เมื่อมีโอกาสถ่ายทอดความรู้สึกผู้อื่น	 จงกระท�าในลักษณะแนะน�า	 แจกแจงชี้ให้เห็น	 จงค�านึงถึงความ

ยอมรบัในตวัเราจากผูเ้รยีนให้มากทีส่ดุ	และถ่ายทอดความรู้ทีม่โีดยไม่ปิดบงัอ�าพราง	ผู้รับจะรับความรู้ทีเ่ราถ่ายทอด

ให้ได้ตามความสามารถในการเรียนรู้ของเขา	การถ่ายทอดความรู้โดยไม่ปิดบังจะก่อให้เกิดลักษณะที่เรียกว่าการต่อ 

ยอดทางการเรียน	 ศิษย์ที่รับความรู ้ได้เร็วจะน�าความรู ้ที่ได้ไปฝึกฝนหรือค้นคว้าต่อออกไปอีก	 ท�าให้ความรู ้

ความสามารถแตกสาขาออกไปเรื่อย	ๆ	ไม่มีที่สิ้นสุด
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	 9.		 จงเคารพในสทิธส่ิวนบุคคลของผูอ้ืน่	อย่าถอืวสิาสะหยบิหรอืเคลือ่นย้ายของใช้ของผูอ้ืน่	โดยเจ้าของมิได้

อนุญาตเสียก่อน

	 10.	นักแสดงต้องรู้หน้าที่ของตนเอง	เมื่อแสดงละครอยู่บนเวทีหรือหน้ากล้องต้องรู้จักรับผิดชอบในการเล่น

ละครให้สมบทบาททีต่นเองได้รบัให้ดทีีส่ดุ	ปฏบิตัติามค�าสัง่ในบทละครของตนเองอย่างดทีีส่ดุ	ไม่ควรก้าวก่ายไปเล่น

บทพูดทีมี่ผูเ้ล่นอยูแ่ล้ว	จะท�าให้เกดิความสบัสนในการต่อบทและเกดิการผดิควิ	เนือ่งจากการเล่นผดิเล่นถกูซึง่ไม่เป็น

ผลดีต่อการแสดงละครเลยแม้แต่น้อย	

	 11.	จงเป็นผูม้องโลกในแง่ดเีสมอให้อภยัคน	อย่าเป็นคนโกรธง่าย	อย่าใช้ยาเสพติดช่วยสร้างอารมณ์ในการเล่นละคร	

นกัแสดงควรมอีารมณ์สนุทรย์ีโดยธรรมชาต	ิมองโลกในแง่ด	ีมองโลกให้กว้างเพือ่ความมสีขุภาพจติทีด่ใีนชวีติ

	 12.	อย่าเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น	ทั้งฝีมือและพฤติกรรม	คนแต่ละคนมีจริต	และสิ่งเอื้ออ�านวยที่แตกต่าง

กันโดยธรรมชาต	ิไม่มอีะไรทีจ่ะเปรยีบเทยีบกนัได้	ความกระตือรอืร้นและทะเยอทะยานทีจ่ะมฝีีมอืและความรูท้ีม่าก

ขึ้น	ควรขึ้นอยู่กับความท้าทายจากสิ่งที่เราเรียนรู้	มิควรให้เกิดจากความคิดที่จะเอาชนะผู้อื่น	เราจะไม่มีวันชนะใคร

ตราบเท่าที่เราอยากเอาชนะดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาศลิปการละคร	ภาควชิาศลิปการละคร	คณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ส�านกังาน	ชัน้	8 
อาคารบรมราชกุมารี	 คณะอักษรศาสตร์	 ถนนพญาไท	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 0559-7252,		 
0-218-4802		โทรสาร	0-2218-4803
	 -	 สาขาสื่อสารการแสดง	 คณะนิเทศศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 254	 ถนนพญาไท	 แขวงวังใหม่	 
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555,	0-2218-2205	อีเมล	commarts@chula.ac.th
	 -	 คณะนเิทศศาสตร์	 สาขาวชิาการแสดง	มหาวทิยาลยัรงัสติ	 อาคาร	 15	 (Digital	Multimedia	Complex)	 
52/347	พหลโยธิน	 87	 ถนนพหลโยธนิ	 อ�าเภอเมอืง	 จังหวดัปทมุธาน	ี 12000	 โทรศพัท์	 08-3856-0068	 เวบ็ไซต์	 
http://ca.rsu.ac.th
	 -	 คณะนิเทศศาสตร์	 สาขาวิชาศิลปะการแสดง	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	9/1	หมู่ที่	 5	 ถนนพหลโยธิน	ต�าบล
คลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12120	 	 เว็บไซต์	 http://buca.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2902-0299	 
ต่อ	2650,	2399	โทรสาร	0-2516-6118

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 รับราชการหรือท�างานเอกชน	 เป็นนักแสดง	 นักร้อง	 นักดนตร	ี โอกาสก้าวหน้าขึ้นอยู่กับความสามารถของ 

ผู้แสดง	และความนิยมของผู้ชม

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 นกัเขยีนบทละครและบทบาทการแสดงต่าง	ๆ 	นกัออกแบบงานด้านการสือ่สารการแสดง	ผู้ฝึกสอนการแสดง	 

ผู้ก�ากับการแสดง	ผู้ประสานงานองค์กรการแสดง	นักวิจารณ์งานสื่อสารการแสดง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 ข่าวประสัมพันธ์จากทางโทรทัศน์	หรือเว็บไซต์จากทางสถานีโทรทัศน์

	 -		เวทีการประกวดหานักแสดงหน้าใหม่	จากทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง	ๆ 
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นิยามอาชีพ
		 ท�าหน้าที่เป็นผู ้สื่อข่าว	 หรือนักข่าวให้กับ 
สื่อมวลชน	 หนังสือพิมพ ์รายวัน	 หนังสือพิมพ  ์
รายสปัดาห์	นติยสารรายปักษ์	หรอืนิตยสารรายเดอืน

ลักษณะของงานที่ท�า
		 นักหนังสือพิมพ์	 ท�าหน้าท่ีเหมือนผู้สื่อข่าว 
ทุกประการ	 คือหาข ่าว	 ด ้วยวิธีการสัมภาษณ์	 
การถ่ายภาพ	 บันทึกเทป	 เข้าร่วมฟังการแถลงข่าว 
ซักถาม	 ค้นคว้าข ้อมูลเพิ่มเติม	 จากแหล่งข ่าว	 
ทั้งจากบุคคล	 เพื่อให้เนื้อหาของข่าวชัดเจน	 ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านให้ตรงกับข้อเท็จจริง	 มีความเป็นกลาง 
มีสารประโยชน์ต่อผู้บริโภคข่าวสาร	และทันเหตุการณ์จริง
	 นักหนังสือพิมพ์จะต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยทุกชนิด	 เพื่อให้สามารถส่งข่าวให้ทันเวลา 
หรือเหตุการณ์	กรอบของหน้าที่	ความรับผิดชอบ	และจรรยาบรรณนักหนังสือพิมพ	์มีดังนี	้
	 -	 หาข่าวและรายงานข่าวด้วยความซือ่ตรง	สภุาพ	การเสนอข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสารประโยชน์และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงด้วยประการใด	ๆ	
	 -	 ปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าว	ด้วยวิธีการอันชอบธรรม	
	 -		แสดงตนเองว่าเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์ก่อนสัมภาษณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	 ด้วยการให้เกียรติแหล่งข่าว 
ในการตั้งค�าถามและข้อซักถาม	และต้องได้รับความยินยอมในการน�ามาเผยแพร่ด้วย
	 -		ส่งรายงานข่าวให้บรรณาธิการพิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป	
	 -		ต้องท�างานท้ังในกรุงเทพฯ	 และต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ	 หรือในสถานที่ที่อันตราย	 มีความเสี่ยงสูง 
 

สภาพการจ้างงาน
		 นักหนังสือพิมพ์ท่ีมีความสามารถมีรายได้หรือเงินเดือน	 รวมทั้งค่ายานพาหนะเป็นค่าตอบแทนค่อนข้างสูง	 
นอกเหนือจากสวัสดิการ	 จากการประกันชีวิตและสุขภาพ	 ค่าครองชีพ	 โบนัส	 หรือเงินสะสมอื่นใด	 ซึ่งขึ้นอยู่กับ 
ผลประกอบการ	 และนโยบายขององค์กรหรือธุรกิจของเจ้าของส่ือ	 ถ้ามีความสามารถในการถ่ายภาพด้วย 
จะได้รับค่าถ่ายภาพ	 หรือค่าเช่าซื้อลิขสิทธิ์ภาพในอัตราภาพสูงหรือต�่ากว่านี้ขึ้นอยู ่กับความส�าคัญของภาพ 
หรือประเทศที่ต้องการซื้อภาพ

สภาพการท�างาน
		 ต้องพร้อมท�างานทันทีท่ีได้รับมอบหมายงาน	 ในบางครั้งต้องท�างานตลอด	 24	 ชั่วโมง	 จะผันแปรไปตาม
เหตุการณ์ต่าง	ๆ	ในแต่ละวัน	แต่มีก�าหนดเวลาในการส่งงานที่แน่นอน	ของการปิดต้นฉบับข่าว	ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าข่าว	หรือหัวหน้ากองบรรณาธิการ

นักหนังสือพิมพ์
Journalists
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	 ช่ัวโมงการท�างาน	ต้องท�างานแข่งกับเวลาเพื่อให้ข่าวเสร็จทันเวลาที่จะเข้าสู่กระบวนการบรรณาธิกรและ
การพมิพ์	การท�างานจงึอยูภ่ายใต้ความกดดนัของเง่ือนไขธรุกจิของส่ือส่ิงพิมพ์แต่ละประเภท	รวมถงึความกดดันของ
สภาวการณ์ท�าข่าว	และจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์	
	 นักหนังสอืพมิพ์ในปัจจบัุน	สามารถส่งข่าวผ่านอนิเทอร์เนต็หรอือเิลก็ทรอนกิส์เมล์เข้ากองบรรณาธกิารได้ทนัที 
นับว่าเป็นการท�างานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 ผู้ที่ปฏิบัติงานนักหนังสือพิมพ์	 มีความเสี่ยงสูงในการท�างาน	 เมื่อต้องออกไปท�าข่าวที่อยู่ในพื้นที่ที่มีอิทธิพล	
หรือมีอันตราย	เช่น	จากการจลาจล	สงคราม	หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ	ซึ่งได้รับบาดเจ็บ	หรือถึงแก่เสียชีวิตได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.	 ส�าเรจ็การศกึษาในสาขาสือ่สารมวลชน	วารสารศาสตร์	นเิทศศาสตร์	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	รฐัศาสตร์
การเมืองการปกครอง	หรือเศรษฐศาสตร์	เป็นต้น	
	 2.		 มคีวามสนใจความเคลือ่นไหวของเหตุการณ์บ้านเมอืงภายในประเทศ	และสถานการณ์ของประเทศท่ัวโลก	
	 3.		 มคีวามตัง้ใจ	รกัในอาชพี	และค้นคว้าหาข้อมลูความจรงิของข่าว	ในเชงิลกึและเชงิกว้าง	
	 4.		 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ	สามารถใช้คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด	
	 5.	 มีทัศนคติที่ดี	มีความเป็นกลาง	และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
	 6.		 สามารถเข้าใจสถานการณ์	 คาดการณ์	 รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์	 หรือข่าวที่เกิดขึ้นได้อย่าง
ถูกต้องสมเหตุสมผล	
	 7.		 มีความรับผิดชอบสูง	ซื่อสัตย์	สุขุมรอบคอบ	กล้าหาญอดทน	มีความมั่นใจในตนเอง	ไม่ท้อถอยในงานที่
ต้องรับผิดชอบ	
	 8.		 สามารถเดินทางไปท�าข่าวได้ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก	
	 9.		 มีสุขภาพแข็งแรง	
	 10.		มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีสามารถสร้างความสมัพนัธ์	และเป็นทีไ่ว้วางใจของแหล่งข่าว	สามารถเกบ็รกัษาความ
ลับที่มาของแหล่งข่าว	อันอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อแหล่งข่าวได้	
	 11.	เคารพต่อหน้าที่และวิชาชีพ	รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ	และชื่อเสียงแห่งความเป็นนักหนังสือพิมพ์ไว้
เป็นอย่างด	ีไม่รบัสนิจ้างรางวลัหรอืผลประโยชน์ใด	ๆ 	อนัเป็นจรรยาบรรณของนกัหนงัสือพิมพ์ทีก่�าหนดขึน้โดยสมาคม	
นักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2498	 แก้ไขเพิ่มเติม	 พ.ศ.	 2507	 และต้องมีความรู้ความเข้าใจ 
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างลึกซึ้ง	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สถาบันอุดมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

โอกาสในการมีงานท�า
		 การรายงานข่าวในปัจจุบัน	มีความเป็นสากลมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ	ภูมิภาค	และโลก	จึงนับเป็นโอกาส
อันดีของนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่	ๆ
	 มีความสามารถในหลาย	ๆ 	ด้าน	หลากหลายภาษา	ทัง้ในการเขยีนข่าว	เป็นภาษาไทยแล้ว	ต้องมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในภาษาต่างประเทศและภาษาคอมพวิเตอร์	เพราะในวงการนีม้กีารซ้ือข่าว	ขายข่าวท้ังในประเทศ	และต่างประเทศ
อีกทั้งสื่อสิ่งพิมพ์มีความจ�าเป็นต้องขยายฐานธุรกิจ	และปรับตัวให้ก้าวทันการพัฒนาของธุรกิจการสื่อสาร
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	 นักหนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพ	 นอกจากจะได้รับการว่าจ้างจากส�านักข่าวต่างประเทศที่ตั้งขึ้นในประเทศ	
หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย	อังกฤษ	จีน	และญี่ปุ่นแล้ว	ยังมีโอกาสได้รับการว่าจ้างจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศด้วย 
ส่วนในประเทศ	สือ่สิง่พมิพ์ไทยได้ปรบักลยทุธ์การเสนอข่าวโดยส่งนกัหนงัสอืพมิพ์	ออกท�าข่าวในต่างประเทศมากขึน้
เช่นกัน	และยังมีความต้องการนักหนังสือพิมพ์สายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	รวมทั้งสื่ออย่างอินเทอร์เน็ต	และเว็บไซต์
ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 มโีอกาสเจรญิเตบิโต	ก้าวหน้าไปตามล�าดบั	คอื	หวัหน้าข่าว	บรรณาธกิารสายข่าว	จนถึงบรรณาธกิารหนงัสือพมิพ์	
หรอืเลือ่นเป็นบรรณาธกิารผูพ้มิพ์	ผูโ้ฆษณา	ซึง่มคีวามรบัผดิชอบ
สงูมากเท่ากบั	ผูเ้ป็นเจ้าของกจิการ	
	 ในกรณทีีน่กัหนงัสอืพมิพ์	 มคีวามสามารถใช้ภาษาต่าง
ประเทศได้	กม็โีอกาสก้าวไปสูก่ารท�างานในส�านกัข่าวต่างประเทศ	
หรอือาจพฒันาจากการเขยีนข่าวมาเป็นนกัเขยีน	นกัประพันธ์	นับ
เป็นการก้าวหน้าและการพฒันาฝีมอืไปอกีระดบัหนึง่

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นักประชาสัมพันธ์	 นักเขียนบท	 นักเขียนสารคดี	 นวนิยาย	 บรรณาธิการข่าววิทยุและโทรทัศน์	 เคเบิ้ลทีว	ี 
ข่าวทางอินเทอร์เน็ต	 นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์	 พิธีกร	 นักวิเคราะห์ข่าว	 อาจารย์พิเศษ	 ผู้ประกาศข่าว	 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวประจ�าสถานทูต	หรือองค์กรระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		คณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิชาการโฆษณา	และการประชาสัมพันธ์	
	 -		หนังสือพิมพ์	เว็บไซต	์แหล่งจัดหางานของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
	 -		อินเทอร์เน็ต	ส�านักข่าวต่างประเทศ
	 -		สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	
	 -		สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ	
	 -		กรมประชาสัมพันธ์
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นิยามอาชีพ
 ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพการ์ตูน	 ภาพ 

เคลื่อนไหว	 เพื่อใช้ในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์	 ทั้งบน 

แผ่นฟิล์มภาพยนตร์	 3	 มิติ	 และ	 2	 มิติ	 ผ่านสื่อสาร

มวลชนหลากหลายประเภท		

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 จะต้องสร้างสรรค์งานภาพ

ตัวการ์ตูนที่ออกมาจากจินตนาการ	 และใช้เทคนิคทาง

คอมพวิเตอร์ท�าให้เป็นภาพเคลือ่นไหวได้เสมอืนจรงิ	โดย

การบนัทกึเป็นภาพยนตร์	ประกอบด้วยรปูตวัละคร	การ์ตนู	 แสง	ส	ี เสยีง	 จดัล�าดบัภาพ	มมุกล้องและการตดัต่อภาพ

เคลือ่นไหว	องค์ประกอบของฉาก	และการซ้อนภาพ	ซึง่มลีกัษณะของงานทีท่�าดงันี้

	 1.	วาดตัวละครลงบนภาพวาดบนแผ่นฟิล์ม	 โดยใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ให้สัมพันธ์กับต�าแหน่งเพื่อสร้าง

เป็นภาพเคลื่อนไหวท�าต้นแบบ

	 2.	สอดแทรกบุคลิกลักษณะทางกายภาพให้กับตัวละคร

	 3.	ควบคุมภาพในจินตนาการ	หรือแบบจ�าลองทั้งหมด	บันทึกลงเป็นภาพยนตร์	วิดีโอ	หรือฮาร์ดดิสก์

	 4.	วาดองค์ประกอบอื่นให้ตรงกับการเคลื่อนไหวในทิศทางต่าง	ๆ

	 5.	ใส่เสียงพากย์โดยก�าหนดการเคลื่อนไหวของปากให้ตรงกับค�าพูด	การแสดง	ใส่เพลงประกอบ	

 

สภาพการจ้างงาน 
	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 สาขามัลติมีเดีย	 หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง	 ท�างานในสถานประกอบการที่

เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	จะได้ค่าตอบแทนแตกต่างกันไปตามความรู้	ความสามารถ	และความช�านาญ	

ได้รับเงินเดือน	สวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัส	เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานตามเวลาปกติ	

อาจมีล่วงเวลา	ตามความเร่งด่วนของงาน

สภาพการท�างาน    
	 นักออกแบบและสร้างภาพการ์ตูน	 ภาพเคลื่อนไหว	 ต้องท�างานกับคอมพิวเตอร์ในการผลิตงาน	 โดย 

ต้องท�างานร่วมกับผู้ก�ากับภาพยนตร์การ์ตูน	 ซึ่งเป็นคนคัดเลือกตัวละครและเหตุการณ์ต่าง	 ๆ	 ผู้ประกอบอาชีพนี้ 

ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมืองใหญ่	 ๆ	 โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	 และอาจต้องท�างานภาคสนามแล้วแต่ความต้องการ

ของลูกค้า

นกัออกแบบและสร้างภาพการ์ตนูภาพเคล่ือนไหว
Animator
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 ความต้องการบุคลากรที่ประกอบอาชีพนี้	 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ท่ีมีความสามารถด้านแอนิเมช่ัน 

กลับมีจ�านวนน้อย	จึงท�าให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ในสาขามัลติมีเดีย	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 ทักษะพื้นฐานทางด้านศิลปะและการออกแบบอยู่ในเกณฑ์ดี

	 3.		 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์รักงานศิลปะ

	 4.		 มีความรับผิดชอบสูง	สรรค์สร้างผลงานให้ได้มาตรฐาน

	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี

         

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 สาขา
วิชาเอกภาพเคลื่อนไหวและมัลติมี เดีย	
มหาวทิยาลยักรงุเทพ		เวบ็ไซต์	http://www.
bu.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2249-0141-4,	
0-2350-3500	(เอกชน)
	 -	 คณะวิทยาลัยนานาชาติ	 สาขา
มัลติมีเดีย	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เว็บไซต์	
h t t p : / /www . su . a c . t h 	 โท รศั พท ์	 
0-2880-7374
	 -	 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	 สาขามัลติมี เ ดีย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 
เว็บไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศัพท์	0-2427-0039,	0-2427-0059
	 -	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี	เว็บไซต	์http://www.su.ac.th	โทรศัพท์	0-3259-4026,	0-3259-4030
	 -	 	สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	เว็บไซต์	http://www.
mfu.ac.th	โทรศัพท์	0-5370-61737
	 -		สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกแห่งที่ 
เปิดสอนในสาขามัลติมีเดีย

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ประกอบอาชพีอสิระ	หรอืท�างานในบรษิทัผูผ้ลติภาพยนตร์หรอืบรษิทัโฆษณา	เมือ่มปีระสบการณ์การท�างานมาก

ขึน้อาจได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นหวัหน้างานหรอืผูบ้รหิารระดบัต่าง	ๆ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักพัฒนาภาพเคลื่อนไหวและมัลติมีเดีย	 นักพัฒนาเกม	 นักออกแบบมัลติมีเดีย	 นักออกแบบเว็บกราฟิก	 

นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์	อาจารย์	กราฟิกดีไซน์
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แหล่งข้อมูลอื่น ๆ      
	 -	บริษัท	กันตนากรุ๊ป	จ�ากัด	เว็บไซต	์http://www.kantana.com	โทรศัพท์	0-2275-0046

	 -	ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เวบ็ไซต์	http://www.nectec.or.th/ite 

โทรศพัท์	0-2642-5001-10

	 -	สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท์	0-2962-1348

	 -	สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th	โทรศัพท	์0-2216-5991
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ออกแบบ	 สร้าง	 ดัดแปลง	 ทดสอบและแก้ไข	

ปรับปรุงเว็บไซต	์และข้อมูลต่าง	ๆ	จากเว็บไซต์ให้ทันสมัย

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.	 รบัรายละเอยีดความต้องการของผู้มอบหมาย

งาน	ศกึษาข้อมลูสิง่ทีต้่องการน�าเสนอ	เช่น	ผลิตภณัฑ์	สาระ

ความรู	้เป็นต้น	รวมทัง้รปูแบบการน�าเสนอ	เพือ่ดึงดูดความ

สนใจต่อกลุ่มเป้าหมาย	

	 2.			สร้างเวบ็ต้นแบบหรอืเดโมโดยใช้โปรแกรมตามถนัด	เช่น	โฟโต้ช็อป	(Photoshop)	อลัิสเตเตอร์	(Illustator) 

			 3.		 ออกแบบ	การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการน�าเสนอ	(Sitemap)	

และโครงร่าง	(Outline)	ของเว็บไซต	์

	 4.		 ปรกึษาหารอืกบัผูค้วบคมุงาน	และผูท้ีเ่กีย่วข้อง	เพ่ือพจิารณาแก้ไขปัญหา	การน�าข้อมลูเข้าระบบ	ขอบเขต

ของการแสดงข้อมูล

	 5.	ให้โปรแกรมเมอร์แปลเป็นภาษาอินเทอร์เน็ตและใส่รหัสซอสโค้ด	

	 6.	เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว	ท�าให้การน�าเสนองานมีความสมบูรณ์	ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา	

	 7.	เปลี่ยนข้อมูลและภาพให้เป็นข้อมูล	

	 8.	ทดสอบความถกูต้องของโปรแกรมและข้อมลูทีน่�าเสนอ	และแก้ไขความคลาดเคลือ่นของโปรแกรมใหม่ให้ถกูต้อง	

	 9.	จดัเตรยีมคูม่อืการใช้งานระบบนัน้	ๆ	และชีแ้จงให้ผูใ้ช้เครือ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการท�างาน

สภาพการจ้างงาน
		 นักออกแบบเว็บไซต	์ จะมีรายได้แตกต่างกันตามประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคน	นอกจาก

ปฏบิตังิานตามเวลาปกตแิล้ว	อาจต้องท�างานล่วงเวลา	ในกรณทีีต้่องการให้ระบบงานเสรจ็ทนัต่อการใช้งาน	

	 ส�าหรับผู้ที่รับงานอิสระ	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นชิ้นงานซ่ึงมีอัตราแตกต่างกันไป	 ขึ้นอยู่กับความยากง่าย 

ของงาน	สภาพ	ปริมาณ	และระยะเวลาการท�างาน	

สภาพการท�างาน
	 นกัออกแบบเวบ็ไซต์	จะต้องใช้เครือ่งคอมพวิเตอร์ในการเขยีนและทดสอบ	มกีารออกไปตดิต่อผูใ้ช้งานระบบ	ส�าหรบั

นกัออกแบบเวบ็ไซต์อสิระสามารถใช้ระบบการสือ่สารทางอนิเทอร์เนต็ช่วยโดยไม่ต้องเดนิทางไปสถานประกอบการก็ได้	

	 งานออกแบบเวบ็ไซต์เป็นงานทีต้่องนัง่อยูห่น้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	อาจมปัีญหาทางสายตา	คอ	และมือ

นักออกแบบเว็บไซต์
Website Designer
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โอกาสในการมีงานท�า
		 จะเห็นได้ว่าเกือบทุกหน่วยงาน	 หรือบุคคลธรรมดาพยายามที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ	์ธุรกิจ	กิจกรรม	หรือสินค้าของตน

	 องค์กรขนาดใหญ่	 จึงต้องมีบุคลากรที่ช�านาญทางด้านนี้ออกแบบ	 และสร้างเว็บไซต์ได้เอง	 ส�าหรับองค์กร

ขนาดเล็กหรือบุคคล	อาจจะจัดจ้างบริษัท	หรือจัดจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระ

	 ดงัน้ัน	บุคลากรทางด้านนีย้งัมแีนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสงูและให้ผลตอบแทนสงูส�าหรบั

ผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 1.	ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่าตามระเบียบบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ	มีปฏิภาณไหวพริบดี	

	 2.	มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต	์และออกแบบได้	เช่น	Java	HTML	

	 3.	มีความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว	

	 4.	มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม	่ๆ	และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	

	 5.	รู้จักวิธีสังเกตสิ่งรอบตัว	ประยุกต์และดัดแปลงชิ้นงานให้ออกมาตามต้องการ	

	 6.	มีความคิดกว้างไกล	หลากหลายมุมมองและมีจินตนาการ	

	 7.	มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ	ไม่ใช้ความรู	้ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

	 8.	มีทัศนคติที่ดี	ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

	 9.	ควรจะมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอผูว่้าจ้างและผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์	และค�าแนะน�า	ให้ข้อเสนอแนะแก่ผูใ้ช้ระบบงาน	

 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์	อาจเข้ารับการอบรมการเรียนการสอนตามสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป	และ

สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	ทั้งกรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะมีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้ช�านาญการในการ

ออกแบบเวบ็ไซต์	(Web	Master)	หรอืสามารถเป็น	Insurance	โดยรบัเขยีนโปรแกรมและออกแบบเวบ็ไซต์ให้หน่วย

งานหรอืองค์กรต่าง	ๆ 	หรอืหากมคีวามสามารถในการสอนและมคีวามเชีย่วชาญในภาษาคอมพวิเตอร์	อาจจะรับสอน

ได้ตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้วิเคราะห	์ผู้ควบคุม	ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร	์และผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	(NECTEC)	

	 -	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่เปิดสอน	

	 -	เวบ็ไซต์ต่าง	ๆ 	ท่ีประกาศรบัสมคัรนกัออกแบบเวบ็ไซต์	หรอืเปิดอบรมหลกัสตูรการออกแบบและเขยีนโปรแกรม	
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นิยามอาชีพ
	 ผู้รับผิดชอบในการจัดท�า	 รวบรวม		

ตรวจแก้	 คัดเลือก	 หรือควบคุมเนื้อหา

และภาพทั้งหมด	 ที่จะตีพิมพ์เป็นหนังสือ	 

หรือเป ็นส่ิงพิมพ ์ที่มีก�าหนดว ่าจะออก 

เรื่อยไปตามล�าดับ	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	ประชุมเนื้อหา	คอลัมน์ต่าง	ๆ	ที่

ต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ภาพประกอบ	

กราฟิก	จากนั้นก็หาข้อสรุปจากที่ประชุม

	 2.	ในช่วงปฏบิตังิานจรงิ	ทกุต�าแหน่ง 

หน้าที่ก็จะแยกย้ายไปท�างานของตัวเอง	นักเขียนต้องไปหาแหล่งข้อมูลต่าง	ๆ	ให้ตรงกับคอลัมน	์สัมภาษณ์บุคคลที่

เกี่ยวข้อง	สไตลิสต์รับผิดชอบเรื่องเสื้อผ้า	เครื่องประดับ	ช่างภาพ	กราฟิก	และหน้าที่อื่น	ๆ	

	 3.	รวบรวมชิ้นงานจากทุกฝ่ายส่งมายังบรรณาธิการ	บรรณาธิการก็จะเป็นคนตรวจทั้งหมด	มีส่วนไหนที่ผ่าน

หรือผิดพลาด	ไม่เหมาะสม	จะต้องแก้ไข

	 4.	หลงัจากท่ีได้รบัอนมุตัจิากบรรณาธกิารแล้ว	ถงึขัน้ตอนต้องน�าหนงัสอืเข้าไปตีพมิพ์	โรงพมิพ์กจ็ะตรวจและ

ส่งกลับมาให้จนกว่าจะถูกต้องทั้งหมด	และเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ	์และเมื่อเสร็จแล้วก็น�าออกไปจัดจ�าหน่ายต่อไป		

สภาพการจ้างงาน
	 ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับรูปแบบของนิตยสาร	 ขนาดของธุรกิจ	 บรรณาธิการต้องดูแลภาพรวมทั้งหมดของ

นิตยสาร	ผลตอบแทนค่อนข้างสูง	แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ในการท�างานด้วยเช่นกัน	

สภาพการท�างาน
	 ท�างานเป็นทมีร่วมกบัทกุ	ๆ 	ฝ่าย	ซึง่บรรณาธกิาร	ต้องท�าหน้าท่ีควบคมุและดูแลรับผิดชอบงานท้ังหมดรวมไป

ถึงการพูดคุยกับลูกค้า	และพร้อมที่แก้ไขสถานการณ์จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า	เป็นการท�างานบนพื้นฐานของงานศิลปะ

และงานบริหารจัดการควบคู่กันไป				

	 สถานทีท่ีน่ัง่ท�างานประจ�า	ต้องเป็นสถานทีท่ี่ท�าให้สามารถคดิงานและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มท่ี	การจดัตกแต่ง

โต๊ะของแต่ละคนกจ็ะแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของตวัเอง	มคีวามอสิระในการใช้ชวีติในทีท่�างานมากกว่างานทีอ่อฟฟิศทัว่	ๆ	 ไป

ลูกค้าของการท�านิตยสารก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่	ๆ	ดังนี	้

บรรณาธิการนิตยสาร
Magazine Editor
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 - ผูอ่้านนติยสาร	คอื	กลุม่เป้าหมายทีใ่ห้ความสนใจในภาพรวมของนิตยสารเล่มน้ัน	ๆ 	จนกลายเป็นลูกค้า	ยกตัวอย่าง

เช่น	นติยสารส�าหรบัผูห้ญงิวยั	20	ปีข้ึนไป	อาจมคีอลมัน์เกีย่วกบัเรือ่งการแต่งหน้า	แต่งตวั	การท่องเทีย่ว	หรอืแม้แต่เทคนคิ

การสมคัรงาน	หรอืกลุม่แม่บ้าน	ทีส่นใจในเรือ่งสขุภาพ	อาหารการกนิ	การเลีย้งด	ูเป็นต้น	ดงันัน้	ทมีผูผ้ลติจงึต้องสรรหาเรือ่ง

ทีต่รงกบัความต้องการ	และแปลกใหม่อยูเ่สมอ	น่าสนใจกว่านติยสารฉบบัอืน่	ๆ 	เพือ่ครองใจลกูค้าในกลุม่เป้าหมายเดยีวกนั	

 - ลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์ของนิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์	ผู้ผลิต	งานบริการ	หรือการสนับสนุนในเรื่อง

ของเงินลงทุน	เพราะฉะนั้นนิตยสารจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องของกลุ่มเป้าหมาย	ซึ่งจะต้องเป็นลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม

ที่มีความสนใจ	และต้องการผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น	ๆ	และเป็นลูกค้าที่อ่านนิตยสารเล่มนั้นด้วย

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจบุนัตลาดธรุกจิสิง่พมิพ์เตบิโตขึน้อย่างรวดเร็ว	วงการหนงัสือโตเร็วในช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมาจึงท�าให้วงการ

หนังสือในยุคน้ีหา	“บรรณาธิการ”	ได้ยากเต็มที	หรือถ้าหากจะเรียกว่า	 ‘บรรณาธิการขาดแคลน’	บรรณาธิการ

ขาดแคลนคงเป็นเพราะกลุ่มทุนต่าง	 ๆ	 หันมาลงทุนธุรกิจนี้มากข้ึน	 โดยเฉพาะกลุ่มทุนบันเทิงซ่ึงไม่ใช่เร่ืองยาก

เลยที่บริษัทบันเทิงจะมาลงทุนเปิดตัวแมกาซีนหรือท�าพ็อกเก็ตบุ๊ค	 ดังนั้น	 จึงท�าให้บรรณาธิการไม่พอต่อความ

ต้องการ	เดก็ทีม่อีายไุม่เยอะ	หรอืคณุวฒุยิงัไม่ถึงขัน้ทีจ่ะเป็นบรรณาธกิาร	จงึไต่เต้าขึน้มาได้เรว็	ซึง่บรรณาธกิารมอืเก่งจรงิ	ๆ 	 

เขาต้องใช้เวลามากกว่านี้	 ท�างานหนังสือมาอย่างน้อย	 5	 ปีขึ้นไป”	 สมัยก่อนบรรณาธิการต้องถูกเทรนมาจาก

ปรู๊ฟ	ต้องดูทุกกระบวนการการท�าหนังสือ	เริ่มจากต้องอ่านหนังสือให้แตก	อ่านหนังสือเป็น	กว่าจะโตขึ้นมาเป็น

บรรณาธิการจะต้องผ่านตรงนี้มาก่อน	แต่ปัจจุบันบรรณาธิการลักษณะนั้นมีน้อยลง	บางคนจะมาจากมาร์เก็ตติ้ง	

หรือพีอาร์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	ควรมีพื้นฐานความรู้	ความสามารถในฝ่ายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	ต้องสามารถท�างาน	และสื่อสารงานกับคนอื่น	ๆ	ได้ด	ีและรวมทั้งการบริหารคนในการท�างาน	

	 3.	มีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียใหม่	ๆ	อยู่เสมอเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้น่าติดตาม	

	 4.	มีความอดทน	ทีต้่องแก้ไขปัญหาตลอดเวลา	อาจจะต้องปรบัทศันคตใินหลาย	ๆ 	เรือ่งเพือ่ให้ทัง้คนและงาน

สามารถท�างานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 5.	มีการเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	อยู่เสมอ	ทั้งในด้านเทคโนโลยี	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อน�ามาพัฒนาให้ผลงาน

แต่ละเล่มออกมา	

	 6.	 รักและมีความถนัดในเนื้อหาของนิตยสาร	 จะมีวิธีการหาข้อมูลหรืออัปเดตเรื่องราวใหม่	 ๆ	 มีไอเดีย

สร้างสรรค์เกิดจากความชอบเละความถนัด	และก็ท�าให้เรามีความสุขในการท�างานอีกด้วย		

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 บรรณาธิการส่วนใหญ่จะเรียนมาทางด้านคณะอักษรศาสตร์	 นิเทศศาสตร์	 วารสารศาสตร์	 สื่อสารมวลชน	

และสายศิลปะ	เปิดหลกัสตูรในทกุสถาบนัอดุมศกึษา	แต่ตรงน้ันเป็นการเรยีนการสอนในเชงิทฤษฎ	ีแต่มกีารเปิดสอน

บรรณาธิการ

	 หลักสูตรบรรณาธิการศึกษา	พ.ศ.	2549	ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาบรรณารักษศาสตร์	คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 กับภาคผู้ประกอบการผลิตและเผยแพร่สื่อสิ่งพิมพ	์ ในลักษณะ

ทวิภาคี	เพื่อผลิตบรรณาธิการอาชีพออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยเฉพาะ
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ความก้าวหน้าของสายอาชีพ
	 เม่ือเป็นบรรณาธิการแล้ว	 ก้าวต่อไป	 คือ	 พัฒนานิตยสารของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 จนติดตลาด	 คุณค่า 

ของอาชพีนีต่้อคนรอบข้างและสงัคม	สามารถพัฒนาภาพรวมของนติยสารให้ดีขึน้เร่ือย	ๆ 	จนตดิตลาดเป็นทีต้่องการ

ของลูกค้า	และรักษาระดับให้เป็นที่พอใจ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ส�านักพิมพ์	ผู้จัดจ�าหน่ายหนังสือและนิตยสารทั่วไป

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	เว็บไซต์ส�านักพิมพ์นิตยสารต่าง	ๆ
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นิยามอาชีพ
	 ท�าหน้าที่เป็นผู ้ถ่ายทอดจินตนาการของผู ้เขียน 
บทภาพยนตร ์	 และผู ้ก�ากับภาพยนตร ์	 ให ้ เกิดเป ็น 
ภาพเคลื่อนไหว	 ที่สามารถเล่าเรื่องราวให้ผู ้ชมได้รับรู ้
และเกิดอารมณ์	 ความรู ้สึกตรงตามจินตนาการของ 
ผูเ้ขยีนบทและผูก้�ากบัภาพยนตร์	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ก�ากับภาพยนตร์จะต้องศึกษาท�าความเข้าใจกับบทบาทของแต่ละตัวแสดงอย่างละเอียด	 สามารถก�าหนด	
และเลือกองค์ประกอบทุกอย่างในการท�างานกับทีมเบื้องหลังได้	 มีหน้าท่ีควบคุมงานเกือบทุกอย่างในกองถ่าย 
ที่เกี่ยวข้องกับภาพและเสียง	 การด�าเนินเรื่อง	 มุมกล้อง	 บทสนทนา	 สเปเชียลเอฟเฟกต์	 ก�ากับนักแสดงให้เล่นได้
ตามบทบาท	อย่างเช่น	ฝ่ายก�ากับภาพ	ซาวน์เอ็นจิเนียร์	ฝ่ายจัดแสง	ฝ่ายจัดหาโลเคชั่น	ฝ่ายคอสตูม	ฝ่ายสเปเชียล
เอฟเฟกต์		เป็นต้น	และวธิกีารก�ากบัของผูก้�ากบัแต่ละคนอาจจะไม่เหมอืนกนัเลย	เนือ่งจากศลิปะการก�ากบัหนงัไม่มี
ทฤษฎีที่ตายตัว	ซึ่งหน้าที่ของผู้ก�ากับ	มีดังนี้
	 1.		 ท�าความเข้าใจ	ตีความบทละคร
	 2.		 เลือกผู้ออกแบบ	และผู้ร่วมงานฝ่ายต่าง	ๆ
	 3.		 ให้ค�าแนะน�าและรับฟังความเห็นของการคัดเลือกนักแสดงทุกฝ่าย	เพื่อตกลงกันถึงรูปแบบการท�างาน
	 4.		 เตรียมการในทุกขั้นตอน	เช็กความถูกต้องเรียบร้อยทุกกระบวนการ
	 5.		 ฝึกซ้อมการแสดงก่อนถ่ายท�าจรงิในระหว่างถ่ายท�า	และรับผดิชอบในภาพรวม	จนกว่าภาพยนตร์เรือ่งนัน้	ๆ  
จะด�าเนินการเสร็จสมบูรณ์
 

สภาพการจ้างงาน
	 รายได้มาจากเงินทุนของผู้สร้างภาพยนตร์	 คิดกันเป็นเร่ือง	 ๆ	 เร่ืองหนึ่งใช้งบไม่ต�่ากว่า	 500,000	 บาท	 
ไปจนถึงหลักล้านขึ้นไป

สภาพการท�างาน 
 มีทั้งถ่ายท�าในโรงถ่าย	สตูดิโอนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ	ต่างจังหวัด	และต่างประเทศ	ซึ่งจะต้องให้เข้ากัน
กับการด�าเนินเรื่อง	ถึงจะมีปัญหา	อุปสรรคในการถ่ายท�า	เช่น	สภาพอากาศ	อาจจะต้องยกกองรอ	หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าได้

ผู้ก�ากับภาพยนตร์
fiFilm Director
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสในการมีงานท�า
	 ผู้ที่เลือกเข้าศึกษาสาขาภาพยนตร์สามารถท�างานในสายงานภาพยนตร์ได้ตามทักษะ	ความรู้	ความช�านาญ	
และประสบการณ์	ดังนี้
	 -		เป็นนักสร้างสรรค์งานโฆษณา	ผู้เขียนบทงานโฆษณา
	 -		เป็นผู้ก�ากับภาพยนตร์	งานโฆษณา	สารคดีต่าง	ๆ
	 -	 เป็นผู้ก�ากับศิลป์	ถ่ายภาพ	ตัดต่อ	ใช้เทคนิคพิเศษต่าง	ๆ
	 -		เป็นผู้คุมแสง	สี	เสียง
	 -		เป็นผู้อ�านวยการผลิตภาพยนตร์
	 -	 เป็นนักเขียน	นักวิจารณ์ภาพยนตร์	เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์	และสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีจินตนาการ	มีความคิดสร้างสรรค์
	 3.		 สามารถเข้าใจ	ตีความภาพรวมทุกอย่าง	อาทิ	องค์ประกอบทุกอย่างในบทภาพยนตร์
	 4.		 มีความสามารถจูงใจให้ทีมงานทุกฝ่ายมีความผูกพัน	ท�างานเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	สร้างบรรยากาศที่ด	ี
และให้มีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์	เพื่อจะได้ผลงานที่ดีออกมา
	 5.		 มีความพร้อม	 มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา	 แก้ไขสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 ด้วยความฉับไว	 ตัดสินใจอย่าง
ละเอียดรอบคอบ
	 6.		 มีความกระตือรือร้น	มีทักษะในการปฏิบัติงาน	การพูด	บุคลิก	ให้เป็นที่น่าเชื่อถือแก่ทีมงาน
	 7.		 มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะนิเทศศาสตร์	สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 สามารถเลอืกท�างานได้หลากหลายในวชิาชพีด้านภาพยนตร์	เช่น	ผู้อ�านวยการผลิต	ผูก้�ากบั	นักเขยีนบท	ช่างภาพ 
ผู้ก�ากับด้านศิลป์	นักสร้างสรรค์งานโฆษณา	ผู้ก�ากับภาพยนตร์	ผู้ก�ากับด้านศิลป์งานโฆษณา	ผู้ออกแบบฉาก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ผู้จัดงานอีเวนต์	(Event)	นักโฆษณา	ธุรกิจผู้ผลิตสินค้าและบริการต่าง	ๆ	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		เว็บไซต์คณะนิเทศศาสตร์	และสาขาที่เกี่ยวข้อง
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นิยามอาชีพ
		 เขยีน	สร้าง	ดดัแปลง	ทดสอบและแก้ไขซอฟต์แวร์ประยุกต์ 
(Application	 Software)	 และหรือซอฟต์แวร์ระบบ	 (System		
Software)	 ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของโปรแกรม	 รวมถึง 
การให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิคและการแก้ไขปัญหาต่าง	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.	 น�าข้อมลูการออกแบบรายละเอยีดการวางโครงสร้าง
ภาพจากนักวิเคราะห์ระบบงานมาเขียนโปรแกรมต่าง	ๆ	ใช้ภาษาเขียนตามลักษณะเครื่องของระบบฐานข้อมูล
	 2.	 รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ	 (User)	 จากนักวิเคราะห์ระบบ	 มาจัดท�าแผนภูม ิ
(Flowchart)	ด้วยขั้นตอนการท�างานที่ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชา	
	 3.	 วิเคราะห์แผนภูมิงาน	 โดยน�าความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์มาใช้สร้างหรือก�าหนดล�าดับขั้นของ 
การประมวลผล	(โปรแกรม)
	 4.		 ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงาน	 เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา	 ในการท�าขอบเขตของการเขียนโปรแกรม	 
การใช้รหัส	และการดัดแปลงเพิ่มเติม	
	 5.		 เขียนแผนภูมิสายงานที่ละเอียดถูกต้องตามหลักวิชาให้เป็นรูปสัญลักษณ์	 ให้เป็นภาษาที่ใช้กับ 
การประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลมาส่งเข้าหรือน�าออกมาจากเครื่อง	
	 6.		 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม	 โดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง	 หรือข้อมูลจริงส่ง	 เพื่อทดสอบโปรแกรม 
ที่เข้ารหัสกับเครื่องค�านวณ	และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของผังประมวลผลโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง	
	 7.		 จัดเตรียม	คู่มือการใช้งานระบบนั้น	ๆ	และชี้แจงให้ผู้ใช้เครื่องได้ใช้เป็นแนวทางในการท�างาน	
	 8.	 วิเคราะห์	 ตรวจสอบและเขียนผังประมวลผลโปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	 
เพื่อดัดแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ

สภาพการจ้างงาน
		 ผูเ้ขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์	อัตราค่าจ้างแตกต่างกนัไปตามความรู้และความเชีย่วชาญ	มรีายได้ค่อนข้างดี	
อตัราค่าจ้างแตกต่างกนัไปตามความรูแ้ละความช�านาญ	ส่วนใหญ่ท�างานตามเวลาปกติ	อาจท�างานล่วงเวลา	ในกรณี 
ที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน

ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programmer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน
		 ผู้ปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 จะต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ	 เป็นงานที่ต้อง 
นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	 ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ	 บางคร้ังอาจมีปัญหากับสายตา 
และความปวดเมื่อยของมือและข้อได้

โอกาสในการมีงานท�า
		 บุคลากรที่ผ ่านการอบรมศึกษาการเขียน 
โปรแกรมที่เป็นภาษาเฉพาะ	เช่นการเขียนโปรแกรม	 
COBOL	FORTRAN	RPG	หรือการเขียนโปรแกรม
ส�าเร็จรูปประเภท	 4GL	 เช่น	 ORACAL	 Informix	
Progress	เป็นต้น	
	 องค์กรและธุรกิจในปัจจุบันมีความจ�าเป็น 
ที่ จะต ้ อง ใช ้ ระบบสารสนเทศเพื่ อช ่ วย ในการ 
ด�าเนินงาน	 ดังนั้น	 มีแนวโน้มความต้องการในตลาด 
แรงงานค่อนข้างสูงและให้ผลตอบแทนสูง	ส�าหรับผู้ที่มี 
ประสบการณ์และความสามารถมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 มีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์	
	 2.		 ควรมีความคิดสร้างสรรค์	 และซื่อสัตย์ในอาชีพ	 ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชานี้ดัดแปลงโปรแกรม
หรือข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	
	 3.		 ต้องพยายามหาความรู้ใหม่	ๆ	อยู่เสมอ
	 4.		 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	
	 5.		 ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีเนื่องจากเป็นงานที่ให้บริการในการให้ใช้งานคอมพิวเตอร์	 ต้องให้ความ 
ช่วยเหลือและค�าแนะน�าในด้านการใช้งานแก่ผู้ใช้ระบบ	จึงต้องมีความสามารถชี้แจง
	 6.		 ต้องรบัฟังความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะจากผูอ้ืน่	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 สถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	หรือตามสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผูท้ีม่คีวามสามารถในการเขยีนโปรแกรม	หากมีความสามารถในการวเิคราะห์ระบบและมทีกัษะในการสือ่สาร
ที่ดีจะมีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ระบบงาน	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระสามารถที่จะตั้ง
กิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่าง	ๆ 	หรือหากมีความสามารถในการ
สอนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์อาจจะรับสอนตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป	
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้วิเคราะห์ระบบงานฯ	 ผู้ควบคุมระบบงานฯ	 ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานฯ	 รวมทั้งผู้ใช้ระบบงาน 
ทั่วไป	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	
	 -	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ท�าการเปิดสอน
	 -	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
	 -	สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	 ก�ากับ	 ดูแลและประสานงานในการให้บริการ 
งานทางด้านโทรคมนาคม	 ดาวเทียม	 อินเทอร์เน็ต	 หรือโทรศัพท์
เคลือ่นที	่:	ควบคมุดแูลการด�าเนินงานของเจ้าหน้าทีใ่นการปฏบิตังิาน 
ประจ�าวนัให้เป็นไปตามระเบียบ	และกฎข้อบงัคบั;	การต้อนรบัและ 
ให้บริการแก่ลูกค้าคนส�าคัญ;	 แก้ไขปัญหาการบริการที่เกิดขึ้น		
อบรมให้ค�าแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่	อาจมีชื่อเรียกตามประเภทกิจการ
ที่ให้บริการ

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	แผน	ข้อมูล	และจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอทีทั้งหมดของบริษัทในการที่จะสนับสนุน
ธรุกจิหรอืกจิกรรมของบรษิทัให้มปีระสทิธภิาพ	พฒันาโปรแกรมซอฟต์แวร์	ก�าหนดนโยบายวางแผนและจดัการระบบ	
และอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างองค์กร	การวางแผนและจัดการการเชื่อมต่อของระบบสารสนเทศ
	 2.	 ตรวจสอบ	รวบรวม	วเิคราะห์	และรายงานผลข้อมลูปัญหาจากการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทัง้ด้าน
ระบบงาน	และอุปกรณ์	IT	ส�าหรับร้านสาขา
	 3.	 วเิคราะห์หาสาเหตแุละก�าหนดแนวทางแก้ไข	(Root	Cause	Analysis)	ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาระยะ
สั้น	(Work	Around)	โดยค�านึงถึงระยะเวลาและผลกระทบต่อธุรกิจ
	 4.		 ก�าหนดมาตรการการป้องกันปัญหา	 (Preventive	 Actions)	 หรือ	 แนวทางแก้ไขปัญหา	 (Corrective	
Actions)	รวมถึงกระบวนการท�างานที่เหมาะสม	ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
	 5.		 ก�าหนดเป้าหมาย	จัดท�าแผนด�าเนินการ	และติดตามแผนการปรับปรุงคุณภาพ	(Improvement	Plan)	
เพื่อให้ระบบงานและอุปกรณ์	IT	ส�าหรับร้านสาขา	ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	พร้อมใช้งาน

สภาพการจ้างงาน
	 สถานประกอบการภาคเอกชน	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างานประมาณ	 
15,000	 -	 18,000	 บาท	 สวัสดิการต่างๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	
ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น	

สภาพการท�างาน   
	 ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้	 จะท�างานในส�านักงาน	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นเดียวกับส�านักงานทั่วไป	
ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	 จ�าเป็นต้องนั่งท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	 ๆ	 อาจจะเป็น
อันตรายต่อสายตาได้	และมีอาการปวดเมื่อยหลังได้

ผูจ้ดัการด้านไอที
IT Manager
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โอกาสในการมีงานท�า   
	 เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีลักษณะเด่นคือมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก	เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ที่ทันสมัยเกิด
ขึ้นมาเรื่อย	ๆ	ทุกวัน	เช่น	เราจะเห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย	มีการส่งอีเมล	มีการท่องเว็บต่าง	ๆ	
มกีารส่งข้อมลูผ่านเวบ็	มกีารเล่นเกมออนไลน์ผ่านอนิเทอร์เนต็	นอกจากอนิเทอร์เนต็แล้ว	ยงัมเีทคโนโลยสีารสนเทศ 
ทีเ่กีย่วกบัมอืถอื	เช่น	มกีารส่งข้อมลูผ่านทางมอืถอื	มกีารดาวน์โหลดข้อมลูต่าง	ๆ 	รวมทัง้เพลงผ่านมอืถอื	มกีารสบืค้น
ข้อมลูหรอืเล่นเกมผ่านมอืถอื	เป็นต้น	ในทางอตุสาหกรรมกม็กีารน�าระบบสารสนเทศเข้าไปช่วยเพ่ิมผลผลิตในโรงงาน	
ช่วยควบคมุดแูลเครือ่งจกัรเพือ่ผลติสนิค้าอย่างมปีระสิทธภิาพ	และท�าให้กระบวนการผลิตเป็นแบบอตัโนมติั	นอกจากนี้
มกีารน�าสารสนเทศไปใช้ในงานด้านธรุกจิเพือ่ท�าให้การบรหิารงานมปีระสทิธภิาพ	โดยสามารถดูข้อมลูต่าง	ๆ 	ได้ทนัที
ทัง้ข้อมูลทีเ่ป็นรายละเอยีดและข้อมลูสรปุ	และช่วยในการสนบัสนนุการตดัสนิใจ	บรษิทัทีท่นัสมยัทกุบรษิทัต้องมรีะบบ
สารสนเทศภายในองค์กร	 ในยคุต่อไป	 คอมพวิเตอร์จะมขีนาดเลก็ลง	มคีวามเรว็สงูขึน้	 และมหีน่วยความจ�ามากขึ้น	 
และที่ส�าคัญ	ราคาของคอมพิวเตอร์จะถูกลงมาก	
	 ดงัน้ันคอมพวิเตอร์จะเข้ามามบีทบาทในสงัคมของเรามากขึน้	โดยเราจะเรยีกสงัคมนีว่้าสงัคมยบูคิวิตสั	(Ubiq-
uitous)	คือ	คอมพิวเตอร์อยู่ทุกหนทุกแห่ง	ดังนั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากคอมพิวเตอร์เหล่านี้	จึงเป็น
สิง่ส�าคัญมาก	นอกจากน้ีการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในบรษิทักเ็ป็นสิง่ส�าคญัอกีอย่างหนึง่	จะเหน็ได้
ว่าบริษัทหรือองค์กรใหญ่จ�าเป็นต้องมีหน่วยงานด้านการจัดการระบบสารสนเทศ	ปัจจุบันในโลกของธุรกิจ	มีธุรกิจที่
เกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศมากมาย	ซึง่นกัธรุกจิทีร่�่ารวยทีส่ดุกค็อืนกัธรุกจิด้านไอที	ซึง่ความจรงินีแ้สดงให้เหน็ว่า	
ไอทีได้เป็นศาสตร์ที่รับความสนใจและมีความส�าคัญมากในสังคมปัจจุบันและต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,	 วิทยาการคอมพิวเตอร์,	 เทคโนโลยี
สารสนเทศ	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีประสบการณ์อย่างน้อย	6	ปี	ในการบรหิารคณุภาพการให้บรกิารด้าน	IT	ในองค์กรขนาดใหญ่และการ
บริหารโครงการ	IT
	 3.		 มีทักษะด้าน	IT	Service	Management,	IT	Project	Management
	 4.		 มทัีกษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา	(Problem	Analyst),	การตดัสนิใจอย่างเป็นระบบ	(Decision	Making)	
และการแก้ไขปัญหา	(Problem	Solving)
	 5.		 มีทักษะทางด้านการสื่อสารและเจรจาต่อรอง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คณะเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตภูเก็ต	 เลขท่ี	 80	 หมู่	 1	 ถนนวิชิตสงคราม	 ต�าบลกะทู้	 อ�าเภอกะทู้	 จังหวัดภูเก็ต	 83120	 โทรศัพท์	 
0-7627-6106,	0-7627-6118	โทรสาร	0-7627-6102
	 -	 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 2086	 ถนนรามค�าแหง	 
แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 	 โทรศัพท์	 0-2310-8406	 อีเมล	 csdept@ru.ac.th	 ติดต่อ 
คณะอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร	์ตึก	SCL	ชั้น	2	โทรศัพท์	0-2310-8406	ต่อ	0
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 ถนนพระราม	 4	 แขวงพระโขนง	 เขตคลองเตย		
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500	ต่อ	1690	โทรสาร	0-2240-1926		
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	 -	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 เลขที่	 228-228/1-3	 ถนนสิรินธร	 
แขวงบางพลัด	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์/โทรสาร	0-2423-9401-6	
	 -	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	1	ถนนอู่ทองนอก	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0-2160-1143-45		โทรสาร	0-2160-1146
	 -	ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ปัจจุบันเป็นยุคที	่ IT	เข้าไปมีบทบาทส�าคัญในทุก	ๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ	ภาคการศึกษาฯ	ซึ่ง	IT	มี
การพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	ในขณะที่ปริมาณบุคลากร	IT	ในตลาดแรงงานนั้น	ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม		เราขาดแคลนผูท้ีม่พีืน้ฐานและความรอบรูด้้าน	IT	อกีมาก	แม้ว่าจะพยายามใช้ระบบการศกึษาเข้า
มาสนับสนุน	แต่กย็งัไม่สามารถพฒันาคนเพือ่ให้ทนัต่อสงัคมยคุ	IT	ซ่ึงมคีวามก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง	อกีทัง้จ�าเป็นต้อง 
เตรียมบุคลากรให้พร้อมรับกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียน	(AEC	2015)	ที่ก�าลังจะมาถึงใน
ระยะอันใกล้นี้
	 เทคโนโลยสีารสนเทศนัน้มกัมกีารน�ามาใช้งานอย่างกว้างขวาง	เกอืบท่ัวทุกวงการล้วนมองเหน็ถึงความส�าคญั
ของเทคโนโลยีสารสนเทศกันแทบทั้งสิ้นและถือเป็นหนึ่งในสามศาสตร์หลัก	(เทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีนาโน	
เทคโนโลยชีวีภาพ)	ทีถ่กูกล่าวว่าจะมผีลต่อสังคมในอนาคตมากท่ีสุด	แม้ว่ารัฐบาลไทยของเราเองนัน้กย็งัเล็งเหน็ความ
ส�าคัญด้านนีม้าก	จงึมกีารจดัตัง้กระทรวงใหม่ทีเ่กีย่วกบังานทางด้านนีข้ึน้	ชือ่กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร	หรือเรียกย่อ	ๆ	ว่า	กระทรวงไอซีที

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ	 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
สารสนเทศ	เจ้าหน้าทีพ่ฒันาโปรแกรม	ผูด้แูลระบบเครือข่ายและเคร่ืองแม่ข่าย	ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์	นกัพฒันา
เวบ็ไซต์	ผูจ้ดัการซอฟต์แวร์	เจ้าหน้าทีค่วามมัน่คงระบบสารสนเทศ	นักดูแลระบบจัดการฐานข้อมลู	นกัพัฒนาส่ือประสม 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เว็บไซต์	http://www.nectec.or.th	
โทรศัพท์	0-2564-6900
	 -	สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216-5991
	 -	ศูนย์วิจัยระบบเครือข่าย	เว็บไซต	์http://www.noc.mut.ac.th	โทรศัพท	์0-2988-3655
	 -	 สถาบันพัฒนาผู้เช่ียวชาญระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์	 เว็บไซต์	 http://www.
acisonline.net	โทรศัพท์	0-2650-5771
	 -	หลักสูตรอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์	เว็บไซต์	http://www.itdestination.com	โทรศัพท	์0-2509-8444,	
0-2509-0484
	 -	ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เว็บไซต์	http://www.cdit.co.th	โทรศัพท์	0-2421-7278-9
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นิยามอาชีพ
	 	 อ�านวยการวางแผน	 และก�ากับดูแลงานนโยบายและ 

แผนงานด้านการโฆษณาผลติภณัฑ์สนิค้าและบรกิารของหน่วยงาน	:

ก�าหนดกลยุทธ์	 แนวทางการสร้างสรรค์โฆษณา	 ออกความคิด 

และพิจารณาเลือกสื่อโฆษณาและเทคนิคโฆษณาที่จะน�าไปใช้; 

ควบคมุดแูลการผลติงานโฆษณาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน 

ที่ก�าหนดไว ้ ;	 ประสานงานกิจกรรมต่าง	 ๆ	 กับหน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง	 เช่น	กิจกรรมการขาย	กราฟิกอาร์ต	สื่อโฆษณา	การเงิน	

และการวิจัย;	 ปรึกษาหารือกับลูกค้าเพื่อให้ค�าแนะน�าด้านเทคนิค

และการตลาด;	ทดสอบ	ตดิตามและวเิคราะห์ผลการส่งเสรมิการขายเพือ่วดัประสทิธผิลด้านต้นทนุ;	ให้ข้อมลูข่าวสาร

เพื่อการพิมพ์เผยแพร่	เช่น	ให้สัมภาษณ์นักข่าว	หรือให้บทความเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงาน	ใกล้ชิดกับผู้จัดการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์;	ประเมินผลการโฆษณา

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 สื่อที่ต้องการใช้	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาและงบประมาณของผู้ว่าจ้าง

	 2.		 ต้องทราบประเภทของสนิค้าหรอืบรกิาร	กจิกรรม	หรอืโครงการต่าง	ๆ 	ทีล่กูค้าต้องการให้ท�าการโฆษณา

	 3.		 เมื่อได้ข้อมูลทุกอย่าง	 และตกลงรับงานแล้ว	 ประชุมกับทีมงาน	 โดยให้ข้อมูลรายละเอียดและประเภท

สื่อที่ใช้ในการท�าการลงโฆษณา	พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอจากพนักงานทุกฝ่าย

	 4.		 คอยเป็นที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา	แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

	 5.		 ประสานงานกับลูกค้า

	 6.		 ท�าหน้าที่ต่อรองซื้อสื่อในการโฆษณา	หรือขอให้กับผู้จัดการฝ่ายของสื่อนั้น	ๆ	หรือขอให้สื่อนั้น	ท�าการ

ประชาสัมพันธ์ผู้ว่าจ้างเพิ่มเติม	เช่น	การสัมภาษณ์	ท�าบทความพิเศษ	หรือท�าคลิปปิ้งโฆษณาให้	

	 7.		 ประเมินวัดผลความส�าเร็จในการท�าโฆษณา	ที่มีหลักฐานและเกณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการวัดได้	

	 8.	 ท�ารายงานแจ ้งยอดลูกค ้าหรือผู ้ว ่าจ ้างให ้กับผู ้อ�านวยการฝ ่ายการตลาดหรือรองประธาน 

ฝ่ายการตลาดได้ทราบ

	 9.		 ปรับกลยุทธ์การวางแผนได้รวดเร็วในการหาลูกค้ารายใหม่	และรักษาลูกค้าเดิมไว้

สภาพการจ้างงาน
		 ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณา	ยอดขายโฆษณาได้รบัรายได้เป็นเงนิเดอืน	และยงัมรีายได้จากเป้าการขายรวมทัง้องค์กร

ทีต่ัง้ไว้อีก	จะได้มากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัศกัยภาพและความสามารถของการบรหิารทมีงาน	ในฐานะผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณา

อาจท�างานโดยไม่มีก�าหนดเวลาที่แน่นอน	เพื่อหวังผลส�าเร็จของงาน

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา
Managers Advertising
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สภาพการท�างาน
		 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา	 มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลและสร้างออนไลน์ของหน่วยงาน	 เป็นข้อมูล

ตอบโต้สองทางที่สามารถเก็บข้อมูลลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้	 มีพนักงานขายสื่อโฆษณาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา	 ซึ่งต้อง

ออกไปพบลกูค้านอกสถานทีแ่ละเลีย้งรบัรองลูกค้าเป็นคร้ังคราวตามความจ�าเป็น	ให้ค�าแนะน�าปรึกษาพนกังานขาย

สื่อโฆษณาโดยแบ่งเป้าหมายลูกค้าและเป้าการขายให้รับผิดชอบ	พนักงานใหม่แนะน�ากับลูกค้า	อาจต้องท�างานล่วง

เวลา	เม่ือพนกังานท�ายอดการขายได้ตามเป้าหมายทีต้ั่งไว้	ผูบ้ริหารควรสร้างก�าลังใจให้กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา	เช่น	การ

จัดเลี้ยง	 หรือให้รางวัลเป็นการตอบแทน	 เป็นต้น	 ให้รางวัลส่งเสริมพนักงานผู้นั้น	 เป็นประจ�าทุกเดือน	 หรืออาจให้ 

สิ่งจูงใจอย่างอื่น

โอกาสในการมีงานท�า
		 ผูจ้ดัการฝ่ายโฆษณาทีม่คีวามสามารถ	เป็นท่ีต้องการขององค์กรธรุกจิ	ได้แก่	บริษทัผู้ผลิตส่ือต่าง	ๆ 		ไม่ว่าจะเป็น	

สือ่สิง่พมิพ์	โทรทัศน์	วทิย	ุสือ่อนิเทอร์เนต็	และส่ือโฆษณาเคล่ือนท่ี	เช่น	รถโดยสารประจ�าทาง	ป้ายโฆษณากลางแจ้ง	เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 

	 1.	 จบปรญิญาตร	ีมปีระสบการณ์ด้านการขายสือ่โฆษณาหรอืท�ากจิกรรมประชาสมัพนัธ์ส่งเสรมิการขายใน

ระดับบริหารประมาณ	3-5	ปี	สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	

	 2.		 มีความสามารถ	 มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนงาน	 และมีความสามารถในการบริหารทีมงานขายอย่างมี	

ประสิทธิภาพ	

	 3.		 มีลักษณะเป็นผู้น�าที่ด	ีมีความรับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้	

	 4.		 มีไหวพริบและปฏิภาณดี	และสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที

	 5.	มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า	

	 6.	สามารถวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาดของสื่อได	้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 เรียนรู้จากประสบการณ์ในการท�างาน	 และส�าเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผูจ้ดัการท่ีมคีวามสามารถจะได้เลือ่นต�าแหน่งเป็นผูอ้�านวยการ	รองกรรมการผูจ้ดัการ	เป็นกรรมการผูจ้ดัการ	ใน

กรณทีีอ่งค์กรน้ัน	จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์	เป็นอาชพีทีค่่อนข้างมัน่คงส�าหรบัผูท้ีม่วีสิยัทศัน์และมคีวามสามารถ 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้อ�านวยการ	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ผู้วางแผนธุรกิจ	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	แหล่งโฆษณาหางานจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์	

	 -	บริษัทโฆษณาเอกชนและคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

130

นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	 ออกแบบ	น�าไปใช้งานทดสอบ 
และประเมินงานด้านความปลอดภัยของไอที	 รวมทั้งแก้ไขปัญหา
ต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

ลกัษณะของงานที่ท�า   
	 1.		 ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัทางข้อมลู	(Information	Security)	ซ่ึงจะต้องท�าการศกึษา
ถึงความไม่ปลอดภัยในการใช้งานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
	 2.		 วางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์	 โดยการศึกษาครอบคลุมถึงการรักษา
ความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 การรักษาความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล	 รักษาความปลอดภัยใน 
เครอืข่ายการสือ่สารข้อมลู		การป้องกนัทางกายภาพ		การวเิคราะห์ความเส่ียง	ประเดน็ในแง่กฎหมาย		จรรยาบรรณ
ในเรื่อง	“ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์”	ซึ่งเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง	ๆ	
อาทิ	แฮกเกอร	์(Hacker)
	 3.		 ท�าการอุดช่องโหว่ของระบบหรอืโปรแกรม	ซ่ึงหมายถงึจดุอ่อนหรอืช่องโหว่ในระบบ	ซ่ึงอาจเกดิจากบัก๊หรอื
ข้อบกพร่องจากการออกแบบระบบ	รวมถึงสาเหตอุืน่	ๆ	ซ่ึงท�าให้ระบบอนญุาตให้ผูเ้ข้ามาท�าลายระบบสัง่การ	ระบบที่
ควบคมุแอปพลเิคชัน่นัน้	ๆ 	หรืออาศยัข้อบกพร่องของระบบเพือ่เข้าถงึข้อมลูและความจ�าของระบบโดยไม่ได้รบัอนญุาต

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์	 สาขาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องผู้ที่ท�างานในภาครัฐจะได้รับค่าตอบแทนเป็น 
เงินเดอืนเดอืนละ		16,700	บาท	ได้รบัสวสัดกิาร	และเบีย้เลีย้งตามระเบยีบส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
	 ส�าหรับผู้ท่ีประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชน	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน
ระดับปริญญาตรีประมาณ	18,500	บาท	สวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 
กับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน   
	 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านักงานมีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นส�านักงานทั่วไปที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย	 ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 จ�าเป็นต้องนั่งท�างานศึกษาข้อมูลและ
เอกสารต่าง	ๆ 			ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นาน	ๆ 	อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้การที่ต้องพิมพ์งาน
บนแป้นพิมพ์เป็นเวลานาน	ๆ	อาจมีปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขนและการนั่งตัวตรงนาน	ๆ	จะท�าให้ปวดหลังได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอท ี  
Specialist, IT Security
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โอกาสในการมีงานท�า   
	 ผู ้ประกอบอาชีพน้ี	 ต ้องปรับตัวรับความรู ้
และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้การ
ท�างานมีประสิทธิภาพ	 เช่น	 ในขณะน้ีอาชญากรทาง
คอมพิวเตอร์มีการพัฒนารูปแบบโปรแกรมเพื่อก่อ
ให้เกิดความเสียหายมากขึ้น	 มีการใช้คอมพิวเตอร์
ในการท�างานเพิ่มขึ้น	 	 การค้าทางอินเทอร์เน็ตก�าลัง
ขยายตัวอย่างรวดเร็วดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 ทาง
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญ	 แนว
โน ้มความต ้องการจ ้างงานคนท�างานในต�าแหน่ง 
ผูเ้ชีย่วชาญด้านความปลอดภยัของไอทจีงึยงัมอีกีมากยิง่การพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุง่ยากมากขึน้เท่าใด
ความต้องการกเ็พิม่สงูขึน้อย่างรวดเรว็ตามไปด้วย		เพราะการรกัษาความปลอดภยัของข้อมลูเป็นเรือ่งส�าคญัอย่างยิง่
ในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	สาขาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ	สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์		หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.	 เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
	 3.		 สนใจเทคโนโลยีใหม่	 ๆ	 ทางด้านซอฟต์แวร์และโปรแกรมปฏิบัติการต่าง	 ๆ	 เพ่ือพัฒนาระบบป้องกัน 
ให้ดีขึ้นเรื่อย	ๆ
	 4.		 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่	ๆ	กับองค์กรที่ปฏิบัติงานได้	
	 5.	 เป็นผู้น�าและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
	 6.		 มีความเชื่อมั่นสูง	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี	
	 7.		 มีความรับผิดชอบ
										8.		 ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
	 9.		 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารท�างานเป็นทีมได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	ในสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต์	http://www.payap.ac.th	โทรศัพท์	0-5933-04805	(เอกชน)
	 -		มหาวทิยาลยักรงุเทพ	เวบ็ไซต์	http://www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
	 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	เวบ็ไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เว็บไซต	์http://www.spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	(เอกชน)
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	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	ในสถาบันการศึกษาอื่น	ๆ	ที่สังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์http://www.kku.ac.th/	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการระบบการท�างาน	 การท�างบประมาณขององค์กร	 มีความสามารถควบคุม 
ผู้ใต้บังคับบัญชา	 และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายหรือผู้จัดการฝ่าย
และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด		

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 นักออกแบบและวเิคราะห์ระบบงานคอมพวิเตอร์	นักวเิคราะห์การสือ่สารคอมพวิเตอร์	นกัวเิคราะห์งานฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์	นักบริหารงานฐานข้อมูลวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์	วิศวกรซอฟต์แวร์	ครูอาจารย	์ที่ปรึกษาด้าน
คอมพิวเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เว็บไซต์	http://www.nectec.or.th	
โทรศัพท์	0-2564-6900
	 -		สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th	โทรศัพท	์0-2216-	5991
	 -		สถาบนัพฒันาผูเ้ชีย่วชาญระบบเครอืข่ายและความปลอดภยัข้อมลูคอมพิวเตอร์	เวบ็ไซต์	http://www.acison-
line.net	โทรศัพท์	0-2650-5771
	 -		ศูนย์วิจัยระบบเครือข่าย	เว็บไซต์	http://www.noc.mut.ac.th	โทรศัพท์	0-2988-3655
	 -		สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร	(SIIT)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต์	http://www.siit.tu.ac.th			
โทรศัพท์	0-2986-9009
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200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 สร้างงานด้านการ

ออกแบบ	และการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์	รวมทั้งน�าไป

ใช้งาน	ทดสอบ	ประเมนิผลและให้ค�าปรกึษาด้านเทคนคิ

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.	 ผูป้ระกอบอาชพีนีจ้ะท�าหน้าทีเ่ขยีนรปูแบบ 

และรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ

ผลิต	 เพื่อก่อสร้างอาคาร	 โครงสร้างโลหะอุปกรณ์หรือ

โครงสร้างของเรือเดินทะเล	อุปกรณ์ตลอดจนเครื่องจักร	เครื่องยนต์	ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	อุปกรณ์จักรกลต่าง	ๆ

	 2.		 ใช้คอมพวิเตอร์โปรแกรมช่วยในการวาดภาพ	(AutoCAD/Computer	Aided	Design)	ในการออกแบบ

ท�าให้ได้ภาพเสมอืนจรงิ	2		มติ	ิหรอืภาพ	3	มติ	ิหรอือาจเขยีนแบบรายละเอยีดและรปูแบบจากภาพสเกตช์ทีจ่ะเสนอ

เป็นขั้นสุดท้าย

	 3.		 ตรวจสอบตัวเลข	 ระบุขนาดของส่วนต่าง	 ๆ	 วัสดุที่จะต้องใช้	 ความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วน	 ที่มีอยู่ใน

โครงสร้างทั้งหมด

	 4.		 ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ตามความจ�าเป็นหรือความต้องการ	เขียนรูปแบบขั้นสุดท้าย

จากภาพสเกตช์ต่าง	ๆ 	โดยการค�านวณและใช้ความรู้ทางด้านเคร่ืองจักร	ทางด้านช่าง	และวชิาการอืน่	ๆ 	มาประกอบ

เพื่อความชัดเจนของงาน	และมีการใช้จินตนาการในการออกแบบ	เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	อยู่ตลอดเวลา

สภาพการจ้างงาน
	 ผู ้ประกอบอาชีพนี้ 	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-

อิเล็กทรอนิกส์	 วิศวกรรมเครื่องกล	 หรือสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ท�างานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์	 หรืองานออกแบบในอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 อุตสาหกรรมยานยนต์	 จะได้ค่าตอบแทนแตกต่างกัน 

ไปตามความรู ้ 	 ความสามารถ	 และความช�านาญ	 จะได้รับค่าตอบแทนท่ีระดับเร่ิมต้นการท�างานระดับ 

ปริญญาตรี	 ประมาณเดือนละ	 15,000	 –	 18,000	 บาท	 และปริญญาโท	 ประมาณเดือนละ	 22,000	 บาท 

สวัสดิการ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างาน 

ล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

ผูเ้ชีย่วชาญด้านแคดแคม
Specialist, CAD/CAM
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สภาพการท�างาน   
	 ผูป้ระกอบอาชพีนี	้จะปฏบัิตงิานในส�านกังาน	โดยมอีปุกรณ์คอมพวิเตอร์	โต๊ะเขยีนแบบและเครือ่งมอืในการ

ท�างานต่าง	ๆ 	การเขยีนรปูแบบของเครือ่งจกัรอาจต้องดจูากตวัอย่างของจรงิและจากการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ช่วย

ท�าภาพให้เหมอืนจรงิ	อาจต้องตรวจสอบชิน้ส่วนต่าง	ๆ 	หลงัการผลติให้ตรงกบัคณุสมบตัทิีอ่อกแบบไว้	ผูป้ระกอบอาชพีนี ้

จะต้องนัง่อยูห่น้าจอคอมพวิเตอร์เป็นเวลานาน	ๆ 	อาจจะเป็นอนัตรายต่อสายตาได้	และการทีต้่องพิมพ์บนแป้นพมิพ์

นาน	ๆ	อาจจะมีปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขน	และการนั่งตัวตรงนาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า   
	 ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิต	 ได้มีการน�าเอาเทคโนโลยีหรือระบบอัตโนมัติมาใช้มากยิ่งขึ้น	 ตัวอย่างเช่น	

การน�าเอาคอมพวิเตอร์มาช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ	เป็นต้น	ซึง่เทคโนโลยเีหล่านีช่้วยท�าให้การน�าผลิตภณัฑ์

ใหม่เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพ	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	 รวมทั้งเป็นการสร้าง

ภาพลักษณ	์ ในการเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยท�าให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับสินค้าที่

มีคุณภาพทัดเทียมกับผู้ประกอบการชั้นน�าอื่น	ๆ	ทั่วโลก	ซึ่งเทคโนโลยีที่น�าเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ

และการผลิตมีชื่อเรียกว่า	เทคโนโลยีทางด้าน	CAD	/	CAM	ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้ทันสมัย	และสะดวกต่อการน�ามา

ใช้งานอยู่เสมอ	ผู้ประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้าน	CAD	/	CAM	จึงเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการค่อนข้างมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์		สาขาวิศวกรรมเครื่องกล		

สาขาวิศวกรรมโยธา		สาขาสถาปัตยกรรม	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 2.		 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบหรือเขียนภาพ	2	มิติ		3	มิติ

	 3.		 สามารถร่างและเขียนแบบรายละเอียดส่วนประกอบต่าง	 ๆ	 	 และระบบการท�างานต่าง	 ๆ	 ของเครื่อง 

จักรกล	และระบบการท�างานต่าง	ๆ	ของวิศวกรรมไฟฟ้า-	อิเล็กทรอนิกส์	วิศวกรรมโยธา

	 4.		 มีระเบียบวินัย	และความรับผิดชอบสูง

	 5.		 ความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

	 6.		 ขวนขวายหาความรูใ้นการใช้เทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้กบังานเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการท�างาน	มคีวาม

สามารถในการแก้ไข	และจัดเก็บข้อมูล

	 7.		 มีความตั้งใจ	อดทน	มีความรับผิดชอบสูง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	สาขาวิศวกรรมโยธา	 ในสถาบันการศึกษาที่

สังกัด	ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์http://www.mahidol.ac.th/muthai/	โทรศัพท์	0-2201-5000
	 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	เวบ็ไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,		 
0-2427-0059
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	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เว็บไซต์	http://www.sut.ac.th	โทรศัพท	์0-4422-3000
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เว็บไซต์	http://www.swu.ac.thn	โทรศัพท	์0-2580-3103
	 -		มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต	์http://www.buu.ac.th	โทรศัพท	์0-3874-5820
	 -		มหาวิทยาลัยนเรศวร	เว็บไซต	์http://www.nu.ac.th	โทรศัพท	์0-5526-1000-4
	 -		มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เว็บไซต	์http://www.ubu.ac.th	โทรศัพท	์0-4535-3000-3
	 -		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	เว็บไซต	์http://www.psu.ac.th		โทรศัพท์	0-7421-1030-49
	 คณะสถาปัตยกรรม		ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยศิลปากร	เว็บไซต	์http://www.su.ac.th	โทรศัพท์	0-2880-7374
	 -		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต์	http://www.payap.ac.th	โทรศัพท์	0-5330-4805	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยภาคกลาง	เว็บไซต	์http://www.tuct.ac.th	โทรศัพท	์0-5622-3578-9
	 -		มหาวิทยาลัยโยนก	เว็บไซต์	http://www.yonok.ac.th	โทรศัพท	์0-5426-5170-6

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผูเ้ชีย่วชาญด้านแคดแคม	ทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	และ

มีทกัษะในการสือ่สารดจีะมโีอกาสเลือ่นต�าแหน่งขึน้เป็นหวัหน้า

ฝ่าย	 จนถึงระดับผู้จัดการระดับต่าง	 ๆ	 หรือสามารถเปิดสถาน

ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและเขียนแบบ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 วิทยากร	 นักออกแบบเฟอร ์นิ เจอร ์หรืออุปกรณ์

ต่าง	 ๆ	 นักออกแบบกราฟิก	 อาชีพอิสระในการท�าธุรกิจ 

ซื้อขายอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์สร้างบ้านและตกแต่งบ้าน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -		สมาคมสถาปนิกสยาม	www.asa.or.th	โทรศัพท	์0-2319-6555
	 -		ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ	(MTEC)		http://www.mtec.or.th	โทรศัพท	์0-2564-6500
	 -		สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216	-5991
	 -		บริษัท	ซัน	ไมโครซิสเตมส์	http://www.sun.co.th		โทรศัพท์	0-2344-6750
	 -		ซอฟต์แวร์ปาร์ค	http://www.swpark.or.th		โทรศัพท์	02-583-9992,	02-962-2900
	 -		ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (SIPA)	 http://www.sipa.or.th	 โทรศัพท์	 
0-2554-0400
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นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	ศกึษา	วเิคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งาน 
ทดสอบ	ประเมินผลและบ�ารงุรกัษาซอฟต์แวร์ประยกุต์	
รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.	 สรุปความต้องการการใช้งาน	 วิเคราะห์
ระบบ	 ออกแบบ	 Flow	 Chart	 และจัดท�า	 Gap	 
Analyst
	 2.		 จั ดท� า เอกสารการพัฒนาโครงการ
ซอฟต์แวร์เพื่อน�าเสนอผู้บังคับบัญชา
	 3.		 ออกแบบ	User	Interface	และฐานข้อมูล	(ER	Diagram)
	 4.		 จัดท�า	Data	Flow	Diagram
	 5.		 ก�าหนดความต้องการของระบบ	และประเมินจาก	Resource	ที่มีอยู่
	 6.		 ทดสอบ	Load	Balance
	 7.		 ทดสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม	ร่วมกับ	Programmer
	 8.		 ให้ค�าปรึกษากับ	Programmer
	 9.		 จัดท�าคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ร่วมกับ	Programmer
	 10.	ฝึกอบรมการใช้งานระบบซอฟต์แวร์
	 11.		จัดท�าคู่มือการบ�ารุงรักษาระบบ
	 12.		ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่าปริญญาตรี	 สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์อย่างน้อย	 5	 ปี	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน
ที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน	วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี	ประมาณ	35,000	-	40,000	บาท	และระดับปริญญาโท	
40,000	บาทขึน้ไป	ได้รบัสวสัดกิารต่าง	ๆ 	ค่ารกัษาพยาบาล	และโบนสัตามเง่ือนไขข้อตกลงกบัผู้ว่าจ้าง	ท�างานวนัละ	
8-9	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย	์และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน	วางแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	
ออกแบบ	น�าไปใช้งานทดสอบ	ประเมนิผล	บ�ารงุรกัษา	ให้ค�าปรกึษา	และฝึกอบรม	โปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์	รวม
ทั้งแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์  
Specialist, Application Software
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200 ข้อมูลอาชีพ
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สภาพการท�างาน
	 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านักงาน	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบาย	 เช่น	 ส�านักงานทั่วไป	 มีเครื่องคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย	 ช่วยในการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จ�าเป็นต้องนั่งท�างานศึกษา 
ข้อมูลและเอกสารต่าง	 ๆ	 ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู ่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	 ๆ	 ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย 
ต่อสายตา	 การท่ีต้องพิมพ์งานลงบนแป้นพิมพ์นาน	 ๆ	 อาจจะมีปัญหาการปวดข้อมือ	 ปวดแขน	 และการนั่งตัวตรง 
นาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า
	 อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์	 เป็นบุคลากรในกลุ่มของซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ซึ่งปัจจุบัน 
จากการคาดการณ์โดยส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอีก	 5	 ปีข้างหน้า 
(ถึงปี	 2552)	 ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรในกลุ่มนี้สูงถึง	 40,000	 คน	 และปัจจุบันอาชีพนี้มีความ 
ต้องการทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 โดยในเชิงคุณภาพพบว่า	 บุคลากรอาชีพนี้มีความรู ้สูง	 แต่ยังขาด 
ทักษะที่ส�าคัญในด้านของความรู้ทางธุรกิจ	การพัฒนาระบบ	และทักษะด้านการจัดการบริหารข้อมูลและเอกสาร

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน	รวมถึงความปลอดภัยและการบ�ารุงรักษา
	 3.		 มีความรู้ด้านฐานข้อมูล	Oracle,	SQL	Server
	 4.		 มีความรู้ด้านเครือข่าย,	ระบบปฏิบัติการ,	ซอฟต์แวร์ประยุกต์
	 5.		 สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ได้
	 6.		 เข้าใจในด้านโครงสร้างข้อมูล,	Data	Flow	Diagram

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยพายัพ	เว็บไซต์	http://www.payap.ac.th	โทรศัพท์	0-5330-4805	(เอกชน)
	 -		มหาวทิยาลยักรงุเทพ	เวบ็ไซต์	http://www.bu.ac.th	โทรศพัท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
	 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีเวบ็ไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -		มหาวิทยาลัยศรีปทุม	เว็บไซต	์http://www.spu.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-9120-39	
		 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เว็บไซต	์http://www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู ้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์	 ที่มีประสบการณ์	 มีความสามารถและมีทักษะในการ 
สื่อสารดี	 จะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร	 หรืออาจเปิดกิจการเป็นที่ปรึกษาด้าน 
ซอฟต์แวร์ได้
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ที่ปรึกษา	อาจารย์	นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์	โปรแกรมเมอร์	นักสถิต	ินักวิเคราะห์โครงการ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	เวบ็ไซต์	http://www.nectec.or.th/
ite	โทรศัพท์	0-2642-5001-10
		 -	สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th	โทรศัพท	์0-2216-5991
	 -	สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท์	0-2962-1348
	 -	 ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	 (ซิป้า)	 เว็บไซต์	 http://www.sipa.or.th	 โทรศัพท์	 
0-2554-0400
		 -	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร	เวบ็ไซต์	http://www.mut.ac.th/	โทรศพัท์	0-2988-3666,	0-2988-3655 
		 -	ซอฟต์แวร์ปาร์ค	เว็บไซต	์http://www.swpark.or.th	โทรศัพท์	0-2583-9992,	0-2962-2900
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นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	ศกึษา	วเิคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งาน 
ทดสอบ	 ประเมินผลและบ�ารุงรักษาระบบเครือข่าย	
และระบบสือ่สารข้อมลูอืน่	ๆ 	รวมทัง้แก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	 
ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 จะต้องบริหารจัดการ	
และดูแลการท�างานของระบบแม่ข่าย	 เช่นเดียวกับ
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่	 เช่น	 เครื่องเมนเฟรม
และมินิ	 โดยหน้าที่ของผู้บริหารระบบเครือข่ายจะ
ครอบคลุมหน้าที่ในด้านต่าง	ๆ	ดังนี้
	 2.		 ด้านบัญชีและสิทธิของผู้ใช้ระบบ	ท�าการเพิ่มผู้ใช้ใหม่	 ระงับการใช้งานส�าหรับผู้ใช้	 	 ก�าหนดสิทธิของ 
ผู้ใช้ให้ใช้ทรัพยากรใดได้บ้าง	ก�าหนดสิทธิการใช้ไฟล์ต่าง	ๆ	ฯลฯ
	 3.		 ด้านความปลอดภัยของระบบ	 ท�าการก�าหนดสิทธิ	 การเปิด-ปิดระบบ	 การส�ารองข้อมูล	 และน�าคืน 
ข้อมูล	ฯลฯ
	 4.	ก�าหนดการจดัแบ่งและการใช้งานทรพัยากร	บนัทกึข้อมลูโครงสร้างของการจดัเกบ็ข้อมลู	การใช้เครือ่งพมิพ์
ต่าง	ๆ
	 5.	 ติดตั้งปรับปรุงระบบปฏิบัติการ	 ปรับรุ่นของระบบปฏิบัติการ	 การเพิ่มดิสก์ใหม่	 การเพิ่มอุปกรณ์หรือ
ทรัพยากรของระบบ	ฯลฯ
	 6.	ติดตั้งโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมระบบลงในแม่ข่าย		ดูแลสิทธิการใช้งานโปรแกรมต่าง	ๆ	ของผู้ใช้
และกลุ่มผู้ใช้
	 7.	ปรับปรุงประสิทธิภาพของแม่ข่ายให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้ในระบบได้
	 8.	ดูแลระบบเครือข่ายแลน	ทั้งอุปกรณ์	และข่ายสายสัญญาณส�าหรับเครือข่ายย่อย
	 9.	เป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ใช้ระบบเครือข่าย

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร	์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการภาคเอกชน	จะได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นการท�างานประมาณ	15,000	-	18,000	บาท	สวสัดกิารต่าง	ๆ 	ค่ารกัษาพยาบาล	
และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์	
และวันหยุดตามความจ�าเป็น

ผูบ้รหิารระบบเครอืข่าย
Network System Administer
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สภาพการท�างาน   
	 ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้	จะท�างานในส�านักงาน	มีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นเดียวกับส�านักงานทั่วไป	ที่มี
เครือ่งคอมพวิเตอร์และระบบเครอืข่าย	จ�าเป็นต้องนัง่ท�างานหน้าจอคอมพวิเตอร์เป็นเวลานาน	ๆ 	อาจจะเป็นอนัตราย
ต่อสายตาได้	และมีอาการปวดเมื่อยหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า   
	 ระบบเครอืข่ายคอมพวิเตอร์เป็นส่วนประกอบส�าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ	ในขณะทีเ่ทคโนโลยสีารสนเทศ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้มีระบบเครือข่ายเพิ่มเป็นจ�านวนมาก	 แต่ปัจจุบันไม่สามารถสร้างบุคลากรที่มี 
ความเชี่ยวชาญด้านบริหารระบบเครือข่ายได้ทันกับความต้องการ	 และไม่มีหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตทางด้านระบบ 
เครือข่ายโดยตรง	จึงท�าให้ผู้บริหารระบบเครือข่ายที่มีความรู้	ความสามารถ	เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะวิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร	์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี	ทั้งด้านฮาร์ดแวร	์ระบบปฏิบัติการ	โปรแกรมระบบ	
ระบบเครือข่าย
	 3.		 สนใจศึกษาระบบคอมพิวเตอร์จนมีความเชี่ยวชาญ	 หรือผ่านการฝึกอบรมด้านระบบเครือข่ายและ 
ระบบปฏิบัติการเครือข่าย	เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 4.		 สนใจและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู ่เสมอ	 เพราะในปัจจุบันนี้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนา 
อย่างรวดเร็ว
	 5.		 สามารถท�างานเป็นทีมได้
	 6.		 ขยัน	อดทน	และมีความรับผิดชอบสูง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	สถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.htmln	 โทรศัพท์	 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยทักษิณ	เว็บไซต์	http://www.tsu.ac.th	โทรศัพท	์0-7431-1885-7
	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์http://www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -		สาขาการบรหิารระบบคอมพวิเตอร์	และเครอืข่าย	มหาวทิยาลยักรงุเทพ	http://www.bu.ac.th	โทรศัพท์	
0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
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	 -	 สารสนเทศศาสตร์	 สาขาบริหารระบบ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 http://www.spu.ac.th	 โทรศัพท์	 
0-2579-9120-39	(เอกชน)
	 -		สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย	http://www.utcc.ac.th		โทรศัพท์	0-2697-6000	
(เอกชน)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผู้บริหารระบบเครือข่ายที่มีความรู้	 ความสามารถ	และมีทักษะในการสื่อสารดีจะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้น	
มีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งตามโครงสร้างขององค์กรจนเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	 หรือผู้จัดการฝ่าย	 และเป็นผู้บริหารของ
องค์กรได	้และอาจประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาอิสระได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 นกัออกแบบระบบเครอืข่าย	นกับรหิารระบบคอมพิวเตอร์	นกัออกแบบระบบ	นกับริหารระบบเวบ็	นกับรหิาร
ระบบฐานข้อมูล	นักออกแบบระบบฐานข้อมูล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(NECTEC)	เว็บไซต์	http://www.nectec.or.th	
โทรศัพท์	0-2564-6900
	 -		สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216	-5991
	 -		ศูนย์วิจัยระบบเครือข่าย	เว็บไซต์	http://www.noc.mut.ac.th		โทรศัพท	์0-2988-3655
	 -		สถาบันพัฒนาผู้เชี่ยวชาญระบบเครือข่ายและความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์		เว็บไซต์		http://www.
acisonline.net	โทรศัพท์	0-2650-5771
	 -		หลักสูตรอบรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์	เว็บไซต์	http://www.itdestination.com	โทรศัพท์	0-2509-8444,	 
02-509-0484
	 -		ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เว็บไซต์	http://www.cdit.co.th	โทรศัพท์	0-2421-7278-9
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นิยามอาชีพ 
	 ผู้บริหารระบบข่าวสาร	 เป็นทั้ง

ผูร้บัและผูเ้ผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร	โดยต้อง 

ตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนน�าไปเผยแพร่ 

แก ้ ไขป ัญหาได ้อย ่ า งถูกต ้องและ 

ทันกาล	 น�าระบบและโปรแกรมต่าง	 ๆ	

ทางคอมพิวเตอร์และสรรหาบุคลากร

ลักษณะของงานที่ท�า 

	 1.		 ก�าหนดมาตรฐานเพื่อให้

มัน่ใจในความถกูต้องและความน่าเชือ่ถอื

ของข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่สู่ภายนอก

	 2.		 วิเคราะห์และจัดการระบบข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และการน�าเสนอ	

	 3.		 ควบคุมและรับผิดชอบในการจัดการข่าวสารทั้งหมด	ก�ากับดูแลสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา

สภาพการจ้างงาน 
	 ท�างานตามเวลาปกติ	8	ชั่วโมง/วัน	เว้นแต่มีงานเร่งด่วน	และจ�าเป็นก็อาจจะต้องท�างานมากกว่า	แต่ก็จะได้

รบัค่าตอบแทนการท�างานตามระเบียบหรอืหลกัเกณฑ์ทีแ่ต่ละองค์กรจะก�าหนดขึน้	เพราะความต้องการข่าวสารเพือ่

การตดัสนิใจในการบรหิารงานต้องได้ให้ทนัต่อเหตกุารณ์	และข้อมลูบางเรือ่งทีใ่ช้จะมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา

สภาพการท�างาน 
	 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านักงาน	มีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นส�านักงานทั่วไป	ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ

ระบบเครือข่าย	ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต	

	 ผูบ้รหิารระบบข่าวสาร	จ�าเป็นต้องนัง่ท�างานศกึษาข้อมลูและเอกสารต่าง	ๆ 	หน้าจอคอมพวิเตอร์นาน	ๆ 	อาจ

จะเป็นอันตรายต่อสายตาได้	ด้านปวดข้อมือ	ปวดแขน	และการนั่งนาน	ๆ	ก็จะท�าให้ปวดหลังได้

โอกาสในการมีงานท�า 

	 ผู้บริหารระบบข่าวสาร	 เป็นผู้มีความรอบรู้ในการวิเคราะห์	 ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพื่อความถูกต้องก่อน

ที่จะน�ามาเผยแพร่	 ยิ่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาพกาลปัจจุบันมากเท่าไร	 ความต้องการบุคลากรในสายงานนี ้

ย่อมมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น

ผู้บริหารระบบข่าวสาร
Management Information System (MIS)
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 สามารถวิเคราะห์	 ตรวจสอบ	 และควบคุม

ระบบงานและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย	 

และแผนงานที่องค์กรก�าหนดไว้

	 3.		 มีสัมพันธภาพที่ดีทั้ งบุคคลภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน	ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา

	 4.		 มคีวามสามารถในการถ่ายทอดข้อมลู	เพือ่ให้

เกิดความถูกต้อง	น่าเชื่อถือ	และสร้างภาพพจน์ที่มีให้แก่

องค์กร

	 5.	 มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว	

ทันต่อเหตุการณ์	 และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท�างาน	 

หรือปัญหาเฉพาะหน้าอื่น	ๆ	ได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ศึกษาในหลักสูตรและสาขาที่เกี่ยวข้องได้จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 

	 ผู้ที่มีความสามารถในการบริหาร	มีประสบการณ	์และมีทักษะในการสื่อสารด	ีจะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้น

เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในที่สุด

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 

	 นักข่าว	นักวิเคราะห์	เช่น	นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ	สังคม	การเมือง	ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		NECTEC	สถาบันการศึกษา	
	 -		สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย		
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นิยามอาชีพ
	 	 ผลิตหรือมอบหมายให้มีผู ้ด�าเนินการผลิต
รายการโทรทัศน์ให้ส�าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค	์	
ติดตามดูแลงานของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง	 ต้ังแต  ่
ขั้ นตอนการวา งแผนการผลิ ต ร ายการ 	 การ 
ด�าเนินการผลิตและหลงัการด�าเนนิการผลติ	ประเมนิผล 
รายการเพื่อน�าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการ 
จัดท�าต่อไป

ลักษณะการท�างาน     
	 นอกจากจะประสานงานในเรื่องรูปแบบและ
ที่มางานฝ่ายต่าง	 ๆ	 แล้ว	 กระบวนการแต่ละข้ันตอน
ในการท�างานทั้งในและนอกสถานที่ควรจะมีความสะดวกสบาย	และมีปัญหาท่ีแตกต่างกัน	 ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
จึงต้องเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่าง	ๆ	ได้อย่างเป็นอย่างดี		
	 การท�างานจะอยูภ่ายใต้ข้อจ�ากดัของเวลาผู้ผลิตรายการโทรทศัน์	ต้องมกีารวางแผนงานทีช่ดัเจน	กระตอืรอืร้น
ในการท�างาน	แอคทฟีตลอดเวลา	เพราะต้องมผีลงานส่งอย่างสม�่าเสมอตามข้อตกลงกบัทางช่อง	เพือ่ให้ทนัเวลาทีไ่ด้
ก�าหนดเอาไว	้

สภาพการจ้างงาน
	 การท�างานรายการโทรทัศน์จะได้ผลตอบแทน	ขึ้นอยู่กับภาระหน้าที่	เงินเดือนในระบบของงานประจ�า	และ
จะได้ขึน้ตามประสบการณ์ท�างานและต�าแหน่งงาน	แต่หากเป็นฟรีแลนซ์	(Freelance)	ถ้าจะจ้างเปน็งาน	ๆ 	รายได้ก็
จะแตกต่างกัน	ขึน้อยูก่บัรปูแบบความยากง่ายของงาน	เมือ่ค�านวณค่าใช้จ่ายแล้ว	อาจขอรับเป็นเงนิก้อนทเีดยีว	หรอื
จ่ายเป็นงวด	ๆ	ตามล�าดับขั้นตอนของงาน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือข้อตกลง	

สภาพการท�างาน
	 ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์จะมสีถานทีท่�างานทีเ่ปล่ียนไปตามรูปแบบของรายการอาจเป็นสตูดิโอ	หรือต้องออก
ไปถ่ายท�านอกสถานที	่เพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ต้องการน�าเสนอ	
	 -		ต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูล	ขออนุมัติเจ้าของสถานที่เพื่อการถ่ายท�า	หรือจัดเตรียมความพร้อมในสตูดิโอ																									
	 -		เก็บภาพบรรยากาศต่าง	ๆ	เพื่อน�ามาประกอบในรายการ	
	 บรรยากาศโดยรวม	มีระบบการท�างานแบบเป็นพี่เป็นน้องกัน	เวลาเข้าและออกงานจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
แต่ละงานและกระบวนการท�างานนั้น	ๆ

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
Television Poducer
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โอกาสในการมีงานท�า
	 ในปัจจุบัน	 ได้มีช่องทางการบริโภคสื่อผ่านทางทีวีดิจิทัล	 และเปิดกว้างมากข้ึน	 ท�าให้ช่องทางการรับสาร 
ของผู ้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น	 ดังนั้น	 ความต้องการในการผลิตรูปแบบรายการจึงมีมากขึ้นไปด้วย	 ดังนั้น 
เพือ่การตอบสนองความต้องการแล้ว	ผูผ้ลติรายการโทรทศัน์จงึมคีวามต้องการสงูตาม	ความต้องการจ้างงานสายอาชพี 
ดังกล่าว	จึงมีโอกาสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาจากคณะนิเทศศาสตร์	และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ต้องเป็นคนที่ท�างานอย่างเป็นระบบ	 ม ี
ขั้นตอน	ตรวจสอบได้ง่าย	เพราะมีขั้นตอนในการท�างาน
ค่อนข้างมาก	ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ
	 3.		 มคีวามละเอยีด	รอบคอบ	กระตอืรอืร้นและ
ตรงต่อเวลา	เพราะมีเรื่องเวลาการออกอากาศที่ชัดเจน	
	 4.		 มีความรอบคอบ	 ควรตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนน�ามาออกอากาศ
	 5.		 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี	 ต้อง
เป็นคนที่กล้าตัดสินใจได้ทันท่วงที
	 6.		 มีการพัฒนาตัวเองและงานขึ้นไปเรื่อย	 ๆ	 เพราะกระแสตามความนิยมเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหม ่
อยู่ตลอดเวลา	ต้องตามให้ทัน	และน�ามาเสนอให้มีความน่าสนใจให้มากที่สุด
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	เพราะท�างานกันเป็นทีม	และพบปะผู้คนหลากหลายรูปแบบ			
	 8.		 มีความคิดสร้างสรรค์	สามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการน�าเสนอรายการใหม่	ๆ	อยู่ตลอดเวลา
	 9.		 มีวิธีการค้นหาข้อมูลต่าง	 ๆ	 ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง	 มีความรู้รอบตัว	 สามารถเขียนสคริปต์	 
หรือค�าบรรยายบทสัมภาษณ์ได้
	 10.		มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของการถ่ายท�า	ระบบกล้อง	ไฟ	การตัดต่อ	เพื่อสามารถดูภาพรวมของงานได้	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 หลักสูตรการผลิตสกู๊ปรายการโทรทัศน์	 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิดและเทคนิคการผลิตสกู๊ปรายการให้ 
น่าสนใจ	การสร้างและพัฒนาบท	กระบวนการผลิต		พร้อมทั้งการฝึกปฏิบัติ		เช่น
	 -		สถาบันกันตนา	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	8.30	-	12.00	น.	และ	13.00	-	18.00	น.		
	 -		กันตนา	เทรนนิ่ง	เซ็นเตอร์	วันจันทร์-อาทิตย์	เวลา	8.30	-	12.00	น.	และ	13.00	-	18.00	น.	999	หมู่	2	 
ถนนศาลายา-บางภาษี	 ต�าบลคลองโยง	 อ�าเภอพุทธมณฑล	 จังหวัดนครปฐม	 73170	 โทรศพัท์	0-3424-0361-	4	 
สมัครผ่านทางอีเมล	โดยส่งใบสมัครพร้อมส�าเนาใบโอนเงินมาที่อีเมล	kantanainstitute@hotmail.com	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์	1	ถนนอู่ทองนอก	
แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 -	 ความก้าวหน้าของผูผ้ลติรายการโทรทศัน์นัน้จะมาจากประสบการณ์การท�างาน	และมคีณุสมบตัคิรบถ้วน	
การมีคอนเนคชั่น	(Connection)	ที่ดีเพื่อขยายหรือต่อยอดงานต่อไป
	 -	 หากท�างานได้อย่างมีศักยภาพในภาพรวม	 ก็จะได้เล่ือนต�าแหน่งเป็นโปรดิวเซอร์	 เป็นคนท่ีก�าหนด 
รูปแบบกระบวนการท�างาน	และตัดสินใจเรื่องต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นในรายการ	
	 -	 เป็นผู้ควบคุมการผลิต	 มีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกรายการที่มีอยู่ในบริษัท	 รวมไปถึงเรื่องงบประมาณ	
ความเหมาะสม	การตลาด	และการก�าหนดรูปแบบรายการ	
	 ลูกค้าของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่	ๆ	ดังนี	้
	 -	 ช่องโทรทัศน์	 ช่องแต่ละช่องมีรูปแบบและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 เพราะฉะนั้นในการผลิตรายการ
โทรทัศน์ต้องค�านึงถึงช่องที่จะรองรับรายการของเรา	แต่ละช่องมีข้อจ�ากัดอย่างไรบ้าง
	 -	 นายทุน	 หรือสปอนเซอร์	 ที่ให้งบประมาณเพื่อน�าไปผลิตรายการ	 ก็จะขึ้นอยู่ที่ว่าต้องผลิตรายการให้ตรง
ตามความต้องการของนายทุน
	 -	 ผู้ชม	คือ	กลุ่มเป้าหมายหลักที่จะบ่งชี้ว่ารายการที่เราผลิตนั้นประสบความส�าเร็จมากน้อยเพียงใด	โดยมา
จากการส�ารวจและวดัความนยิม	(Rating)	จงึต้องมกีารคดิรูปแบบของรายการ	ให้ตรงตามความต้องการ	ตามกระแส
นิยม	หรือหารเรื่องราวใหม่	ๆ	ให้ความแตกต่าง	เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู ้ก�ากับรายการโทรทัศน์	 นักเขียนบทรายการ 
โทรทัศน์	 ครีเอทีฟรายการโทรทัศน์	 ดารา	 นักแสดง 
นักร้อง	 พิธีกร	 แขกรับเชิญท่ีเป็นบุคคลท่ัวไป	 เจ้าหน้าที่ 
ตัดต่อและล�าดับภาพ	 ช่างภาพกล้องวีดิทัศน์	 โปรดิวเซอร์ 
รายการโทรทัศน์	 ผู ้จัดการกองถ่าย	 เจ้าหน้าที่กราฟิก 
ผู้ด�าเนินรายการโทรทัศน์	 ผู้ประกาศข่าว	 ผู้สื่อข่าว	 ผู้ผลิต
รายการวิทยุโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -	สมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	(สก.วท.)	เว็บไซต์	http://www.btrt60.com/
	 -	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	เว็บไซต์	http://www2.thaipbs.
or.th/IndependentProducers/
	 -	กันตนา	เว็บไซต์	http://www.kantana.com/
	 -	ดีด้า	วิดีโอ	โปรดักชั่น	เว็บไซต	์http://www.dida.tv/home.aspx
	 -	ทีวีธันเดอร์	เว็บไซต	์http://www.tvthunder.co.th/		
	 -	ทีวีบูรพา	เว็บไซต	์http://www.tvburabha.com/
	 -	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์	เว็บไซต	์http://www.bectero.com/index.php
	 -	บรอดคาซท์	ไทย	เทเลวิชั่น	เว็บไซต	์http://www.broadcastthai.com/
	 -	เป่า	จิน	จง	เว็บไซต์	http://www.paujinjong.com/
	 -	โพลีพลัส	เว็บไซต	์http://www.polyplus.co.th/	
	 -	เวิร์คพอยท	์เอ็นเทอร์เทนเมนท	์เว็บไซต	์http://www.workpoint.co.th/
	 -	สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย	เว็บไซต	์http://www.smm.co.th/	
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นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	ศึกษา	วิเคราะห์	ออกแบบ	น�าไปใช้งาน	ทดสอบ			
ประเมินผลและบ�ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมระบบ
จัดการฐานข้อมูล	รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 1.		 ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร	ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละระบบ
งานขององค์กร		 	 	
	 2.		 ก�าหนดเป้าหมายของการท�างานของระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์
	 3.		 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีจะน�าเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์	 ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
	 4.		 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่าง	ๆ	ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ	เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว
ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดยรวมท�างานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
	 5.		 ควบคมุและรบัผดิชอบงานในการจดัการข่าวสารทัง้หมด	เริม่ต้ังแต่การออกแบบระบบ	การวิเคราะห์ระบบ	
การเขียนโปรแกรมระบบ	 การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถด�าเนินการได้ตามต้องการ	 รวมถึงการน�าเสนอ
รายงานต่อผูบ้รหิารเพือ่การตดัสนิใจ	ต้องเข้าใจในระบบงานต่าง	ๆ 	ขององค์กร	ต้ังแต่งานในระดบัปฏบิตักิารประจ�าวนั 
งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกท่ีจะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร	 เพ่ือน�าข้อมูลต่าง	 ๆ	 มาประมวลผล
เป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร																																					

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท	 ในสาขาคอมพิวเตอร์	 หรือสาขา
เทคโนโลยสีารสนเทศ	และการสือ่สาร	หากรบัราชการ	จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืน	ได้รบัสวสัดกิาร	และเบีย้เลีย้ง 
ตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
	 ส�าหรบัผูท้ีท่�างานนีใ้นภาคเอกชน	จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นการท�างาน	นอกจากนี	้ยงั
ได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อาจ
ท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น			
             

สภาพการท�างาน   
	 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านักงาน	 มีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นเดียวกับส�านักงานทั่วไป	 ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	 ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 จ�าเป็นต้องนั่งท�างาน

ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
Information System Developer
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ศึกษาข้อมูลและเอกสารต่าง	ๆ	ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	ๆ	ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อ
สายตาได้	และการที่ต้องพิมพ์งานบนแป้นพิมพ์เป็นเวลานาน	ๆ 	อาจจะมีปัญหาการปวดข้อมือ	ปวดแขน	และการนั่ง
ตัวตรงนาน	ๆ		ก็จะท�าให้ปวดหลังได	้																																																																																																																							

โอกาสในการมีงานท�า   
	 ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการจ้างงานส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการข่าวสารยังมีอีกมาก	
ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด	ความต้องการผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเพิ่มสูงขึ้นตาม	
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กร	 สถาบัน	หรือหน่วยงานต่าง	 ๆ	ซึ่งมี
ความส�าคัญมากในการด�าเนินธุรกิจ	และในการแข่งขันด้านการตลาด	ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท	 ในสาขาคอมพิวเตอร์	 หรือสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการสื่อสาร
	 2.			ควรมีความรู้ทางด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
	 3.			สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี
	 4.			ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
	 5.			มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
	 6.			มนุษยสัมพันธ์ดี
	 7.			มีทักษะในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์http://www.mahidol.ac.th/muthai/	โทรศัพท์	0-2201-5000
	 -		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เวบ็ไซต์	http://www.ku.ac.th/		โทรศพัท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	เวบ็ไซต์	http://www.chiangmai.ac.th		โทรศพัท์	0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th		โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยนเรศวร	เว็บไซต์	http://www.nu.ac.th		โทรศัพท์	0-5526-1000-4
		 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	อาทิ
	 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยทักษิณ	เว็บไซต์	http://www.tsu.ac.th	โทรศัพท	์0-7431-1885-7
	 สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	ส�านักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	เว็บไซต	์http://www.sut.ac.th	โทรศัพท์	0-4422-3000	(เอกชน)
	 -		คอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เว็บไซต์	 
http://www.kmutt.ac.th	โทรศัพท์	0-2427-0039,	0-2427-0059
	 -		เทคโนโลยีสารสนเทศ	 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เว็บไซต์	 http://
www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
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	 -		บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โครงการร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ	 และส�านักงานการศึกษา 
ระบบสารสนเทศ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร	์http://www.nida.ac.th	โทรศัพท	์0-2374-4977,	0-2377-
7400-19
	 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษาอื่น	 ๆ	 สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผูท้ีร่บัราชการหรอืเป็นพนักงานรฐัวสิาหกจิ	จะได้เลือ่นต�าแหน่งและเงนิเดอืน	ตามกฎระเบยีบทีว่างไว้	ในส่วน
ผู้ประกอบอาชีพน้ีในภาคเอกชนควรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 และหรือปริญญาเอก	 เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรับ
เลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่งท่ีสูงข้ึน	 และหากผู้ประกอบอาชีพนี้มีความสามารถในการบริหารและจัดการระบบข่าวสาร	
มีประสบการณ	์และมีทักษะในการสื่อสารดี	จะมีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรได	้			

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 อาจารย์หรือวิทยากรบรรยาย	คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์	นักวิเคราะห์ด้านการบริหาร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	 (NECTEC)	 เว็บไซต์	 http://www.nectec. 
or.th/ite	โทรศัพท์	0-2642-5001-10
	 -	 สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atci.or.th	โทรศัพท์	0-2216-5991
	 -	 ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ	 เว็บไซต	์ http://www.oic.thaigov.go.th/ginfo	 โทรศัพท	์ 0-2281-8552,	 
0-2281-8553
	 -		ชมรมไทยเวบ็มาสเตอร์	เวบ็ไซต์	http://www.webmaster.or.th	โทรศพัท์	0-2962-2684,	0-2962-2900	
ต่อ	2211
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นิยามอาชีพ
	 เก็บข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์	
สอบถาม	 หรือโดยวิธีอื่น	 ๆ	 ที่จะท�าให้
การเก็บข่าวถูกต้องเสนอข่าวในลักษณะ
ที่ชัดเจน	 รัดกุม	 และถูกต้อง	 รับและ
ศึกษาประเด็นข่าวท่ีได้รับมอบหมาย	
รวบรวม	 ค้นคว้า	 และจัดเตรียมข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นข่าว	ติดต่อประสานงาน	
สัมภาษณ์บุคคล	บันทึกและเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข่าว	ตรวจสอบ	คัดเลือก
ข้อมูลและเขียนข่าว	 เสนอข่าวที่เขียน
ต่อกองบรรณาธิการเพื่อพิจารณาอนุมัติศึกษา	 ค้นคว้า	 ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการท�าข่าว	
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย	 อาจส่งรายงานข่าวจากท้องถ่ินท่ีห่างไกลให้แก่สถานี	 อาจเชี่ยวชาญในการหา
ข่าวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียกตามสายงานที่ท�า	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผูส้ือ่ข่าวหรอืนกัข่าวทีส่งักดัอยูก่บัสือ่มวลชนใดกต็ามต้องปฏบิตัหิน้าทีห่ลกัอย่างเดยีวกนั	คอื	เสาะแสวงหาข่าว	
เจาะข่าว	และท�าข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์	สอบถาม	เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าวการสัมมนา	ติดตามเหตุการณ	์
คดต่ีาง	ๆ 	หรือปฏบัิตงิานตามทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าข่าวหรอืสารคดเีฉพาะเรือ่งจดบนัทกึ	ข้อเทจ็จรงิจากการสงัเกต	
การสัมภาษณ์	การสอบถาม	การถ่ายภาพ	การบันทกึเทปเสยีงเทปโทรทศัน์	วดิโีอเทป	เขยีนข่าวตามรปูแบบของการ
เสนอข่าวทีถ่กูต้อง	ชดัเจน	โปร่งใส	และมรีายละเอยีดตามความเหมาะสมเร่ืองหรือเหตุการณ์ทีเ่ป็นข่าว	ส่งข่าวให้กบั
กองบรรณาธกิารเพือ่พจิารณาก่อนเผยแพร่โดยการออกอากาศหรอืลงพมิพ์ในสิง่พมิพ์ตามวตัถปุระสงค์ของการเสนอ
ข่าวแก่สาธารณชน	การรายงานข่าวอาจรายงานสดตรงมา	หรือสถานทีท่ีเ่ป็นข่าว	เช่น	ผลของการเลือกต้ัง	สงครามใน
พื้นที่จริงที่อยู่ในที่ห่างไกลในประเทศ	ต่างประเทศ	มุมใดมุมหนึ่งของโลกโดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร	เช่น	โทรศัพท์
วิทยุสื่อสาร	เครื่องโทรสาร	และอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น
	 ผูส้ือ่ข่าวทีเ่ชีย่วชาญหรอืได้รบัมอบหมายให้ท�าข่าวด้านใดด้านหนึง่อาจได้รบัการเรยีกชือ่หรอืว่าจ้างตามสาย
งานที่ปฏิบัติเช่น	ผู้สื่อข่าวสายการเมือง	ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ	ผู้สื่อข่าวสายสิ่งแวดล้อม	ผู้สื่อข่าวสารอาชญากรรม
หรืออาจได้รับการเรียกตามสถานที่ที่ไปท�าข่าวเป็นประจ�า	 ได้แก่	 ผู้สื่อข่าวประจ�าท�าเนียบรัฐบาล	 ผู้สื่อข่าวประจ�า
กระทรวงก็ได้ผู้สื่อข่าวจะต้องรับผิดชอบในการท�าข่าวให้ได้อย่างน้อยวันละ	1	ชิ้นงาน	แต่ถ้าเป็นข่าวที่ต้องวิเคราะห์
เจาะลึกอาจต้องใช้เวลา	3	-	4	วันในการท�าข่าว

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ 
Television News Reporter
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู้สื่อข่าวที่ท�างานในองค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐบาลจะได้รับค่าจ้างอัตราตามวุฒิการศึกษา	 ส่วนองค์กร
สื่อมวลชนภาคเอกชนค่าตอบแทนสวัสดิการสูงเนื่องจากมีชั่วโมงท�างานที่ยาวนานกว่าผู้สื่อข่าวในหน่วยงานของรัฐ	 
ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนในสื่อของเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนขั้นต�่าประมาณ	 16,500	 -	 19,700	 บาท	 ไม่รวมค่า 
ยานพาหนะประจ�าเดือนเดือนละประมาณ	 2,000	 –	 4,000	 บาท	 เพราะมีความคล่องตัวในการท�างานมากกว่า 
ผูส้ือ่ข่าวขององค์กรสือ่สารมวลชนในความดแูลของรฐั	สามารถเบกิค่าเลีย้งรบัรองค่าใช้จ่ายในการหาซือ้	และค้นคว้า
หาข้อมูล	นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรก�าหนด	นักข่าวอิสระจะต้องมีประสบการณ์ 
และสายสัมพันธ์มากอย่างน้อย	 3	 ปี	 และจะได้ค่าตอบแทนการเขียนข่าวเรื่องละประมาณ	 2,000	 -	 10,000	 บาท 
ตามความส�าคัญและความยากง่ายของข่าว	 ระยะเวลาท�างานของผู้สื่อข่าวไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และ 
ความจ�าเป็นที่ต้องหาข่าว	จึงอาจกล่าวได้ว่าผู้สื่อข่าวต้องท�างาน	24	ชั่วโมง

สภาพการท�างาน
	 เน่ืองจากมีการแข่งขันในการน�าเสนอ 
ข ่าวสารจากสื่อมวลชนอย ่างกว ้างขวาง	 
การรายงานข่าวในปัจจุบันจึงต้องด�าเนินการ 
ตลอด	 24	 ชั่วโมงโดยไม ่มีผลัดของเวลา
การท�างาน	 เพราะอาจได้รับมอบหมายให้ 
รับผิดชอบเพียงผู้เดียว	 ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าว
ต้องท�างานทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ทนัตามก�าหนด
เวลาของการปิดข่าวหรือส่งต้นฉบับข่าว	 เพื่อ 
น�าเข้าสู่กระบวนการในความรับผิดชอบของ 
กองบรรณาธิการที่ต้องตรวจความถูกต้องของ
เน้ือหาข่าวก่อนการส่งเพื่อการแพร่ภาพและกระจายเสียงหรือออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์	 เคเบิ้ลทีวีและ 
ทางสื่ออินเทอร์เน็ต	 ดังนั้นสภาพการท�างานจึงมีความกดดันสูง	 เพราะเร่งรีบด�าเนินการเพ่ือให้มีโอกาสเสนอข่าว 
เป็นแหล่งแรก	 ข่าวสารที่เสนอจะต้องมีความถูกต้องแม่นย�าในเนื้อหาของข่าวที่น�าเสนอและต้องเจาะลึกเพื่อให้ได้
ข่าวที่แท้จริง
	 ผู้สื่อข่าวที่ดีนอกเหนือจากปฏิบัติตนเป็นที่น่าเชื่อถือในทางวิชาชีพแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่	คือมีการ
เตรยีมตวัหาข้อมลูของแหล่งข่าวทีจ่ะไปสมัภาษณ์หรอืเรยีกกนัว่าท�าการบ้านล่วงหน้าโดยปรกึษาผูม้คีวามรูอ้ย่างเช่น
บรรณาธกิาร	นกัวชิาการ	การค้นคว้าอกีทัง้ต้องเป็นผู้ทีส่นใจหาความรู้มากกว่าสายงานทีต่นเองรับผิดชอบ	เพือ่ให้ได้
มาซึ่งข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นในการน�าเสนอข่าว	 ผู้สื่อข่าวอาจจะต้องนัดหมายสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นเหตุการณ์หรือ
เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์	ผูส้ือ่ข่าวอาจจะต้องระมดัระวงัและมคีวามรอบคอบในการท�างานเพราะในบางคร้ังอาจจะเสีย่ง
อนัตรายจากอทิธพิลจากตวับคุคลหรอืในท้องท่ีทุรกนัดารบางแห่งอาจจะไม่มคีวามปลอดภยั	เช่น	การท�าข่าวเกีย่วกบั
สงครามหรือเรื่องที่มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง	ผู้สื่อข่าวค่อนข้างมีอิสระในการท�างานสูง	มีเงื่อนไขที่ต้องรับผิดชอบสูงใน
ผลงานทีต้่องท�าให้เสรจ็ตามก�าหนดส่ง	เนือ่งจากส่ือมวลชนมอีทิธพิลในชวีติประจ�าวนัของผู้บริโภค	สามารถโน้มน้าว 
และชี้น�าหรือชักจูงผู้รับข่าวสารหรือสาธารณชนได้	 ผู้ส่ือข่าวจึงควรค�านึงถึงบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม	 เช่น
เดียวกับสื่อมวลชนและทุกวันนี้ทั้งผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารได้ตระหนักถึงอิทธิพลเหล่านี้เช่นกัน	 จึงได้จัดตั้ง
กลุ่มขึ้นมาตรวจข้อมูลข่าวสารท้ังจากทางธุรกิจและเนื้อหาสาระที่น�าเสนอ	อย่างเช่น	 สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคหรือ 
สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย	ฯลฯ
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โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันสื่อสารมวลชนได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของทางด่วนข้อมูลข่าวสารในระบบดิจิทัลท�าให้มีการขยายตัว 
ทางธุรกิจและการควบรวมกิจการเช่าช่วงหรือสัมปทานในการประมูลส่ือมวลชนจากภาครัฐบาลเพ่ือมาด�าเนินการ 
เผยแพร่ข ่าวสารครบวงจร	 เช่น	 เจ้าของสื่อธุรกิจโทรทัศน์	 จะมีสถานีวิทยุ	 นิตยสาร	 และหนังสือพิมพ์
ครอบคลุมไปถึงการเสนอข่าวทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเสนอข่าวสู ่ชุมชนหรือผู ้รับข่าวสารทุกกลุ ่มทุกวัยให้ครบ
ทุกรูปแบบ	 โดยครอบคลุมทั้งเนื้อหาสาระทางภูมิป ัญญาและบันเทิงจึงท�าให้มีการแข่งขันกันสูงในการ 
รายงานข่าว	 ซึ่งต ้องการความรวดเร็วทันเวลาและใกล ้ชิดกับเหตุการณ์ท�าให ้แนวโน ้มตลาดแรงงาน 
ด้านการรับสมัครผู้สื่อข่าวรายงานข่าว	 หรือนักข่าวของวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์	 นิตยสารและวารสารจึงมี
มากขึ้นกว่าในอดีต	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่คือผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือ	 (e-reporter)	 ที่ต้องการ
ความช�านาญทางด้านอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร	 โดยผู ้รับข่าวสารจะมีบทบาทมากขึ้นในการโต้ตอบแสดง
ความคิดเห็นต่อข่าวที่ได้รับกับสื่อมวลชนและผู้ส่ือข่าวประเภทน้ีได้ทันที	 ส่วนผู ้ ส่ือข่าวท่ีมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือสามารถท�างานเป็นอิสระให้กับสื่อมวลชนต่าง	 ๆ	 ได้ในพื้นที่ภูมิประเทศ 
ที่ไกล	 ๆ	 ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวที่ไม่ประจ�าหรือเรียกว่าผู้สื่อข่าวอิสระ	 (Freelance	 Reporter)	 ซึ่งสามารถท�าข่าวเสนอ 
ให้กับองค์กรสื่อสารมวลชน	 ส�านักข่าวต่าง	 ๆ	 ท่ัวโลกได้ถ้ามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะเป็นส่วน 
ที่ช่วยส่งเสริมหรือได้รับการว่าจ้างจากสื่อต่างประเทศที่มีส�านักข่าวหรือกองบรรณาธิการอยู่ในประเทศ	หรืออาจ
ประจ�าอยู่ในภูมิภาคด้วยอัตราค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น	ๆ	ที่ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ควรมีความสนใจความเคลื่อนไหวของข่าวสารทั่วโลก	 เป็นนักสังเกตการณ์ที่สามารถเข้าใจสถานการณ์
นั้น	ๆ	และสามารถสื่อสารรายงานข้อมูล	ข่าวสารได้ถูกต้องและแม่นย�า	
	 2.		 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความอดทน	ระมัดระวังและรอบคอบ	สุขุม
	 3.		 ท�างานเป็นทีมได้	 พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบสูงต่อทั้งแหล่งข่าวและต่อวิชาชีพ
	 4.		 สามารถท�างานให้ลลุ่วงตามหน้าทีร่บัผิดชอบให้ทันตามก�าหนดเวลา	ซึง่อาจต้องใช้เวลามากกว่าบคุลากร
ในอาชีพอื่น	ๆ
	 5.		 มีความกล้าในการปฏิบัติการ	หรือการน�าเสนอข่าวที่บางครั้งอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต
	 6.		 สามารถถ่ายภาพและใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด
	 7.		 มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถ่องแท้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218	 
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร์	 
60	ปี	ชั้น	4	เลขที	่2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท	์0-2613-
2733,	0-2613-2734		โทรสาร	0-2613-2726		อีเมล	mcmajc@yahoo.com
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	 -		ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 สาขาสื่อสารมวลชน	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/academic01.html
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	 
เลขที่	119	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	
อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพผู้สื่อข่าว	 เมื่อช�านาญ
ในการหาข่าว	สร้างแหล่งข่าวและพฒันาการท�าข่าว
จนเป็นที่น่าเชื่อถือของกองบรรณาธิการ	 ประมาณ	
1	 -2	 ปี	 ก็จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งหรือมีโอกาส
ไปศึกษาหรือดูงานสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชนจาก	
ต่างประเทศหรอืได้รบัทนุให้ไปศกึษาต่อจากเจ้าของ
องค์กรสื่อนั้น	 ๆ	 จากนั้น	 จะได้เป็นหัวหน้าข่าว	
นกัข่าวอาวโุส	ผูช่้วยบรรณาธกิารจนถงึบรรณาธกิาร	
หรือเล่ือนขึ้นเป็นฝ่ายบริหารจัดการ	 หรือสามารถ
เลอืกท�างานกบัสือ่แขนงอืน่	ๆ 	ได้ตามความสามารถ
และความต้องการ	ความมั่นคงของงานขึ้นอยู่กับความสามารถและการพัฒนาตนเองของผู้สื่อข่าว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักประชาสัมพันธ์	นักหนังสือพิมพ์	ผู้จัดรายการวิทยุโทรทัศน	์พิธีกรผู้ด�าเนินรายการวิทยุโทรทัศน์	ผู้เขียน
บทโทรทัศน์	คอลัมนิสต์	ช่างภาพ	ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ประกาศโฆษณารับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	และอินเทอร์เน็ต
	 -		สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 -		สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย
	 -		องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
	 -		กรมประชาสัมพันธ์
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นิยามอาชีพ
	 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ
การเขียนข่าว	โดยวิธีการสัมภาษณ์	สอบถาม	เข้าร่วมใน 
ทีป่ระชุม	ค้นคว้าจากเอกสาร	หรอืโดยวธิอีืน่	ๆ 	ทีจ่ะท�าให้
ข่าวมข้ีอมลูทีถ่กูต้อง	และสมบรูณ์เพยีงพอและเสนอข่าว
ที่เขียนต่อบรรณาธิการหัวหน้าข่าว	หรือผู้เรียบเรียงข่าว
เพื่อพิจารณาอนุมัติและปรับปรุงแก้ไข	 รวบรวมศึกษา	
ค้นคว้า	และจดัเตรยีม	ข้อมลูเกีย่วกบัประเดน็ข่าว	ตดิต่อ
ประสานงานสัมภาษณ	์บันทึก	และเก็บข้อมูลจากแหล่ง
ข่าว	 ตรวจสอบ	 คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว	 ติดตาม
ข่าวสารอย่างต่อเนือ่งสม�า่เสมอเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานใน
การจดัท�าข่าว		อาจเชีย่วชาญในการหาข่าวประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะ	และอาจมชีือ่เรยีกตามงานทีท่�า	อาจส่ง
รายงานข่าวจากท้องถ่ินท่ีอยูห่่างไกล	ให้แก่ส�านักพมิพ์อาจได้รบัมอบหมายให้จดัท�าข่าวพเิศษหรอืข่าวเจาะในประเดน็
ที่ส�าคัญ	อาจเขียนบทความ	บทวิจารณ์ตามความถนัดและ	ตามที่ได้รับมอบหมาย		อาจคิดริเริ่มและค้นหาประเด็นที่
น่าสนใจส�าหรับการจัดท�าข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ	หัวหน้าข่าวเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้สื่อข่าวหรือนักข่าว	ปฏิบัติหน้าที่หลัก	คือ	 เสาะแสวงหาข่าวจากข่าวตามสายต่าง	ๆ	 เช่น	ข่าวในพระราช
ส�านัก	ข่าวสังคม	ข่าวอาชญากรรม	ข่าวเศรษฐกิจ	ข่าวบันเทิง	และข่าวกีฬา	เป็นต้น	ด้วยวิธีการถ่ายภาพ	หาข้อมูล
สัมภาษณ	์สอบถาม	 เข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าว	การสัมมนา	ติดตามเหตุการณ์	คดีต่าง	ๆ	หรือสารคดีเฉพาะ
เรือ่ง	โดยการจดบันทกึข้อเทจ็จรงิจากการสงัเกต	การสมัภาษณ์	การสอบถาม	การถ่ายภาพ	การบนัทกึเทปเสยีง	เทป
โทรทัศน์	วิดีโอเทป	เขียนข่าว	เสนอข่าวที่ถูกต้อง	ชัดเจน	โปร่งใส	ส่งข่าวให้กับกองบรรณาธิการ	เพื่อพิจารณาก่อน
เผยแพร่โดยการออกอากาศ	หรือลงพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ตามวัตถุประสงค์ของการเสนอข่าวแก่สาธารณชน	
	 การรายงานข่าวอาจรายงานสดจากสถานทีท่ีเ่ป็นข่าว	เช่น	การเลอืกตัง้	สงครามในพืน้ทีจ่รงิ	การแข่งขนักีฬา	
เหตุด่วนเหตุร้าย	โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสาร	เช่น	โทรศัพท์	วิทยุสื่อสาร	เครื่องโทรสาร	และอินเทอร์เน็ต	เป็นต้น	
	 ผู้สื่อข่าวจะต้องรับผิดชอบในการท�าข่าวให้ได้อย่างน้อยวันละ	 1	 ชิ้นงาน	 แต่ถ้าเป็นข่าวที่ต้องวิเคราะห์ 
เจาะลึกอาจต้องใช้เวลา	3	-	4	วันในการท�าข่าว

สภาพการจ้างงาน
	 ผูส้ือ่ข่าวทีท่�างานในองค์กรสือ่สารมวลชนของรฐับาลจะได้รบัค่าจ้างอตัราตามวฒุกิารศกึษา	ส่วนองค์กรสือ่สาร
มวลชนภาคเอกชน	จะได้ค่าตอบแทน	และสวัสดิการสูง	จากวุฒิการศึกษา	และประสบการณ์	 เนื่องจากมีก�าไรจาก 
ผลประกอบการ

ผู้สื่อข่าว
Reporter
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนในสื่อของเอกชน	นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว	ยังมีค่ายานพาหนะประจ�า
เดือน	 เพราะมีความคล่องตัวในการท�างาน	 สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรอง	 ค่าใช้จ่ายในการหาซื้อและค้นคว้าหาข้อมูล	
นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรก�าหนด	
	 ระยะเวลาท�างานของผู้สื่อข่าวไม่แน่นอน	ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์และความจ�าเป็นที่ต้องหาข่าว	จึงอาจกล่าวได้
ว่าผู้สื่อข่าวต้องท�างาน	24	ชั่วโมง

สภาพการท�างาน
	 การรายงานข่าวในปัจจบุนั	ต้องด�าเนนิการตลอด	24	ชัว่โมง	โดยไม่มีผลัดของเวลาการท�างาน	ผู้ส่ือข่าว	หรอื 
นักข่าวต้องท�างานท่ีได้รับมอบหมายให้ทันตามก�าหนดเวลาของการปิดข่าวหรือส่งต้นฉบับข่าว	 เพื่อน�าเข้าสู ่
กระบวนการของกองบรรณาธิการที่ต ้องตรวจความถูกต้องของเนื้อหาข่าวก่อนการส่งเพื่อการแพร่ภาพ 
และกระจายเสียง	 หรือออกอากาศทางสถานีวิทยุ	 โทรทัศน์	 เคเบิ้ลทีวี	 และทางสื่ออินเทอร์เน็ต	 ดังนั้น	 สภาพ 
การท�างานจึงมีความกดดันสูง	เพราะเร่งรีบด�าเนินการ
	 ผู้สื่อข่าวท่ีดี	 ต้องมีการเตรียมตัวหาข้อมูลของแหล่งข่าว	 อีกทั้งต้องเป็นผู้ที่สนใจหาความรู้มากกว่าสายงาน 
ที่ตนเองรับผิดชอบ	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลครอบคลุมทุกประเด็นในการน�าเสนอข่าว	
	 อาจจะต้องนัดหมายสัมภาษณ์ผู ้ที่เห็นเหตุการณ์หรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	 ต้องระมัดระวัง	 และม ี
ความรอบคอบในการท�างาน	 เพราะในบางครั้งอาจจะเสี่ยงอันตรายจากอิทธิพลจากตัวบุคคลหรือในท้องที่ที่ไม่ม ี
ความปลอดภัย	เช่น	การท�าข่าวเกี่ยวกับสงคราม	หรือภัยธรรมชาติ	เป็นต้น
 

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันสื่อสารมวลชนได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารในระบบดิจิตอล	 ท�าให้มีการขยายตัวทางธุรกิจ	 
การควบรวมกจิการเช่าช่วง	หรอืสมัปทานในการประมลูส่ือมวลชนจากภาครัฐบาล	เพ่ือมาด�าเนนิการเผยแพร่ข่าวสาร
ครบวงจร	 จึงท�าให้มีการแข่งขันกันสูง	 ซึ่งต้องการความรวดเร็ว	 ทันเวลา	 และใกล้ชิดกับเหตุการณ์	 ท�าให้แนวโน้ม 
ด้านการรับสมัครผู้สื่อข่าว	 ผู้รายงานข่าว	 หรือนักข่าว	 ของวิทยุโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 นิตยสาร	 และวารสาร 
จึงมีมากขึ้นกว่าในอดีต	 โดยเฉพาะกลุ่มผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่	คือ	ผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-reporter	ที่ต้องการ
ความช�านาญทางด้านอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร	 โดยผู้รับข่าวสารจะมีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต่อข่าว 
ที่ได้รับกับสื่อมวลชนและผู้สื่อข่าวประเภทนี้ได้ทันที	
	 ส่วนผูส้ือ่ข่าวทีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะด้าน	สามารถท�างานเป็นอสิระให้กบัสือ่มวลชนต่าง	ๆ 	ได้	หรอืเรยีกว่า
ผูส้ือ่ข่าวอสิระ	(Freelance	reporter)	ซึง่สามารถท�าข่าวเสนอให้กบัองค์กรส่ือสารมวลชน	ส�านกัข่าวต่าง	ๆ 	ทัว่โลกได้ 
		 ถ้ามีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริม	หรือได้รับการว่าจ้างจากสื่อต่างประเทศ	
ที่มีส�านักข่าว	 หรือกองบรรณาธิการอยู่ในประเทศ	 หรืออาจประจ�าอยู่ในภูมิภาคด้วยอัตราค่าจ้างและผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างอื่น	ๆ	ที่ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ควรจบปรญิญาตร	ีคณะมนษุยศาสตร์	ศลิปศาสตร์	วารสารศาสตร์	นิเทศศาสตร์	หรือสาขาวชิาทีเ่ก่ียวข้อง
เช่น	เศรษฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	
	 2.		 ควรมีความสนใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์บ้านเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ	มีจิตวิญญาณ
ของการเป็นนักข่าว	 ไวต่อการท�าข่าว	 เป็นนักสังเกตการณ์ที่มีปฏิภาณ	 ไหวพริบ	 และสามารถสื่อสารรายงานข้อมูล
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ข่าวสารได้ถูกต้องและแม่นย�า	
	 3.		 ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	มีความอดทน	ระมัดระวังและรอบคอบ	
	 4.		 ท�างานเป็นทีมได้	พร้อมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์	ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
	 5.		 สามารถท�างานให้ลุล่วงตามหน้าที่รับผิดชอบให้ทันตามก�าหนดเวลา	
	 6.		 มีความกล้าในการปฏิบัติการหรือการน�าเสนอข่าว	ที่บางครั้งอาจเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต	
	 7.		 สามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ	และเครื่องมือสื่อสารได้ทุกชนิด	
	 8.		 ต้องเสนอข่าวข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสารประโยชน์ต่อสาธารณชน	ไม่บดิเบอืนข้อเทจ็จริง	ซือ่สัตย์	มอีดุมการณ์	
ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	
119	ถนนพระราม	4	คลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท	์0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	อีเมล	info@
bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -		คณะสือ่สารมวลชน		มหาวทิยาลยัรามค�าแหง		2086	ถนนรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	
10240	โทรศัพท์	0-2310-8000	โทรสาร	0-2310-8022	เว็บไซต์	www.ru.ac.th
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218		
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ท่าพระจันทร	์อาคารธรรมศาสตร์	60	
ปี		ชั้น	4	เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท	์0-2613-2733,		
0-2613-2734	โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพผู้สื่อข่าว	 เมื่อช�านาญในการหาข่าว	 สร้างแหล่งข่าว	 และพัฒนาการท�าข่าวจนเป็นที่ 
น่าเช่ือถอืของกองบรรณาธกิาร	จะได้รบัการเลือ่นต�าแหน่ง	หรอืมโีอกาสไปศกึษาหรอืดงูานสมัมนาร่วมกบัสือ่มวลชน
จากต่างประเทศ	 หรือได้รับทุนให้ไปศึกษาต่อจากองค์กรสื่อนั้น	 ๆ	 จากนั้นจะได้เป็นหัวหน้า	 หรือเลื่อนขึ้นเป็น 
ฝ่ายบริหารจัดการ	หรือเลือกท�างานกับสื่อแขนงอื่น	ๆ	ได้ตามความสามารถ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักประชาสัมพันธ์	นักหนังสือพิมพ์	ผู้จัดรายการวิทยุ	โทรทัศน	์พิธีกรผู้ด�าเนินรายการวิทยุโทรทัศน์	ผู้เขียน
บทโทรทัศน์	คอลัมนิสต์	ช่างภาพ	ผู้ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	ประกาศโฆษณารับสมัครงานทางหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	และอินเทอร์เน็ต	
	 -	สโมสรผู้สื่อข่าว
	 -	สมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย	
	 -	องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	
	 -	กรมประชาสัมพันธ์	
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200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ
	 ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการเขียน
ข่าวโดยวิธีการสัมภาษณ์	 สอบถาม	 เข้าร่วมในที่ประชุม	 ค้นคว้า
จากเอกสาร	หรือโดยวิธีอื่น	ๆ	ที่จะท�าให้ข่าวมีข้อมูลที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์เพียงพอและเสนอข่าวที่เขียนต่อบรรณาธิการ	หัวหน้าข่าว	
หรอืผูเ้รยีบเรยีงข่าวเพือ่พจิารณาอนมุตัแิละปรบัปรงุ	แก้ไข	รวบรวม
ศึกษา	 ค้นคว้า	 และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว	 ติดต่อ
ประสานงาน	สัมภาษณ์	บันทึกและเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าว	ตรวจ
สอบ	 คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว	 ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง
สม�า่เสมอเพือ่เป็นข้อมลูพืน้ฐานในการจดัท�าข่าว	อาจเชีย่วชาญในการหาข่าวประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะ	และ
อาจมชีือ่เรยีกตามงานท่ีท�า	อาจส่งรายงานข่าวจากท้องถิน่ทีอ่ยูห่่างไกลให้แก่ส�านกัพมิพ์	อาจได้รับมอบหมายให้จดัท�า
ข่าวพิเศษหรือข่าวเจาะในประเด็นที่ส�าคัญ	อาจเขียนบทความ	บทวิจารณ์ตามความถนัดและตามที่ได้รับมอบหมาย	
อาจคิดริเริ่มและค้นหาประเด็นที่น่าสนใจส�าหรับการจัดท�าข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ	 หัวหน้าข่าวเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ
 

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ท�าหน้าท่ีเสาะแสวงหาข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์	 การถ่ายภาพ	 บันทึกเทปเข้าร่วมฟัง 
การแถลงข่าว	ซักถาม	ตลอดจนค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นจากแหล่งข่าวทั้งจากบุคคลผู้เชี่ยวชาญ	และ
ข้อมูลทางด่วนข่าวสาร	 และห้องสมุดเพื่อให้เนื้อหาของข่าวชัดเจน	 ครอบคลุมข้อมูลทุกด้านในประเด็นท่ีเขียนหรือ
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการให้ตรงกับข้อเท็จจริง	มีความเป็นกลางมีสารประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ข่าวสาร	 และทันเหตุการณ์จริง	 ซึ่งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยท�าให้นักหนังสือพิมพ์สามารถรายงาน
ข่าวจากสถานท่ีเกิดเหตุการณ์จริงหรือพื้นที่อันห่างไกลจากต่างจังหวัด	 หรือต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ตส่งถึง	 
กองบรรณาธิการได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลซึ่งสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พกพา 
และอินเทอร์เน็ตได้เช่นกัน	นอกเหนือจากการส่งข่าวด้วยเครื่องโทรสาร	โทรศัพท์และวิทยุสื่อสาร
	 ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์ท่ีได้รบัมอบหมายให้ท�าข่าวส�าคญั	ๆ 	จะได้รบัอปุกรณ์และเครือ่งมอืสือ่สารทีท่นัสมยัทกุ
ชนิดเพื่อให้สามารถส่งข่าวให้ทันเวลาหรือเหตุการณแ์ละต้องปฏบิัติตนภายในกรอบของหน้าที่ความรับผิดชอบ	และ
จรรยาบรรณ	โดยปฏิบัติงานดังนี้
	 1.		 หาข่าวและรายงานข่าวด้วยความซื่อตรงและสุภาพ	 เสนอข้อเท็จจริงอันเป็นสารประโยชน์และ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยประการใด	ๆ
	 2.		 ปฏิบัติการเพื่อให้ได้มาซึ่งข่าว	ภาพและเอกสารต่าง	ๆ	ด้วยวิธีการอันชอบธรรม
	 3.	 แสดงตนเองว่าเป็นผู้แทนหนังสือพิมพ์ก่อนสัมภาษณ์บุคคลใดบุคคลหนึ่งด้วยความมุ่งหมายในการ 
น�าเรื่องนั้นมาตีพิมพ์โฆษณา

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
Journalist
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	 4.		 ส่งรายงานข่าวให้บรรณาธิการพิจารณาเพื่อพิมพ์เผยแพร่ต่อไป
	 5.		 อาจต้องท�างานในต่างจังหวัด	หรือต่างประเทศหรือในสถานที่ที่มีอันตรายหรือมีความไม่ปลอดภัย

สภาพการจ้างงาน
	 ผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์ทีม่คีวามสามารถมรีายได้หรอืเงนิเดอืน	รวมทัง้ค่ายานพาหนะเป็นค่าตอบแทนค่อนข้าง
สูง	 นอกเหนือจากสวัสดิการและโบนัสซึ่งข้ึนอยู่กับผลประกอบการขององค์กร	 และนโยบายธุรกิจของแต่ละองค์กร	 
โดยทั่วไปผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ที่มีวุฒิการศึกษา	 ระดับปริญญาตรี	 จะได้รับเงินเดือนขั้นต้นประมาณ	 16,500	 -	 
18,700	 บาท	 โดยจะได้รับค่ายานพาหนะประจ�าเดือน	 อีกคนละ	 3,000	 -	 4,000	 บาท	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะ 
ค่าครองชีพในแต่ละปีถ้ามีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยจะได้รับค่าถ่ายภาพ	หรือค่าเช่าซื้อลิขสิทธิ์ภาพในอัตรา 
ภาพละประมาณ	500	-	2,500	บาท	หรืออาจสูงกว่านี้ขึ้นอยู่กับความส�าคัญของภาพ	หรือประเทศที่ต้องการซื้อภาพ

สภาพการท�างาน
	 ธรรมชาตขิองการท�างานอาชพีนกัหนงัสอืพมิพ์หรอืผูส้ือ่ข่าวหนงัสอืพมิพ์ทัว่โลกจะเหมอืนกนัคอื	ต้องมคีวาม
พร้อมในการท�างานทนัททีีไ่ด้รบัมอบหมาย	และต้องมอีปุกรณ์การท�างานท่ีจ�าเป็นพร้อมใช้งานได้ทันทีเช่นเดียวกนั	ใน
บางครัง้ต้องท�างานตลอด	24	ชัว่โมง	แต่มกี�าหนดเวลาในการส่งงานทีแ่น่นอน	ของการปิดต้นฉบบัข่าวของแต่ละสาย
ข่าวที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าข่าว	หรือ	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ	 ชั่วโมงการท�างานของผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ไม่
แน่นอนอาจผันแปรไปตามเหตกุารณ์ต่าง	ๆ 	ในแต่ละวนั	อาจต้องท�างานในวนัหยดุ	ต้องพยายามเสาะแสวงค้นคว้าหา
ข่าวในสถานทีต่่าง	ๆ 	อาจใช้เวลาท�างานแต่ละวนัยาวนานกว่าพนกังานทีท่�างานในธรุกจิอตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	เนือ่งจาก
ต้องท�างานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จโดยเร็วที่สุด	 เพื่อประโยชน์ของการบริโภคของสาธารณชน	 อีกทั้งต้องช่วงชิง
การเสนอข่าวต้องท�างานแข่งกับเวลาเพื่อให้ข่าวเสร็จทันเวลาและส่งต้นฉบับให้บรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนพมิพ์	การท�างานจงึอยูภ่ายใต้ความกดดนัของเงือ่นไขธรุกจิของสือ่สิง่พมิพ์แต่ละประเภทเช่นการขายพืน้ทีโ่ฆษณา	
การส่งท�าฟิล์มและท�าเพลทการส่งเข้าแท่นพิมพ์หรือโรงพิมพ์	 การพับเข้าเล่ม	 การจัดส่ง	 การออกวางตลาดรวมถึง
ความกดดันของสภาวการณ์ท�าข่าว	และจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์
	 ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันไม่ต้องเข้ามาพิมพ์งานที่ส�านักพิมพ์เช่นแต่ก่อน	หลังเสร็จสิ้นการประชุม
หารือแนวทางในการท�าข่าวกับหัวหน้ากองบรรณาธิการ	หรือหัวหน้าข่าวแล้ว	 สามารถส่งข่าวผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ
อิเลก็ทรอนิกส์เมลเข้ากองบรรณาธกิารได้ทนัทเีพือ่ให้หวัหน้าข่าว	หรอืกองบรรณาธกิารตรวจสอบข่าว	นบัว่าเป็นการ
ท�างานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	 แต่ในเวลาเดียวกันผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีลักษณะเป็นนายตนเอง
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี	 และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงานอาชีพนี้มีความเสี่ยงสูงในการท�างาน	 เมื่อต้องออกไปท�าข่าว 
ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีอิทธิพล	 หรือมีอันตราย	 หรือในพื้นที่จลาจล	 สงคราม	 หรือภัยพิบัติจากธรรมชาติซ่ึงสถานการณ ์
เหล่านี้อาจท�าให้นักหนังสือพิมพ์ได้รับการถูกข่มขู่	 ถูกท�าร้าย	 หรือถูกท�าอันตรายถึงแก่ชีวิต	 หรือประสบอันตราย 
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน	ซึ่งอาจถึงตายหรือบาดเจ็บได้	

โอกาสในการมีงานท�า
	 จุดเปลี่ยนของวงการสื่อมวลชนของประเทศไทยนั้นสวนกระแสกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวของประเทศ
อย่างสิน้เชงินบัต้ังแต่ปี	2537	เป็นต้น	มาสือ่ภาคเอกชนต่างแข่งขนักนัในเชงิปรมิาณและคณุภาพ	อกีทัง้ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีท�าให้วงการสื่อมวลชนมีการแข่งขันกันสูงและเข้มข้นเพ่ือแย่งชิงความเป็นใหญ่ในการเสนอข่าวอัน
เป็นวิธีการหน่ึงของการขยายฐานการตลาดอุปกรณ์	 การสื่อสารในปัจจุบันสามารถส่งข่าวได้รวดเร็วจากทุกมุมโลก	
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อนิเทอร์เนต็และอีเมล	ท�าให้การเสนอข่าวเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	รวดเรว็และไร้พรมแดน	การแข่งขนัไม่ใช่เกดิขึน้	
เฉพาะในวงการหนงัสอืพมิพ์ไทยเท่านัน้ทีต้่องแข่งขันกนัเองแต่ยงัต้องแข่งขันกบัส่ืออืน่	ๆ 	ในประเทศและหนงัสอืพมิพ์ 
ต่างประเทศทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเนื้อหาข่าวและการซ้ือขายข่าว	 ดังนั้นการรายงานข่าวในปัจจุบัน	 จึงมี
ความเป็นสากลมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ	 ภูมิภาคและโลกจึงนับเป็นโอกาสอันดีของนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่	 ๆ	 
ทีม่คีวามพร้อมมคีวามเข้าใจโลกในยคุโลกาภวิตัน์จะสามารถปฏบิติัอาชพีนีไ้ด้อย่างกว้างขวางทัง้ใน	และนอกประเทศ
โอกาสในการมีงานท�าในปัจจุบันของนักหนังสือพิมพ์มีให้เลือกมากมายส�าหรับผู้ท่ีมีความสามารถหลายด้าน	 ผู้ที่จะ
ประกอบอาชีพนี้นอกจากจะต้องมีความสามารถในการเขียนข่าวเป็นภาษาไทยแล้ว	 ต้องมีความเข้าใจในภาษาต่าง
ประเทศและภาษาคอมพิวเตอร์ด้วย	เพราะในวงการนี้มีการซื้อข่าวขายข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ	อีกทั้งสื่อ
สิง่พมิพ์มคีวามจ�าเป็นต้องขยายฐานธรุกจิ	และปรับตัวให้ก้าวทนัการพัฒนาของธรุกจิส่ือสาขาโทรทศัน์เคเบิล้ทวีแีละ
อินเทอร์เน็ตซึง่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็และเป็นสือ่ทีป่ระชาชนกลุม่หนึง่สามารถเข้าถงึได้ง่ายเช่นกนั	นักหนงัสือพมิพ์
ที่มีคุณภาพ	 นอกจากจะได้รับการว่าจ้างจากส�านักข่าวต่างประเทศที่ต้ังขึ้นในประเทศ	 หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทย	
ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาญี่ปุ่นแล้ว	ยังมีโอกาสได้รับการว่าจ้างจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศด้วย	ยิ่งกว่านั้น
เพือ่ให้สามารถแข่งขนักบัสือ่ประเภทอืน่ได้สือ่สิง่พมิพ์ไทยได้ปรบักลยทุธ์การเสนอข่าวโดยส่งนกัหนงัสอืพมิพ์ออกท�า
ข่าวในต่างประเทศมากขึน้เช่นกนั	ส่วนในประเทศกย็งัมคีวามต้องการนกัหนงัสือพิมพ์สายพาณชิย์อเิล็กทรอนกิส์	รวม
ทั้งสื่อที่เพิ่งเกิดอย่างอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาในสาขาสื่อสารมวลชน	วารสารศาสตร	์นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและสายงาน 
ที่ส�าคัญ	เช่น	เศรษฐกิจการเงินการธนาคารซึ่งอาจรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาสาขานั้นโดยตรง
	 2.		 มีความสนใจความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์และสถานการณ์ของประเทศและโลก
	 3.		 มีความสนใจตั้งใจ	 รักในอาชีพ	 ขวนขวายหาความรู้และค้นคว้าหาข้อมูลความจริงของข่าวในทางลึก	 
และทางกว้าง
	 4.		 มีความรู้ภาษาต่างประเทศ	สามารถใช้คอมพิวเตอร์	และอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
	 5.		 มีทัศนคติที่ดี	มีความเป็นกลาง	มีความยุติธรรม	และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากประชาชนผู้บริโภค
	 6.		 สามารถเข้าใจสถานการณ์	คาดการณ์สถานการณ์	รวมทั้งสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์หรือข่าวที่เกิดขึ้น
ได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	สมเหตุสมผล	และเป็นไปในลักษณะของการสร้างสรรค	์และประเทืองความรู้แก่ประชาชน
	 7.		 มีความรับผิดชอบสูง	ซื่อสัตย์มีสัจจะ	สุขุมรอบคอบ	ละเอียดถี่ถ้วน
	 8.		 มีความกล้าหาญอดทน	มีความมั่นใจในตนเอง	ไม่ท้อถอยในงานที่ต้องรับผิดชอบ
	 9.		 สามารถเดินทางไปท�าข่าวได้ทุกหนทุกแห่งทั่วโลก
	 10.	มีสุขภาพแข็งแรง
	 11.	มีสังคมและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสามารถสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าวและเป็นท่ีไว้วางใจของแหล่งข่าว
ในการเสนอข่าว	สามารถเก็บรักษาความลับที่มาของแหล่งข่าวอันอาจท�าให้เกิดอันตรายต่อแหล่งข่าวได้
	 12.	ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์โดยส่งเสริมภราดรภาพ	 ละเว้นการถือเอาประโยชน์
ของเพื่อนสมาชิกไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนในการปฏิบัติหน้าที่ไม่รับสินจ้างรางวัลหรือผลประโยชน์ใด	ๆ	 อันเป็น
เครื่องจูงใจให้ไม่เคารพต่อหน้าที่และวิชาชีพของตน	 รักษา	 และส่งเสริมเกียรติคุณ	 และชื่อเสียงแห่งความเป็นนัก
หนังสอืพมิพ์ไว้เป็นอย่างด	ีอนัเป็นจรรยาบรรณของนกัหนงัสอืพมิพ์ทีก่�าหนดขึน้โดยสมาคมนกัข่าวและนกัหนงัสอืพมิพ์
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.2498	แก้ไขเพิม่เตมิ	พ.ศ.	2507	และต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในเร่ืองสิทธมินษุยชนอย่างลกึซึง้
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ผู้ที่จะประกอบอาชีพน้ี	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 คือ	 ส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่า	 สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะต่าง	 ๆ	 ดังที่กล่าวมาและยังต้องมีความรู้ในภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	 มีความสามารถในการถ่ายทอด	 มีความสนใจทางด้านศิลปะการสื่อสารความหมาย
ประเภทต่าง	ๆ	รักการอ่าน	การเขียน	มีความรู้ทั่วไป

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	 
119	 ถนนพระราม	 4	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพฯ	 10110	 โทรศัพท์	 0-2350-3500-99	 โทรสาร	 0-2240-1516	
อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218 
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร์	 
60	ปี		ชั้น	4	เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2613-
2733,	0-2613-2734	โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com
	 -	ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 สาขาสื่อสารมวลชน	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เว็บไซต์	http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/academic01.html
	 -		คณะสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	2086	ถนนรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	
10240	โทรศัพท์	0-2310-8000	โทรสาร	0-2310-8022	เว็บไซต์	www.ru.ac.th
	 -	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 96	 หมู่	 3	 ถนนพุทธมณฑลสาย	 5	 
ต�าบลศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	 โทรศัพท์	0-2441-6000,	0-2889-4585-7	ต่อ	2001	
โทรสาร	0-2441-6099

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ในการประกอบอาชีพนักหนังสือพิมพ์	 นักหนังสือพิมพ์ที่มีความสามารถจะมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้าไป
ตามล�าดับคือ	 หัวหน้าข่าว	 บรรณาธิการสายข่าวจนถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพ์หรืออาจได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้าของสือ่และนกัข่าวให้ด�ารงต�าแหน่งบรรณาธกิารผู้พิมพ์	ผูโ้ฆษณา	ซึง่มคีวามรับผิดชอบสูงมากเท่ากบัผู้เป็นเจ้าของ
กิจการ	ในกรณทีีน่กัหนงัสอืพมิพ์มคีวามสามารถเฉพาะตวัคอืใช้ภาษาต่างประเทศได้กม็โีอกาสก้าวไปสูก่ารท�างานใน
ส�านักข่าวต่างประเทศ	นอกจากนี้นักหนังสือพิมพ์อาจพัฒนาจากการเขียนข่าวมาเป็นนักเขียน	นักประพันธ์ที่ต้องใช้
จินตนาการและทักษะการเขียน	 และภาษาสูงกว่าการเขียนข่าวนับเป็นการก้าวหน้าและการพัฒนาฝีมือไปอีกระดับ
หนึ่ง

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักประชาสัมพันธ์	นักเขียนบทวิทยุและโทรทัศน	์นักเขียนสารคดี	นักเขียนนวนิยาย	บรรณาธิการข่าววิทยุ
และโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี	ข่าวทางอินเทอร์เน็ต	นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน	์พิธีกร	นักวิเคราะห์	ข่าวทางวิทยุและ
โทรทศัน์	ช่างภาพ	อาจารย์พิเศษ	ผูป้ระกาศข่าวภาคภาษาไทยในเครอืข่ายวทิยตุ่างประเทศ	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายข่าวประจ�า
สถานทูต	หรือองค์กรระหว่างประเทศ	นักเขียนบทโฆษณา	นักแปล
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แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		คณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิชาการโฆษณา	การประชาสัมพันธ์	และหนังสือพิมพ	์
	 -		สิ่งพิมพ์ของมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยในทบวงมหาวิทยาลัย	และมหาวิทยาลัยเปิดทุกแห่ง		 	
	 -		หนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่สนใจรับนักหนังสือพิมพ์	
	 -		เว็บไซต์แหล่งจัดหางานของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ	
	 -		ส�านักข่าวต่างประเทศ	
	 -		สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศ	
	 -		สโมสรผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ
	 -		กรมประชาสัมพันธ์
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นิยามอาชีพ 
	 ผู้สั่งการและควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์	 ให้ท�างานประมวล
ผลข้อมูลเพื่อค�านวณข้อมูลทางธุรกิจ	วิทยาศาสตร	์วิศวกรรม	หรือ
ข้อมูลอื่น	ๆ	ตามชุดค�าสั่งโปรแกรม

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.			ตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์	 และอุปกรณ  ์
การท�างาน
	 2.		 คัดเลือกและใส ่อุปกรณ์ส�าหรับป ้อนข ้อมูลและ 
อุปกรณ์แสดงผลลัพธ์	(input/output)	พร้อมด้วยสิ่งต่าง	ๆ	เช่น	เทปหรือแผ่นดิสก์เพื่อใช้ในการท�างาน	ใช้เครื่องมือ
ให้ท�างานตามชุดค�าสั่งโปรแกรม	ซึ่งจะระบุไว้ในข้อสั่งชี้แจงการปฏิบัติงาน	
	 3.		 ควบคุมดูแลการท�างานของพนักงานควบคุมอุปกรณ์	การท�างานรอบนอก	
	 4.		 ท�าหน้าที่เปิดและปิดเครื่องฯ	และควบคุมให้เครื่องฯ	ท�างานได้ตามปกต	ิ
	 5.	 สังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงควบคุมบนตู้เครื่องคอมพิวเตอร์	 เพื่อคอยดูแสงไฟแสดงความ 
ผิดพลาดในการท�างาน		
	 6.		 ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ	 และข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดหรือขัดข้องของเครื่องจักรหรือ
ความบกพร่องของอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์	
	 7.		 พิมพ์ค�าสั่งการป้อนเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์	 ตามข้อสั่งชี้แจงซึ่งได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า	 เพื่อแก้ไขการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดหรือที่เสียไป	และตั้งต้นปฏิบัติงานต่อไป	
	 8.	 แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความผิดพลาดหรือการขัดข้องของเคร่ือง	 ทบทวนแผนงานเพื่อพิจารณา 
มอบหมายงานต่อไป	
	 9.	บันทึกการปฏิบัติงานและลงเวลาก�ากับไว้	
	 10.	อาจควบคมุเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่จดัการอปุกรณ์ป้อนข้อมลูและแสดงผลลพัธ์	ส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์
อีกเครื่องหนึ่งตามข้อสั่งชี้แจงของพนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก	
	 11.	 ดูแลควบคุมระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้	 ตรวจสอบระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อดูสัญญาณข้อ
ขัดข้องของลูกข่าย	แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้อนค�าสั่งให้ระบบท�างานได้ตามปกติ

สภาพการจ้างงาน 
	 พนักงานเครือ่งประมวลผลอตัโนมตั	ิ(คอมพิวเตอร์)	มรีายได้ลกัษณะเงนิเดอืนเป็นอตัราเงนิเดอืนการจ้างงาน
ตามวฒุกิารศกึษา	และอาจจะมค่ีาวชิาเพิม่ให้ส�าหรับผู้ท่ีมปีระสบการณ์	บางองค์กรอาจจะให้ค่าจ้างท�างานเป็นกะ	อตัรา
เงนิเดอืนโดยทัว่ไปในหน่วยงานราชการเดอืนละ	15,000	-	17,900	บาท	ในภาคเอกชนเดือนละ	16,900	-	21,500	บาท 

พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ
Automatic Data Processing 
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ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน	 และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้น	 ๆ	 และจะได้รับการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนตามอัตราท่ีองค์การธุรกิจก�าหนดไว้เป็นมาตรฐาน	 ถ้าท�างานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนประจ�าปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ก�าหนดไว้	
	 ปกติปฏิบัติงานวันละ	 8	 ชั่วโมง	 แต่บางหน่วยงานที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท�างานตลอด	 
24	 ชั่วโมงก็จะต้องท�างานเป็นกะ	 กะละ	 8	 ชั่วโมง	 ผู้ที่ท�างานในกะดึก	 คือรอบที่สามอาจจะได้รับค่าจ้างพิเศษ 
ในการท�างานอาจมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามรอบของกะ	 และอาจต้องท�างานวันเสาร์และวันอาทิตย์ด้วย	 
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการท�างานวันหยุด

สภาพการท�างาน 
	 เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีต้องอยู่ในสถานที่มีสภาพอุณหภูมิที่เหมาะและไม่ควรมีฝุ่นละอองเพื่อ
ป้องกันการเสื่อมเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์	 พนักงานคอมพิวเตอร์จึงต้องท�างานอยู่ในสถานที่มีเครื่องปรับอากาศ	 
สภาพที่ท�างานจะเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์	สิ่งอ�านวยความสะดวกเช่นส�านักงานทั่วไป	
	 ในการท�างานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้สายตาในการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏ	บนจอภาพพนักงาน
คอมพิวเตอร์มักจะมีปัญหาในด้านสายตา	และต้องนั่งท�างานตลอดเวลา	8	ชั่วโมง	อาจมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย	
เช่น	ปวดหลัง	เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเสมียนค�านวณข้อมูลสามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสถาบัน 
การศึกษา	 โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์	 และจากการฝึกฝนจากการท�างาน	 นอกจากนี้	 อาจต้องเข้ารับการฝึก 
อบรมการใช้โปรแกรมควบคมุระบบทีม่คีวามแตกต่างกนัไปตามประเภทและชนดิของโปรแกรมและระบบคอมพวิเตอร์	
ซึ่งอาจต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของบริษัทผู้จัดจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์	หรือเรียนรู้จากการเข้าปฏิบัติงาน	
	 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความจ�าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ	 เพราะเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร	 และจ�าเป็น
ต้องการความรวดเรว็ในการปฏบัิตงิาน	ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเข้าใจในการใช้คอมพวิเตอร์จงึเป็นทีต้่องการของสถาน
ประกอบธุรกิจ	 ความต้องการบุคลากรในต�าแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์มักจะมีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ	่ 
ที่ต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโปรแกรมควบคุมระบบท่ีแตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือที่
เรียกว่าพีซีทั่วไป	เช่น	องค์กรที่ใช้งานระบบเครือข่ายภายใน	(LAN)	แบบง่าย	ๆ	อาจจะต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ในโปรแกรมควบคมุระบบเครอืข่าย	ซึง่แนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสงูเนือ่งจากการลงทนุส�าหรบั
การตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ลกัษณะนีม้ค่ีาใช้จ่ายไม่สงูมากและสถานประกอบกจิการขนาดเลก็มอียูเ่ป็นจ�านวนมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 พนักงานคอมพิวเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความช�านาญในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สามารถที่ควบคุม
การท�างานภายในฮาร์ดแวร์ได้และต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่าง	 ๆ	 ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในระดับ
หนึ่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถท�างานได้	 โดยพนักงานคอมพิวเตอร์จะต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานที่ประมวลผลมีปัญหา	
	 พนักงานคอมพิวเตอร์ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการให้ใช้งาน
คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบอาจจะต้องการความช่วยเหลือในด้านการใช้งาน	 หรือต้องการการให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูล	 และแสดงผลลัพธ์	 เช่น	 การใช้เทปคอมพิวเตอร์	 การส่ังพิมพ	์ รายงานคอมพิวเตอร	์
เป็นต้น	
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	 ผู ้ที่จะประกอบอาชีพดังกล ่าว	 ควรเตรียมความพร้อม 
ดังต่อไปนี้	 :	 เพราะความต้องการพนักงานคอมพิวเตอร์ของแต่ละ 
องค์กรอาจจะมีความแตกต่างกันไป	 บางแห่งอาจจะต้องการ 
พนักงานคอมพิวเตอร์ที่ส�าเร็จวุฒิการศึกษา	 ปวส.	 (ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง)	 หรือผู ้ที่จบวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ 
ปริญญาตรี	 และควรที่จะมีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ในระดับ
หนึ่งเนื่องจากค�าสั่งโปรแกรมระบบจะใช้ภาษาอังกฤษ	
	 ในบางองค์กรคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เช่น	
ธุรกิจการธนาคาร	พนักงานคอมพิวเตอร์ต้องมีความพร้อมที่จะท�างาน
ในลักษณะเป็นรอบกะได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์	 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์	 สาขาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ	 สาขา
ระบบสารสนเทศ	 หรือสาขาการจัดการคอมพิวเตอร์	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์http://www.mahidol.ac.th/muthai/	โทรศัพท์	0-2201-5000
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.chiangmai.ac.th	โทรศัพท์	0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยนเรศวร	เว็บไซต์	http://www.nu.ac.th	โทรศัพท์	0-5526-1000-4
	 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต์	 http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html	 โทรศัพท	์ 
0-2215-0871-3
	 -	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	เว็บไซต์	http://www.tsu.ac.th	โทรศัพท	์0-7431-1885-7
	 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	เวบ็ไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,	
0-2427-0059
	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ในสถาบันการศึกษา	ที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท์	0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -	มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต์	http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์http://www.kku.ac.th	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 พนกังานควบคมุคอมพวิเตอร์	ท่ีได้รบัการอบรม	และมคีวามช�านาญในการใช้งานระบบอาจจะพัฒนาตนเอง
ให้มคีวามสามารถในการเขียนโปรแกรม	ซึง่อาจจะเป็นโปรแกรมควบคมุระบบ	หรอืโปรแกรมระบบงาน	กจ็ะสามารถ
เป็นนกัเขยีนโปรแกรมระบบได้	หรอือาจจะพฒันาจนมคีวามเชีย่วชาญในด้านงานระบบเครอืข่ายกจ็ะเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในงานระบบเครอืข่ายได้เช่นกนั	และส�าหรบับางคนทีม่ปีระสบการณ์และมคีวามสามารถในงานบรหิารกส็ามารถทีจ่ะ
เป็นผู้บริหารในสายงานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน	
	 ผูท้ีมี่ประสบการณ์และมคีวามสามารถในการสอน	อาจจะหารายได้พเิศษเพิม่เตมิโดยเป็นอาจารย์ในสถาบัน
สอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยสอนในหลักสูตรการใช้หรือควบคุมคอมพิวเตอร์
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 พนักงานคอมพิวเตอร์อาจพัฒนาตนเอง	เป็นนักเขียนโปรแกรมระบบ	(Computer	Programmer)	และนัก
วิเคราะห์ระบบ	(System	Analyst)	ได้

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	แหล่งข้อมลูทีผู่ส้นใจท�างานเป็นพนกังานคอมพิวเตอร์จะหาข้อมลูได้จากศนูย์เทคโนโลยี	อเิล็กทรอนกิส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ	(เน็คเทค)	
	 -	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
	 -	ศนูย์สอบมาตรฐานวชิาชพีคอมพวิเตอร์ประจ�าประเทศไทย	(Authorized	Prometric	Testing	Center	APTC) 
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นิยามอาชีพ
	 ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือด้วยเครื่องพิมพ์ดีด	 :	 พิมพ์
หนังสือที่เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ	 เช่น	จดหมาย	
บันทึกรายงานประกาศ	 ค�าสั่ง	 แบบฟอร์มและเอกสารอื่น	 ๆ 
เป ็นต้น;	 ตรวจทานและแก้ไขหนังสือท่ีพิมพ์ให ้ถูกต้อง
ท�าส�าเนา;	 จัดแฟ้มเรื่องและท�าทะเบียนหนังสือ	 อาจ 
ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่าง	 ๆ	 พิมพ์	 จดหมายแบบฟอร์มทางธุรกิจ	 รายงาน	 ฉลาก	 นามบัตรและ 
เอกสารอื่น	ๆ	
	 2.		 จัดวางรูปแบบการพิมพ์ให้เหมาะสมกับงาน	 หรือความต้องการ	 โดยใช้โปรแกรมการสร้างเอกสาร 
การพิมพ	์หรือการค�านวณที่ติดตั้งบนไมโครคอมพิวเตอร์	
	 3.		 ป้อนข้อมลูเอกสารลงในเครือ่งคอมพวิเตอร์	หรือวาดภาพ	และน�าภาพมาประกอบในเอกสาร	ท�าแผนภมู	ิ
ตารางข้อมูล	ค�านวณข้อมูลในตาราง	พิมพ์บันทึกลบ	และแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง	
	 4.		 บนัทกึจดัเกบ็แฟ้มข้อมลูเอกสารต่าง	ๆ 	จดัพมิพ์ส�าเนาด้วยเครือ่งพมิพ์ส่ง	หรอืรบัข่าวสาร	โดยใช้โทรสาร	
โทรพิมพ์	หรืออื่น	ๆ	ปฏิบัติงานธุรการอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 5.		 ตรวจสอบงานพิมพ์ให้ถูกต้องจัดท�าส�าเนาหลายชุด	จัดส่งจดหมาย	หรือรายงานที่พิมพ์แล้วไปให้บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง	
	 6.		 อาจท�างานประจ�าวันในหน้าที่ของเสมียนพนักงาน

สภาพการจ้างงาน
	 พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์	 จะได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนในอัตราที่แตกต่างกันไปตาม
ความรู	้ความช�านาญ	และสถานประกอบการ	
	 นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจ	 และภาคเอกชนอาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ
อื่น	เช่น	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	ๆ	เงินโบนัส	ค่าล่วงเวลา	เป็นต้น	
	 ท�างานโดยปกติวันละ	8	ชั่วโมง	สัปดาห์ละ	40	-	48	ชั่วโมง	และอาจต้องท�างานล่วงเวลา	เมื่อมีความจ�าเป็น
เร่งด่วน

พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์
Word Processor
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน
	 สภาพการท�างานเป็นการท�างานในส�านักงาน	 ไม่สกปรก	 แต่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	
วันหนึ่งประมาณ	6	 -	7	ชั่วโมง	หรือมากกว่านั้น	ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ	บางครั้งอาจมีปัญหากับ
สายตาได้	เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	

โอกาสในการมีงานท�า 
	 อาชพีทีเ่สีย่งตกงาน	ในศตวรรษหน้า	ถ้าไม่พูดถงึอาชพีนี้	หลาย	ๆ 	คนอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่ายงัมอีาชพีนี้
อยู่	เพราะทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะใช้พิมพ์ดีด	แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ล่ะก็	คงไม่ต้องไปจ้างใครพิมพ์	ใช้	ๆ	ไปก็จะชิน
เอง	จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าท�าไมอาชีพนี้ถึงจะหายไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่	 3	 หรือเทียบเท่า	 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 หรือ	
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	
	 2.			และมคีวามสามารถในการใช้คอมพวิเตอร์	และมทีกัษะในการพมิพ์ระบบสมัผสัด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์	
	 3.		 มีความอดทน	ละเอียด	รอบคอบ	
	 4.		 ช่างสังเกต	จดจ�า	รู้จักวิเคราะห์	และแก้ไขปัญหา	
	 5.		 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย	
	 6.		 มีคุณธรรม	จริยธรรม	ขยัน	ซื่อสัตย์	และมีระเบียบวินัย
	 7.	 ต้องมคีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัไวยากรณ์การสะกดค�า	การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนทัง้ภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	
	 8.		 ต้องมีทักษะในการพิมพ์สัมผัสได้อย่างถูกต้อง	และรวดเร็ว	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	ถนนมิตรไมตร	ีแขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2245-
1707,	0-2245-4035	
	 -	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (ดินแดง	 1)	 ซอยประชาสงเคราะห์	 17	 ถนนประชาสงเคราะห์	 
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0-2246-1592
	 -		โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (บางรัก)	 หลังสถานีต�ารวจยานนาวา	 ถนนศรีเวียง	 เขตบางรัก	 
กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0-2236-6929
	 -	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (ดินแดง	 2)	 ซอยประชาสงเคราะห์	 17	 ถนนประชาสงเคราะห์	 
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0-2246-5769
	 -		โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (บ่อนไก่)	 ซอยปลูกจิต	 3	 ถนนพระราม	 4	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 
โทรศัพท์	0-2251-7950
	 -	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	(อาทร	สังขะวัฒนะ)	เลขที	่208	ถนนประชาอุทิศ	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ
โทรศัพท์	0-2426-3653
	 -	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (หลวงพ่อทวีศักด์ิฯ)	 ซอยเพชรเกษม	 81	 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญ	
ฝั่งใต้	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	โทรศัพท์	0-2429-3573
	 -	 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (คลองเตย)	 ซอยล็อค	 4-6	 ถนนอาจณรงค์	 เขตคลองเตย	 กรุงเทพฯ	
โทรศัพท์	0-2240-0009
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์	 ถ้าได้รับการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์	 PC	 และโปรแกรมส�าเร็จรูปต่าง	 ๆ 
สามารถพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างโปรแกรม	 เมื่อส�าเร็จแล้วสามารถเป็น	 Programmer	
ได้ซึ่งจะท�าให้โอกาสการหางานท�าในอาชีพที่เกี่ยวเนื่องเปิดกว้างขึ้น	 เมื่อมีการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้งานแทน 
เครื่องพิมพ์ดีดท�าให้พนักงานพิมพ์ดีดธรรมดา	 ต้องปรับเปลี่ยนมาเป็นพนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์	 ซึ่งพนักงาน 
พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ส�าหรับใช้ในงานพิมพ์	 ความต้องการพนักงาน 
พิมพ์ดีดเครื่องคอมพิวเตอร์	 จะอยู่ในความต้องการของตลาดแรงงานในระดับปานกลาง	 เนื่องจากการเรียนรู้ 
ในการใช้งานเพื่อการพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ค่อนข้างง่าย	 ดังนั้น	 บุคลากรในองค์กรส่วนมากจะสามารถพิมพ์งานได้
ด้วยตนเอง	 แต่ในบางหน่วยงานยังต้องการบุคลากรท�าหน้าท่ีในการพิมพ์โดยเฉพาะเพ่ือความรวดเร็วในการท�างาน
ด้านเอกสาร	พนักงานพิมพ์ดีด	สามารถเข้าท�างานได้ทั้งในภาคเอกชน	เช่น	ธุรกิจหรือเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงพิมพ์	
หรือส�านักพิมพ์	หรือหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 เสมยีนทัว่ไป	เสมยีนโต้ตอบจดหมาย	และจดรายงาน	เสมยีนส�านกังาน	พนกังานเรยีงพมิพ์	พนกังานพมิพ์ข่าว	
พนกังานฝ่ายสนิค้า	และพสัดชุ่างปฏบัิตทิางการพมิพ์	ช่างเรยีงพมิพ์	และจดัประกอบหน้าด้วยคอมพวิเตอร์	พนกังาน
ตรวจปรู๊ฟ	เลขานุการ	พนักงานป้อนข้อมูลทางสถิติ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
	 -		โรงเรียนฝึกอาชีพ	กทม.
	 -		สถาบันการสอนคอมพิวเตอร์ต่าง	ๆ



ประจำาปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
าร
จัด

หา
งา
น

169

200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ
	 ท�าหน้าทีต่รวจดคูวามถกูต้องของการเรยีงพมิพ์กบัต้นฉบบั	: 
อ่านต้นฉบบัเปรยีบเทียบกบังานเรยีงพมิพ์ค�าต่อค�า;	ตรวจตัวสะกด		
ตวัการนัต์	เนือ้หา	วรรคตอน	การใช้ตัวพมิพ์	ขนาดตัวพมิพ์ให้ถกูต้อง 
ตามก�าหนด;	ท�าเครือ่งหมายต่างๆ		เมือ่มข้ีอผิดพลาดหรือต้องการ
เพิ่มเติมเพื่อให้ช่างเรียงพิมพ์ท�าการแก้ไข
 

ลักษณะของงานที่ท�า
	 เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ภาษา	เช่น	การสะกดค�า	การนัต์	การเว้นวรรค	การตัดค�าระหว่างบรรทดั 
ค�าฉกี	ขนาดตวัอกัษร	เป็นต้น	รวมท้ังพจิารณาการขึน้ย่อหน้าใหม่	การจัดวางรปูภาพประกอบเรือ่ง	และค�าบรรยายภาพ	 
ที่ตรงกับต�าแหน่งท่ีก�าหนดไว้	 เพื่อจะได้แก้ไขก่อนส่งไปท�าแม่พิมพ์เนื่องจากถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว	 
การไปแก้ไขในชั้นแก้ไขแม่พิมพ์จะเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่ามาก	 การพิสูจน์ตัวอักษรจึงนับเป็นขั้นตอนส�าคัญต่อการ 
จัดท�าอาร์ตเวิร์กที่มีความถูกต้องสมบูรณ์แบบ
	 นอกจากนี้	ยังรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของชื่อบุคคล	สถานที	่วันที่	ปี	พ.ศ.	อักษรย่อด้วย	
หากเกิดความสงสัย	ก�ากวม	ไม่แน่ใจ	พิสูจน์อักษรมีหน้าที่ประสานกับนักเขียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง

สภาพการจ้างงาน
	 ถ้าต้องการท�างานด้านนี้	ติดต่อตามส�านักพิมพ์ต่าง	ๆ	เป็นงานประจ�า	เงินเดือนพนักงานประจ�าที่ประมาณ	
15,000	-	17,000	บาทต่อเดือน	

สภาพการท�างาน
	 พสิจูน์อกัษร	โดยปกตแิล้วมกัจะจ้างเป็นพนกังานประจ�ากนั	ไม่ว่าจะเป็นบรษิทั	ส�านกัพมิพ์	หรอืผูป้ระกอบการ 
โรงพิมพ์ต่าง	 ๆ	 ต้องมีฝ่ายปรู๊ฟนั่งประจ�าอยู่ในออฟฟิศนัยว่าสามารถเรียกใช้	 ให้งาน	 เร่งงาน	 ประสานงาน	 ติดต่อ	
หรือก�าหนดงานเสร็จได้ง่ายข้ึน	 เพราะบางคราอาจมีงานด่วน	 งานเร่ง	 หรือช่วงมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต ิ
ซึ่งส�านักพิมพ์ทั้งหลายต่างขมีขมันผลิตหนังสือเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากันเต็มท่ีท�าให้งาน 
ในกองบรรณาธิการอาจท�าไม่ทัน	งานล้นคนน้อย	จึงมีการจ้างคนนอกมาช่วยในรูปแบบของฟรีแลนซ์

โอกาสในการมีงานท�า
	 ต�าแหน่งพสิจูน์อกัษรมคีวามจ�าเป็นมาก	เช่น	ในวงการวชิาชพี	เอกสารการเรยีนการสอนในระดบัมหาวทิยาลยั	
ซึง่มสี�านกัพมิพ์เป็นของหน่วยงานเอง	หรอืต�าราเรยีนต่าง	ๆ 	ทีม่บีรษิทัส�านกัพมิพ์เป็นจ�านวนมาก	งานข่าวหนงัสอืพมิพ์	
หรือนิตยสารต่าง	ๆ	และสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

พนักงานพิสจูน์อักษร (ผู้ตรวจปรู๊ฟ)    
Proofreader
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปศาสตร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีสมาธิในการท�างานสูง
		 3.		 มีพื้นฐานความรู้ทางภาษาค่อนข้างดี
		 4.		 มีนิสัยรักการอ่าน
	 5.		 มีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน	และการประสานงานที่ดี
	 6.		 รู้หลักวิธีในการค้นคว้า	ตรวจสอบค�าสะกดต่าง	ๆ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เลขที่	 50	 ถนนงามวงศ์วาน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	
กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2579-5566-8	โทรสาร	0-2561-3485	เว็บไซต์	www.human.ku.ac.th
	 -		คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 วิทยาเขตก�าแพงแสน	 เลขที่	 1	 หมู่	 6	 
ถนนมาลัยแมน	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	73140	หรือ	ตู้	ปณ.21	ปทจ.	ก�าแพงแสน	อ�าเภอก�าแพงแสน	
จังหวัดนครปฐม	 73140	 โทรศัพท์	 0-3428-1105-7	 โทรศัพท์ภายใน	 3600-4	 โทรสาร	 0-3435-1402 
เว็บไซต์	flas.ku.ac.th/
	 -	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เลขที่	59/6	หมู่	1	ถนน	วปรอ.	366	
ต�าบลเชียงเครือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสกลนคร	47000	โทรศัพท์	0-4272-5039	โทรสาร	0-4272-5040	โทรศัพท์ 
มือถือ	08-1739-1377	เว็บไซต์	fam.csc.ku.ac.th/	
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	เลขที่	119	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	อีเมล	 info@bu.ac.th	รับสมัครนักศึกษา	
0-2249-5132-6	(สายตรง),	0-2350-3500	(ต่อ	1582-1588,	1609-1610)	เว็บไซต์	fam.csc.ku.ac.th/	
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตรังสิต	 เลขที่	 9/1	 หมู่	 5	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบล 
คลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12120	 โทรศัพท์	 0-2902-0250-99	 โทรสาร	 0-2516-8553 
อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัครนักศึกษา	0-2902-0299	ต่อ	2411-2417	เว็บไซต์	www.bu.ac.th/	 								
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	วิทยาเขตพัฒนาการ	1761	ถนนพัฒนาการ	แขวงสวนหลวง	
เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250	โทรศัพท์	0-2320-2777	โทรสาร	0-2321-4444	เว็บไซต์	kbu.ac.th/home/	
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	 วิทยาเขตมีนบุรี	 60	 ถนนร่มเกล้า	 แขวงมีนบุรี	 เขตมีนบุร	ี
กรุงเทพฯ	10510	โทรศัพท์	0-2904-2222	โทรสาร	0-2904-2200	เว็บไซต์	kbu.ac.th/home/	
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภาพ	 ต�าบลในเมือง 
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 40002	 โทรศัพท์	 0-4320-2861	 โทรสาร	 0-4320-2318	 อีเมล	 huso@kku.ac.th	
เว็บไซต์	hs.kku.ac.th/
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 วิทยาเขตหนองคาย	 112	 หมู่	 7	 บ้านหนองเดิ่น	 ต�าบล 
หนองกอมเกาะ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดหนองคาย	 43000	 โทรศัพท์	 0-4241-5641	 โทรสาร	 0-4241-5699	 อีเมล	 
nkclcc.la@gmail.com	เว็บไซต	์http://www.nkc.kku.ac.th/la/
	 -	 คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถนนพญาไท	 เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 โทรศัพท์	 
0-2218-4870	เว็บไซต์	http://www.arts.chula.ac.th/
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	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	239	ถนนห้วยแก้ว	ต�าบลสุเทพ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม	่
50200	โทรศัพท์	0-5394-3208-9	โทรสาร	0-5322-1595	เว็บไซต์	www.human.cmu.ac.th/
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 เลขที่	 140	 ถนนกาญจนวนิช	 หมู่	 4	 ต�าบล 
เขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	 จังหวัดสงขลา	90000	 โทรศัพท์	 0-7431-7600	ต่อ	 1111	 เว็บไซต์	 http://www.huso. 
tsu.ac.th/
	 -		คณะศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	2	ถนนพระจนัทร์	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	
โทรศัพท์	0-2613-2646	โทรสาร	0-2222-0869	เว็บไซต์	http://arts.tu.ac.th/	
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต	 99	หมู่	 18	ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-5626,	 0-2696-5629,	 0-2696-5204,0-2696-5205	 โทรสาร	 
0-2696-5619	เว็บไซต	์http://arts.tu.ac.th/
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนเรศวร	อาคาร	1	และ	6	ต�าบลท่าโพธิ	์ อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	
65000	โทรศัพท์	0-5596-2009,	0-5596-2035	โทรสาร	0-5596-2000	เว็บไซต์	http://www.human.nu.ac.th/
	 -		คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 19	 หมู่	 2	 ต�าบลแม่กา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพะเยา	 56000	 
โทรศัพท์	0-5446-6666	ต่อ	1382	โทรสาร	0-5446-6660	เว็บไซต์	www.libarts.up.ac.th/
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 169	 ถนนลงหาดบางแสน	 ต�าบลแสนสุข	 
อ�าเภอเมือง	จงัหวดัชลบรุ	ี20131	โทรศพัท์	0-3810-2310	โทรสาร	0-3839-0355		เวบ็ไซต์	www.huso.buu.ac.th/
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 999	 ถนนพุทธมณฑลสาย	 4	 จังหวัดนครปฐม	 73170	 อีเมล 
lapr@mahidol.ac.th	โทรศัพท์	0-2441-4401-4	กด	0	เว็บไซต์	http://www.ar.mahidol.ac.th/
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	52/347	พหลโยธิน	87	ถนนพหลโยธิน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี		
12000	โทรศัพท์	0-2997-2200-30	ต่อ	1221,	1223	เว็บไซต์	http://www2.rsu.ac.th/Institution/Liberal-Arts
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ต�าบลหนองหาร	อ�าเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	50290	เว็บไซต์	
www.libarts.mju.ac.th/
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	อาคาร	11	ชั้น	10	2410/2	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2579-1111	ต่อ	1267	โทรสาร	0-2579-1111	ต่อ	1247	อีเมล	saifon.kl@spu.ac.th	เว็บไซต์	
www.spu.ac.th/liberal-arts/
	 -	 คณะอักษรศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เลขที่	 6	ถนนราชมรรคาใน	ต�าบลพระปฐมเจดีย์	 อ�าเภอเมือง	
จังหวัดนครปฐม	73000	โทรศัพท์	0-3425-5096-7	โทรสาร	0-3425-5794	งานบริการการศึกษา	0-3425-6709	
เว็บไซต์	http://www.arts.su.ac.th/
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 181	 ถนนเจริญประดิษฐ์	 
ต�าบลรูสมิแล	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปัตตานี	 94000	 โทรศัพท์	 0-7333-1304	 โทรสาร	 0-7331-2232	 เว็บไซต	์ 
huso.pn.psu.ac.th/
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	อาคาร	1	ชั้น	1	ในมหาวิทยาลัย	ห้อง	1110	
295	ถนนนครราชสีมา	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0-2244-5000	ต่อ	5800,	5802	โทรสาร	0-2241-8375	
เว็บไซต์	human.dusit.ac.th/
	 -	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 15	 ถนนกาญจนวณิชย์	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	
90110	โทรศัพท์	0-7428-2000	โทรสาร	0-7455-8941	เว็บไซต์	www.psu.ac.th/node/68
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ที่สนใจอาชีพนี้	 สามารถประกอบอาชีพท้ังในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย	
นักวิชาการ	บรรณาธิการ	พิสูจน์อักษร	นักเขียน	นักประพันธ์	นักวิจารณ์	

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักแปล	ครูสอนภาษา	กองบรรณาธิการ	คอลัมนิสต์	นักเขียน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	ประกาศตามเว็บไซต์
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นิยามอาชีพ
		 ด�าเนินรายการทางโทรทัศน์เพื่อให ้ความรู ้ 	 สาระและความบันเทิง 
แก่ผู้ชม	 ซักซ้อมท�าความเข้าใจกับบทโทรทัศน์หรือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	 ก่อน 
ออกอากาศหรือบันทึกเทป	 น�าเสนอเนื้อหารายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค ์
ที่ก�าหนดไว้	 โดยการพูดคุย	 การสัมภาษณ์บุคคล	 การตอบปัญหาหรือวิธีการอื่น	 ๆ	
โฆษณาสินค้าหรือบริการแทรกในรายการ	 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ	
ประสานงานกับผู้ผลิตรายการเพื่อขอค�าแนะน�าหรือข้อเสนอในการด�าเนินรายการ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบของรายการอย่างถูกต้อง				

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ต้องรู้รูปแบบของงานจากผู้ว่าจ้าง	เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของงาน
	 2.		 ในกรณีที่ไม่มีสคริปต์	ควรหาข้อมูลในเรื่องที่ต้องการน�าเสนอและเตรียมบทพูด	การเชิญชวนสนทนา	
หรือการสัมภาษณ์มาให้พร้อมเป็นอย่างดี	เพื่อการน�าเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม	และตอบโต้ระหว่างผู้ร่วมรายการได้	
	 3.		 กรณีมีสคริปต์	ควรอ่านเรื่องท่องจ�ามาเป็นอย่างดี	เพื่อการน�าเสนอ	โดยไม่ให้เกิดความผิดพลาด	
	 4.		 ถ่ายทอดข้อมูลเรื่องราวต่าง	 ๆ	 และสื่อความหมายด้วยภาษาไทย	 หรือภาษาต่างประเทศที่ถูกต้อง 
และชัดเจน	
	 5.		 อาจน�าเสนอลักษณะการพูดด�าเนินรายการกับผู้ว่าจ้างก็ได้	ตามประสบการณ์ในการท�างาน 
	 6.		 อาจด�าเนินรายการคนเดียว	หรือตั้งแต	่2	คนขึ้นไปก็ได้

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ด�าเนินรายการ	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นงาน	 ๆ	 ไป	 ข้ึนอยู่กับฝ่ายพิธีกรเป็นผู้ก�าหนด	 โดยพิจารณาจาก 
รูปแบบ	 ความยากง่ายของงาน	 ทั้งนี้	 มีทั้งผู้เป็นพิธีกรอิสระ	 หรือมีสังกัดตามบริษัทอีเวนต์ต่าง	 ๆ	 หรือตามองค์กร 
สายงานสื่อสารมวลชนต่าง	 ๆ	 หรือขึ้นอยู่กับเง่ือนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างก�าหนด	 โดยค่าจ้าง/เวลาการท�างานต้อง 
เป็นไปตามข้อตกลง	สถานที่และเวลา	อาจเป็นตัวแปรที่ท�าให้สภาพการจ้างงานแตกต่างกันไป

สภาพการท�างาน
		 ถ้าเป็นงานของสถานโีทรทศัน์	พธิกีรจะท�างานในช่วงก�าหนดเวลาตามผงัรายการของสถานฯี	อาจจะในห้องส่ง
ของสถาน	ีหรอืนอกสถานท่ีเพือ่การแสดงสดหรอืมถ่ีายทอดสด	หรอืบนัทกึเทปโทรทศัน์เพือ่น�าออกอากาศในช่วงเวลา
ที่ก�าหนดไว้	 ต้องอยู่ท่ามกลางแสงสว่างมาจากแสงไฟในห้องส่ง	 อาจใช้เวลามากในการถ่ายท�าซ�้าหลายครั้ง 
เมื่อเกิดข้อผิดพลาด	พิธีกรที่ด�าเนินรายการมีคนเดียวหรือมากกว่าหนึ่งคนขึ้นอยู่กับรูปแบบการน�าเสนอรายการ		
	 การด�าเนนิรายการสดเป็นพธิกีรบนเวที	ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัว	และไหวพรบิในการแก้ไขปัญหาทีอ่าจ
เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด	ใช้เวลาท�างานประมาณ	2	-	3	ชั่วโมง	และมักจะเป็นพิธีกรคู่	

พิธีกรรายการโทรทัศน์
Master of Ceremony
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โอกาสในการมีงานท�า
		 โอกาสในการท�างานเป็นพิธีกรมากที่สุด	 คือ	 VJ	 (VJ)	 คือ	 พิธีกรรายการเพลง	 การเป็น	 VJ	 ต้องมีความรู้ 
เรื่องเพลงไทยและเพลงสากล	 สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี	 เพราะรายการเพลงส่วนมากจะจัดเป็น	 2	 ภาษา	 
พิธีกรแบบ	 VJ	 เป็นที่ต้องการอย่างมากในขณะนี้	 พิธีกรที่ด�าเนินรายการสนทนา	 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	 และ
การเมือง	 ก�าลังมีความต้องการสูงเช่นกัน	 เพราะสถานการณ์บ้านเมืองในทุก	 ๆ	 ด้านขณะน้ี	 ล้วนมีเหตุการณ์ 
การเปลี่ยนแปลง	 การเคลื่อนไหว	 การผันผวนอยู่ตลอดเวลา	 ท�าให้สถานีโทรทัศน์	 วิทยุในหลาย	 ๆ	 ช่อง	 รวมทั้ง 
เคเบิ้ลทีวี	 วิทยุชุมชนท้องถิ่น	 ผุดรายการน�าเสนอข่าวสารบ้านเมืองกันมากมาย	 รายงานข่าวได้ตลอดเวลาเพื่อให้
ประชาชนรู้สถานการณ์ในบ้านเมืองมากยิ่งขึ้น	 ส่งเสริมอย่างกว้างขวาง	 และแพร่หลายสู่ท้องถิ่นและชุมชน	 
รายการประเภทนี้จึงต้องการพิธีกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องเศรษฐกิจ	และการเมือง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.			มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศจากกรมประชาสัมพันธ์	
	 3.		 ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล�้าในภาษาไทยชัดเจน	 รวมทั้งมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้จะ
เป็นการดี	มีน�า้เสียงน่าฟัง	สุภาพ	และใช้จังหวะในการอ่านการพูดได้ถูกต้อง
	 4.		 ต้องมีรูปร่าง	หน้าตา	และบุคลิกค่อนข้างดี
	 5.		 มีไหวพริบ	และปฏิภาณด	ีสามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	
	 6.		 เป็นผู้ที่หมั่นหา	 โดยเฉพาะรูปแบบการน�าเสนอความรู้รอบตัว	 และสนใจเหตุการณ์บ้านเมืองและ 
ของโลก	เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินรายการ	
	 7.		 มีคุณลักษณะในการท�างานเป็นทีมสูงมีมนุษยสัมพันธ์	มีระเบียบวินัยในการท�างาน	
	 8.		 มีทัศนคติที่ดีในอาชีพ
	 9.		 สามารถคดัเลอืกเชญิผูร่้วมรายการและให้เกยีรติแหล่งข่าว	ในขณะพดูคยุ	หรือสัมภาษณ์ด้วยความสภุาพ	
มารยาทอันดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยัฟาร์อสีเทอร์น	120	ถนนมหดิล	ต�าบลหายยา	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	
50100	โทรศัพท์	0-5320-1800-4	โทรสาร	0-5320-1810
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท		
เลขที่	119	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท	์0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	 
อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 วิทยาเขตรังสิต	 
เลขที่	9/1	หมู่	5	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	โทรศัพท์	0-2902-
0250-99	โทรสาร	0-2516-8553	อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2902-0299	ต่อ	2411-2417
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	 คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 อาคารดิจิตอล	 
มัลติมีเดีย	คอมเพล็กซ์	(อาคาร	15)	52/347	พหลโยธิน	87	ถนนพหลโยธิน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปทุมธานี	โทรศัพท์	
0-2997-2200-30	ต่อ	4671-5	โทรสาร	0-2997-2200-30	ต่อ	467	เว็บไซต์	www.ca.rsu.ac.th
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	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหน่ึง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218		 
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร์	 
60	ปี	ชั้น	4	เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2613-
2733,	0-2613-2734	โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com
	 -	 คณะการสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.masscomm.cmu.ac.th/
	 -	 ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 สาขาสื่อสารมวลชน	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/academic01.html	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 จากการเป็นพิธีกรรายการทางวิทยุ	
ดีเจ	 หรือ	 VJ	 อาจพัฒนาความสามารถ 
มาเป็นผู้จัดรายการทางโทรทัศน์		ผู้ประกาศ
ข่าว	ผู้จัดรายการ	ดารานักแสดง	ถ้ามีความรู้
ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี	 ก็จะสามารถ
ท�างานกับสถานีโทรทัศน์ในเครือข่ายของ 
ต่างประเทศได ้ 	 ส ่วนพิธีกรจัดรายการ 
ประเภทถามตอบ	 หรือรายการที่ให้สาระ 
ทางเศรษฐกิจ	 หรือการเมือง	 อาจใช ้
ความรอบรู้	 ประสบการณ์	 ท�าการวิเคราะห์
สถานการณ์	 เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์	 ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มอาชีพไปอีกก้าว	 และเพิ่มงาน 
ให้ได้มากขึ้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้สื่อข่าว	นักหนังสือพิมพ์	นักแสดง	นักเขียน	ครู	/	อาจารย์	นักวิชาการ	ผู้ผลิตรายการวิทย	ุและโทรทัศน	์ 
หรือเคเบิ้ลทีวี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	เว็บไซต์บริการจัดหางาน	และเว็บไซต์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่อง	
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นิยามอาชพี 
	 ผู้ที่ท�าหน้าท่ีในการจัดรายการเพลงผ่าน
สื่อที่เห็นภาพได้ชัด	 เช่น	 โทรทัศน์	 โดยรูปแบบ
เพลงจะเป็นรูปแบบของ	Music	Video	(MV)	ซึ่ง
บทบาทและหน้าทีข่อง	VJ	นัน้แทบจะไม่แตกต่าง
จาก	DJ	มากนัก	เพราะรปูแบบรายการจะมคีวาม
คล้ายคลึงกัน	 บางช่วงของรายการอาจมีการให้
สาระความรู ้แตกต่างกันไปตามรูปแบบของ
รายการ		ในการออกอากาศ	1	ช่วงเวลามกัจะเป็น
แนวเพลงเดียวกัน	 และมักจะเป็นเพลงใหม่หรือ
เพลงยอดนิยมในขณะนั้น	ส่วนที่แตกต่างจาก	DJ	
ก็คือเป็นการน�าเสนองานเพลงผ่านทางโทรทัศน์
ในรูปแบบของ	Music	Video	เท่านั้น

ลกัษณะของงานที่ท�า   
	 การท�างานของ	VJ	คือการจัดรายการที่เกี่ยวกับเพลง	(มิวสิกวิดีโอ)	โดยมีการพูดจาทักทาย	แนะน�ารายการ
ก่อนเริ่มรายการทุกครั้ง	 หรือเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เล่นเกม	 การขอเพลงฮิต	 เป็นต้น	 ซึ่งดูไปแล้วคล้าย 
กับบทบาทของพิธีกร	แต่	VJ	ท�าหน้าที่ในช่วงเวลาสั้นกว่า	ทั้งนี	้ ใน	1	 เทป	VJ	ต้องท�าหน้าที่พูดไม่ต�า่กว่า	 	5	ครั้ง	 
มีทั้งการบันทึกเทป	 และรายการสด	 รวมทั้งรายการภาคสนามที่มีหน้าที่ตามไปสัมภาษณ์ศิลปินนักร้อง	 VJ	 ต้องมี
ความรู้เรื่องเพลงไทยและเพลงสากล	 นอกจากนี้ยังต้องมีความสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเท่า	 ๆ	 กับภาษาไทย 
เพราะรายการเพลงส่วนมากจะจัดเป็น	2	ภาษา	พิธีกรแบบVJ	เป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบัน

สภาพการจ้างงาน
	 รายได้ของ	 VJ	 มีรายรับตามอัตราแต่ละรายการ	 และชั่วโมงการท�างาน	 ส่วนใหญ่จะจ้างงานในลักษณะ 
Freelanceหรือท�าสัญญาจ้างงานปีต่อปี	หรือต่อสัญญาอีก	3	ปี

สภาพการท�างาน   
 มีการน�าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเพลงและศิลปินไม่แตกต่างจากดีเจ	ค่อนข้างอิสระในความคิด	สามารถดีไซน์
รูปแบบรายการให้มีความสนุกสนานตามบุคลิกของ	VJ	นั้น	ๆ	สคริปต์รายการจะมีเพียงคร่าว	ๆ	เท่านั้น	VJ	จึงต้องมี
ความรูร้อบตวัสงู	ขณะเดยีวกนัส่วนใหญ่เป็นรายการสด	(เคเบลิทวีมีกัน�ามา	re-run)	หรือถ้าถ่ายท�า	ล่วงหน้าเป็นเทป
ก็จะใช้สถานการณ์จริงในช่วงนั้นไม่ค่อยมีการสั่งคัท	 บางครั้งมี	 VJ	 คู่ในรายการ	 มีการสัมภาษณ์ศิลปินไทยและ 
ต่างประเทศ	การ	phone–in,	fax–in	หรือ	SMS	จากผู้ชม	รายการเพลงมีความยาวตั้งแต่	30	นาท	ีถึง	1	ชั่วโมง

พิธีกรรายการเพลงทางโทรทัศน์
Vedio Jockey (VJ)
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โอกาสในการมีงานท�า   
	 บริษัทและองค์กรเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์	 ธุรกิจบันเทิง	 หรือ 
มูลนิธิต่าง	 ๆ	 เป็นผู้รับเช่าช่วงเวลาสถานีจากหน่วยงานราชการ	 เพื่อน�ามาจัดด�าเนินการและเผยแพร่รายการ 
ใช้เป็นสือ่ประชาสมัพนัธ์สนิค้าของตนเองให้ครบวงจร	ท้ังนี	้ผูเ้ช่าช่วงสถานต้ีองจดัท�าผังรายการภายใต้กรอบนโยบาย	
และวัตถุประสงค์ของเจ้าของสถานี	 เช่น	 บริษัทผลิตเทปเพลง	 บริษัทจัดฉายภาพยนตร์จากทั้งในและต่างประเทศ	 
กรณีของ	VJ	อาจได้รับการทาบทามให้เป็นพิธีกรรายการอื่นที่ไม่ซ�้ากับการเป็นพิธีกรรายการเดิม	เป็นดารา	และอาจ
เป็นผู้ประกาศข่าวบันเทิง	 ถ้าฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมก็จะสามารถท�างานกับสถานีโทรทัศน์	 ในเครือข่ายของ 
ต่างประเทศได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์	สาขาวิทยุและโทรทัศน	์หรือสาขาวิชาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 2.		 สนใจ	และรักการพูด	กล้าแสดงออก	สามารถสื่อสารให้ผู้ชม	ผู้ฟังเข้าใจได	้
	 3.	 มีประกาศนียบัตรผู้ประกาศฯ	 จากกรมประชาสัมพันธ์	 ได้รับการฝึกอบรมจากสมาคมวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย	 และผ่านการสอบได้รับประกาศนียบัตรผู้ประกาศฯ	 จากกรมประชาสัมพันธ์	 โดยสมัครสอบ
ด้วยตนเอง	หรือผ่านสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่		(ผู้สมัครต้องอาย	ุ18	ปีขึ้นไป)
	 4.		 ต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล�้าในภาษาไทยชัดเจน	ภาษาอังกฤษใช้ได้	มีน�้าเสียงน่าฟัง	สุภาพ	และมีลีลา
ในการน�าเสนอ
	 5.		 มีความสามารถเขียนบทวิทยุด้วยตนเอง
	 6.		 ต้องมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกลักษณะที่ค่อนข้างดีและโดดเด่น	เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม	
	 7.	 มีไหวพริบและปฏิภาณดี	สามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
	 8.		 เป็นผู้มีความรู้รอบตัว	และสนใจกระแสเหตุการณ์ของโลก	เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�าเนินรายการ	
	 9.		 มีคุณลักษณะในการท�างานเป็นทีมสูง	มีมนุษยสัมพันธ์	มีระเบียบวินัยในการท�างาน	
	 10.		มีทัศนคติที่ดี	มีความเป็นกลาง	
	 11.		มีความอบอุ่น	เปิดเผย	ซื่อสัตย์	เป็นกันเองต่อผู้ร่วมรายการและผู้ชมรายการ	
	 12.	มีความรู้เรื่องการใช้สัญญาณมือ
	 13.	มีดนตรีในหัวใจ	ฟังเพลง	สังเกตและจ�าข้อมูลของเพลงให้มาก	มีรสนิยมในการฟังเพลง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		วชิาการสือ่สาร	คณะนเิทศศาสตร์		มหาวทิยาลัยฟาร์อสีเทอร์น	120	ถนนมหิดล	ต�าบลหายยา	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดเชียงใหม่	50100	โทรศัพท์	0-5320-1800-4	โทรสาร	0-5320-1810
	 -		สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท		 
เลขที่	119	ถนนพระราม	4	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	
อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -	 สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต	เลขที่	
9/1	หมู	่5	ถนนพหลโยธิน	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120	โทรศัพท	์0-2902-0250-99		
โทรสาร	0-2516-8553	อีเมล	info@bu.ac.th	รับสมัคร	0-2902-0299	ต่อ	2411-2417
	 -		สาขาวทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์	คณะนิเทศศาสตร์		มหาวิทยาลัยรังสิต	อาคารดจิิตอล	มลัตมีิเดยี	
คอมเพลกซ์	 (อาคาร	 15)	 52/347	 พหลโยธิน	 87	 ถนนพหลโยธิน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดปทุมธานี	 โทรศัพท์	
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0-2997-2200-30	ต่อ	4671-5		โทรสาร	0-2997-2200-30	ต่อ	467	เว็บไซต์	www.	ca.rsu.ac.th
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218		 
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร	์ 
60	ปี	ชั้น	4	 เลขที่	2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200	โทรศัพท์	
0-2613-2733,0-2613-2734	โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com
	 -	 สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 เว็บไซต์	 http://www.libarts. 
mju.ac.th/
	 -		คณะการสื่อสารมวลชน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	http://www.masscomm.cmu.ac.th/
	 -		ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 สาขาสื่อสารมวลชน	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	เว็บไซต์	http://cai.hum.ku.ac.th/PAGE/academic01.html

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 การเป็นVJเป็นสะพานทอดไปสูว่งการบนัเทงิในสาขาอืน่	ๆ 	ได้อกีด้วย	ไม่ว่าจะเป็นพิธกีรบนเวทใีนงานต่าง	ๆ 		

การได้เข้าไปเล่นเกมโชว์	 เป็นนางเอกพระเอกมิวสิกวิดีโอ	
เล่นละคร	 แสดงภาพยนตร์	 เป็นนักจัดรายการวิทยุ	 นาย
แบบ	นางแบบ	พรีเซนเตอร์โฆษณา	 แต่ว่าจะไปได้ไกลแค่
ไหนก็คงต้องอาศัยความดังและเสน่ห์ของตัว	VJ	เอง

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
	 ผูป้ระกาศข่าวบนัเทงิ	นกัแสดง	นักร้อง	พิธกีรโทรทัศน์	
และพิธีกรเวทีการแสดง	นักพากย์บทภาพยนตร์	นักข่าว

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -		เว็บไซต์	http://www.mtvthailand.com
	 -		เว็บไซต์	http://www.channelvthailand.com
	 -		เว็บไซต์	http://www.atimemedia.com
	 -		เว็บไซต์	http://www.prd.go.th
	 -		เว็บไซต์	http://www.thaidjcenter.com
	 -		เว็บไซต์	http://www.siamza.com/radio
	 -		เว็บไซต์	http://www.mthai.com
	 -		เว็บไซต์	http://truemusic.truelife.com/home/index.jsp
	 -		เว็บไซต์	http://www.mozarzacademy.com
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
		 ออกแบบและทดสอบระบบและอปุกรณ์โทรคมนาคม	:	วางแผน

และควบคุมกระบวนการผลิต	 รวมทั้งการบ�ารุงรักษาและซ่อมแซม

อุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม	 ;	 ติดตั้งระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ในสถานทีต่ัง้สาขาต่าง	ๆ 		;	วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางด้านโทรคมนาคม 

การบรหิาร		การจดัการโครงข่ายการสือ่สารและโทรคมนาคม

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ด�าเนินการออกแบบระบบอุปกรณ	์รวมทั้งส่วนประกอบต่าง	ๆ	เกี่ยวข้องกับการโทรคมนาคม	

	 2.		 ด�าเนนิการวางแผน	และควบคมุการผลิต	การก่อสร้าง	การติดต้ัง	ทดสอบการใช้งานและการบ�ารงุรกัษา	

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงแก้ไข	และการซ่อมบ�ารุง	

	 3.		 ด�าเนินการวางแผนผังระบบโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่าง	ๆ	

	 4.		 จัดท�าตารางการปฏิบัติงานเขียนแบบร่างแบบวาด	

	 5.		 เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการท�างาน	พร้อมระบุวิธีการผลิต	 การก่อสร้าง	 การติดต้ังวัสดุ	 และ 

เครื่องมือที่ต้องใช	้ประมาณการค่าใช้จ่าย	ค่าแรง	ค่าวัสดุ	ผลิตภัณฑ	์ค่าก่อสร้าง	ค่าการติดตั้ง	และ	ค่าด�าเนินการ	

	 6.		 ด�าเนนิการตรวจตราและทดสอบเพ่ือประเมนิคณุภาพ	ประสิทธภิาพ	ลกัษณะการปฏบิติังานให้ตรงตาม

รายละเอียดที่ระบุไว	้ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

	 7.		 ท�าการตดิตาม	ควบคมุ	และสัง่การดาวเทยีม	เพราะเวลาทีด่าวเทยีมโคจรอยูใ่นอวกาศจะมแีรงดงึดดูของ

โลก	ดวงจนัทร์	ดวงอาทิตย์	ซึง่อาจท�าให้ดาวเทยีมโคจรเอยีงไปจากมมุปกติ	จงึต้องท�าการบงัคบัการให้ดาวเทยีมโคจร

อยู่ในต�าแหน่งที่ถูกต้องตลอดเวลา	

	 8.	 ด�าเนินการวางแผนและควบคุมการใช้	 การบ�ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม	 และระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่	เช่น	สถานีวิทยุกระจายเสียง	สถานีรับคลื่นดาวเทียม	เป็นต้น	

	 9.	 ให้ค�าแนะน�า	และท�าการฝึกอบรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม	

	 10.	ปฏิบัติงานอื่น	 ๆ	 เช่นเดียวกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป	 แต่เพิ่มความช�านาญงานทางระบบ	 และอุปกรณ์

โทรคมนาคม	เช่น	ระบบและอุปกรณ์โทรศัพท์	และโทรเลขประเภทใช้สายหรือใช้คลื่นวิทย	ุเป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
		 วิศวกรโทรคมนาคมจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	และอาจจะมีค่าวิชาเพิ่มให้ส�าหรับ

ผู้ที่มีประสบการณ์	อัตราเงินเดือนโดยทั่วไป	ในหน่วยงานราชการเดือนละ	17,000	-	19,500	บาท	ในภาคเอกชน

เดือนละ	17,500	-	21,000	บาท	ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน	และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้น	ๆ	

วิศวกรสื่ิอสารโทรคมนาคม
Telecommunications Engineer
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และจะได้รับการพจิารณาปรบัเงนิเดอืนตามอตัราทีอ่งค์การธรุกจิก�าหนดไว้เป็นมาตรฐาน	ถ้าท�างานในหน่วยงานของ

รัฐ	 จะได้รับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจ�าปีตามอัตราเงินเดือนที่ก�าหนดไว้	 นอกจากนี้	 ยังได้รับสวัสดิการ	 และ

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษอย่างอื่นตามระเบียบของทางราชการ	หรือตามนโยบายขององค์กรธุรกิจนั้น	ๆ	วิศวกร

โทรคมนาคม	โดยปกติปฏิบัติงานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจต้องท�างานวันเสาร์	-	อาทิตย์	และวันหยุด	ในกรณีที่ต้องการ

ให้งานที่ได้รับ	มอบหมายเสร็จให้ทันเวลา

สภาพการท�างาน
		 สถานทีท่�างานของวศิวกรโทรคมนาคม	คอื	เป็นส�านกังานท่ีมอีปุกรณ์	สิง่อ�านวยความสะดวก	แต่โดยลักษณะ

งานทีจ่ะต้องควบคมุงานการสือ่สารโทรคมนาคม	และงานการตดิตัง้และซ่อมบ�ารงุระบบโทรคมนาคมเพือ่ให้สามารถ

ท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	จงึจะต้องควบคมุงานในห้องปฏบิติัการหรือปฏบิติัการควบคมุงานภาคสนามเพือ่

การตดิตัง้หรอืซ่อมบ�ารงุในหน่วยงานทีใ่ช้บรกิารโทรคมนาคมตลอด	24	ชัว่โมง	และต้องการให้มวีศิวกรโทรคมนาคม

ควบคุม	ท�างานประจ�าอยู่สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพื้นดิน	มีหน้าที่ควบคุมดาวเทียม	โดยการท�างานอาจแบ่งเป็น

รอบ	โดยท�างานรอบละ	8	ชัว่โมง	หมนุเวยีนในแต่ละวนักบัทมีงาน	เพ่ือควบคมุงานระบบการสือ่สารให้สามารถท�างาน

ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

โอกาสในการมีงานท�า
		 สามารถเข้ารับราชการ	 หรือท�างานในรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	 การสื่อสารแห่งประเทศไทย	 องค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย	บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	กรมไปรษณีย์โทรเลข	เป็นต้น	ท�างานในภาคเอกชน	เช่น	บริษัท 

ยูคอม	บริษัท	เทเลคอมเอเชียคอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	บริษัท	แอ๊ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นซิสเต็มส์	บริษัท	สามารถเทเลคอม 

มิวนิเคชั่น	เป็นต้น	นอกจากนี้	ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้	

	 เน่ืองจากการมีอุปกรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและการน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้	 ท�าให้การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย

และสะดวก	 สามารถติดต่อกันทั่วโลกได้ทันทีเมื่อมีความต้องการติดต่อ	 การให้บริการด้านการสื่อสารยังเป็นธุรกิจที่

มีการแข่งขันกันสูง	บุคลากรทางด้านนี้ยังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงาน	เนื่องจากไม่ว่าจะอยู่ในภาวะใด	การบริการ

ด้านการสื่อสาร	ก็ยังมีความจ�าเป็นอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส	์(โทรคมนาคม)	จากคณะวิศวกรรมศาสตร์	

	 2.	มีร่างกายแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการท�างาน	เช่น	ตาบอดสี	

	 3.	 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหม	่ๆ	ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	มี

ความอดทน	ชอบการคิดค�านวณ	มีความละเอียดรอบคอบ	

	 4.	มีความเป็นผู้น�า	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	

	 5.	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได	้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 เป็นผู ้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส	์(โทรคมนาคม)	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	หลักสูตรการ

ศึกษา	4	ปี	หรือส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	แล้วศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ชั้นสูง	(ปวส.)	หลักสูตร	2	ป	ีประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรมสาขาวิชาช่างไฟฟ้า	ในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา	

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	หรือสถาบันเทคโนโลยี	 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

และเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร	 2	 ปี	 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ในสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล	หรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี	 และรับโอนหน่วยกิตของผู้ส�าเร็จการศึกษา

ระดับ	ปวส.	เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี	เมื่อส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถที่จะขอหรือสอบเพื่อรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม	 เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบอาชีพได้ที่	 กองวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	

สังกัดกระทรวงมหาดไทย

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 วิศวกรโทรคมนาคมผู้ที่เข้ารับราชการ	 สามารถได้รับการเลื่อนขั้นและต�าแหน่งจนถึงระดับสูงสุดในสายงาน

ตามเง่ือนไขระเบียบราชการ	 และผู้ที่ท�างานในภาคเอกชนทั่วไป	

จะได้รับการเลื่อนข้ัน	 และปรับเงินเดือนตามความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ได้จนถึงระดับบริหารในองค์กรนั้น	 ส�าหรับผู้ที่มี

เงินทุนสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว	 โดยอาจจะเป็นตัวแทนใน

การน�าเข้าและติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม	 และอุปกรณ์ในการ

สื่อสาร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 วศิวกรไฟฟ้า	(ผลติพลงังาน)	วศิวกรไฟฟ้า	(ส่งและจ่ายพลังงาน)	วศิวกรไฟฟ้า	(อปุกรณ์)	วศิวกรอเิลก็ทรอนกิส์ 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เว็บไซต์	www.kmutt.ac.th	
	 -	 มหาวิทยาลัยสยาม	เว็บไซต	์www.siamu.ac.th,	www.home.siam.th.eau	
	 -	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	เว็บไซต์	www.au.ae.th	
	 -	 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์	เว็บไซต์	www.r-tech.go.th
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นิยามอาชีพ
	 วิจัย	 ออกแบบ	 พัฒนา	 ศึกษาและก�าหนดคุณลักษณะ	 ติดตั้ง	 
บริหาร	ก�าหนดนโยบายการใช้งานและบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	(ตั้งแต่ 
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง)	 วงจรดิจิตอล	 ระบบ 
การท�างานฝังตัว	 (Embedded	 System)	 	 ระบบจัดการ	 ระบบฐานข้อมูล 
โปรแกรมระบบ	 ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์	 (ทั้งชนิดส�าเร็จรูปและที่พัฒนา 
ขึ้นเอง)	ระบบเครือข่าย	ข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสารแวดล้อมทั้งหมด	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์	ระบบดิจิทัล	และแอนะล็อก
	 2.		 เป็นผู้ออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์	 คิดค้นวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์	
ตามหลักพื้นฐานของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
	 3.		 ท�าการพัฒนา	 ประเมินสมรรถนะคอมพิวเตอร์	 ซีพียู	 ชุดค�าสั่ง	 Input-Output	 ควบคุมแบบฮาร์ดแวร์ 
และไมโครโปรแกรม	จัดล�าดับชั้นของหน่วยความจ�า	หน่วยความจ�าเสมือน	การประมวลผลแบบต่าง	ๆ
	 4.		 เลือกใช้ลักษณะและชนิดของไมโครโปรเซสเซอร์	เทคนิคการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์
	 5.		 ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการท�างานของคอมพิวเตอร์
	 6.		 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการท�างานของคอมพิวเตอร์
 

สภาพการจ้างงาน
	 เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนใหญ่
ท�างานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์	หรอืสถานประกอบการอตุสาหกรรมต่าง	ๆ 	ทีม่กีารใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ควบคุมระบบงาน	ได้รับเป็นเงินเดือนเดือนละประมาณ	16,900	-	19,900	บาท	โดยมีค่ารักษาพยาบาล	
และโบนัส	ที่เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	
และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน																			
 

สภาพการท�างาน   
	 ท�างานในส�านกังานทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวกต่อการท�างานครบครนั	จะมกีารได้ออกไปตดิต่อผูใ้ช้งานระบบ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว	
	 ส่วนใหญ่งานของวิศวกรฮาร์ดแวร์	เป็นงานที่ต้องนั่งท�างานอยู่กับโต๊ะท�างาน	และต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน	ต้องใช้สมาธิ	สายตาและมือ	เป็นงานที่ต้องใช้ความอดทน	บริเวณที่ท�างานเงียบสงบ	ไม่มี
เสียงดังรบกวน

วิศวกรฮาร์ดแวร์
Hardware Engineer
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 ในปัจจุบัน	การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใหม่	ๆ	เกิดขึ้นอยู่เกือบจะตลอดเวลา	นายจ้าง
มีความต้องการจ้างงานผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่	ๆ	นี้อยู่ตลอดเวลา	จึงมีนโยบายที่จะมีการว่าจ้างวิศวกร
ฮาร์ดแวร์ผู้มีความช�านาญมาท�างานให้กับองค์กร
	 ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรฮาร์ดแวร์	 ต้องปรับตัวให้พร้อมรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา	
เช่น	 ในปัจจุบัน	 ความต้องการคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงก�าลังอย่างเพ่ิมขึ้นรวดเร็ว	 ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่	 ๆ	
ทางด้านเทคโนโลยจีงึเป็นสิง่ทีส่�าคญัส�าหรบัวศิวกรฮาร์ดแวร์	จึงต้องหมัน่เข้ารับการอบรม	สมัมนาเพ่ือเรียนรูเ้ทคนคิ 
ใหม	่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	ยิ่งการพัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์	ยิ่งซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด	ความต้องการจ้างงาน
ด้านวิศวกรฮาร์ดแวร์ก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรี	จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีทักษะในการวิเคราะห์	และมีการจัดการแก้ไขปัญหาอยู่ในเกณฑ์ดี
	 3.		 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	 4.		 มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
	 5.		 เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
	 6.		 สามารถท�างานร่วมกันเป็นทีมได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา   
 -		มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	เว็บไซต	์http://www.kbu.ac.th	โทรศัพท	์0-2321-6930-39	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.tu.ac.th		โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต์	http://www.ku.ac.th		โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -	 มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์http://www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี	เวบ็ไซต์	http://www.kmutt.ac.th	โทรศพัท์	0-2427-0039,	
0-2427-0059
	 -		มหาวิทยาลัยนเรศวร	เว็บไซต	์http://www.nu.ac.th	โทรศัพท	์0-5526-1000-4
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	http://www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 -		สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	 สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	อาทิ	 Imperial	 College,	Manchester	
University,	CWRU	และ	AIT	เป็นต้น
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ที่มีความสามารถในการจัดการระบบการท�างาน	 การท�างบประมาณขององค์กร	 มีความสามารถในการ
ควบคมุผูใ้ต้บงัคบับัญชาได้ด	ีและมคีวามสามารถในการตดิต่อสือ่สารดจีะมโีอกาสเลือ่นต�าแหน่งขึน้เป็นผูช่้วยผูจ้ดัการ
ฝ่าย	หรือผู้จัดการฝ่าย	และเป็นผู้บริหารขององค์กร
	 ผู้รับราชการเป็นครูหรืออาจารย์	หรือท�างานวิจัยในกรม	กอง	สถาบันค้นคว้าและวิจัย	จะมีโอกาสก้าวหน้า
ในระดับผู้บริหาร	 หรือถ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก	 จนส�าเร็จการศึกษา	 ก็สามารถท�างานเป็น



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

184

อาจารย์หรอืท�างานในหน่วยงานภาครฐั	โดยท�างานในหน่วย
งานปฏบิตักิารวจิยัทางคอมพวิเตอร์	ส�าหรบัผูท่ี้ชอบประดษิฐ์	
ค้นคว้า	 อาจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
กับคอมพิวเตอร์	 และน�าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่าย 
เป็นอุตสาหกรรมได้
 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์	 นักวิเคราะห์
ระบบงานคอมพวิเตอร์	นกัวเิคราะห์การสือ่สารคอมพิวเตอร์	นกัวเิคราะห์งานฐานข้อมลูคอมพิวเตอร์	นกับริหารงาน
ฐานข้อมูล	วิศวกรเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	วิศวกรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	ครู	/	อาจารย์
 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ       
	 -	ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต	ิ(NECTEC)	เวบ็ไซต์	http://www.nectec.or.th/ite 
โทรศัพท์	0-2642-5001-10
	 -	สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	เว็บไซต์	http://www.atsi.or.th	โทรศัพท์	0-2962-1348
	 -	สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย	เว็บไซต	์http://www.atci.or.th	โทรศัพท	์0-2216-5991
	 -	ศนูย์การศกึษาต่อเนือ่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เวบ็ไซต์	http://www.chula.ac.th	โทรศพัท์	0-2215-0871-3 



ประจำาปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
าร
จัด

หา
งา
น

185

200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ
	 รับผิดชอบ	 ก�ากับ	 และดูแลการปฏิบัติงานด้านศิลปะใน 
การผลิตรายการ	การถ่ายท�าละครหรือภาพยนตร์	เช่น	การออกแบบ 
ฉากเวที 	 ควบคุมการสร ้างและการติดตั้ งฉากและอุปกรณ  ์
ประกอบฉาก	 ตามรูปแบบที่ก�าหนดหรือเป็นไปตามจินตนาการ 
ที่มีอยู่ในบทละครหรือบทภาพยนตร์	 เป็นผู้มีความรู้	 ความช�านาญ 
ทางด้านศิลปะเป็นอย่างด	ี

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ได้รับโจทย์จากลูกค้า	หรือ	ผู้ก�ากับ	มาแล้วน�ามาตีความหมายว่าต้องท�าอย่างไรกับโจทย์ที่ได้รับมา
คุยงานกับทีมเพื่อสรุปสิ่งที่ได้รับมอบหมาย		
	 2.		 ดูโลเคชั่นที่จะใช้ในการท�างานในครั้งนั้น	เพื่อน�ามาออกแบบงาน
	 3.		 ออกแบบงานและเสนองานให้กับลูกค้า	
	 4.		 แจกแจงงานที่ออกแบบให้กับทีม		
	 5.		 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการท�างาน		
	 6.	 แยกย้ายกับท�างานในส่วนที่ตัวเองได้รับมอบหมาย	 และตรวจเช็กงานของทีมว่าตรงตามกับสิ่งที่ต้องการ 
หรือไม่
	 7.		 ตั้งงานในวันถ่ายท�าจริง	 น�าของทุกอย่างที่เราเตรียมมาใช้	 อาจปรับเปลี่ยนบางอย่างหน้างาน	และเป็น 
การท�างานที่ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา	
	 8.		 เมือ่เสรจ็สิน้การถ่ายท�าต้องเกบ็ของและอปุกรณ์ทกุอย่างทีเ่กีย่วกบั	Art	ฉาก	และพร๊อพ	Career	path/
ความก้าวหน้าของสายอาชีพ	
	 การท�างานของ	 Art	 director	 จะเริ่มไต่ระดับจากเด็กเดินพร๊อพ	 หน้าที่เริ่มต้นคือการเตรียมอุปกรณ์	 
สร้างของชิ้นเล็ก	 ๆ	 หากได้รับการไว้วางใจและมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ก็จะได้รับหน้าที่ที่ใหญ่ขึ้น	 ไปจนถึงการที่ได้
ออกไอเดียและได้เลื่อนต�าแหน่งไปยัง		Art	director	และหัวหน้า	Art	director	ในที่สุด	โดยการเลื่อนต�าแหน่งนั้น 
จะขึน้อยูก่บัประสบการณ์	และความสามารถ	หากมกีารพฒันาฝีมอืและการท�างานอยูเ่สมอ	กจ็ะสามารถเลือ่นต�าแหน่ง
หรือได้รับมอบหมายในงานชิ้นใหญ่	ๆ	ได้ไม่ยากนัก

สภาพการจ้างงาน
	 ขึ้นอยู่กับต�าแหน่งและหน้าที่ที่รับผิดชอบ	 โดยต�าแหน่งแรกของ	 Art	 Directorจะเริ่มต้นที่	 15,000	 บาท 
หากเป็นงานประจ�า	และในบางแห่งอาจจะให้ค่าเพิ่มในแต่ละงาน	และเมื่อเรามีคอนเนคชั่นเพิ่มมากขึ้น	หรือรู้จักคน 
เยอะขึน้	เรากส็ามารถรบังานอืน่	ๆ 	เพิม่เตมิได้อกี	ส่วนมากเงินส�าหรับงานเสริม	หรอืจ๊อบ	จะให้มาเป็นก้อนใหญ่	ๆ 	และ 

อาร์ตไดเร็คเตอร์
Art Director
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ให้เราบริหารกันเอง	 หากบริหารดี	 หาแหล่งวัสดุที่มี
ราคาถูกแต่มีคุณภาพดี	 ก็จะท�าให้เรามีส่วนแบ่งจาก
การท�างานเยอะขึ้น

สภาพการท�างาน 
	 เนื่องจากผู้ร่วมงานมักเป็นคนที่เรียนมาทาง
สายศิลปะเป็นส่วนใหญ่	 	 การท�างานจึงเป็นไปด้วย
ความสนุกสนาน	 	 สบาย	 ๆ	 และไม่มีเวลาการเข้า
หรือออกงานที่แน่นอน	 แต่ต้องมีความรับผิดชอบใน
การท�างานนั้น	 ๆ	 ให้เสร็จ	 ซึ่งในบางครั้งการท�างาน 
หลาย	 ๆ	 	 อย่างเป็นการทดลอง	 คือ	 เมื่อได้รับโจทย์มาว่าต้องท�าสิ่งของประกอบฉากหรือฉาก	 อาจเป็นสิ่งที่เรา 
ไม่เคยเห็นหรือไม่มีอยู่จริง	 ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลและลองท�าออกมา	 ในบางครั้งอาจจะต้องมีการทดลองท�าหลาย
ครั้งเพื่อให้ผลงานที่ออกมาใกล้เคียงกับสิ่งที่ควรจะเป็นมากที่สุด	 และในบางโจทย์อาจต้องใช้เวลาในการท�างาน 
ค่อนข้างนาน	 มีหลายขั้นตอนในการผลิต	 หรือในบางคร้ังอาจจะกินเวลาในการพักผ่อน	 จึงต้องมีความรับผิดชอบ 
และอดทนต่อการท�างานมาก
	 -	 ผู้ก�ากับจะเป็นคนที่เข้าใจวิธีการท�างาน	 และรู้ว่าตนนั้นต้องการอะไร	 สามารถอธิบายความต้องการ
ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติได้เป็นอย่างดี	 เนื่องจากมีการท�างานที่ใกล้เคียงกัน	 และเราเองก็ไม่ต้องไปรับโจทย์จาก
ลูกค้าโดยตรง	 	 ผู้ก�ากับจะเป็นคนรับโจทย์มาและตีความหมายก่อนจะส่งต่อให้เราซึ่งงานจะถูกคิดมาแล้วหนึ่งสเต็ป	
และเราก็จะน�าไปคิดต่อและท�าออกมาเป็นชิ้นงาน	
	 -	 ลูกค้าที่ส่งต่องานกับเราโดยตรง	ในบางครั้งลูกค้าก็มีความรู้ด้านศิลปะ	หรือรู้ว่าต้องการงานแบบไหน	แต่
ในหลาย	ๆ 	ครัง้	ลกูค้ากไ็ม่มคีวามรูใ้นวธิกีารท�างานเลย	ใช้ความรูส้กึในการตดัสนิใจงาน	หรอืเสนอในสิง่ทีเ่ราเหน็แล้ว
ว่าไม่เหมาะสมกับงาน	หรือปัญหาต่าง	ๆ	ที่ตามมาจากลูกค้า	ซึ่งมีผลกระทบต่อการท�างานมาก	เราจึงต้องเป็นคนที่
สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี	 มีการเปิดใจ	 รับฟังความคิดเห็นของลูกค้า	 และมีวิธีการพูด	
หรือ	ปรับการท�างานอย่างไรให้ยังคงงานเดิมที่เราได้คิดไว้	และก็ยังมีไอเดียของลูกค้าในงานจนลูกค้าพอใจอีกด้วย	
	 อาชีพนี้ต้องท�างานร่วมกับอาชีพ
	 -	 ผู้ก�ากับ	 คือผู้ท่ีก�าหนดภาพรวมของงานทั้งหมด	 เป็นคนที่คอยควบคุมและบอกความต้องการหรือสิ่งที่ 
ควรจะมีในงานนั้น	ๆ	
	 -	 ลูกค้า	 การรับงานโดยตรงกับลูกค้านั้นเราจะต้องคุยและท�าความเข้าในใจสิ่งที่ลูกค้าต้องการด้วยตัวเอง 
โดยลูกค้าก็จะมีหลายประเภท	 ท้ังคนที่รู้วิธีการท�างาน	 สามารถส่ือสารได้ว่าต้องการอะไร	 และลูกค้าที่ไม่เข้าใจ 
รายละเอียดของงาน	 มีความต้องการงานแต่สื่อสารในอีกรูปแบบหนึ่ง	 เราจึงต้องเตรียมรับมือกับลูกค้าในหลาย	 ๆ	
แบบ
	 -	 ผู้ช่วย	 หรือ	 เด็ก	 ART	 เด็ก	 prop	 การท�างานแต่ละชิ้นงานเราไม่สามารถท�าให้ส�าเร็จได้ด้วยตัวคนเดียว	
เพราะงานมีหลายขั้นตอน	 และมีรายละเอียดมาก	 จึงต้องมีผู้ช่วย	 เราจะแจกแจงงานส่ิงที่ต้องท�าต่าง	 ๆ	 ให้กับ 
ผู้ช่วยแต่ละคนแยกย้ายกันไปท�า	 และน�ามารวมกันเป็นงานใหญ่หนึ่งชิ้น	 โดยการเร่ิมต้นของ	 Art	 director	 ทุกคน 
ก็ต้องผ่านงาน	เด็ก	ART	เด็ก	prop	กันมาแล้วทั้งนั้น
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โอกาสในการมีงานท�า
	 อาร์ตไดเร็คเตอร์	 (Art	 Director)	 เป็นอาชีพที่จัดว่ามีคนอยากเป็นมาก	 แต่มีต�าแหน่งว่างค่อนข้างน้อย 
ไม่ค่อยจะรับเข้าท�างานสักเท่าไหร่	 เพราะเงินเดือนดี	 แต่ท�างานหนักมาก	 หรือข้ามคืนก็เคยมี	 อาร์ตไดเร็คเตอร์จะ
ท�างานเป็นคนคดิโฆษณาทางสิง่พมิพ์	ท�าบิลบอร์ด	ยกตวัอย่างเช่นเบยีร์ยีห้่อหนึง่ทีจ่ะมลีกูเล่นออกมาตลอดเวลา	และ
ที่เป็นไฮไลต์คือต้องคิดหนังโฆษณาทีวี	(TVC)	ช่วงเวลาที่คิดหนังนี่แหละมันที่สุด	จะมีแก๊กตลก	ๆ	เจ็บ	ๆ	ซึ้ง	ๆ	ออก
มาเยอะแยะแล้วแต่โจทย์ที่ลูกค้าให้มา	 อาร์ตไดเร็คเตอร์ไม่ได้เป็นคนคิดคนเดียวนะ	 เค้าจะต้องคิดงานคู่กับกอปปี้ 
ไรท์เตอร์	(copywriter)	ที่จบมาทางสายนิเทศศาสตร์นั่นแหละ	ท�างานคู่กันเสมอ	ๆ	แยกกันไม่ออก
							 อาร์ตไดเรค็เตอร์จะต้องออกไปกบักองถ่ายฯ	จะต้องคยุกบัผูก้�ากบัเพือ่แลกไอเดยีอนับรรเจดิ	และคยุกบัช่างภาพ 
มอืฉกาจเพือ่ท�าให้งานออกมาด	ีอาร์ตไดเร็คเตอร์จะต้องควบคมุทกุ	ๆ 	อย่างเพือ่ให้งานชิน้หนึง่ออกมาได้ดแีละสมบรูณ์
ที่สุดเหมือนกับที่ไปโม้ไว้กับลูกค้าในวันขาย	Sketch	งานครั้งแรก
	 ที่ส�าคัญคืออาร์ตไดเร็คเตอร์	 จะมีการอัพค่าตัวขึ้นไปได้อีกจากการหมั่นคิดงานดี	 ๆ	 ส่งประกวด	 ซึ่งเวที 
ส�าหรับคนโฆษณาก็มี	 B.A.D	 Awards	 (Bangkok	 Advertising	 Association)	 หรือ	 Adman	 หรือเวทีเก่าแบบ 
TACT	 Awards	 และเวทีระดับเอเชียที่มีการจัดกันที่พัทยาทุกปีอย่าง	 AD	 FEST	 Asia	 หรืองานใหญ่แถบ
ภูมิภาคแบบ	Media	 Asian	 หรืองานระดับโลกอย่าง	 Cannes	 Lions	 หรือฝั่ง	 U.K	 คือ	 D&AD	 หรือฝั่งอเมริกา 
แบบ	CILO	Awards	เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีความคิดสร้างสรรค์	 แปลกใหม่	 และขยันในการศึกษาหาความรู้และดูงานที่ก่อให้เกิดไอเดียใหม่	 ๆ	 
อยู่เสมอ
	 2.		 มีความรับผิดชอบ	 เพราะเป็นงานที่ไม่มีข้อจ�ากัดในเรื่องของเวลาเข้าออกงาน	 เป็นงานกึ่งอิสระ 
ที่สามารถก�าหนดเวลาการท�างานได้เอง	แต่ต้องเสร็จสิ้นตามเวลาที่ได้ก�าหนดไว้	
	 3.		 มีความเป็นศิลปินที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น	 ไม่ติสท์จนเกิดไป	 การท�างาน	 Art	 director 
เป็นการท�างานท่ีรวมศิลปะและธุรกิจเอาไว้	 จึงต้องมีความคิดที่แปลกใหม่	 ใช้ความคิดสร้างสรรค์และมีสไตล์งาน 
เป็นของตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องฟังไอเดียและรูปแบบงานจากลูกค้า	 และปรับให้งานออกมาสมดุลและ 
สมบูรณ์มากที่สุด	
	 3.		 เป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี	 เพราะหน้ากองถ่ายนั้นเราไม่รู ้ว่าจะเกิดอะไร 
ขึ้นบ้างการเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์	 และหยิบจับสิ่งรอบตัวมาแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนั้นเป็นสิ่งที่ส�าคัญ 
ส�าหรับ	Art	director

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ท่าพระจันทร์	 อาคารธรรมศาสตร์	 
60	ปีชั้น	4	เลขที	่2	ถนนพระจันทร์	แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท์	0-2613-
2733,	0-2613-2734		โทรสาร	0-2613-2726	อีเมล	mcmajc@yahoo.com
	 -	 คณะสือ่สารมวลชน	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	2086	ถนนรามค�าแหง	แขวงหวัหมาก	เขตบางกะปิ	กรงุเทพฯ	
10240		โทรศัพท์	0-2310-8000		โทรสาร	0-2310-8022	เว็บไซต์	www.ru.ac.th
	 -		คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์ศูนย์รังสิต	99	หมู่	18	ถนนพหลโยธิน	
ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทรศัพท์	 0-2696-6215	 โทรสาร	 0-2696-6218 
อีเมล	jcpr.tu@gmail.com
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 -	 คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร	์96	หมู่	3	ถนนพุทธมณฑลสาย	5	ต�าบล
ศาลายา	อ�าเภอพุทธมณฑล	จังหวัดนครปฐม	73170	โทรศัพท์	0-2441-6000,	0-2889-4585-7	ต่อ	2001	โทรสาร	
0-2441-6099
	 -	 ออกแบบนิเทศศิลป์	 คณะมัณฑนศิลป์	 สาขานิเทศศิลป์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 31	 ถนนหน้าพระลาน	 
แขวงพระบรมมหาราชวัง	เขตพระนคร	กรุงเทพฯ	10200	โทรศัพท	์0-2221-5874	โทรสาร	0-2225-4350
	 -	 ออกแบบสื่อสาร	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 114	 สุขุมวิท	 23	 เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2649-54696,	0-2649-5497	และ	0-2649-5505	โทรสาร	0-2260-0123	ต่อ	115
	 -	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 ภาควิชานฤมิตศิลป์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถนนพญาไท	 แขวงวังใหม	่ 
เขตปทุมวัน	 กรุงเทพฯ	 10330	 อีเมล	 Parinya.K@chula.ac.th	 ฝ่ายวิชาการ	 โทรศัพท์	 0-2218-4568	 ฝ่าย 
บริหาร		โทรศัพท์	0-2218-4561	โทรสาร	0-2218-4561

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 -		บริษัทที่เป็นเครือหรือแผนกย่อยของบริษัทโฆษณา 
ในแผนกนี้จะต้องออกแบบท�า	 web	 หรือ	 media	 ใหม่	 ๆ	 
Direct	Marketing	และจะมีการจัดวางต�าแหน่งคล้าย	ๆ	พวก
ครีเอทีฟ	 และมีคนช่วยท�างานให้	 บริษัทโฆษณาจะให้เงินเดือน
ปานกลาง	 แต่จะได้ความรู้ทางด้านมาร์เกตติ้งติดตัวไปด้วย	
เพราะจะค่อนข้างใกล้ชิดกับพวกมาร์เกตติ้ง
	 -	 บริษัทที่ออกแบบพวกมัลติมีเดียและเว็บโดยเฉพาะ	
บริษัทลักษณะนี้	 เราจะต้องมีความสามารถในการออกแบบ 
และความรู้รอบทางด้านโปรแกรมพอสมควรซ่ึงเวลาจะเข้าไปท�าควรจะศึกษาว่าลักษณะงานเน้นไปในทางไหน	
ออกแบบ	หรือเน้นโปรแกรม
	 -	บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์	 Graphic	User	 Interface	 (GUI)	 หรือที่เค้าเรียกกันว่าหน้าตาของตัวโปรแกรม	 
ซึ่งแน่นอน	เค้าเน้นโปรแกรมอยู่แล้ว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 Image	Retoucher	Photographer	(ตกแต่งภาพและช่างภาพ)	Editing	Studio	(สตดิูโอตัดต่อ)	Animation	
Studio	(สตดูโิอท�าแอนเิมชัน่)	Computer	Artist	ทีท่�างานกบับริษทัรีทัชภาพ	Computer	Artist	ทีท่�างานกบัเอเจนซี่		 
Illustrator	Artist		อาชีพนกัวาดภาพ	ออกแบบภาพประกอบ	หรอืเขยีนสตอร์รีบ่อร์ดประกอบงานโฆษณา	(Story	Board) 
Graphic	Designer	/	Artist	ประจ�า	Graphic	House	Advertising	Graphic	Designer	Graphic	Unit

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 เว็บไซต์	http://hardsales.exteen.com/20060704/art-director
										-		เว็บไซต์	http://www.oknation.net/blog/print.php?id=830350	
										-		เว็บไซต์	http://pantip.com/topic/30684572



ธุรกิจด้านการศึกษา
และการท่องเที่ยว
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นิยามอาชีพ
  ผูป้ฏบิตังิานอาชพีในหน่วยนี ้ ได้แก่  ผูส้อนวชิาต่าง ๆ ในวทิยาลยั  

มหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาทัว่ไป สร้างและพฒันาการเรยีนการสอน 

ในวชิาทีร่บัผดิชอบ ก�าหนดกจิกรรมให้สอดคล้องกบัการศกึษาทัง้ในและนอก 

หลกัสตูร บรรยายให้ความรูแ้ละจดัสมัมนาในชัน้เรยีน ทดสอบและทดลองใน

ห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ จดัท�าหนงัสอื เอกสาร บทความทางวชิาการ

และต�าราต่างๆ เข้าร่วมในการประชมุหรอืสมัมนาและอาจมส่ีวนร่วมในการ

บรหิารงานของวทิยาลยั มหาวทิยาลยั  ในเรือ่งงบประมาณ  นโยบายและอืน่ ๆ  

ตลอดจนปฏบิตัหิน้าทีก่ารงานและควบคมุดแูล ผูป้ฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ท�าการสอน การอบรม ทางด้านวชิาการและภาคปฏบิติั พุทธศกึษา จริยศกึษา และพลศกึษา ทีเ่น้นนกัเรยีน

เป็นศูนย์กลางในการเรียน 

 2. ดูแลอบรมความประพฤติ เพื่อให้ผู้เรียนเติบโตเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

 3. มสีตปัิญญา ความรู ้คณุธรรม และจรยิธรรม มวีฒันธรรมในการด�ารงชวีติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุ 

 ครู/อาจารย์ มีหน้าที่ในการสอนแต่ละชั้นเรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

 - ครูอนุบาล (Pre-Primary Education Teacher, Kindergarten Teacher) 

 เป็นผูท้ีส่อนหนงัสอืให้เดก็ชายและเดก็หญงิ ในท่ีรับเล้ียงและสอนเด็กท่ีอายไุม่ถึงเกณฑ์ เข้าเรียนหนงัสือ และ

ในโรงเรียนอนุบาล รวมถึงการฝึกอบรมและแนะน�าเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมที่จะเข้า

ศึกษาในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาต่อไป โดยท�าหน้าที่เตรียมความพร้อมของเด็ก เช่น ความสะอาด การตรงต่อเวลา 

การให้ความร่วมมือ การเคารพเชื่อฟัง การเข้าสังคม ฝึกให้มีความมั่นใจในตนเอง โดยมอบหมายให้ท�างานง่าย ๆ   

ให้มกี�าลงัใจโดยการชมเมือ่เดก็ท�าได้ และสนบัสนนุให้เด็กได้มส่ีวนร่วมสนกุในเกมต่าง ๆ  สอนกายบริหาร ดนตรี เต้นร�า 

ร�าไทย ใช้สื่อการสอนที่ช่วยกันประดิษฐ์ขึ้นอย่างง่าย ๆ ให้แก่เด็ก เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กิจกรรม 

อื่น ๆ เช่น การสร้างแบบจ�าลองการวาดเขียนและการระบายสี เพื่อพัฒนาความสามารถที่มีอยู่ ในตัวเด็ก สอนวิชา 

พื้นฐานเบื้องต้นง่าย ๆ อาจแนะน�าบิดา มารดา เกี่ยวกับการสร้างอุปนิสัยที่ดี และการแก้ไขอุปนิสัยที่ไม่ดีของเด็ก 

บางครั้งอาจจะต้องท�างานร่วมกับนักจิตวิทยาเด็ก 

 - ครูประถมศึกษา (Primary Education Teacher) 

 ท�าหน้าที่สอนการอ่าน การเขียน เลขคณิต และวิชาพื้นฐานเบื้องต้น เตรียมตารางการสอนในชั้นที่จะต้อง

สอนตลอดปีการศกึษา สอนวชิาการต่าง ๆ  ควบคมุการท�างานในชัน้เรยีน เตรยีมแบบฝึกหดัให้นกัเรยีนท�า แบบฝึกหดั 

และตรวจสมุดแบบฝึกหัดของนักเรียน ด�าเนินการสอบและตรวจให้คะแนน ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย  

คร/ูอาจารย์
Teachers
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ท�ารายงานต่าง ๆ  เกี่ยวกับตัวเด็ก ครูประถมศึกษาส่วนใหญ่ จะท�าการสอนหลายวิชาในชั้นเดียวกัน และควบคุมการ

ท�ากิจกรรมนอกหลักสูตร 

 - ครูมัธยมศึกษา (Secondary Education Teacher) 

 ท�าหน้าท่ีในการสอนวชิาการในระดบัมธัยมศกึษา รวมถงึครทูีท่�าการสอนหรอืฝึกอบรมวชิาชพีในสถาบนัการ

ศึกษาทีต่�า่กว่าระดบัมหาวทิยาลยั เช่น ครทูีท่�าการสอนนกัเรยีนผูใ้หญ่ในโรงเรยีนทีส่อนวชิาทางด้านธรุกจิหรือการค้า 

ในสถานฝึกอบรม และท�าการสอนเฉพาะวชิา หรอืท�าการสอนวชิาอืน่ทีเ่กีย่วข้องกนั เพือ่ให้ได้มาตรฐานอาจท�าหน้าที่

เป็นอาจารย์ทีป่รกึษาประจ�าชัน้ หรอืท�าหน้าทีพ่เิศษเป็นหวัหน้ากจิกรรมแนะแนว ประชาสมัพนัธ์ หรอืท�าหน้าทีเ่ป็น

อาจารย์ฝ่ายปกครอง อาจจะสอนนักเรียนผู้ใหญ่ในชั้นเรียนตอนเย็น อาจจะมีความช�านาญในการสอนวิชาการอื่น ๆ  

หรืออาจจะเป็นผู้ที่สอนหนังสือในโรงเรียน สถาบันฝึกอาชีพ สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ สถาบันกวดวิชา สถาบันสอน

ภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการสอนอยู่ในชั้นระดับมัธยมศึกษา 

 - อาจารย์มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา (University and Higher Education Teacher) 

 ผู้สอนหนังสือในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นิสิต-นักศึกษาที่เรียนในขั้น

ปรญิญาตรแีละปรญิญาโทในวทิยาลยัและมหาวทิยาลยัให้จบออกมาเป็นบณัฑติทีพ่ร้อมไปด้วยวทิยาการและจรยิธรรม 

 - ท�าหน้าที่สอนตั้งแต่หนึ่งวิชาขึ้นไปในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เตรียมการสอน

และบรรยายให้นิสิต-นักศึกษาฟัง 

 - เตรยีมข้อสอบ ควบคมุการสอบ และตรวจให้คะแนนข้อสอบ ศกึษาและค้นคว้าข้อมลูใหม่ ๆ  ทีเ่กีย่วกับวชิา

ที่สอน เพื่อการปรับปรุงการสอนให้ทันสมัยขึ้น 

 - ควบคุมระเบียบวินัย และความประพฤติของนิสิต-นักศึกษาในสถาบันให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ

ศึกษา และหลักเกณฑ์ที่แต่ละมหาวิทยาลัยวางไว้ 

 - ท�าการวิจัยข้อมูลต่าง ๆ อย่างเป็นเอกเทศ และที่เกี่ยวกับการสอน ให้ค�าแนะน�ากับนิสิตนักศึกษาในการ

เลือกวิชาเรียนเพื่อจะได้มีความรู้ความช�านาญเฉพาะเรื่องตามความถนัดของตนเอง อาจท�าการวิจัย และทดลอง

เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ส�าหรับการสอน อาจมีหน้าที่เตรียมหัวข้อหลักสูตรการศึกษา จัดตารางการสอน  

สอนทบทวนในชั้น สอนภาคพิเศษ อาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริหาร อาจขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน

ภายนอกในเรื่องเกี่ยวกับการสอน การวิจัย การรวบรวมข่าวสาร และการอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ

สภาพการจ้างงาน
 บุคคลที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับครูผู้ช่วย  15,050 บาท 

 ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย    15,800 บาท 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อันดับ 

 ครูผู้ช่วย       15,800 บาท 

 ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อันดับครูผู้ช่วย    17,690 บาท 

 ปริญญาโททั่วไป อันดับครูผู้ช่วย     17,690 บาท 

 ปรญิญาโททีม่หีลกัสตูรก�าหนดเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวฒุปิรญิญาตรทีีม่หีลกัสตูรก�าหนดเวลาไม่ 

 น้อยกว่า 5 ปี อันดับครูผู้ช่วย     18,690 บาท 

 ปริญญาเอก อันดับครูผู้ช่วย     21,150 บาท 

 แต่หากมปีระสบการณ์ในการท�างานในสายอาชพีแล้ว จะมรีะดบัเงนิเดอืนทีเ่พิม่สงูขึน้ตามอายงุาน และหาก

มีความสามารถเฉพาะทางก็จะมีค่าวิชาชีพเพิ่มเข้ามาด้วย
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สภาพการท�างาน
 ท�าการสอนหนังสือและปฏิบัติงานในหน้าที่วันละ 8 ชั่วโมง อาจท�าหน้าที่สอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ

ทดลองทาง วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษา ห้องศิลปศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถน�า

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต มาใช้ประกอบเป็นสื่อการสอนได้ อาจมีการเรียนการสอนในห้องเรียน และนอก

สถานที่ขึ้นอยู่กับวิชา บทเรียน และสถานการณ์การสอนขณะนั้น เช่น วิชาคณิตศาสตร์ สามารถน�านักเรียนมาเรียน

นอกห้องเรยีนได้ อาจมกีารพานกัเรยีนไปทศันศกึษานอกสถานที ่ทัง้ในสถานทีป่ระกอบการ ธรรมชาตศิกึษา การเข้า

ค่ายฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพต่าง ๆ 

 ในส่วนของครู/อาจารย์ และวิทยากรประจ�ากลุ่มการศึกษาทางไกล คือผู้ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดกระบวนการ

เรียนรู้ (เริ่มทดลองตั้งแต่ปี 2537) ได้เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยการผสมผสานระหว่างสื่อการสอน 

ประเภทเอกสารชุดการเรียนด้วยตนเอง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านดาวเทียมไทยคม แล้วออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์

เพ่ือการศึกษาสูเ่ป้าหมายกลุม่ผูเ้รยีน หรอือาจท�าการสอนทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงตามก�าหนดเวลาของทางสถานี 

 ครู/อาจารย์ และสถาบันการศึกษาจะได้รับการควบคุมดูแล และติดตามระบบการบริหารงานจากคณะ

กรรมการบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ของชนในชาติหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

โอกาสในการมีงานท�า
  ปัจจุบันบทบาททางการศึกษาในประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้องผสมผสานระหว่างความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยทีางการศกึษาและวถิชีวีติของชมุชน ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 คนไทย 

มีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ

โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รวมทั้งผู้พิการทางร่างกาย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งบุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการพัฒนา ชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ โดยก�าหนดให้แต่ละสถานศึกษามีคณะ

กรรมการอย่างน้อยแห่งละ 7 คน ไม่เกิน 50 คน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยร่วมกันด�าเนินการก�าหนดนโยบาย แผน

พัฒนา และแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ดูแลการจัดท�าสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

ก�ากับติดตาม การด�าเนินงานของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการของสถานศึกษา และ 

ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอก รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น นับเป็นการ

เปิดโอกาสที่ดีของวงการการศึกษาไทย ดังนั้น ครู/อาจารย์ ในปัจจุบัน และในอนาคตสามารถที่จะท�างานด้าน

วิชาชีพได้อย่างเต็มท่ี ครูท่ีมีความรู้ ความสามารถจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานการศึกษามากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีอายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี 

 3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และตระหนักในคุณค่าของวิชาชีพครู 

 4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และเนื้อหาวิชาเฉพาะในแต่ละสาขา ให้ได้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ  

จนเกิดการพัฒนาตนเองได้ 
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 5. มคีวามเสยีสละ มหีลกัการ สามารถใช้เหตผุลในการแสดงความคดิเหน็อย่างมขีัน้ตอน เป็นระเบยีบชดัเจนและรดักมุ 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

 7. เป็นผู้รักงานการสอน มีความรักและเมตตาต่อลูกศิษย์ 

 8. เป็นผู้มีโลกทัศน์กว้างไกล 

 9 สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์

 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สามารถสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ วทิยาศาสตรบณัฑติ ในสาขาวชิาเอก

ศึกษาศาสตร์-เกษตร และศึกษาศาสาตร์-พลศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาเอกศึกษาศาสตร์-พลศึกษาและ

ศึกษาศาสตร์-คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิตในสาขาวิชาเอกสุขศึกษา ธุรกิจศึกษา การสอนคณิตศาสตร์และ

การสอนวิทยาศาสตร์ หรือจากวิทยาลัยในกรมอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย ในระบบราชการและนอกระบบราชการ

สถาบันราชภัฏ 36 แห่ง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้ขยายตัวและจัดเพิ่มเติมขึ้นในแต่ละภูมิภาค และภูมิล�าเนา

ของตนได้ เช่น 

 - ภาคเหนือ  : มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 - ภาคอีสาน  : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 - ภาคตะวันออก  : มหาวิทยาลัยบูรพา 

 - ภาคใต้  : มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยกัลยาณี เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ผู้ท่ีส�าเร็จการศึกษาในวิชาชีพอย่างอื่น เช่น แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม 

ก็สามารถเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา สอนวิชาการที่ตนเรียนส�าเร็จ จนมีความช�านาญการได้

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  อาชีพครู ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ถ้ารับราชการและมีความสามารถ ตลอดจนมีการศึกษาอบรม 

เพิ่มเติม ก็จะได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นหัวหน้าหมวด หัวหน้าคณะ หัวหน้าภาควิชา ส่วนในระดับผู้บริหาร เช่น คณบดี 

และอธิการบดี จะต้องมีคุณวุฒิ วัยวุฒิตามที่สภามหาวิทยาลัยก�าหนดไว้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นกัการเมอืงระดบัท้องถิน่ นกัวจิยั วทิยากรงานอบรมและสมัมนา นกัอบรม นกัคดินกัเขยีนบทวเิคราะห์ทางการ

ศกึษา นกัเขยีนหนงัสอืทางวชิาการ นกัเขยีนนวนยิายส�าหรบับคุคลทัว่ไป หรอืเยาวชน นกัแนะแนวการศกึษา บรรณาธกิาร

ผูส้ือ่ข่าว นกัหนงัสอืพมิพ์ เจ้าหน้าทีโ่สตทศันปูกรณ์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคล นกัแปล พนกังานรฐัวสิาหกจิ และอาชีพอิสระ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - กระทรวงศึกษาธิการ 

 - กรมอาชีวศึกษา

 - กรมสามัญศึกษา 

 - คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 - ทบวงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันการศึกษา 

 - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์
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นิยามอาชีพ 
 อาชีพครูสอนการแสดง ถูกพัฒนาขึ้นมาจากแค่การสอนการ

แสดงให้นกัเรยีนการแสดง เพือ่เตรยีมการเป็นนกัแสดงหรือดาราเท่านัน้ 

แต่ปัจจุบัน จากพื้นฐานและเทคนิคในการแสดงบางอย่าง สามารถน�า

มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิผลได้ในงานหลาย ๆ อาชีพ เพราะใน

ความเป็นจริง ทุก ๆ อาชีพ ต้องใช้การสื่อสาร การเรียนการแสดงจึงมี

จดุประสงค์เพือ่การท�างานทีม่ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ บางประเทศได้บรรจุ

วิชาการแสดงเข้าไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนด้วย

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ส่วนมากเลยจะเป็นนกัแสดงทีม่าเรยีนเพ่ือประกอบอาชพีนกัแสดง มทีัง้นกัแสดงหน้าใหม่ทีต้่องการฝึกใน

เรือ่งพืน้ฐานการแสดงก่อนก้าวเข้าเป็นนกัแสดงมอือาชพี หรอืนกัแสดงอาชพีแล้วทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัเรือ่งบท ต้องการ

สร้างความเข้าใจ และเข้าถึงตัวละครให้มากยิ่งขึ้น และต้องการสร้างคาแรคเตอร์ให้เหมาะกับบทที่ได้รับมา

 2. นกัเรยีน นกัศกึษา บคุคลธรรมดาทัว่ไป มาเรียนเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือความสนกุสนาน เพ่ือให้เข้าถงึ

บุคลิกของตัวเองมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ หรือเพื่อการเป็นนักแสดงในอนาคต     

 3. นักร้อง นักดนตรี เรียนเพื่อการแสดงที่ดียิ่งขึ้นบนเวที เพื่อให้คนดูเข้าใจในการแสดงที่นักแสดงต้องการ

จะสื่อถึง และเกิดอารมณ์คล้อยตาม เกิดความประทับใจในการแสดงนั้น ๆ 

 4. ในปัจจบุนันี ้มหีลกัสตูรใหม่ ส�าหรบัผูบ้รหิาร เซลล์ หรอือาชพีทีต้่องอาศยับคุลกิภาพและการสือ่สารเป็นหลกั 

จะมกีารเรยีน Acting for Communication เพือ่ทีใ่ช้ในการสือ่สารในการท�างานโดยเฉพาะ เพือ่ให้ผูส้ือ่สารได้รูจ้กัตวัเอง 

ท�าให้ผูเ้รยีนเข้าใจตวัเองและสามารถถ่ายทอดการสือ่สารของตวัเองได้ชดัเจน ตรงเป้าหมายทีต้่องการในการท�างานยิง่ขึน้

  

สภาพการจ้างงาน
 ค่าตอบแทนจะคดิเป็นชัว่โมง ซึง่ขึน้อยูก่บัความเชือ่ถอืจากลกูค้าและความมชีือ่เสยีงของครแูต่ละท่าน อยูท่ี่

ข้อตกลงว่า ในการสอนคดิชัว่โมงละเท่าไร อาจมกีารออกไปนอกสถานทีค่ดิชัว่โมงละเท่าไร ถ้ามชีือ่เสยีงมาก ค่าตอบแทนจะ

สงูหน่อย และอาจจะมกีารตกลงร่วมงานกนัในอกีหลาย ๆ ครัง้ กจ็ะได้เงนิเดอืนเฉลีย่ต่อเดอืนเยอะมาก แต่ถ้าเป็นอาจารย์

มหาวทิยาลยักอ็าจจะได้เป็นเงนิเดอืนประจ�า ซึง่รวม ๆ แล้วเงนิเดอืนขัน้ต�า่จะอยูท่ี ่20,000 บาท เป็นอย่างน้อย   

สภาพการท�างาน
 อาชีพครสูอนการแสดงคอือาชพีอสิระ (Freelance) ไม่มเีวลาท�างานทีต่ายตวัแน่นอน จะเข้าท�างานเมือ่มสีอน 

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับโรงเรียนหรือสถานท่ีท�างานว่ามีตารางเรียนวันไหน เวลาใดบ้าง แต่เวลาส่วนมากที่ต้องท�างานคือวัน

ครสูอนการแสดง
Acting Coach
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

เสาร์อาทติย์ เพราะนกัเรยีนส่วนใหญ่จะเลอืกเรียนในวนัหยดุ หรือในวนัธรรมดาช่วงเยน็หลังเลิกงาน คนกจ็ะเยอะเป็น

พเิศษ นอกเหนอืจากคนทัว่ไปแล้ว กจ็ะมกีารสอนพเิศษส�าหรบันกัแสดงเรยีนเพือ่ไปประกอบอาชพี เล่นหนงัเล่นละคร 

ส่วนมากจะเรียนในวันธรรมดา ขึน้อยู่กับคิวว่างของนักแสดง คอร์สของการเปิดสอนแต่ละโรงเรียนส่วนมากจะมีเป็น 

กลุม่ เพราะการเรยีนการแสดงเป็นกจิกรรมกลุม่ต้องมเีพือ่นร่วมเล่นในการแสดงมกีารส่งต่ออารมณ์ มปีฏสิมัพนัธ์ต่าง ๆ  

การเรยีนตวัต่อตวักม็ ีแต่จะเหมาะกบัคนทีม่ปัีญหาเฉพาะตวั เมือ่ได้รบับทมาต้องการตคีวามคาแรคเตอร์แต่ถ้าเราจะ

เรียนพื้นฐานเฉย ๆ เรียนคนเดียวจะไม่สนุกเท่ากับเรียนเป็นกลุ่ม  ซึ่งโรงเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คลาส ก่อน

เรียนมีการออดิชั่นเพื่อดูพื้นฐานของนักเรียน บางคนไม่มีพื้นฐานเลย และยังไม่กล้าแสดงออก ทักษะการใช้เสียงใน

การแสดงยังไม่ดี ก็ต้องเริ่มตั้งแต่คลาสท่ีหนึ่ง แต่บางคนมีนิสัยเป็นคนกล้าแสดงออกอยู่แล้ว เป็นคนมั่นใจในตัวเอง 

มีบุคลิกที่มีความต้องการที่จะแสดงออก ก็สามารถเลื่อนขั้นไปอยู่ในระดับคลาสที่เหมาะสมได้

 ที่จริงโรงเรียนสอนการแสดงในประเทศไทยมีหลายที่ ซึ่งไม่มีรูปแบบตายตัวแน่นอน บางที่อาจจะอยู่ในห้าง 

ที่บ้าน หรือสร้างเป็นโรงเรียนเลย ขึ้นอยู่กับจ�านวนนักเรียนที่โรงเรียนเปิดสอน ปกติถ้าเป็นห้องใหญ่จะจุได้ประมาณ 

20 คน เล็กลงมาก็ 10 คน และจะมีห้องเล็กที่สุดส�าหรับเรียนคนเดียวด้วย ซึ่งการเรียนคนเดียวสามารถเรียนที่ไหน

ก็ได้ ไม่ได้มีการแบ่งเป็นสัดส่วนตายตัว  บางที่อาจจะให้เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ แต่ต้องมีพื้นที่เรียบสามารถเกลือก

กลิ้งได้ แต่ลักษณะห้องท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือห้องโล่งกว้างที่สามารถใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวได้ ห้องเรียนจะเป็น

ห้องเก็บเสียง ซึ่งจะไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอก มีบางกิจกรรมที่ต้องใช้จินตนาการและต้องการสมาธิ จึงต้องการ

ความเงียบ กระจกเงาจริง ๆ ไม่จ�าเป็นต้องมีก็ได้ ในกรณีที่มีก็เพื่อการเรียนที่ต้องใช้ร่างกาย 

 

โอกาสในการมีงานท�า
 คดิว่าในอนาคตผูค้นน่าจะสนใจเรยีนวชิาการแสดงกนัมากขึน้ เพราะสงัคมไม่ได้มองว่านกัแสดงเป็นอาชพีเต้นกินร�ากิน

อกีต่อไป แต่เป็นอาชพีทีม่ทีัง้ชือ่เสยีง เงนิทอง ฯลฯ เชือ่ว่าทศันคตทิีเ่ปลีย่นไปนีจ้ะท�าให้มโีรงเรยีนสอนการแสดงเปิดเพิม่มากขึน้

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ควรจะมบุีคลกิภาพพืน้ฐานทีท่กุอาชพีควรจะม ีเช่น การตรงต่อเวลา การมสีมัมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน 

เพราะเราต้องท�างานกับคนสิ่งเหล่าคือสิ่งที่ส�าคัญ

 2. เป็นคนที่รักการแสดง สามารถถ่ายทอดได้ สื่อสารกับคนหมู่มากได้ ท�าให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการ

จะบอก ต้องช่างสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์ พัฒนาการของเขา โดยที่เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีประสบการณ์มาก

พอ เรามีวิธีการที่จะหาประสบการณ์ได้ง่ายที่สุดก็คือการรับสื่อเยอะ ๆ เช่น การดูหนัง ดูละครเวที อ่านหนังสือ 

ดูซีรี่ย์ จะช่วยให้เราเข้าใจวิถีของมนุษย์มากขึ้น แล้วน�ามาปรับใช้กับการเรียนการสอน เวลาให้นักเรียนท�าแล้ว

เขาไม่รู ้ว่าจะเทียบกับอะไร เราก็จะมีข้อมูลที่จะท�าให้เขาเข้าใจและมองภาพออก 

 3. นอกจากน้ันยังเป็นคนท่ีชอบท�าอะไรแปลกใหม่ เพ่ือจะได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-2205 อีเมล commarts@chula.ac.th 

 - คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเนชัน่ 444 ถนนวชริาวธุด�าเนนิ ต�าบลพระบาท อ�าเภอเมอืง จังหวดัล�าปาง 

52000 โทรศัพท์ 0-5426-5170 ต่อ 112, 135, 209

 - ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ โทรศพัท์ 0-2579-5566-8 โทรสาร 0-2561-3485 เวบ็ไซต์ www.human.ku.ac.th 
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 - ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 0-3810-2222 

ต่อ 2336 เว็บไซต์ http://www.huso.buu.ac.th/default.asp

 - ภาควิชานเิทศศาสตร์ คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ต�าบลขามเรยีง อ�าเภอกนัทรลกัษณ์ 

จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4359 โทรสาร 0-4375-4359 อีเมล it.msu.ac.th@gmail.com

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111  

ถนนมหาวทิยาลยั ต�าบลสรุนาร ีอ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสีมา 30000 โทรศพัท์ 0-4422-4273 โทรสาร 0-4422-

4790,4548 อีเมล infotech@sut.ac.th

 - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต�าบลหนองหาร 

อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  โทรศัพท์ 0-5387-3700-07  โทรสาร 0-5387-3708 

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�า้ไท ที่อยู่ เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย 

กรงุเทพฯ 10110 โทรศพัท์ 0-2350 -3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อเีมล info@bu.ac.th มหาวทิยาลัยกรุงเทพ 

(Bangkok University) รับสมัครนักศึกษา 0-2249-5132-6 (สายตรง) 02-350-3500 ต่อ 1582-1588,1609-1610

 - วทิยาเขตรงัสติ เลขที ่9/1 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120 

โทรศพัท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553 อเีมล info@bu.ac.th มหาวทิยาลยักรงุเทพ (Bangkok University) 

รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417

 - คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกรกิ ถนนรามอนิทรา แขวงอนสุาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  

โทรศัพท์ 0-2552-3500

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาคารเกษมนครา ชั้น 11 วิทยาเขตร่มเกล้า 77 หมู่ที่ 7  

ถนนร่มเกล้า แขวงมนีบุร ีเขตมนีบุร ีกรงุเทพฯ 10510 โทรศพัท์ 0-2904-2222 ต่อ 2232 อเีมล commarts@kbu.ac.th 

 - คณะการสือ่สารมวลชน มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสเุทพ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

50200 โทรศัพท์ 0-5394-2703 โทรสาร 0-5394-2704 อีเมล masscomm@cmu.ac.th

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

10900 โทรศัพท์ 0-2938-7058 เว็บไซต์ www.stjohn.ac.th/sju/index.asp

 - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2696-6215 โทรสาร 0-2696-6218  

อีเมล jcpr.tu@gmail.com, varasarn@hotmail.com

 - คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถนนพระจันทร์  

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0-2221-0830  โทรสาร 0-2221-1470

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 300 อีเมล commarts@dpu.ac.th

 - คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยปทุมธานี อ�าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2975-6946 

เว็บไซต์ www.ptu.ac.th

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 15 (Digital Multimedia Complex) 52/347 พหลโยธิน 

87 ถนนพหลโยธิน อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 08-3856-0068 เว็บไซต์ http://ca.rsu.ac.th

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 306 ซอยลาดพร้าว 107 คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 โทรศัพท์ 0-2375-4480-6 โทรสาร 0-2375-4489 

 - คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทรศัพท์ 0-2310-8980, 08-1562-7411
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 - คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 84 หมู่ 4 ต�าบลบ้านเกาะ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

30000 โทรศัพท์ 0-4420-3778 เว็บไซต์ www.vu.ac.th

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท ์

0-2579-1111 ต่อ 2335 โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2336 อีเมล pornpun.ya@spu.ac.th

 - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1  

หมู่ที่ 3 ถนนชะอ�า-ปราณบุรี ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3259-4033  

โทรสาร 0-3259-4033 เว็บไซต์ http://www.pitc.su.ac.th

 - คณะนเิทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัสยาม 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ 10163 โทรศพัท์ 0-2867-8088, 

0-2457-0068, 0-2868-6000 โทรสาร 0-2457-3982, 0-2467-3174 อเีมล admission@siam.edu

 - สาขาวชิานเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช อาคารวชิาการ 3 ชัน้ 5 ถนนแจ้งวฒันะ ต�าบลบางพดู 

อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2504-8351-3 โทรสาร 0-2503-3579

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 02-697-6000 ศูนย์รับสมัคร โทรศัพท์ 0-2697-6766, 0-2697-6767 อีเมล prutcc@utcc.ac.th  

เว็บไซต์ www.facebook.com/utccsmart

 - คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถนนบางนา-ตราด อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312-6300 เว็บไซต์ www.hcu.ac.th/

 -คณะนเิทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัหาดใหญ่ 125/502 พลพชิยั ต�าบลหาดใหญ่ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา 

90110 โทรศัพท์ 0-7442-5467 เว็บไซต์ www.hu.ac.th/

 - คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ  

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3700 โทรสาร 0-4528-8870

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ                                                                                                       
 หน้าที่หลัก ๆ ของอาชีพครูสอนการแสดง คือ ท�าอย่างไรให้การเรียนการแสดงมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ การแสดงยังสามารถน�าไปท�าอะไรได้มากมาย อาทิ การแสดงสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับอาชีพที่ต้อง 

พบเจอกับสังคมบ่อย ๆ อย่างพิธีกร นักร้อง เป็นต้น เพราะในความเป็นจริง ทุกอาชีพต้องใช้การสื่อสาร เรียนการ

แสดงเพื่อแสดงออกทางการสื่อสารได้ดียิ่งข้ึน ในต่างประเทศ มีวิชาการแสดงในเบื้องต้นทุกโรงเรียน เพราะทุกคน

ต้องใช้การสื่อสารไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ตาม 

 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 การแสดงภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเวนท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต 

และละครเพลง นักแสดงละครเพลง นักเต้น นักการออกแบบท่าเต้น ครูสอนการแสดง  นักธุรกิจการแสดง

 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - โรงเรียนสอนการแสดง
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นิยามอาชีพ
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก ่

ผู้ท�างานเกี่ยวกับการวจิยั ปรบัปรงุหรอืพฒันา

แนวความคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาเคมี ท�าการทดลอง  

ทดสอบ วเิคราะห์เพือ่ค้นหาองค์ประกอบทาง

เคม ีพลงังาน  และการเปลีย่นแปลงทางเคมขีอง

สสาร วสัดแุละผลติภณัฑ์ต่างๆ ทางธรรมชาติ

หรือที่ประดิษฐ์หรือสังเคราะห์ขึ้น ประเมินผล

การศกึษา ค้นคว้า การทดลอง เพือ่ให้ได้ข้อสรปุ 

พฒันาปรบัปรงุกระบวนการและผลติภณัฑ์ทาง

เภสัชกรรม  วสัดแุละผลติภณัฑ์ทางอตุสาหกรรม 

รวมทั้งขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ จัดเตรียม

เอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ท�างานวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะห์เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับส่วนประกอบ คุณสมบัติ และ

การเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นได้ของสารเคมี 

 2. ศึกษา ค้นคว้าคุณสมบัติขั้นมูลฐานของโครงสร้างเซลล์ โครงสร้างโมเลกุล โครงสร้างอะตอมของสาร และ

การแปรรูปของสารที่อาจเกิดขึ้นได้ 

 3. น�ากฎเกณฑ์ หลักการ และวิธีการซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีแล้วมาใช้ในการค้นหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางเคมีชนิดใหม่ หรือเพื่อค้นคว้าหาคุณประโยชน์ใหม่ ๆ จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ตลอด

จนการค้นหาวิธีการผลิตใหม่ ๆ 

 4. น�ามาใช้ในการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทางอุตสาหกรรม เช่น การควบคุมคุณภาพ  

การวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป 

 5. ควบคมุการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีท่ีท่�างานเกีย่วกบัการค้นคว้าในห้องปฏบิติัการทางวทิยาศาสตร์ หรอื

ท�างานในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี 

 6. ปฏิบัติงานทางด้านเคมีในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงงาน หรือหน่วยงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี เช่น ในด้านการควบคุมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

 7. ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมเคมี ในด้านการผลิตและวิเคราะห์วัตถุดิบ

นักเคมี
Chemist
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 สภาพการจ้างงาน
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักเคมีท่ีส�าเร็จการศึกษา

ระดบัปรญิญาตรซีึง่ไม่มปีระสบการณ์ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนตามอตัรา ท�างานสัปดาห์ละ 40 ชัว่โมง แต่อาจ

จะต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือท�างานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จ

ให้ทันต่อการใช้งาน 

 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ ส่วนใน

ภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนอาจได้รบัสทิธพิเิศษอย่างอืน่ เช่น ค่ารกัษาพยาบาล เงนิสะสม เงนิช่วยเหลอืสวสัดกิาร

ในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการท�างาน
 นกัเคมส่ีวนใหญ่ต้องท�างานในห้องทดลอง เพือ่ท�าการทดสอบ และทดลองทางเคม ีรวมถงึสิง่ทีเ่กีย่วข้องตาม

งานทีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืสตูรทีก่�าหนด เตรียมหรือควบคมุการผลิตผลิตภณัฑ์ทางเคมตีามสูตรทีรั่บรอง แล้วท�าการ

ทดสอบผลิตภัณฑ์ทางเคมี ต้องอยู่กับสารเคมีที่ต้องใช้ในการทดสอบ ซึ่งสารเคมีในห้องปฏิบัติการทดลองอาจจะท�า

ปฏิกริยิาทีท่�าให้เกดิอนัตรายได้ ดงันัน้จงึต้องรู้จักศกึษาวธิใีช้และวธิป้ีองกนั รวมทัง้ปฏบิติังานตามขัน้ตอนตามระเบียบ

ทีก่�าหนดไว้ ต้องท�างานในบรเิวณท่ีก�าหนด บรเิวณห้ามสบูบหุรี ่หรอืรบัประทานอาหาร ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนั เช่น 

ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า
 แนวโน้มในตลาดแรงงานปัจจุบัน ยังมีความต้องการนักเคมีมากทั้งในวงการแพทย์ การเกษตร และ

อุตสาหกรรม เนื่องจากผู้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านนี้มีจ�านวนจ�ากัด 

 นักเคมียังมีโอกาสได้รับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์ ท�างานในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของหน่วย

งานราชการ หรือท�างานในภาคเอกชน ในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเคมี เช่น เครื่องส�าอาง ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์

สี ผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาขั้นต�่าระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 2. ต้องมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ความสามารถในการ

วิเคราะห์ 

 3. มีความคิดสร้างสรรค์ 

 4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 5. มีความแม่นย�า ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ 

 6. เป็นคนช่างสังเกต คิดอะไรเป็นระบบ และสามารถรายงานผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจน

 7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยไหวพริบที่รวดเร็ว 

 8. มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ 

 9. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 

 10. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, อาคารมหามกุฎ ชั้น 11 กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0-2218-7596-7 โทรสาร 0-2218-7598 อีเมล chemistry@chula.ac.th เว็บไซต์ http://chemistry3. 

chemistry.sc.chula.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสคร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เว็บไซต์ cms.swu.ac.th/chem/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-5110-2 โทรสาร 0-2354-7151 เว็บไซต์ http://chemistry.sc.mahidol.

ac.th/th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ 0-5596-3402 โทรสาร 0-5596-3401 เว็บไซต์ http://www.sci.nu.ac.th/chemistry/

 -คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม่ 50200 โทรศพัท์ 0-5394-3341-5 โทรสาร 0-5389-02277 อเีมล chem.chiangmai@gmail.com เวบ็ไซต์ 

http://www.chem.science.cmu.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0-2329-8400-8411 ต่อ 290, 0-2329-8000-8099 ต่อ 6234, 6235 

โทรสาร 0-2329-8415 เว็บไซต์ http://www.science.kmitl.ac.th/

 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 12371 โทรศัพท์ 0-4320-2373 เว็บไซต์ http://chemsci.kku.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2401 โทรสาร 0-2564-4483 เว็บไซต์ 

http://www.chem.sci.tu.ac.th/dokuwiki/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลขามเรียง อ�าเภอกันทรวิชัย จังหวัด

มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4375-4322 ต่อ 1124 เว็บไซต์ https://chemistry.msu.ac.th/

 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ี20130 โทรศพัท์ 0-3810-3112 โทรสาร 

0-3839-3494 เว็บไซต์ http://chemistry.buu.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 หมู่ 4 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-3530-1 โทรสาร 0-5387-3548 อีเมล tanin@mju.ac.th เว็บไซต์ http://

www.science.mju.ac.th/chemistry/

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

90110 โทรศัพท์ 0-7428-8022 โทรสาร 0-7455-8844 อีเมล sci-pr@group.psu.ac.th

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวง

บางมด เขตทุง่คร ุกรงุเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-8840, 0-2470-8843 โทรสาร 0-2470-8843 อเีมล chmsci@

kmutt.ac.th เว็บไซต์ http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 

โทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 2114-2116, 2106 โทรสาร 0-2579-3955, 0-2579-0658 เว็บไซต์ hem.sci.ku.ac.

th/chemie/index.php/th/
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3401-4, 08-1876-1914, โทรสาร 0-4535-3422 เว็บไซต์ http://

chem.sci.ubu.ac.th/       

 - คณะวทิยาศาตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร 680 หมู ่11 ถนนนติโย ต�าบล

ธาตเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์ 0-4297-0021 ต่อ 714 (อาคาร 9) และ 202 (อาคาร 6), 

0-4297-0030 โทรศัพท์ (ภายใน) 714 (อาคาร 9) และ 202 (อาคาร 6) โทรสาร 0-4297-0029 อีเมล Chemsci@

snru.ac.th เว็บไซต์ http://chemistry.sci.snru.ac.th

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทรศัพท์ 0-2329-8400-8411 ต่อ 290, 0-2329-8000-8099 ต่อ 6234, 6235 

โทรสาร 0-2329-8415 เว็บไซต์ http://www.science.kmitl.ac.th/

 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40002 

โทรศัพท์ 0-4300-9700 ต่อ 12371 โทรศัพท์ 0-4320-2373 เว็บไซต์ http://chemsci.kku.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2564-4440-59 ต่อ 2401 โทรสาร 0-2564-4483 

เว็บไซต์ http://www.chem.sci.tu.ac.th/dokuwiki/

 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยับรูพา จงัหวดัชลบรุ ี20130 โทรศพัท์ 0-3810-3112 โทรสาร 

0-3839-3494 เว็บไซต์ http://chemistry.buu.ac.th/

 - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 15 ถนนกาญจนวณชิย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 

โทรศัพท์ 0-7428-8022 โทรสาร 0-7455-8844 อีเมล sci-pr@group.psu.ac.th

 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี126 ถนนประชาอทุศิ แขวงบางมด 

เขตทุง่คร ุกรงุเทพฯ 10140 โทรศพัท์ 0-2470-8840, 0-2470-8843 โทรสาร 0-2470-8843 อเีมล chmsci@kmutt.ac.th 

เว็บไซต์ http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903 

โทรศัพท์ 0-2562-5555 ต่อ 2114-2116, 2106 โทรสาร 0-2579-3955, 0-2579-0658 เว็บไซต์ hem.sci.ku.ac.

th/chemie/index.php/th/

 - คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์ ได้รับต�าแหน่งและปรับเลื่อนตามขั้นตอนของระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้ได้

รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งได้รวดเร็ว และสามารถเป็นถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชน

นั้นขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซ่ึงสามารถเป็นผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการด้านคุณภาพ หรือ

ผู้จัดการฝ่ายขาย 

 นักเคมีสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว คือ เป็นเจ้าของร้านขายเคมีภัณฑ์ ส�าหรับผู้ที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์

เคมีหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนโดยผ่านการทดสอบ และได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง สามารถจดลิขสิทธิ์การ

เป็นเจ้าของสูตรในผลิตภัณฑ์นั้น และผลิตเป็นสินค้าออกจ�าหน่ายในลักษณะอุตสาหกรรมได้ เช่น เครื่องส�าอาง  

ปุ๋ยเคมี เป็นต้น
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักเคมี (ชีววิทยา) หรือนักชีวเคมี นักเคมี (อินทรีย์เคมี) นักเคมี (อนินทรีย์เคมี) นักเคมี (ฟิสิกส์) เภสัชกร  

นักเทคนิคการแพทย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. 
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
 ศกึษาและปฏบิตังิานทางวทิยาศาสตร์ของสิง่มชีวีติ หรอืจากของจรงิตามธรรมชาติ 

เกีย่วกบัการก�าเนดิ พฒันาการ โครงสร้างสรรีวทิยา การกระจายกรรมพันธุ ์ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ 

ภายในระหว่างกนั การจดัประเภทและรปูการมลูฐานของชวีติพชืและสตัว์ และน�าสิง่ทีค้่นพบ 

มาใช้ แก้ปัญหาด้านวทิยาศาสตร์การแพทย์ การเกษตร อาหารและปัญหาอืน่ๆ ซ่ึงมผีลกระทบ 

ต่อสิง่มชีวีติ; วางแผนการทดลอง; ศกึษาทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตขิองพชื และสตัว์ หรอื

เก็บรวบรวมตัวอย่างต่างๆ; ให้ชื่อ จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหาย; 

เตรยีมตวัอย่างท่ีเกบ็รวบรวมได้มา ให้ช่ือและศกึษาถงึพฒันาการของโรคต่างๆ และศกึษา

เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ; ท�าการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลองและ 

ท�ารายงานผลการวเิคราะห์ อาจท�าการทดลองเกีย่วกบัพชืและสตัว์ของตนเอง อาจน�าผลทีไ่ด้จากการทดลองมาใช้ให้เป็น

ประโยชน์ในเชงิเศรษฐกจิแก่ชวีติมนษุย์

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ศกึษาในห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกีย่วกบัต้นก�าเนิด พัฒนาการ โครงสร้าง

และสรรีวทิยา การกระจายพนัธุ ์สิง่แวดล้อม ความสมัพนัธ์ภายในระหว่างกนั การจดัประเภท รปูแบบการมลูฐานของชวีติ

พชืและสตัว์ และน�าสิง่ทีค้่นพบมาใช้ในการแก้ปัญหาทางยารกัษาโรค การเกษตร และปัญหาอืน่ ๆ ซึง่มผีลกระทบต่อชวีติ 

 2. วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาการด�าเนินชีวิตตามธรรมชาติของพืชและสัตว์ หรือเก็บรวบรวม  

ตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อน�ามาศึกษาทดลองในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 3. ท�าการผ่า เพื่อการศึกษาตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เคมีภัณฑ์ วิธีการถ่ายภาพ วัตถุและอุปกรณ์ทาง 

วิทยาศาสตร์อื่น ๆ 

 4. ด�าเนินการตั้งชื่อ จัดประเภท และแยกเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหาย 

 5. จัดเตรียมตัวอย่างที่เก็บรวบรวมได้มาตั้งชื่อ และท�าการศึกษาถึงพัฒนาการของโรคต่าง ๆ และศึกษาเพื่อ

ใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

 6. ท�าการวิเคราะห์ในเชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลอง แล้วท�ารายงานผลการวิเคราะห์ 

 7. อาจท�าการทดลองเกี่ยวกับพืชและสัตว์ด้วยตนเอง น�าผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์

สภาพการจ้างงาน
 ได้รบัค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษา นกัชวีวทิยาทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนตามอัตราจ้างทั่วไป 

นักชีววิทยา
Biologist
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สภาพการท�างาน
 ท�างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือท�างาน ล่วงเวลา 

ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาค

รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ

สวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

 

โอกาสในการมีงานท�า
 ผู ้ที่ส�าเร็จการศึกษาสามารถเข้าท�างานในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรเอกชน เช่น หน่วยงานใน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิที่เรียนส�าเร็จ หรือท�างานในภาคเอกชนในสถาน

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

และแปรรูป เป็นต้น 

 ได้มีการคาดหมายว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ประชากรจะเผชิญกับปัญหาความอดอยากเนื่องจากพื้นที่ในการ

ผลติอาหารส�าหรบัประชากรโลกน้อยลง ในหลายประเทศทีเ่ตรียมความพร้อมในปัญหานี ้ได้คดิค้นพัฒนาเทคโนโลยี

ที่เรียกว่า “ตัดแต่งพันธุกรรม” หรือ GMOs (Genetically Modified Organisms) เพื่อให้พืชหรือสัตว์สามารถเพิ่ม

ผลผลติ และมีความทนต่อสภาพแวดล้อมและศตัรพูชื เช่น ข้าวโพด ฝ้าย ถัว่เหลอืง นกัชวีวทิยากเ็ป็นหนึง่ในกลุม่งาน

ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันานี ้นอกเหนอืจากวศิวกรพนัธกุรรม การผลติพชื GMOs ขึน้มา ท�าให้มผีูบ้รโิภคเกดิความกงัวล

ด้านความปลอดภยั และผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ปัญหานีม้ผีลกระทบต่อประเทศไทย เนือ่งจากประเทศไทยเป็น

ประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดสร้างมาตรการควบคุม ตรวจสอบ 

และออกหนังสือรับรองสินค้าพืช Non-GMOs ดังนั้น ส�านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ (สทช.) จึงต้องพัฒนา

เทคโนโลยีและสร้างมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการส�าหรับสนับสนุนการรับรองพืช Non-GMOs 

ส�าหรับการส่งออกสู่ตลาดโลกที่ต้องการสินค้าเกษตรที่เป็น Non -GMOs จะเห็นได้ว่า นักชีววิทยายังเป็นที่ต้องการ

ในตลาดแรงงาน ไม่เพยีงแต่ปัญหา GMOs เท่านัน้ นกัชวีวทิยายงัต้องพฒันาเทคโนโลยใีหม่เพือ่ส่งเสรมิภาคการเกษตร

ให้มกีารพฒันายิง่ขึน้ เพราะประเทศไทยเป็นประเทศอตุสาหกรรมอาหาร และอตุสาหกรรม เกษตรทีผ่ลิตสินค้าเกษตร

ส่งออกสู่ตลาดโลก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน เหมาะแก่การปฏิบัติหน้าที่ 

 3. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปหาเหตุผล

 4. เป็นผู้น�า มีความคิดริเริ่ม และเป็นผู้ที่คอยรับฟังความเห็นจากผู้อื่นเสมอ 

 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน  

 7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมี และชีววิทยา ชอบการค้นคว้าทดลอง การใช้ความสามารถ 

ในการวิเคราะห์หาเหตุผล

 8. มีความคิดสร้างสรรค์
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 9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. มีความแม่นย�า ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ 

 11. เป็นคนช่างสังเกต คิดอะไรเป็นระบบ และสามารถรายงานผลการค้นคว้าออกมาได้ง่าย และชัดเจน 

 12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยไหวพริบที่รวดเร็ว 

 13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 

 14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40002   อเีมล biology@

kku.in.th เวบ็ไซต์ www.biology.kku.in.th โทรศพัท์ 0-4320-2531 (สายตรง) หรอื 42176, 42177 โทรสาร 0-4320-2530

 - ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 114 สขุมุวทิ 23  เขตวฒันา กรงุเทพฯ  

10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 18101 

 - ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ี272 หมู ่9 ต�าบลขนุทะเล 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 0-7791-3366 โทรสาร 0-7791-3367 อีเมล sci@sru.ac.th 

 - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50202 โทรศัพท์ 0-5394-3346, 8 โทรสาร 0-5389-2259

 - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต�าบลท่าโพธิ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

65000 โทรศัพท์ 0-5596-3302 โทรสาร 0-5596-3301

 - ภาควชิาชวีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยบรูพา  169 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดชลบุรี 20131 (อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ) โทรศัพท์ 0-3875-4900 ต่อ 3090 โทรสาร 0-3839-3489

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ถ้ารับราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์จะได้รับ

การปรับเลื่อนต�าแหน่ง และเลื่อนข้ันตามระบบราชการ การศึกษาต่อเพิ่มเติมจะช่วยให้ปรับเลื่อนขั้น เลื่อน

ต�าแหน่งได้รวดเร็วขึ้นและสามารถเป็นถึงผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู ่กับ

โครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็น ผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการงานวิจัย 

 ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานและมคีวามสามารถในการสอน อาจจะได้รบัเชญิเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักเคมี (ชีววิทยา) หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรีย์เคมี) นักเคมี (อนินทรีย์เคมี) นักเคมี (ฟิสิกส์) เภสัชกร 

นักเทคนิคการแพทย์ นักวิจัย นักกีฏวิทยา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - สถาบันศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตร เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th 

 - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.moac.go.th 

 - กรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์ http://www.doa.go.th 
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นิยามอาชีพ
  วิจัยและศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์  

วนิจิฉยัและให้การบ�าบดัรกัษาหรอืป้องกนัความผดิปกต/ิความแปรปรวน

ทางจติ : ทดสอบ วเิคราะห์ ตรวจวนิจิฉยั เป็นทีป่รกึษาทางจติวทิยา เกีย่ว

กับบุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความฉลาด ความสามารถ ทัศนคติ สภาพ

ทางสมอง  วุฒิภาวะทางจิตใจ ประเมินผล  ให้ค�าปรึกษาแนะน�า บ�าบัด

รักษาทางจิตวิทยา  โดยจิตบ�าบัดรายบุคคล รายกลุ่ม  ครอบครัวบ�าบัด  

พฤติกรรมบ�าบัด  ผลิตเอกสาร  สื่อต่าง ๆ  เผยแพร่ความรู้  เพื่อส่งเสริม

และป้องกันปัญหาสุขภาพจิต   ป้องกัน ควบคุมและรักษาการติดยาและ

สารเสพติด ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
  - ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา โดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐาน ร่วมกับการสังเกต

พฤติกรรม และการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ และแปลผลการทดสอบ 

 - ท�าการบ�าบัดรักษาทางจิตวิทยา เป็นวิธีการบ�าบัดรักษาที่ไม่ต้องใช้ยา ซึ่งแตกต่างจากจิตแพทย์ที่บ�าบัด

รักษาโดยการใช้ยา

 - ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางจิตวิทยา และป้องกันโรค เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยาในรูปแบบ

การสอน การฝึกอบรม เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนมีแรงจูงใจและสนใจจะเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อพัฒนา

ตนเองให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น พ้นจากภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิต 

 ปัจจุบัน นักจิตวิทยาแบ่งตามประเภทของสาขาการศึกษาดังนี้ 

  - สาขาจติวทิยาการศกึษา (Educational Psychology) ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการน�าหลักการทางจิตวทิยา

มาใช้ในการส�ารวจปัญหาทางการศึกษา ตลอดจนสร้างหลักการทางจิตวิทยาที่มีระบบระเบียบวิธีการของตนเอง  

ถือเป็นศาสตร์หนึ่งในทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

  - สาขาวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาความสามารถ

ทางพฤติกรรมของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายอย่างเป็นล�าดับขั้นตอน ว่ามีกระบวนการพัฒนาแต่ละวัยอย่างไร รวมทั้ง

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ ของการพัฒนา โดยเฉพาะทางจิตใจ 

  - สาขาจิตวิทยาสังคม (Social Psychology) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม

อย่างเป็นระบบ เนือ้หาวชิารวมการปฏสิมัพนัธ์ทัง้หมด เช่น ศกึษาการรับรู้การตอบสนองระหว่างบคุคล อทิธพิลของ

บุคคลที่มีต่อผู้อื่น ฯลฯ 

  - สาขาจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling Psychology) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการช่วยให้คนรู้จัก และ

เข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งทุกด้าน ช่วยให้คนรู้จักโลกและส่ิงแวดล้อมของตน ช่วยให้คนรู้จักการพัฒนา และสามารถ 

นักจิตวิทยาทั่วไป
Psychologist



ประจำาปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
าร
จัด

หา
งา
น

207

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

น�าศักยภาพหรอืความสามารถทีต่นมอียูม่าใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ืน่ รูจ้กัเลอืก และตดัสนิใจอย่างฉลาด

เพื่อแก้ปัญหาและปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 - สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology) ท�าหน้าที่เกี่ยวกับการน�าความรู้ทางจิตวิทยามาใช ้

ในการด�าเนนิการคดัเลอืกบคุคล พฒันาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจลูกจ้าง วจัิยตลาด วจัิยด้านมนษุยสัมพนัธ์ เพือ่

ตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 - สาขาจิตวิทยาคลินิก (Clinical Psychology) ท�าหน้าท่ีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการปรับตัวของ

มนุษย์โดยพยายามค้นหาสาเหตุว่ามนุษย์ที่มีพฤติกรรมหรือมีความผิดปกติทางจิตใจนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร 

นักจิตวิทยาคลินิกใช้หลักการและความรู้ทางจิตวิทยามาวิเคราะห์และบ�าบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และ

พฤติกรรม เช่น ปัญหาทางสุขภาพจิตโรคประสาท การติดยาเสพติด ความผิดปกติทางเชาวน์ปัญญา ปัญหาความ 

ขดัแย้งในครอบครวั ตลอดจนปัญหาการปรบัตวัอืน่ ๆ  เพือ่ค้นหาวธิกีารปรบัตวัและการแสดงออกทีด่แีละเหมาะสมกว่า

สภาพการจ้างงาน
  ส่วนใหญ่รบัราชการในโรงพยาบาล หรอืโรงพยาบาลจติเวช โดยจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนตามวฒุกิาร

ศึกษาระดับปริญญาตรี ส�าหรับภาคเอกชน หรือองค์การระหว่างประเทศ อาจจะได้รับเงินเดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์กร 

และสถานที่ท�างานในแต่ละพื้นที่ 

 ปฏบิตังิานวนัละ 8 ชัว่โมง หรอืสปัดาห์ละ 40 - 48 ชัว่โมง มกีารปฏบิติังานพิเศษนอกเหนือเวลาราชการในกรณี

มโีครงการหรอืกจิกรรมเฉพาะอย่าง นกัจติวทิยาจะได้รบัผลประโยชน์อย่างอืน่นอกเหนอืจากเงนิเดอืนตามระเบียบของ

ทางราชการ ของภาคเอกชน ขึน้อยูก่บันโยบายและแนวทางการปฏบิตัขิองแต่ละสถานประกอบการ

สภาพการท�างาน
  นักจิตวิทยา โดยทั่วไปจะปฏิบัติงานในห้องท�าการรักษาเหมือนกับแพทย์ทั่วไป และมีการออกไปเยี่ยมคนไข้

ในชุมชน การปฏิบัติหน้าที่อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกท�าร้ายจากคนไข้ที่มีอารมณ์ไม่ปกติได้ง่าย ดังนั้น ห้องท�างาน 

จึงควรจัดให้มีความปลอดภัย และมีผู้ช่วยดูแลในเรื่องความปลอดภัยของนักจิตวิทยาด้วย 

 นักจิตวิทยาจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับทีมจิตเวช นักสังคมสงเคราะห์จิตเวช และพยาบาลจิตเวช

โอกาสในการมีงานท�า
  เนือ่งจากการเกดิภาวะเศรษฐกจิถดถอยในประเทศขณะน้ี เกดิผลกระทบต่อเน่ืองเป็นลูกโซ่ สังคมเกดิภาวะบบีคัน้ 

ทางด้านการมีงานท�า คือการลดลงของรายได้ การเลิกจ้างงาน จนส่งผลกระทบไปถึงสมาชิกในครอบครัว ท�าให้

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเกิดความเครียด มีปัญหาทางด้านจิตใจ ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ประชาชน

จ�านวนหนึ่งจึงหันไปพึ่งยาเสพติดประเภทกล่อมประสาทที่มีการซื้อขายกันอย่างสะดวกด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 

โดยคิดว่าจะช่วยผ่อนคลายความเครียด และหนีปัญหาได้ แต่เมื่อติดยาเสพติดแล้ว บางรายอาจท�าร้ายบุคคลใน

ครอบครัว อีกทั้งสถิติการฆ่าตัวตายในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รัฐบาลได้ตระหนักถึงภาวการณ์นี้ และได้

จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาดูแล ป้องกันและบ�าบัดรักษา คือ นักจิตวิทยา นักจิตแพทย์ เพื่อช่วยเหลือบริการ

บคุคลทีไ่ม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ทางด้านจติใจขึน้ทีโ่รงพยาบาลทัว่ไปและโรงพยาบาลจติเวชทัว่ประเทศ รวมทัง้

การตดิตัง้โทรศพัท์สายด่วนสขุภาพจติ ตลอดจนจดัตัง้เวบ็ไซต์ เพือ่บรกิารให้ความรูข้้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ ใน

การด�าเนินชีวิต ให้ค�าปรึกษาแนะน�า และให้แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพจิตที่ถูกต้อง ดังนั้น อาชีพนักจิตวิทยาจึง

เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างมากในยุคปัจจุบัน 
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 นอกจากนี้ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวทิยาลัย และสถานศึกษาทุกแหง่ รวมทั้งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวัง

ผลก�าไร อย่างเช่น มูลนิธิต่าง ๆ ที่ดูแลเด็กที่ด้อยโอกาส หรือหญิงที่ถูกท�าร้าย ตลอดจน คลินิกรักษาผู้เสพยาเสพติด 

ก็ต้องการนักจิตวิทยาเช่นกัน แต่ขณะนี้ยังมีการจ้างงานอยู่จ�านวนน้อย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. เป็นผู ้เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะสังคมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ ในสาขา 

การศึกษาจิตวิทยา 

 2. มคีวามเมตตา โอบอ้อมอาร ีมใีจรกัในอาชพีการบ�าบดัและรกัษา และรกัการบรกิารช่วยเหลอืผูป่้วย 

 3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนสูง ใจเย็น 

 4. ควรมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีความร่าเริง อาจจะต้องมีการสอบขึ้นทะเบียน และรับใบอนุญาตเป็น 

ผู้ประกอบโรคศิลปะในอนาคต

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 0-2218-1195 เว็บไซต์ http://www.psy.chula.ac.th/psy/ 

 - คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง

มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4375-4321-40 โทรสาร 0-4372-1764 อีเมล edu@msu.

ac.th เว็บไซต์ https://edu.msu.ac.th/TH/ 

 - คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี181 

ถนนเจริญประดิษฐ์ ต�าบลรูสะมิแล อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-1301 โทรสาร 0-7334-

8322 เว็บไซต์ http://eduit.pn.psu.ac.th/

 - ฯลฯ
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  นักจิตวิทยาในโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาล จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งตามสายงานจนถึงระดับสูงสุด ส�าหรับ 

ในภาคเอกชน จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งสูงสุดตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู/อาจารย์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในมูลนิธิต่าง ๆ องค์การระหว่างประเทศที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในองค์กรธุรกิจเอกชน เจ้าหน้าที่องค์กรและพัฒนาเอกชนทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 - ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 - คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - สมาคมนักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขวิทยาจิต (Child Mental Health Center) 

 - สหทัยมูลนิธิ โทรศัพท์ 0-2381-8834-7 อีเมล sahathai@asiaaccess.net.th
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นิยามอาชีพ
 ศกึษา ค้นคว้า  ส�ารวจ วิเคราะห์  และพฒันาองค์ความรูท้ี่

เกีย่วกบัโครงสร้าง การววิฒันาการ  ขอบเขตและการแผ่พลงังาน 

ของเอกภพ : ศกึษาขนาด  มวล  รปูร่าง  ระยะทาง  การเคล่ือนท่ี 

วงโคจร  ลกัษณะ  ส่วนประกอบ  และโครงสร้างของวตัถทุ้องฟ้า; 

ศึกษาการก่อก�าเนิดและวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ ดาวคู ่  

ดาวกระจกุ และกาแลกซ;ี ศกึษาอณุหภมู ิความสว่าง องค์ประกอบ 

เคมีและโครงสร้างภายในของดาวฤกษ์ และวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ  

โดยใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องบันทึกสัญญาณต่าง ๆ เช่น  

สเปกโทรกราฟ โฟโตมิเตอร์ อินเตอร์เฟียโรมิเตอร์ เป็นต้น; ศึกษาวัตถุท้องฟ้า  ในช่วงความยาวคลื่นอื่นๆ  เช่น  

วิทยุอุลตราไวโอเลต อินฟราเรด เอกซเรย์ เป็นต้น ; สังเกตวัตถุบนฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์เพื่อค�านวณต�าแหน่งของ

ดาวฤกษ์และดาวเคราะห์; ค�านวณโคจรของดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาวเคราะห์น้อย; ศกึษาปรากฏการณ์บนท้องฟ้า 

เช่น อุปราคา  ฝนดาวตก  แสงเหนือ แสงใต้  เป็นต้น; ศึกษากลุ่มดาว และสร้างแผนที่ดาว; พัฒนาตารางค�านวณ

ต�าแหน่งและเวลา ขึน้-ตก ของดวงอาทติย์ ดวงจนัทร์ ดาวเคราะห์ และดาวฤกษ์ เพือ่ประโยชน์ทางคมนาคมทางอากาศ

และทางเรือ; ก�าหนดเวลามาตรฐานสากลโดยการสังเกตวัตถุท้องฟ้า; ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ 

การสื่อสารผ่านดาวเทียม; ท�าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม; ท�าวิจัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางดาราศาสตร์; ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ  ตลอดจนสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

โดยอาศัยเทคโนโลยต่ีาง ๆ  เพือ่ใช้ในการสงัเกตการณ์ บนัทกึรวบรวมข้อมลู และวเิคราะห์ข้อมลูทางด้านดาราศาสตร์ 

ลักษณะของงานที่ท�า
 นักดาราศาสตร์ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น นักวิชาการ และอาจารย์ ในสถาบันระดับ

อุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยท่ีท�าการเปิดสอนภาควิชาฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ หรือโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา หน่วยวิจัยดาราศาสตร์ สมาคมดาราศาสตร์ เป็นต้น โดยมีภารกิจ

เกี่ยวข้องดังนี้

 1. บรรยาย สอน เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับดาราศาสตร์ อวกาศ สภาพอวกาศ ให้กับ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เข้าใจถึงวิวัฒนาการของดวงดาว และโลกอันเป็นเรื่องใกล้ตัว 

และมีผลกระทบกับชีวิตประจ�าวัน โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมส�ารวจทรัพยากรโลก ดาวเทียม

อุตุนิยมวิทยาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ

 2. ศึกษา ค้นคว้า วางแผนการวิจัย และการเตรียมการสังเกตการณ์ระดับชาติ โดยน�าผลการศึกษา

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า มาประมวลผลวิเคราะห์และจัดท�าเป็นรายงานเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ 

นักดาราศาสตร์ 
Astronomer
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 3. จัดประชุมสัมมนาทางดาราศาสตร์ ในเรื่องการเรียนการสอน และการวิจัยทางด้านดาราศาสตร์

 4. ใช้เทคโนโลยชีัน้สงูในการปรบัปรงุระบบสารสนเทศทางด้านดาราศาสตร์ เพือ่กระตุน้ให้คนไทยมคีวามสนใจ 

ต่อเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น และให้กลุ่มผู้ที่สนใจทางดาราศาสตร์สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย

และรวดเร็วมากขึ้น

 5. ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลทางด้านดาราศาสตร์ร่วมกันกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กรมชลประทาน กรมแผนที่ทหาร กรมทรัพยากรธรณี สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ และองค์การระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อจัดท�าสารสนเทศทาง

ด้านดาราศาสตร์ 

 6. จดัท�าหลกัสตูรหรอืกจิกรรม เพือ่ให้ความรูเ้กีย่วกบัปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแก่ประชาชนและเยาวชนทีส่นใจ

เข้าร่วมอย่างทัว่ถงึ ร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมดาราศาสตร์ หรือชมรมดาราศาสตร์ของจังหวดัต่าง ๆ  ทีม่ี 

นักวิชาการหรืออาจารย์สอนด้านดาราศาสตร์ประจ�าอยู่ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดพายุสุริยะ 

การเกิดสภาพความแปรปรวนของบรรยากาศชัน้ไอโอโนสเพยีร์ และบรรยากาศชัน้บนของโลกทีเ่ป็นสาเหตทุ�าให้สถานี

ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบสื่อสารดาวเทียมบกพร่อง และระบบเตือนภัยบนเครื่องบินขัดข้อง เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะมีน้อยมาก โดยนักดาราศาสตร์จะปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส่วนผู้ที่จบการศึกษาสาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องส่วนมากจะประกอบอาชีพในหน่วยงานราชการ

โดยเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

 อัตราเงินเดือนส�าหรับอาจารย์-นักวิชาการ ในหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาภาคเอกชน จะได้รับ

อัตราเงินเดือนที่แตกต่างกัน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี รับราชการจะได้รับเงินเดือน เดือนละ 7,260 บาท จะ

ได้รับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และการลาศึกษาต่อตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ส�าหรับนักวิชาการและอาจารย์ในภาคเอกชน จะได้รับเงินเดือน ประมาณเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นไป 

ได้รับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ตามกฎหมายแรงงานก�าหนด อาจได้รับการสนับสนุนให้ศึกษาต่อตาม

นโยบายและข้อตกลงของสถาบันการศึกษานั้น ๆ

สภาพการท�างาน
 - จัดเตรียมแผนงานและกิจกรรมด้านวิชาการเมื่อมีการออกสังเกตการณ์

 - ก�าหนดแผนการเดินทางไปสังเกตการณ์ ตามบริเวณที่คาดว่าจะเกิดปรากฏการณ์ โดยอาจท�าภาพจ�าลอง

ของปรากฏการณ์ในคอมพิวเตอร์ล่วงหน้าเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้เข้าใจตามหลักวิทยาศาสตร์

 - เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสังเกตการณ์ เช่น กล้องดูดาว กล้องถ่ายภาพ พร้อมฐานควบคุม กล้อง

ถ่ายภาพแบบสะท้อนแสง ระบบถ่ายภาพที่ทันสมัย แผนที่ดูดาว เป็นต้น

 - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนเพื่อขอความร่วมมือในการ

เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับปรากฏการณ์นั้น ๆ รวมทั้งผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน

 - รวบรวมข้อมูลการประเมินผล และผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่ละครั้งเพื่อจัดท�าแผนการ 

พัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ของประเทศ ซึ่งการสังเกตการณ์แต่ละครั้งจะต้องมีการเดินทาง 

ออกไปสงัเกตการณ์หลายสถานท่ี บางครัง้ต้องไปในสภาพพืน้ทีป่่าเขาและอาจมผีูร่้วมเดินทางจากหลากหลายวชิาชพี 

รวมทั้งผู้สนใจทางดาราศาสตร์
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โอกาสในการมีงานท�า
 ผู ้สนใจเป็นนักดาราศาสตร์ สามารถที่จะ

ปฏิบัติงานด้านการสอนเรื่องดาราศาสตร์ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาทั่วไป สอนวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ใน

มหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาดาราศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงานรับราชการ

ในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี หรือกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. เพศหญิง หรือเพศชาย 

 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์อวกาศ 

 3. มีความสนใจในวิชาชีพ

 4. สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัย ในเรื่องดาราศาสตร์ และอวกาศอย่างสม�่าเสมอ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวทิยาศาสตร์ ภาควชิาฟิสกิส์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 123 หมู ่16 ถนนมติรภาพ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น  40002 โทรศัพท์ 0-4300-9700 เว็บไซต์ http://www.kku.ac.th/suggest.php?l=th

 - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีภาควชิาฟิสกิส์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ชัน้ 2 ห้อง 219 อาคารบรรยาย

รวม 4 เลขที ่99 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12121 โทรศพัท์ 0-2564-4491, 

0-2564-4495 โทรสาร 0-2564-4485, 0-2564-4494 เว็บไซต์ science.sci.tu.ac.th/phys/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2215-3555 อเีมล pr@chula.ac.th โทรศพัท์ (คณะฯ) 0-2218-5000 เวบ็ไซต์ www.

phys.sc.chula.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต�าบลท่าโพธิ์  

อ�าเภอเมือง จังหวดัพษิณโุลก 65000  โทรศพัท์ 0-5596-3112 โทรสาร 0-5596-3113 เวบ็ไซต์ http://sci.nu.ac.th

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอ

วารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3401-4 ต่อ 4305  โทรสาร 0-4528-8381 อีเมล  

kuphysicsubu@gmail.com, kwuanfa.m@ubu.ac.th เว็บไซต์ phys.sci.ubu.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200 อีเมล physics.materials@yahoo.com โทรศัพท์ 0-5394-3367 โทรสาร 0-5394-3445

เว็บไซต์ physics.science.cmu.ac.th/

 - คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผูป้ระกอบอาชพีนีท่ี้รบัราชการ จะได้รบัเลือ่นขัน้ตามความสามารถและผลงาน ควรศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 

ปริญญาเอก จนอาจได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนงาน เช่น ผู้อ�านวยการ รองอธิบดี อธิบดี
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 เป็นวิทยากรให้กบัหน่วยงานภาครฐั และภาคเอกชน ในเรือ่งดาราศาสตร์ ดาราศาสตร์อวกาศ และสภาพอวกาศ 

นกัเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัดาราศาสตร์ ผูเ้ชีย่วชาญทีป่รกึษาให้กบัองค์กรหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัดาราศาสตร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - สถาบันศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตร เว็บไซต์ http://www.ku.ac.th 

 - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.moac.go.th 

 - กรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์ http://www.doa.go.th 
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นิยามอาชีพ
 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนีท้�าหน้าท่ีให้ค�าปรกึษา แนะแนวเป็นรายบคุคล

หรอืเป็นกลุม่ เพือ่ช่วยให้บุคคลได้รูจ้กัตนเอง เข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ืน่ และ

สามารถช่วยเหลอืตนเอง ปรบัตนเอง แก้ไขปัญหา วางแผนศกึษาการประกอบ

อาชีพ และพฒันาตนเองได้อย่างเหมาะสมด้วยวธิกีารต่าง ๆ  ท่ีจะช่วยให้บคุคล

ปรบัตวัอยูใ่นสงัคมได้อย่างปกตสิขุ อาจมชีือ่เรยีกตามหน้าทีท่ีเ่ชีย่วชาญ

ลักษณะของงานที่ท�า
  ผู้ปฏิบัติงานนักแนะแนว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

 1. ผู้แนะแนวอาชีพ (Vocational Guidance Counselor) 

    ผู้แนะแนวอาชีพจะปฏิบัติงานในลักษณะต่าง ๆ คือ 

  - ให้บริการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา เป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ในด้านข้อมูลข่าวสาร

ตลาดแรงงาน ข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการฝึกงาน และต�าแหน่งงานว่างในตลาดแรงงานให้เหมาะสมกับความรู ้  

ความสามารถ ความสนใจ และค่านยิมของบุคคล กลุม่นกัเรยีน และนกัศกึษานัน้ ๆ  เพือ่ประกอบเป็นแนวทางในการตัดสนิใจ 

เลือกอาชีพและประกอบอาชีพ ตลอดจนให้บริการแก่ประชาชนท่ัวไปเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีสนใจ 

เกี่ยวกับการท�างาน การศึกษา และฝึกอาชีพเพิ่มเติม

  - รวบรวม และบนัทกึข้อมลูบคุคลทีต้่องการมงีานท�าในเร่ืองของระดับความรู้ ทกัษะฝีมอื ประสบการณ์

การท�างาน ฯลฯ รวมทัง้การทดสอบด้านจติวทิยาเพือ่ประเมนิความสนใจแนวถนดั ความสามารถ และบคุลกิภาพ ซึง่

จะเป็นข้อมูลประกอบในการให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา และการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล 

   - ศึกษารวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ใน

การให้บริการค�าปรึกษา และข้อแนะน�าแก่ผู้มีความสนใจในเรื่องการก�าหนดเป้าหมายการศึกษาและการประกอบ

อาชีพที่สอดคล้องเหมาะสม 

   - จัดส่งนักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน หรือผู้มาขอรับค�าปรึกษา หรือผู้ต้องการค�าแนะน�า ไปยังหน่วย

บริการด้านสังคม หรือหน่วยบริการด้านวิชาชีพตามความสนใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้น 

   - ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่บุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านเศรษฐกิจให้มีความเข้าใจใน

ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาทางอารมณ์ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาของตนเอง 

   - ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และตดิตามผลด�าเนนิงาน เพือ่ประเมนิทางเทคนคิทีใ่ช้ในการให้ค�าปรกึษาแนะน�า 

 2. ผูแ้นะแนวการศกึษา (Student Personnel Conselor) ท�าหน้าทีค่ล้ายกบันกัแนะแนวอาชพี แต่แตกต่าง 

กันที่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่นี้จะประจ�าอยู่ในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย และกลุ่มเป้าหมายในการแนะแนว 

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

นักแนะแนว
Conselor
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  - ให้บริการแนะแนวเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มแก่นักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน หรือวิทยาลัย 

เพือ่ช่วยนักเรยีน นกัศกึษา ในการประเมนิความสนใจ แนวถนดั ความสามารถ และบคุลกิลกัษณะของตนเองส�าหรบั

การวางแผนทางการศึกษา อาชีพ และการด�าเนินชีวิตส่วนตัว 

  - ด�าเนนิการไปตามแผนทีว่างไว้ รวบรวม จดัระบบงาน และวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัตวันกัเรยีน นกัศกึษา

เป็นรายบุคคลจากบันทึกการทดสอบ การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

  - ให้ข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัการศกึษา การอาชพี และข้อมลูข่าวสารอืน่ ๆ ซึง่จ�าเป็นส�าหรบัการตดัสนิใจ 

ในเรือ่งการศกึษา การประกอบอาชพี การพฒันาฝีมอืแรงงาน การพฒันาตนเอง และความเจรญิก้าวหน้าในการท�างาน 

  - ให้ค�าปรกึษาแนะน�าแนวทางทีใ่ห้นกัเรยีนเข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาส่วนตวั ปัญหาทางสงัคม ปัญหา

การศึกษา และตลอดจนการแก้ปัญหาครอบครัว และการประกอบอาชีพของคนในครอบครัว โดยอาจให้ค�าแนะน�า

และส่งต่อให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงด�าเนินการต่อไป 

  - ในกรณทีีพ่บว่านกัเรยีนทีม่ารบัค�าแนะน�ามปัีญหาทีค่่อนข้างซับซ้อนทางจิตใจ กจ็ะส่งให้จิตแพทย์ช่วย

ดูแลต่อไป 

  - ติดตามผลงาน เพื่อประเมินผลเกี่ยวกับเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า 

  - อาจท�างานวิจัย เกี่ยวกับการให้ค�าปรึกษาแนะน�า แก่นักเรียน นักศึกษา 

  - อาจบริการหางานให้นักเรียน นักศึกษา ท�าเพื่อช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจ 

  - หมัน่ส�ารวจและเกบ็ข้อมลูพฤตกิรรมของคนไทยและท�างานวจิยั เพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ใน การแนะแนว

การศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม เศรษฐกิจ และสังคม

สภาพการจ้างงาน
  ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถเข้าท�างานกับส่วนราชการและเอกชนต่าง ๆ โดย 

 1. การท�างานกับส่วนราชการมักจะปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ส�านักงานสาขาที่ตั้งอยู่ตาม

จังหวดัต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ อาท ิหน่วยงานในสงักดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น 

นอกจากนั้น ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งอาจารย์แนะแนว ตามสถานศึกษาต่าง ๆ 

 2. การท�างานกบัหน่วยงานหรอืองค์กรเอกชน จะปฏบิตังิานหน้าทีอ่ยูใ่นฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ ฝ่ายบคุคล หรอื

ฝ่ายฝึกอบรม รวมทัง้การเป็นอาจารย์แนะแนวในสถานศกึษาของเอกชนโดยจะได้รบัค่าจ้างเป็นเงนิเดอืนตามวฒิุการ

ศึกษา และประสบการณ์การท�างาน

สภาพการท�างาน
  ผู้ปฏิบัติงานในนักแนะแนว จะท�างานในห้องแนะแนวที่จัดขึ้นโดยเฉพาะ โดยอาจด�าเนินการเป็นรายบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลขนาดเล็ก หรืออาจท�าการแนะแนวการศึกษาหรือแนะแนวอาชีพในภาพรวมของอาชีพท่ีน่าสนใจ  

แก่นักเรียนหรือนักศึกษาทั้งหมด ในห้องประชุมใหญ่ หรืออาจจัดมุมห้องด้านหนึ่งส�าหรับให้ ค�าปรึกษาแนะน�า 

ด้านการศกึษา บคุลกิภาพ และลกัษณะงานอาชพี อาจมกีารแสดงแผนภมูเิกีย่วกบัอาชพี และจดัมมุส�าหรบัสนัทนาการ

หรือการพักผ่อนของนักเรียน นักศึกษาเพื่อใช้ในการเล่นเกมหรือท�าแบบทดสอบด้วยตนเอง ทั้งแบบมาตรฐาน 

และแบบง่าย ๆ ประกอบด้วย เทป วิดีโอ และหนังสือที่เกี่ยวกับ วิชาชีพ เพื่อสร้างบรรยากาศให้พร้อมและน่าสนใจ

ส�าหรับการแนะแนว และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการค�าปรึกษาเข้าพบได้ตลอดเวลาถ้ามีปัญหา ออกเยี่ยมผู้มารับ 

ค�าปรึกษาที่มีปัญหาครอบครัว โดยการศึกษาสภาพของครอบครัวนั้นตั้งแต่บิดามารดา ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคคล

ในครอบครัว เพื่อให้ได้ข้อมูลในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

216

โอกาสในการมีงานท�า
  ผู้ประกอบอาชีพแนะแนวอาชีพและแนะแนวการศึกษาเป็นที่ต้องการมากในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และ 9 เน้นด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพ่ือให้ประเทศ

มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการแข่งขันระหว่างประเทศ นักแนะแนวทั้ง 2 ประเภท 

สามารถดึงบุคลิกภาพและศักยภาพของเยาวชนในวัยเรียนออก

มาให้นักเรียนผู้มารับการแนะแนวทราบถึงขีดความสามารถ

ของตนเอง ในการเลือกศึกษาต่อให้ตรงกับอาชีพที่ตนเอง 

มีความสามารถและความถนัด ซึ่งจะสามารถช่วยยกระบบ

ฐานรากการศึกษาไทยได้ในระดับหน่ึง และเป็นการเตรียม

ความพร้อมแก่บุคลากรของประเทศให้สามารถก้าวได้ทันโลก

ในปัจจุบัน และอนาคต นักจิตวิทยา และ ครูแนะแนวมีบทบาท

มากขึ้น โดยล�าดับในการบ�าบัด รักษา ช่วยเหลือบรรเทาปัญหา 

และป้องกันปัญหาในแง่ของการใช้ศาสตร์จิตวิทยา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นอย่างน้อย และมคีวามรู้ในเร่ืองการแนะแนวอาชพี และแนะแนวการศึกษา 

  2. เป็นผู้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีบุคลิกลักษณะเป็นที่น่าเลื่อมใส 

 3. มีความสุขุมรอบคอบ ใจเย็น ควบคุมสติอารมณ์ได้ดี หนักแน่น อดทน 

 4. มีความพร้อมในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 5. มีทศันคตทิีด่ ีมมีนษุยสมัพนัธ์ มคีวามสามารถในการปรบัตนเองให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม และสถานการณ์

ได้ในขณะปฏิบัติงาน 

 6. มีความซื่อสัตย์ มีความจริงใจ มีความเข้าใจ และให้ความอบอุ่นแก่ผู้มาขอค�าปรึกษาแนะน�า 

 7. เป็นผู้เก็บรักษาความลับของผู้มาติดต่อได้ดี 

 8. เป็นคนมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และปัญหาได้ดี 

 9. มีความสามารถในการฟัง และการสื่อสาร และการถ่ายทอดได้ดี 

 10. มีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ ใฝ่รู้ ขวนขวายหาความรู้ หมั่นรับการอบรมเพื่อให้ได้มีความรู้

ใหม่ ๆ มีความสนใจและมีความรู้เท่าทันต่อกระแสเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์ และแนะแนว 

 11. มีความสามารถ ในการน�าทางด่วนข้อมูลข่าวสารมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแนะแนว 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทรสาร 0-2218-1195 เว็บไซต์ http://www.psy.chula.ac.th/psy/ 

 - คณะมนษุยศาสตร์ ภาควชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เวบ็ไซต์ http://psych.hu.swu.ac.th/

 - คณะศกึษาศาสตร์ ภาควชิาการแนะแนวและจติวทิยาการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 114 สขุมุวทิ 

23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15505 โทรสาร 0-2260-0124 

เว็บไซต์ http://edu.swu.ac.th/index.php/menu-department-3/menu-department-1/menu-depart-

ment-13.html
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 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบล

แสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2310 โทรสาร 0-3839-0355 เว็บไซต์ http://www.

huso.buu.ac.th/

 - คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัศลิปากร เลขที ่ 6 ถนนราชมรรคาใน อ�าเภอเมอืง จงัหวดั

นครปฐม 73000 โทรศพัท์ 0-3425-3843-44 โทรสาร 0-3425-5099 เวบ็ไซต์ http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/

 - คณะสงัคมศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10903 

โทรศพัท์ 0-2561-3480, 0-2561-3484 โทรสาร 0-2561-2738, 0-2942-8430 เวบ็ไซต์ http://www.soc.ku.ac.th/

 - คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวิชาจติวิทยา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมอืงมหาสารคาม 

จงัหวดัมหาสารคาม 44000 โทรศพัท์ 0-4375-4321-40 โทรสาร 0-4372-1764 อเีมล edu@msu.ac.th เวบ็ไซต์ https://edu.

msu.ac.th/TH/

 - คณะศกึษาศาสตร์ สาขาวชิาจติวทิยาและการแนะแนว มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตาน ี 181  

ถนนเจรญิประดษิฐ์ ต�าบลรสูะมแิล อ�าเภอเมอืง จงัหวดัปัตตาน ี94000 โทรศพัท์ 0-7333-1301 โทรสาร 0-7334-8322  

เวบ็ไซต์ http://eduit.pn.psu.ac.th/

 - คณะ หรอืสาขาวชิาอืน่ ๆ ท่ีเกีย่วข้อง

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู ้ประกอบนักแนะแนวในส่วนราชการ นักแนะแนว

จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งตามระบบราชการ คือต�าแหน่ง

หัวหน ้างานแนะแนว ควรศึกษาและเข ้ารับการอบรม

เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส�าหรับภาคเอกชน  

การเลื่อนต�าแหน่งและการขึ้นเงินเดือนค่อนข้างจะรวดเร็วกว่า

ภาคราชการ ถ้าปฏบิตังิานประมาณ 3 ปี จะได้รับการเล่ือนต�าแหน่ง

เป็นผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการ และอาจเป็นรองผู้อ�านวยการ 

อย่างไรก็ดีควรจะเข้ารับการศึกษาเพิ่มเติมเช่นกัน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ้าหน้าทีอ่บรมบคุลากรในหน่วยงานทรพัยากรมนษุย์ เจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคล นกัสงัคมสงเคราะห์ ผูป้ระสานงาน 

โครงการบรรเทาทุกข์ ผู้จัดการโครงการในภาคเอกชน หรือองค์กรพัฒนาเอกชน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - ชมรมครู - อาจารย์แนะแนว 

 - ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันออก 

 - คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 - กระทรวงศึกษาธิการ 

 - แหล่งหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์บริการจัดหางาน 

 - เว็บไซต์กรมส่งเสริมการมีงานท�า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

เว็บไซต์ http://www.doe.go.th
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นิยามอาชีพ
 ผูท้�าหน้าทีว่างแผนการจดัหาเทคโนโลย ีและเทคนิคท่ีเหมาะสม

ต่อการท�าสือ่การสอนถ่ายทอดไปทัว่ประเทศ รวมทัง้วสัด ุอปุกรณ์ และ

เครือ่งมอื ตลอดจนการให้ค�าแนะน�า และให้บรกิารด้านสือ่ การเรยีน สือ่

กจิกรรมต่อคณะอาจารย์ นกัศกึษา นกัเรยีน และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 

การศึกษาแบบตลอดชวีติ นอกจากนี ้ อาจดแูลงานด้านโสตทศันปูกรณ์ 

และการจดัต�าราเรยีน ข้อสอบและสิง่พมิพ์เพือ่การเรยีนการสอน

ลักษณะของงานที่ท�า
  1. ศกึษาค้นคว้าเพือ่หาเทคโนโลย ีหรอืเทคนคิทีเ่หมาะสมกบัการท�าสือ่การเรยีนการสอนเฉพาะวชิาหรอืโดยทัว่ไป 

 2. วางแผนการจัดท�าสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง หรือโดยทั่วไป

 3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อจัดท�าสื่อการเรียนการสอนหรือจัดหาสื่อการสอน วัสดุการสอน 

รวมทั้งต�าราเรียน เอกสารประกอบการสอนให้เหมาะสมกับวิชาการนั้น ๆ และให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 4. ผลิตนวัตกรรมในการใช้สื่อจากวัตถุดิบในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 5. เป็นศูนย์กลางให้บริการการอบรมทางวิชาการโดยผ่าน หรือใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ และหรือเครื่อง

ฉายวิดีโอขนาดใหญ่ โทรทัศน์วงจรปิด วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ และอินเทอร์เน็ต 

 6. เป็นศนูย์กลางประสานงานด้านการบรกิารสือ่การสอนทีต้่องใช้เทคนคิ และเครือ่งมอืต่าง ๆ  ให้กบัทกุคณะ 

 7. อาจประสานงานกบัศนูย์สารสนเทศเพือ่การจดัการ และศนูย์สนเทศเพือ่การศกึษาของมหาวทิยาลยั หรอื

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ 

 8. จัดท�าโฮมเพจ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก 

 9. ดูแล บริการ เก็บบ�ารุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และพร้อมในการ

ใช้งานได้เสมอ

สภาพการจ้างงาน
  ผูป้ฏบิตังิานนกัเทคโนโลยทีางการศกึษา ปฏบิตังิานอยูใ่นมหาวทิยาลยั และสถาบนัการศกึษาของทัง้ภาครฐั และ

ภาคเอกชนถ้าปฏบัิตงิานอยูใ่นมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัการศกึษาของรฐัจะได้รบัค่าตอบแทน การท�างานเป็นเงนิเดอืนตาม

วฒุกิารศกึษา และประสบการณ์ ตามอตัราทีไ่ด้ก�าหนดไว้พร้อมด้วยสวสัดกิารและผลประโยชน์อย่างอืน่ตามระเบยีบของทาง

ราชการส่วนมหาวทิยาลยั หรอืสถาบนัการศกึษา ภาคเอกชนอาจได้รบัเดอืนละประมาณ 7,000 - 8,000 บาท มสีวสัดกิาร 

และผลประโยชน์พเิศษอย่างอืน่ตามระเบยีบทีก่�าหนดข้ึนโดยมหาวทิยาลัยหรือสถาบนัการศกึษาน้ัน ๆ  นักเทคโนโลยทีางการ

ศกึษา ท�างานสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง ถ้าท�างานล่วงเวลาจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิค่าล่วงเวลาตามอตัราทีก่�าหนด

นักเทคโนโลยีทางการศึกษา
Education Technology specialist
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สภาพการท�างาน
  ผูท้ีป่ฏบัิตงิานนกัเทคโนโลยทีางการศกึษา ปฏบิตังิานอยูใ่นศนูย์เทคโนโลยทีางการศกึษา และอาจต้องบรหิารงาน ใน

ส�านกังานหลายแห่งในหนึง่องค์กรท่ีใช้บรหิารการจดัส่งสญัญาณผ่านอนิเทอร์เนต็ในการสอน หรอือบรมทางวชิาการระบบทาง

ไกลไปยงัมหาวทิยาลยัหรอืสถาบันการศกึษาในต่างจงัหวดั หรอืแพร่ภาพและเสยีงออกสูโ่ทรทศัน์ วทิย ุหรอืไปต่างประเทศ เช่น 

การสมัมนา แบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ และอาจต้องดแูลห้องประชมุทีส่ามารถจดัฉายวดิโีอขนาดจอภาพใหญ่ทีจ่ผุูช้มได้มาก

โอกาสในการมีงานท�า
  ปัจจบุนั นวตักรรมทางเทคโนโลยที�าให้โลกแคบเข้า และเล็กลง โดยเฉพาะอย่างยิง่มบีทบาทมาก ในการศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา เพราะผู้เรียนในระดับนี้ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถร่วมฟังติดต่อสอบถาม หรือ

แลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันทางด้านการศึกษา 

และแลกเปลีย่นการเรยีนการสอน กบัมหาวทิยาลยัทีต่นเองเข้ารบัการศกึษาดงันัน้ มหาวทิยาลยั และสถาบนัการศึกษา

ต่างก็ตระหนักในความส�าคัญของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (Center of Educational Technology) 

เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์กลางบรกิารให้แก่นกัเรียน นกัศกึษาทกุระดับ และอาจเปิดกว้างให้กบันกัศกึษาทัง้ในและนอก

ประเทศรวมทั้งอาจารย์ได้รับข้อมูล ข่าวสารอันจ�าเป็นในด้านการศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เพื่อประกอบ

การเรยีนการสอน และการจดัท�าต�าราเรยีนโดยการเชือ่มต่อกบัเครือข่ายศนูย์บริการเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ ท�าให้การเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ทั่วโลก เป็นไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นนักเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับปานกลางถึงมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวทิยาการคอมพวิเตอร์ สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาวศิวกรรม

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 2. มีความสามารถในการจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการควบคุม 

และเข้าใจการติดตั้งโปรแกรมระบบเครื่องได้ 

 3. มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารในการสอน เช่น การติดตั้งใช้อินเทอร์เน็ตได้ 

 4. มีความรู้ และทักษะในการผลิต และการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน 

 5. มีความรู้และทักษะในการใช้อุปกรณ์มัลติพรีเซนเทชั่น การใช้ดีวีดี วิดีโอ และการใช้จอแอลซีดีขนาดใหญ่ 

รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์แบบต่าง ๆ ได้ 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการท�างานเป็นทีม 

 7. มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษ 

 8. มีความสนใจ และติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเรศวร

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะครศุาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลย ีสาขาวชิาเทคโนโลยกีารเรียนรู้และส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  นกัเทคโนโลยทีางการศกึษา ในมหาวทิยาลัยหรือสถานการศกึษาภาครัฐ จะได้รับการเล่ือนขัน้ เล่ือนชัน้และ

เลื่อนต�าแหน่ง ตามความสามารถ และการศึกษาเพิ่มเติม อาจได้รับเลื่อนต�าแหน่งถึงระดับรองผู้อ�านวยการ ส�าหรับ

ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาภาคเอกชนอาจได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนต�าแหน่งตามโครงสร้างขององค์กรขึ้น

อยู่กับความสามารถและวุฒิการศึกษาเช่นกัน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู/อาจารย์พิเศษ วิศวกรโทรคมนาคม 

วศิวกรคอมพวิเตอร์ ผูจ้ดัการสารสนเทศ ผูป้ระกอบ

ธรุกจิส่วนตวัเกีย่วกบัการให้บรกิารการอบรมในการ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการท�าสื่อการเรียน การ

สอน หรอืเป็นตวัแทนการขายเทคโนโลยสีือ่การสอน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - หนังสือพิมพ์ 

 - เว็บไซต์บริการจัดหางาน 

 - เว็บไซต์ของทบวงมหาวิทยาลัย

 - มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 



ประจำาปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
าร
จัด

หา
งา
น

221

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
 ส�ารวจขุดค้นโบราณสถานหรอืวตัถุ เพือ่ศกึษาวจิยัเรือ่งราวในอดีต

และแหล่งวฒันธรรมของมนษุย์ในสมยัโบราณ : ท�าการส�ารวจและขดุค้น 

แหล่งทีค่าดว่าจะพบสถานทีห่รอืวตัถโุบราณ; ท�าการวจัิยโบราณศลิปวตัถุ   

ทีไ่ด้จากการขดุค้นหรอืขดุแต่งโบราณสถาน ศึกษา หาหลักฐานเพ่ืออ้างองิ

หรอืเปรยีบเทยีบ และสรปุถงึยคุสมยัของศลิปวตัถชุิน้นัน้ ๆ  ท�าการบนัทกึการ 

ค้นพบและผลการวเิคราะห์

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ส�ารวจและขุดค้นเพื่อหาหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ร่องรอยการอยู่อาศัย วัฒนธรรมของมนุษย์  

จากโครงกระดูก เศษภาชนะดินเผา ฯลฯ

 2. น�าหลักฐานทางโบราณคดีมาศึกษาวิเคราะห์ และตีความ โดยประมวลความรู้จากหลากหลายสาขาทั้ง

วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ มานุษยวิทยา ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตของมนุษย์

         3. เผยแพร่ข้อมลูความรูท้างวชิาการด้านโบราณคด ีทัง้การเขยีนเป็นรายงานการส�ารวจ การขดุค้น บทความ

ทางวิชาการ จัดแสดงเป็นนิทรรศการหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์

สภาพการจ้างงาน
 นักโบราณคดี ถือเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมนักในบ้านเราเท่าไหร่นัก แต่ในต่างประเทศถือเป็นอาชีพ

ที่ส�าคัญและได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก และมีอัตราเงินเดือนท่ีค่อนข้างสูง ในประเทศไทยวุฒิปริญญาตรีเฉลี่ย 

อัตราเงินเดือนประมาณ 19,500  -  29,500 บาท 

 

สภาพการท�างาน
 - ท�าการส�ารวจบริเวณพื้นที่รอบ ๆ   และสังเกตโบราณวัตถุ  (หรือสิ่งของที่คนท�าขึ้น) ที่กระจายอยู่บนผิวดิน 

เช่น เครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือเหล็ก เศษหม้อดิน ซึ่งเป็นหลักฐานอย่างหนึ่งที่ท�าให้รู้ว่าบริเวณเพิงผาน่าจะเคย

มีคนอาศัยอยู่มาก่อน

 -  วางผงัหลมุขุดค้น โดยตตีารางก�าหนดพกิดั เลอืกพกิดัทีจ่ะท�าการขดุค้น เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัผูท้ีข่ดุค้นครัง้ต่อไป

        - ลงมอืขดุค้นทลีะชัน้ โดยอาจก�าหนดตามชัน้สมมตุ ิเช่น ขดุชัน้ละ 10 เซนตเิมตร หรอืขดุตามชัน้ดนิวฒันธรรม 

(ชัน้ดนิทีม่ร่ีองรอยการอยูอ่าศยัของมนุษย์) ทีละชัน้จนสิน้สดุทีช่ัน้ดินธรรมชาติ (ชัน้ดินทีไ่ม่มร่ีองรอยการอยูอ่าศยัของมนษุย์)

 - เมื่อพบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผา แกลบข้าว ฯลฯ  หรือ ร่องรอยการอยู่อาศัยของ

มนุษย์ ได้แก่ หลุมเสาบ้าน ฯลฯ ก็จะท�าการบันทึกโดยวาดผังต�าแหน่งและลักษณะที่พบ พร้อมถ่ายภาพจากนั้นเก็บ

ขึ้นมาเพื่อศึกษาโดยละเอียด

นกัโบราณคดี
Archaeologist
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          - เก็บข้อมูลร่องรอยชั้นดินบริเวณผนังหลุม ซึ่งท�าให้สามารถก�าหนดชั้นดินวัฒนธรรมได้ชัดเจน

          - กลบหลุม

       - น�าหลักฐานโบราณคดีที่ได้ มาศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด เมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องน�าส่ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพื่อเก็บรักษาในคลังวัตถุ หรือน�าออกจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

โอกาสในการมีงานท�า
  บัณฑิตส่วนใหญ่มักจบไปเป็นนักโบราณคดี แต่หากสนใจอาชีพอื่นก็สามารถน�าความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 

และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน อย่างเช่นเป็นภัณฑารักษ์ หรือบรรณารักษ์ นอกจากนี้

บณัฑติโบราณคดทีีม่ทีกัษะในการรวบรวมข้อมลู วเิคราะห์ข้อมลู และเขยีนรายงาน ยงัสามารถผนัตวัไปท�างานสายอ่ืน 

อย่างเช่น การเงิน การสื่อสารมวลชน และการอนุรักษ์ ได้อีกด้วย

 ส�าหรับผู้ที่มีความสนใจเฉพาะทางก็ยังสามารถเรียนต่อคอร์ส Postgraduate Certificate in Education 

(PGCE) เพือ่เป็นอาจารย์ระดบัชัน้มธัยมศกึษา หรอืศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอกหากคณุสนใจในสายอาชพีนกัวชิาการ

 ประเทศไทยยังขาดแคลนนักโบราณคดี ท�าให้การดูแลไม่ทั่วถึง  ปัจจุบันพบว่าส�านักโบราณคดีแต่ละแห่ง  

มนีกัโบราณคด ี 2 - 3 คน การดแูลไม่ท่ัวถึงท�าให้มปัีญหากลุม่ผูล้กัลอบขดุโบราณวตัถ ุส่งขายทัง้ไทยและต่างประเทศ  

ขณะทีก่ารศกึษาด้านโบราณคดใีนขณะนี ้มแีห่งเดียวท่ีมหาวทิยาลัยศลิปากร แม้จ�านวนนกัศกึษายงัไม่ลดลง แต่อตัรา

บรรจุในแต่ละปีของกรมศิลปากรนั้นน้อยมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์ สนใจด้านภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และโบราณคดี

 2. ชอบศิลปะ ประทับใจของโบราณในแง่ต่าง ๆ เช่น ในแง่ของประวัติศาสตร์

 3. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ช่างจดจ�า

 4. สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ จุดเริ่มต้นความเป็นมาของมนุษยชาติ

 5. รักการอ่าน ชอบค้นคว้า มีหลักการและเหตุผล

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 

กรงุเทพฯ 10200 โทรศพัท์ 0-2224-7684 โทรสาร 0-2226-5355 เวบ็ไซต์ http://www.archae.su.ac.th/index1.html

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 สามารถที่จะรับราชการในกรมศิลปากรได้ รวมไปถึงการเป็นนักขุดค้นทางโบราณคดี ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ

โบราณคด ีท�างานในพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิมคัคเุทศก์  อาจารย์สอนประวตัศิาสตร์ และท�างานบรษิทัเอกชน หรอื

ประกอบธุรกิจส่วนตัว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 อาจารย์ มัคคุเทศก์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ นักวิชาการ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทรศัพท์  0-2222-3569 เว็บไซต์ http://

www.finearts.go.th
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นิยามอาชีพ 
 นักประวัติศาสตร์มีหน้าที่หลักอยู ่ที่ต ้องน�าประสบการณ์และ 

ผลงานในอดตีของมนุษย์มาเผยแพร่ให้บุคคลในปัจจบุนัและอนาคตได้ทราบ 

นักประวัติศาสตร์มิใช่เพียงมีหน้าที่แสวงหาข้อมูลจริงแล้วบันทึกไว้เท่านั้น 

แต่นักประวัติศาสตร์ต้องเข้าใจและสามารถอธิบายได้อย่างมีเหตุผล มี

ระเบยีบระบบและเป็นประโยชน์ต่อปัจจบัุนและอนาคตมากทีส่ดุ นัน่คอื นกั

ประวตัศิาสตร์สามารถอธบิายได้ว่าเกดิเหตกุารณ์อะไรขึน้ เกดิขึน้ได้อย่างไร 

เพราะเหตใุด และมผีลอย่างไร ตลอดจนความส�าคญัของเหตกุารณ์เหล่านัน้ 

ลักษณะของงานที่ท�า   
 นักโบราณคดีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าของโบราณ ประวัติของคน วัตถุ สิ่งของ ซ่ึงอาจจะเป็น

โบราณวัตถุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป หรือไม่ถึง 100 ปี แต่เป็นสิ่งดีงามควรแก่การรักษาไว้ นักโบราณคดีจะใช้หลักการ

สันนิษฐานประกอบการอธิบายเรื่องราวความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้ ท�าให้เห็นคุณค่าความส�าคัญของโบราณใน

อดีต นักโบราณคดีอาจเป็นผู้ดูแลรักษา ซ่อมแซมโบราณวัตถุ โบราณสถานให้คงไว้ต่อไป เพ่ือให้เกิดความผูกพัน 

และภูมิใจในชาติ

สภาพการจ้างงาน
 นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นคนของรัฐบาลที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะด้าน รายได้ระดับปริญญาตรี  

เริ่มต้นที่ 17,300 - 25,000 บาท ส่วนใหญ่จะเปิดบรรจุน้อย นักประวัติศาสตร์ถือเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับความนิยมนัก 

ในบ้านเราเท่าไหร่นกั แต่ในต่างประเทศถือเป็นอาชพีทีส่�าคญัและได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างมาก และมอีตัราเงนิเดอืนที ่

ค่อนข้างสูง

สภาพการท�างาน   
 การส�ารวจบริเวณพื้นที่รอบ ๆ  และสังเกตโบราณวัตถุ  (หรือสิ่งของที่คนท�าขึ้น) ที่กระจายอยู่บนผิวดิน เช่น 

เครือ่งมือหนิกะเทาะ   เครือ่งมอืเหลก็ เศษหม้อดนิ ซึง่เป็นหลกัฐานอย่างหนึง่ทีท่�าให้รูว่้าบรเิวณเพงิผาน่าจะเคยมีคน

อาศัยอยู่มาก่อน

โอกาสในการมีงานท�า   

 สามารถที่จะรับราชการในกรมศิลปากรได้ รวมไปถึงการเป็นนักขุดค้นทางโบราณคดี ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับ

โบราณคดี ท�างานในพิพิธภัณฑ์ เป็นมัคคุเทศก์ เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ท�างานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจ

ส่วนตัว หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและนอกประเทศ

นกัประวตัศิาสตร์
Historian
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ชอบศิลปะ สนใจในด้านของประวัติศาสตร์ มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต ช่างจดจ�า สนใจเกี่ยวกับ

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของชนชาติต่าง ๆ รักการอ่าน ชอบค้นคว้า มีหลักการและเหตุผล

 2. ต้องมคีวามอดทน และไม่มโีรคประจ�าตวัทีเ่ป็นอนัตราย เพราะนกัโบราณคดจีะต้องออกภาคสนาม ต้องอยู่

กบัดนิกบัทราย เพือ่ไปส�ารวจขดุค้นประวตัศิาสตร์ในทีต่่าง ๆ และจะต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมในทีต่่าง ๆ ให้ได้

 3. ต้องมีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตย์ ไม่บิดเบือนข้อมูลที่ขุดค้นพบได้ ไม่ค้าของเก่า เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่

ขุดค้นพบถือเป็นสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีการค้าของเก่าด้วย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

34190 โทรศัพท์ 0-4535-3700 โทรสาร 0-4528-8870

 - คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-4672 โทรสาร 0-2218-4673

  - คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2561-3480 กด 3 โทรสาร 0-2942-8432

 - ภาควิชาประวัติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ต�าบลท่าโพธิ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-2162, 0-5596-2166

 - คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ภาควชิาประวตัศิาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 123 หมู ่16 ถนนมติรภาพ  

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40002 โทรศพัท์ 0-4300-9700 เวบ็ไซต์ http://www.huso.kku.ac.th

 - คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน 

ต�าบลพระปฐมเจดีย์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000  โทรศัพท์ 0-3425-5096-7 โทรสาร 0-3425-5794 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
 แนวทางการประกอบอาชพีของผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาสาขาประวตัศิาสตร์มมีากมายและกว้างขวางขึน้กบัความสนใจ 

ความถนดั และทศันคตขิองผูน้ัน้ เนือ่งจากวชิาประวติัศาสตร์เป็นวชิาพ้ืนฐานวชิาหน่ึงทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เม่ือส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถเลอืกท่ีจะไปประกอบอาชพีใดกไ็ด้ทีต้่องการ เพยีงแต่ในบางสาขาอาชพีต้องศกึษาอบรม 

เพิม่เตมิ เช่น อาชพีทางด้านสือ่สารมวลชน (นกัข่าว นกัหนงัสอืพมิพ์ บรรณาธกิารวารสาร ผูเ้ขยีนบทภาพยนตร์ ผูผ้ลติสารคดี

ประวตัศิาสตร์ ฯลฯ) อาชพีด้านกฎหมาย อาชพีอสิระ (นกัเขยีน นกัวจิยั เจ้าของส�านกัพมิพ์ ฯลฯ)

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
 ส�าหรับผู้ต้องการจะท�างานทางด้านวิชาการประวัติศาสตร์ ก็ยังมีอาชีพอีกมากมายรองรับ เช่น ครู อาจารย์ 

นักวิจัยประจ�าสถาบันต่าง ๆ นักจดหมายเหตุ นักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ นักวิชาการประจ�าหน่วยงานต่าง ๆ 

ของกระทรวงการต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 - กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2222-3569
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
 น�าหลกัการทางฟิสกิส์มาใช้ในการปฏบิตังิาน : ท�าการวจิยัขัน้มลูฐาน 

เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ในแขนงต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ ความร้อน 

แสง เสยีง ไฟฟ้าและแม่เหลก็ อเิลก็ทรอนกิส์และอะตอม; ท�าการวจัิยประยกุต์

และพัฒนาวิธีปฏิบัติการทางฟิสิกส์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ 

ระหว่างคุณสมบัติ และปรากฏการณ์ต่างๆ; ประยุกต์ใช้หลักการทางฟิสิกส์ 

ขั้นมูลฐานทางด้านอุตสาหกรรม; ออกแบบและปฏิบัติการทดลองด้วย 

เครื่องมือพื้นฐานทางฟิสิกส์; ปฏิบัติการวัดและวิจัยโดยใช้อุปกรณ์ท่ีมี 

ความซับซ้อนในการดูแลของนักฟิสิกส์เฉพาะทาง; ท�าการสอนและพัฒนา 

แนวความคิดทางทฤษฎีและปฏิบัติการ

ลักษณะของงานที่ท�า
  1. ตรวจสอบปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ และกฎทางฟิสิกส์มาใช้ในทางปฏิบัติ 

 2. ท�าการวิจัยขั้นมูลฐาน เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ ในแขนงต่าง ๆ เช่น กลศาสตร์ ความร้อน เสียง 

แสง ไฟฟ้า และแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ และอะตอม เพื่อค้นหากฎขั้นมูลฐานของวิชาฟิสิกส์ 

 3. ท�าการวิจัยประยุกต์ และพัฒนาวิธีการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติ และปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแขนงวิชาเหล่านี้ 

 4. น�าหลักทางวิทยาศาสตร์ขั้นมูลฐานมาใช้ในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุปกรณ์เกี่ยวกับ

การวัดที่ละเอียด และแม่นย�า 

 5. ออกแบบ และสร้างเครื่องวิทยุ ทัศนอุปกรณ์ และการทดสอบทางฟิสิกส์ของวัตถุต่าง ๆ 

สภาพการจ้างงาน
  ส�าหรบับุคลากรในนกัฟิสกิส์ จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษา หน่วยงาน และประสบการณ์ในการท�างาน 

 ส่วนมากท�างานสปัดาห์ละ 40 ชัว่โมง อาจจะท�างานล่วงเวลา ท�างานวนัเสาร์ วนัอาทติย์ วนัหยดุ หรอืในกรณี

ทีต้่องการให้งานทีไ่ด้รบัมอบหมายเสรจ็ให้ทนัต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรปูเงนิเดอืนแล้วในภาครฐัวสิาหกิจ

และเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการใน 

รูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการท�างาน
 นักฟิสิกส์ ท�างานในสถานที่ท�างานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ท�างานทั่วไป คือเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์  

สิง่อ�านวยความสะดวกเช่นส�านกังานทัว่ไป ส�าหรบับางหน่วยงานทีต่รวจสอบ ทดลอง หรอืวจิยัต้องปฏบิตักิารในห้อง

ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือทดสอบอุปกรณ์ที่วิจัยในภาคสนาม ต้องมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากอาจจะ

เกิดอันตรายจากการทดสอบ หรือวิจัยงาน

นกัฟิสกิส์
Physicist
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โอกาสในการมีงานท�า
  ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาด้านนี ้สามารถท่ีจะตดิตามการรบัสมคัรงานตามหน่วยงาน กรม กองต่าง ๆ  แล้วพจิารณา

ว่าตนเองมคีณุสมบตัติามทีต้่องการหรอืไม่ เช่น กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มหาวทิยาลัยต่าง ๆ  

กระทรวงศึกษาธกิาร กรมวทิยาศาสตร์ทหารเรอื กรมอนามยัสิง่แวดล้อม กรมอตุนุยิมวทิยา กองพสิจูน์หลกัฐาน กรม

ต�ารวจ กองฟิสิกส์หลักฐาน ส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติ กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หรืออาจจะเข้า

ท�างานในภาคเอกชน ในสถานประกอบการผลิต ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการวัด ที่ละเอียดและแม่นย�า โดยความเป็นจริง

แล้ว มคีวามต้องการนกัฟิสกิส์มาก แต่เนือ่งจากสภาพเศรษฐกจิของประเทศตกต�า่ และนกัฟิสิกส์ส่วนใหญ่ท�างานกับ

หน่วยงานของราชการ ท�าให้ความต้องการค่อนข้างน้อย เนื่องจากงบประมาณมีจ�ากัด และเป็นการจ้างหรือบรรจุ

งานเพื่อทดแทนอัตราที่ว่างลงส่วนอัตราใหม่มีไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการเป็นอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาจะดีที่สุด 

เพราะเป็นที่ต้องการของสถาบันการศึกษาทุกสถาบัน เนื่องจากประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านนี้อยู่มาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 

 2. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบประดิษฐ์ คิดค้น 

 3. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า 

 5. มีความขยันและอดทน 

 6. มคีวามคดิกว้างไกล เพราะนกัฟิสกิส์จะท�างานเพือ่ให้การปฏบิตังิานส�าเรจ็ตามทีต่ัง้ใจในชิน้นัน้ ๆ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 

กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-7550 โทรสาร 0-2253-1150 เว็บไซต์ http://www.phys.sc.chula.ac.th/

 - คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสาขาวชิาฟิสกิส์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีถนนรงัสติ-นครนายก 

ต�าบลคลองหก อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2549-4186, 0-2549-4187, 0-2549-4193 

โทรสาร 0-2549-4186, 0-2549-4187 เว็บไซต์ http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้รับราชการเป็นครูหรืออาจารย์สอน หรือท�างานวิจัยในกรม กอง และสถาบันค้นคว้าและวิจัยจะมีโอกาส

ก้าวหน้าในระดับผู้บริหาร หรือถ้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือเอกจนส�าเร็จการศึกษา ก็สามารถท�างานเป็น

อาจารย์หรือท�างานในหน่วยงานภาครัฐ โดยท�างานในหน่วยงานปฏิบัติการวิจัยทางฟิสิกส์ ส�าหรับผู้ที่ชอบประดิษฐ์ 

ค้นคว้า อาจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ น�ามาผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายเป็นอุตสาหกรรมได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู/อาจารย์ วิศวกร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - สมาคมฟิสิกส์ไทย เว็บไซต์ http://www.thps.org/
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
 นักวิจัย คือ ผู้ที่ด�าเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็น

ระบบ เพือ่ตอบประเดน็ข้อสงสยั โดยมรีะเบยีบวธิอีนัเป็นทีย่อมรบั

ในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมทั้งแนวคิด มโนทัศน์ 

และวธิกีารทีใ่ช้ในการรวบรวม และวเิคราะห์ข้อมลู จรรยาบรรณ 

หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม ท่ีแสดงถึงคุณธรรม

และจริยธรรมในการประกอบอาชีพของกลุ่มบุคคลแต่ละสาขา

วชิาชพี น�ามาประมวลขึน้ไว้เป็นหลกั เพือ่ให้สมาชกิในสาขาวชิาชพี

นั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติ เพื่อรักษาช่ือเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ

ของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลัก

เกณฑ์การประพฤตปิฏบัิตขิองนกัวจิยัทัว่ไป เพือ่ให้การด�าเนนิงานวจิยัตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัวชิาการ

ทีเ่หมาะสม ตลอดจนการประกนัมาตรฐานของการศกึษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศกัดิศ์รแีละเกยีรตภิมูขิองนกัวจัิย

 อาชพีนกัวจิยั แบ่งออกเป็นหลายสาขาตามแขนงวชิาชพีต่าง ๆ  โดยการวจัิยแบ่งออกเป็น วจัิยเพ่ือศกึษาพืน้ฐาน 

วจิยัเพือ่ประยกุต์ วจิยัเพือ่การทดลอง ส�าหรบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ เช่น วจิยัเรือ่งยารกัษาโรค เรือ่งเชือ้โรคต่าง ๆ  

เรื่องเทคโนโลยี เรื่องการส�ารวจพื้นท่ีต่าง ๆ การวิจัยทางสังคม เช่น ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ สัตว์ วัฒนธรรม  

สภาพแวดล้อม ความต้องการ ความพึงพอใจต่าง ๆ ฯลฯ การวิจัยทางการศึกษา เช่น การทดลองเครื่องมือส�าหรับ

พัฒนาการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน การวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูล และอื่น ๆ อีกมากมายที่น่าค้นคว้า

ลักษณะของงานที่ท�า
 ด�าเนินการปฏิบัติงานที่ยากเกี่ยวกับงานวิจัย โดยปฏิบัติหน้าที่อย่่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษา 

ทดสอบ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเรื่องที่จะท�าการวิจัย พร้อมทั้งจัดท�ารายงานผลการศึกษา ทดสอบ 

รวบรวม วเิคราะห์เพือ่น�าไปพจิารณาหาทางแก้ไขปัญหาและวางแผนการด�าเนนิงานในด้านต่าง ๆ  ก�าหนดหวัข้อหวัเรือ่ง 

ในการท�าวจิยัและรายละเอยีดในการจดัหาข้อมลู ก�าหนดหวัข้อในการศกึษาและการประเมนิผล จดัท�ารายงานผลการ

วิจัยเรื่องต่าง ๆ ช่วยนักวิจัยระดับสูงศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ได้รับมอบหมาย ฝึกอบรมให้ค�าปรึกษา

แนะน�าในการปฏิบัตงิานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และนกัศกึษาทีม่าฝกึปฏบิตังิานตอบปัญหาและชีแ้จงเรือ่งต่าง ๆ   

เกี่ยวกับงานในหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

 2. การสร้างเครื่องมือ

 3. การทดลอง

 4. การเขียนรายงาน

นักวิจัย
Researcher



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

228

รหัสอาชีพ 0000-00

สภาพการจ้างงาน
 จรงิ ๆ  แล้ว นกัวจิยัถ้ามโีครงการวจิยัท่ีโดดเด่น สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ และอาจจะตรงกบัวตัถปุระสงค์

ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือผู้ให้ความสนใจ ซึ่งผลงานวิจัยนั้นจะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่การ “ขายสิทธิ์ใน

การใช้สทิธบิตัร” ถ้าผูป้ระกอบการน�าเอาผลงานวจัิยนัน้ไปใช้ผลิต หรือท�าขายจริง นกัวจัิยจะได้ส่วนแบ่งจากสินค้าที่

ท�าจากผลงานวิจัยนั้น 

สภาพการท�างาน
 ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัย อาจจะต้องปฏิบัติงานในห้องท�างานเหมือนส�านักงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานในห้อง

ปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงานภาคสนาม 

ส�ารวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ตามระเบียบที่ก�าหนดไว้ อาจต้อง

ท�างานในบริเวณท่ีก�าหนด และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหาร ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ 

หน้ากาก เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า
 อาชพีนักวิจยัเป็นอาชีพท่ีส�าคญัอย่างมาก เนือ่งจาก

เป็นหนึ่งในกลไกการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าขึ้น

อย่างต่อเนื่อง มีวิทยาการใหม่ ๆ เกิดขึ้นในสังคม ซ่ึงนัก

วจิยัมหีลายสาขาเพิม่มากขึน้ตามวิวัฒนาการความรู้ที่เกิด

ขึ้นใหม่ เช่น นักวิจัยนาโนเทคโนโลยี เป็นวิทยาการใหม่ 

และนักวิจัยในสาขาอื่น ๆ เช่น สาขาการศึกษา เป็นการ

วจัิยเพือ่พฒันาการเรยีนการสอนให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

การวิจัยจึงเป็นสิ่งคู่กับมนุษย์ตลอดไป เพื่อความก้าวหน้า 

ทางภูมิปัญญาของสังคมโลก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท สาขาการวิจัยนั้น ๆ

 2. มีความละเอียด รอบคอบ

 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต

 4. ชอบศึกษาค้นคว้า รักการเรียนรู้

 5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 6. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 7. มีความคิดเป็นระบบ และท�างานเป็นระบบ

 8. ชอบการทดลอง

 9. มีความเป็นนักพัฒนา

 10. มีความมุ่งมั่น

 11. มีความอดทน
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - วิทยาลัยการแรงงาน กรมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 

0-2643-4981, 0-2245-1707 ต่อ 312, 321

 - ศูนย์เทคนิคการแพทย์คลินิก คระเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  110 ถนนอินทวโรรส ต�าบล

ศรีภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5394-5095 อีเมล csc@chiangmai.ac.th  

 - ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 การเป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไม่ได้เงินดี

เท่าไร ถงึจะมโีครงการจ้างให้เป็นทีป่รกึษาเข้ามาบ้างก็

ยงัมรีายได้ไม่ดขีึน้มากนกั นกัวจิยัใหญ่ในมหาวทิยาลัย

อาจจะได้ค่าตอบแทนเพียงเท่ากับนักวิจัยรุ่นกลางใน

บริษัทวิจัยเอกชนเท่านั้น และเทียบไม่ได้กับการเป็น

นักวิจัยใหญ่ในต่างประเทศ   

 ท้ายสุดแล้ว สิ่งสูงสุดของการเป็นนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยคือ เกียรติยศ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น

ปราชญ์ของสังคม สามารถชี้น�าสังคมไปสู่ความเป็นสังคมอุดมปัญญา เป็นที่พึ่งทางปัญญาแก่คนอื่นทั่วไปที่ต้องการ

ค�าแนะน�าในสาขาที่นักวิจัยท่านนั้นมีความเชี่ยวชาญ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักทดลอง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเจ้าของกิจการ และอื่น ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - ห้องแนะแนวโรงเรียนต่าง ๆ

 - ห้องสมุด

 - เว็บไซต์

 - หนังสือการวิจัยต่าง ๆ
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นิยามอาชีพ
  นักวิทยาศาสตร์ คือ บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญทาง

วทิยาศาสตร์โดยมคีวามถนดัอย่างน้อยหนึง่ทาง และสามารถใช้

หลกัวธิกีารทางวทิยาศาสตร์ในการค้นคว้าวจิยัผลงานได้ 

 อาชีพนกัวทิยาศาสตร์ เป็นอาชพีทีส่�าคญัก่อเกดิวทิยาการ

ด้านใหม่ ๆ หรอืสาขาต่าง ๆ ขึน้มากมาย เช่น 

 - นกัวทิยาศาสตร์ สาขาวทิยาศาสตร์ทางทะเล วจิยัศกึษา

เกีย่วกบัธรรมชาตแิละสภาพแวดล้อมทางท้องทะเล มาใช้ประโยชน์

อย่างมปีระสทิธภิาพและทรงคณุค่า

 - นกัวทิยาศาสตร์ สาขาวสัดศุาสตร์ ค้นคว้าวจัิยเกีย่วกบั

กระบวนการผลติวสัดภุณัฑ์ กระบวนการในอตุสาหกรรมต่าง ๆ  เช่น 

โพลเีมอร์ เส้นใยสิง่ทอ สพีลาสตกิ และวสัดเุคลอืบผวิต่าง ๆ 

 สิง่ส�าคญัส�าหรบัการเรยีนรูห้ลกัการทางวทิยาศาสตร์ คอื ศกึษาค้นคว้า หมัน่ต้ังค�าถาม เช่น อะไร ทีไ่หน ท�าไม เมือ่ไร 

อย่างไร และด�าเนนิการหาค�าตอบ ด้วยวธิกีารทีเ่ป็นระบบระเบยีบและพสิจูน์ได้

ลักษณะของงานที่ท�า
 การศกึษาเพือ่รเิริม่กระบวนการใหม่ ๆ เฉพาะสาขาต่าง ๆ ควบคูไ่ปกบัการศกึษากระบวนการทางธรรมชาติ 

เพือ่น�าเอาวทิยาการใหม่ ๆ มาใช้ควบคูไ่ปกบัการใช้และดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตอิย่างเหมาะสม

สภาพการจ้างงาน
  ปัจจบุนั อาชพีนกัวทิยาศาสตร์นัน้ มกีารแบ่งและแยกสาขาออกมามากมาย นกัวทิยาศาสตร์ในประเทศไทย

นัน้ โอกาสในการแสดงศกัยภาพนัน้ยงัไม่ค่อยเตม็ท่ี เนือ่งจากยงัไม่ค่อยได้รับการสนบัสนนุมากนกั จึงเกดิปัญหาสมอง

ไหลไปต่างประเทศอยู่เสมอ

 ในประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักทรัพยากรธรณี จะได้รับเงินเดือนใกล้เคียงกัน คือ โดยเฉลี่ย

ประมาณ 19,700 และ 21,300 บาท ตามล�าดับ

สภาพการท�างาน
 ศกึษาค้นคว้าเพือ่ความเข้าใจในธรรมชาต ิ เช่น ศกึษาค้นคว้าเพือ่ให้เข้าใจธรรมชาตขิองเชือ้ไวรสัอย่างถ่องแท้ 

ท�าการศึกษาเพือ่ให้เข้าใจธรรมชาตขิองสารกึง่ตวัน�า สารตวัน�ายิง่ยวด เป็นต้น แล้วน�าความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษานัน้มา

ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อมนษุยชาตต่ิอไป

นักวิทยาศาสตร์
Scientist
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 โอกาสในการมีงานท�า
 ในประเทศไทย การท�างานทางด้านนกัวทิยาศาสตร์นีส่้วนใหญ่ อาจเป็นอาจารย์สอนวทิยาศาสตร์ ในระดบั

อดุมศกึษา และสามารถมคีวามก้าวหน้าถึงต�าแหน่งศาสตราจารย์ ซ่ึงเป็นต�าแหน่งทีม่รีะดับ 10 ถงึ 11 เทยีบได้กบั

ต�าแหน่งของรองปลดักระทรวงหรอือธบิดใีนหน่วยงานราชการอืน่ ๆ ซึง่ขึน้อยูก่บัความสามารถของตวับคุคล อาจารย์

ทางด้านวทิยาศาสตร์ไม่ได้มกีารจ�ากดัจ�านวนบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่ง นอกจากการเป็นอาจารย์แล้ว ยงัอาจท�าหน้าที่

ในหน่วยราชการทีด่�าเนนิการเกีย่วกบัการวจิยัทางวทิยาศาสตร์ เช่น กระทรวง วทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสขุ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ ส�านกังานพลงังานปรมาณเูพือ่สนัต ิการ

ปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย

 ส�าหรบังานในภาคราชการนี ้นกัวทิยาศาสตร์ มโีอกาส ในการไปศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เนือ่งจากการเรยีน

วทิยาศาสตร์ต้องมคีวามเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยสีาขาต่าง ๆ  เช่น คอมพวิเตอร์ อเิลก็ทรอนกิส์ สารเคม ีเป็นต้น ผู้ท่ีส�าเรจ็

การศกึษาทางด้านวทิยาศาสตร์ จงึสามารถท�างานในภาคอตุสาหกรรม ได้ด้วย ซึง่สามารถท�างานที ่บรษิทัขายเครือ่งมือ

วทิยาศาสตร์และเคมภีณัฑ์ โรงงานอตุสาหกรรม ฯลฯ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ต้องเป็นผู้ที่รักการสังเกต ช่างสงสัย สามารถตั้งข้อสงสัยจากสิ่งที่สังเกตนั้น และต้องการที่จะหาค�าตอบ 

ของข้อสงสัยนั้นให้ได้ เช่น สังเกตปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ อาจจะท�าได้โดยการท�าการทดลอง 

หรืออาจจะวิเคราะห์สิ่งที่เราสังเกตจนได้เป็นข้อสันนิษฐานนั้น น�ามาสรุปเป็นผลที่ได้จากการทดลอง และใช้ผลสรุป 

นั้นในการอธิบายข้อสงสัยต่อไป

 2. ในด้านคุณธรรม นักวิทยาศาสตร์ต้องรายงานผลการทดลองที่ตนเองค้นพบตามความจริง ต้องซื่อสัตย์  

ไม่บดิเบอืนข้อมลู ให้ได้ผลสรปุเป็นไปตามทีค่าดหวงัไว้ และต้องเคารพในผลงานการค้นพบของนกัวทิยาศาสตร์ท่าน

อื่น โดยไม่น�าผลงานที่ท่านอื่นค้นพบมา แอบอ้างเป็นชื่อของตนเอง

 3. นอกจากนี้ควรใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของตนเองเพื่อการสร้างสรรค์สังคมและธรรมชาติ ต้องไม่ใช ้

ความรู้ ที่มีไปในทางท�าลายธรรมชาติและคุณธรรมอันดีงาม 

 4. นักวิทยาศาสตร์ต้องเป็นคนที่ต้องท�างานเป็นกระบวนการอย่างมีระบบ การที่นักวิทยาศาสตร์สามารถ

ท�างานเป็นกระบวนการได้นั้น แสดงว่าต้องมีลักษณะนิสัยที่จ�าเป็นในการท�างาน ดังต่อไปนี้

 5. เป็นคนช่างสังเกต นักวิทยาศาสตร์มักเป็นคนช่างสังเกต พร้อมจะเรียนรู้เพื่อค้นพบสิ่งใหม่ ๆ สู่การคิดค้น

หาค�าอธิบาย  ท�าให้เกิดการค้นพบกฎหรือทฤษฎีต่าง ๆ มากมาย

 6. เป็นคนอยากรู้อยากเห็น นักวิทยาศาสตร์ส่วนมาก มักเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย และอยากรู้อยากเห็น 

อยากพบความจริงใหม่ ๆ จึงมักตั้งปัญหาต่าง ๆ เพ่ือค้นหาค�าตอบเสมอ ลักษณะนิสัยนี้น�าไปสู่การค้นพบข้อมูล 

และความรู้ใหม่ ๆ เสมอ

 7. มีเหตุมีผล เนื่องจากความรู ้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ท่ีต้องอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผล ดังนั้น 

นกัวทิยาศาสตร์จงึต้องมลีกัษณะนสิยัของความมเีหตมุผีล เมือ่ข้อมลูใหม่ หรอืพบปรากฏการณ์ใหม่ นกัวทิยาศาสตร์

จะศึกษาปรากฏการณ์เช่นนี้ สาเหตุว่าเป็นอย่างไร เมื่อทราบสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง ก็จะบอกได้ว่าผลเป็นอย่างไร  

นกัวทิยาศาสตรจ์ะไม่เชื่อค�ากล่าวอ้างทีไ่ม่มหีลกัฐาน แต่จะเชือ่ในสิง่ที่มปีระจกัษ์พยาน หรอืหลกัฐานสนบัสนนุเสมอ 

 8. เป็นคนมคีวามคดิรเิริม่ คดิท�าสิง่ใหม่เสมอผลงานทางวทิยาศาสตร์หรอืสิง่ประดษิฐ์ทีเ่ป็นผลของวทิยาศาสตร์

ที่เราได้น�ามาใช้กันมากมายทุกวันนี้เป็นผลของความคิดริเริ่มของนักวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น เช่น หลอดไฟจาก 

ความคิดของทอมัส แอลวา เอดิสัน เครื่องบินจากความคิดของพี่น้องตระกูลไรต์ กฎแรงโน้มถ่วงของนิวตัน
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 9. เป็นคนมีความอดทนและมีความมานะ พยายามที่จะท�าผลงานของตนให้ส�าเร็จ มีความอดทนต่อปัญหา 

และความทุกข์ยากและอุปสรรคต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น เพราะผลงานทางวิทยาศาสตร์นั้น อาจไม่ได้จะท�าส�าเร็จได้ด้วยการ

ทดลองเพียงครั้งเดียว

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์  

0-5394-5532-4 โทรสาร 0-5394-6139  

 - คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารมหามกุฎ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 

กรงุเทพมหานคร 10330 โทรศพัท์  0-2218-5000

 - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900  

เวบ็ไซต์ www.sci.ku.ac.th โทรศพัท์ 0-2562-5444, 0-2562-5555 โทรสาร  0-2942-8290 อเีมล fscitdp@ku.ac.th 

เวบ็ไซต์ http://www.sci.ku.ac.th

 - คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ โทรศพัท์ 0-2926-9514, 0-2926-9506

  • ท่าพระจนัทร์  2 ถนนพระจนัทร์ แขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200

  • ศนูย์รงัสติ 99 หมู ่18 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120

  • ศนูย์ล�าปาง  248 หมู ่2 ต�าบลปงยางคก อ�าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล�าปาง 52190

  • ศนูย์พทัยา  39/4 หมู ่5 ต�าบลโป่ง อ�าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรุ ี20150

 - คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทรศัพท์  0-2649-5000 โทรสาร 0-2258-4007

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 เว็บไซต์  

www.sci.ru.ac.th อเีมล science@ru.ac.th โทรศพัท์  0-2310-8380

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ในทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและมี

ความมัน่คงทางด้านเศรษฐกจิ มกัจะเป็นประเทศทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส�าหรบั

ประเทศไทย แม้จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรพัยากรธรรมชาต ิแต่การพฒันาประเทศเท่าทีผ่่านมายงัด�าเนนิไปไม่ได้เตม็ที่ 

  ทัง้นี ้เพราะขาดบุคคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถเป็นพเิศษทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีจ่ะท�าการวจิยั

ศึกษาค้นคว้าในเรื่องต่าง ๆ เพื่อน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือท�าการประดิษฐ์ คิดค้นหรือ

ประยกุต์ใช้เทคโนโลยท่ีีถ่ายทอดมาจากต่างประเทศให้เหมาะสมกบัสภาพการพฒันาของประเทศต่าง ๆ  คนไทยอาชพีนี้ 

ยังไม่เป็นที่รู้จักดีเท่าที่ควร ทั้ง ๆ  ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วจะให้ความส�าคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพนี้อย่างจริงจัง 

แต่มีโครงการหนึ่งที่รัฐบาลสมัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้ให้ความส�าคัญในการผลิตนักวิทยาศาสตร์บริสุทธิ ์

โดยอนุมัติให้ด�าเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ 

เรยีกว่าโครงการ พสวท.ซึง่ปัจจบัุนได้มผีลติผลเป็นนกัวทิยาศาสตร์และนกัวจิยัในหน่วยงานต่าง ๆ  แล้วจ�านวน 290 คน 
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อาชพีทีเ่ก่ียวเนือ่ง
 - เข้ารบัราชการในกรม กอง และองค์การต่าง ๆ เช่น กรมวทิยาศาสตร์, กรมทรัพยากรธรณ,ี กรมประมง, 

กรมชลประทาน กรมปศุสัตว์ กรมศุลกากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย องค์การแก้ว องค์เชื้อเพลิง 

กรมพลงังานทหาร กรมสรรพาวธุ

 - เป็นคร/ูอาจารย์ สอนวชิาวทิยาศาสตร์ในโรงเรยีน วทิยาลยั มหาวทิยาลยั

 - เป็นนกัวชิาการ ปฏบัิตงิานในมหาวทิยาลยั สถาบนัวจิยัเกีย่วกบัการแพทย์ การเกษตร อตุสาหกรรมผลติเครือ่งดืม่ 

อาหารและยา เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอืน่ ๆ
 - ห้องแนะแนวในโรงเรยีน

 - เวบ็แนะแนว

 - ห้องสมดุ

 - กระทรวงวิทยาศาสตร์ เวบ็ไซต์ www.most.go.th/
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นิยามอาชีพ
 วเิคราะห์และวจิยัล�าดบัการเปลีย่นแปลงกระบวนการ

ทางเคมีและทางกายภาพที่เกิดขึ้นกับอาหาร เพื่อด�าเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม

ต่าง ๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และการแปรรูปอาหารเพื่อ

ให้ได้อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อผูบ้รโิภคในด้านคณุค่าทางอาหาร

ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย ราคายตุธิรรม ทีต้่องค�านงึถงึผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ลักษณะของงานที่ท�า
 ประเทศไทยเริ่มมีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์การอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2505  

โดยได้มกีารพฒันาหลกัสตูรเกีย่วกบัวทิยาศาสตร์การอาหารขึน้ในภาควชิาวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยกีารอาหารคณะ

อตุสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือให้เกดิบคุลากรท่ีมคีณุภาพเข้าสู่ภาคอตุสาหกรรมการอาหาร  

นักวิทยาศาสตร์การอาหารมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 1. เลือกใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมในการผลิต หรือในการแปรรูปอาหาร

 2. บริหารและวางแผนกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือถนอมอาหารอย่างเป็นระบบและอย่างเป็นขั้นตอน

 3. เตรียมวัตถุดิบให้ตรงตามความต้องการทั้งปริมาณและคุณภาพ

 4. มคีวามเข้าใจในรายละเอียด เงือ่นไขของฤดกูาลการผลติสนิค้าการเกษตร ตลอดจนแหล่งวตัถดุบิทีม่คีณุค่า

ในการผลิต

 5. ศึกษาวจิยัในการพฒันา ค้นคว้าผลติภณัฑ์อาหาร และกระบวนการแปรรปู ถนอมอาหาร และเทคนคิวิธกีาร

ผลติสนิค้าใหม่ ๆ

 6. จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจบันทึก และจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการของการผลิตสินค้า

 7. ให้ค�าแนะน�าดูแลและควบคุมบุคลากร ในสายงานการผลิต

 8. ควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้มีคุณค่า ได้มาตรฐานทางโภชนาการ

  9. มีความรู้ด้านการพัฒนาการตลาดและต้นทุนการผลิต

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร
Food Science
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สภาพการจ้างงาน
 ในภาคราชการ ผูป้ฏบิตัอิาชพีนี ้ จะได้รบัค่าจ้างเป็นอตัราเงนิเดอืน และสวสัดกิารต่าง ๆ ตามข้อก�าหนดของ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน โดยผูจ้บวฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจะได้รบัตามอตัราเงนิเดอืน

 ในภาคเอกชนผูป้ฏบิตัอิาชพีนี ้จะได้รบัอตัราค่าจ้างตามเงนิเดอืน พร้อมทัง้สวสัดกิาร และการได้รบัโบนสัประจ�าปี

สภาพการท�างาน
 ผูป้ระกอบอาชพีนี ้อาจท�างานทัง้ในโรงงานผลิต และในห้องปฏบิติัการทดลอง ทีต้่องมคีวามระวงัเรือ่งความ

สะอาดและความปลอดภัยเป็นหลัก

 นกัวทิยาศาสตร์การอาหาร อาจต้องปฏบิตังิานร่วมกบันกัวศิวกรอาหาร ต้องปฏบิตังิานทัง้ในโรงงานผลติและ

ห้องปฏิบัติการทดลอง โดยขณะปฏิบัติงานต้องสวมเครื่องป้องกันอนามัยและความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ 

หมวก ผ้ากันเปื้อน หรือเครื่องแบบที่ทางสถานประกอบกิจการจัดเตรียมไว้ให้

โอกาสในการมีงานท�า
 ประเทศไทยมีนโยบายที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นผู้ผลิตอาหารป้อนตลาดโลก (Kitchen of the World) ได้

มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ตามโครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบล (OTOP) ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือ 

จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น จึงจ�าเป็นต้องมีบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์การอาหารที่คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ และสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เหมาะสมและปลอดภัยต่อสภาพ

แวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. จบการศกึษาในระดบัปรญิญาตรวีทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยอีาหาร หรือวทิยาศาสตร์การอาหาร

 2. มีความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม

 3. มีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการควบคุมต้นทุนการผลิต

 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

 5. มคีวามรูแ้ละเข้าใจเป็นอย่างดใีนเร่ืองมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการผลิต และกฎหมายอาหารทัง้ใน

ประเทศและระหวา่งประเทศ เชน่ ข้อก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ชุมชน ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

อาหาร Halal, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ฯลฯ

 6. เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในกระบวนการเกี่ยวกับอาหารเป็นอย่างดี

 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-5515-6 

โทรสาร 0-2254-4314 อีเมล chulafood@gmail.com

 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เลขที ่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2562-5000 โทรสาร 0-2562-5001 

อีเมล agro@ku.ac.th
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 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 155 หมู่ 2 

ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0-5394-8216

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครนิทร์ 15 ถนนกาญจนวณชิย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110 โทรศพัท์ 0-7428-2000  โทรสาร 0-7455-8941 

เว็บไซต์ http://www.sat.psu.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 นกัวทิยาศาสตร์การอาหาร ควรค้นคว้าหาความรู้ หรือศกึษาต่อในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก เพ่ือพฒันา

ศกัยภาพของให้มีความพร้อม ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ก็อาจได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้างาน 

จนถึงได้รับต�าแหน่งสูงสุดตามเงื่อนไขและข้อตกลงขององค์กรนั้น ๆ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 สามารถเป็นอาจารย์ นักวิชาการ วิทยากรชุมชน นักธุรกิจผลิตอาหารส�าเร็จรูป ผู้ผลิตอาหารอนามัย  

(Organic Food) ผูแ้ทนการขายอาหารเสรมิต่าง ๆ  ผู้ผลิตอาหารส�าเร็จรูป หรือเคร่ืองด่ืม ผลิตไวน์ผลไม้ ผู้น�าเข้าสินค้าอาหาร 

และส่งออก ผูเ้ช่ียวชาญในการให้ค�าปรกึษาด้านการผลิตอาหารกบัวสิาหกจิชมุชน สหกรณ์ และโรงงานนกัชมิไวน์ เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2940-6158, 0-2579-5325-7  

เวบ็ไซต์ www.ku.ac.th

 - ภาควชิาเทคโนโลยทีางอาหาร คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เวบ็ไซต์ www.chula.ac.th

 - มหาวทิยาลยัมหดิล เวบ็ไซต์ www.mahidol.ac.th

 - สถาบนัราชภฏั เวบ็ไซต์ www.fstrabhat.ac.th

 - สถาบนัอาหาร เวบ็ไซต์ National Food Institute www.nfi.or.th

 - Department of Export Promotion Ministry of Commerce เว็บไซต์ www.depthai.go.th,  

www.thaitrade.com
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นิยามอาชีพ
 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีในหน่วยนี ้ได้แก่ ผู้ท�าหน้าท่ีวจัิย ปรับปรุงหรือพัฒนา

แนวคดิ ทฤษฎีและวิธกีารปฏิบัตต่ิาง ๆ และน�าองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ที่

เกีย่วข้องกับชีววิทยา จุลชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา เชื้อราวิทยา ไวรัสวิทยา 

เซลล์วิทยา พันธุศาสตร์ สัตวศาสตร์ พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และ

นิเวศวิทยาไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และเกษตรกรรม ท�าการทดลอง

ทั้งในภาคสนามและห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบโดยจ�าแนก

และจัดประเภทของตัวอย่างมนุษย์ สัตว์ แมลง พืช หรือจุลินทรีย์ และศึกษา

ถึงต้นก�าเนิด  พัฒนาการ  รูปแบบ โครงสร้าง พันธุกรรม และส่วนประกอบ

ทางเคมีและกายภาพ และกระบวนการของชวีติและการสบืพนัธุ ์ ศกึษาและ

ทดลองเกีย่วกบัโครงสร้างการพฒันาการและลกัษณะเฉพาะของจลุนิทรย์ี เช่น 

แบคทเีรยี หรอืไวรสั ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับต้นก�าเนิด  การพัฒนาการ  และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

ในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ศึกษาชีวิตของจุลินทรีย์ พืชและสัตว์ในทุกองค์ประกอบ และพัฒนาน�าความรู้นี้มาใช้ในสาขา

เกษตรกรรม อาหารและอายุรกรรม ศึกษาและทดลองเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์สิ่งมีชีวิต และอิทธิพล

ขององค์ประกอบทางกายภาพและเคมทีีม่ต่ีอเซลล์ทีป่กตแิละไม่ปกต ิ รวมทัง้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างชวีติจลุนิทรย์ี 

ชวีติพชื ชวีติสตัว์และปัจจยัแวดล้อมทีเ่กีย่วข้อง และให้ค�าแนะน�าทกัษะวชิาชพีแก่สาขาวทิยาการทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน 

ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ลักษณะของงานที่ท�า   
 1. ปฏิบัติงานด้านการจัดการ การสร้าง หรือการสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาด

เล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร (ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) เช่น เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องส�าอาง ยารักษาโรค 

เป็นต้น

 2. ออกแบบหรอืใช้เครือ่งมอืในการสร้างวสัดทุีม่ขีนาดเลก็มาก ๆ หรอืเรยีงอะตอมและโมเลกลุในต�าแหน่งที่

ต้องการได้อย่างถกูต้องแม่นย�า เพือ่ให้โครงสร้างวสัดหุรอือปุกรณ์มคีณุสมบตัพิเิศษทัง้ในด้านฟิสกิส์ เคม ีหรอืชวีภาพ และ

สามารถน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ อาทิ คอนกรตี ชนดิหนึง่ใช้เทคโนโลยนีาโน โดยใช้ กระบวนการทางชวีเคม ี(Biochemi-

cal) ท�าปฏกิริยิาย่อยสลายกบัมลภาวะทีเ่กดิจากรถยนต์ เช่น ไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือการใช้เทคโนโลยนีีใ้นการสร้าง

ถนนและอโุมงค์ต่าง ๆ  เพือ่ลดมลภาวะบนท้องถนน และขณะเดยีวกนัเทคโนโลยนีาโน ท�าให้อนภุาคคอนกรตีมีขนาด

เล็กมาก ฝุ่น และแบคทีเรีย ไม่สามารถฝังตัวในเนื้อคอนกรีตได้ ท�าให้อาคารที่ใช้คอนกรีตชนิดนี้ ดูใหม่เสมอ และ 

ยังคงไม่สะสมเชื้อโรค

นกัวทิยาศาสตร์นาโนเทคโนโลยี
Nanoscientist
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สภาพการจ้างงาน   
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ในภาครัฐจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาในขั้นต�่าระดับปริญญา

ตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

มอีตัราเงินเดอืน 19,700 บาท ได้รบัสวสัดกิารและเบีย้เลีย้งตามระเบยีบส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน

จัดการ สร้าง หรือสังเคราะห์วัสดุ อุปกรณ์เครื่องจักรหรือผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ในระดับนาโนเมตร เพื่อ

ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การมีพลังงานราคาถูกและสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ส�าหรับผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพ

นี้ในภาคเอกชน ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท�างานจะได้รับ

ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน ในระดับ

ปริญญาตรี ประมาณ 21,300 บาท สวัสดิการต่าง ๆ ค่ารักษา

พยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง

ท�างานวนัละ 8 ชัว่โมง อาจท�างานล่วงเวลา วนัเสาร์ วนัอาทติย์ 

และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
 ส่วนใหญ่ท�างานในส�านกังานทีม่สีิง่อ�านวยความสะดวก

สบาย เช่น ส�านกังานทัว่ไป อาจจะอยูใ่นรปูแบบของสถาบนัวจิยั 

ศนูย์วจิยั ทีม่ห้ีองส�าหรบัการทดลอง อาจมกีารออกไปดูสถานท่ี

ผลติสนิค้านาโน หรอืตดิต่อต่างส�านกังานบ้างเป็นคร้ังคราวตามความจ�าเป็น การท�างานล่วงเวลาเป็นเร่ืองปกติส�าหรบั

ผู้ประกอบอาชีพนี้

โอกาสในการมีงานท�า   
 ส�าหรบัในประเทศไทย ถึงแม้ว่าผลติภัณฑ์นาโนเทคโนโลยฝีีมอืคนไทยยงัไม่มวีางจ�าหน่ายอย่างแพร่หลายกต็าม

แต่มกีารคาดการณ์ว่าอกีไม่นาน จะมสีนิค้านาโนซึง่เป็นของคนไทยออกวางจ�าหน่ายและอาจท�ารายได้ให้กบัประเทศสูง

ถงึร้อยละ 1 ของผลผลติมวลรวมของประเทศ หรือประมาณ 120,000 ล้านบาท (ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาติ, 2549) 

ซึ่งปัจจุบันงานวิจัยทางด้านนาโนเทคโนโลยีหลายสาขาก�าลังอยู่ในช่วงของการทดลองในห้องปฏิบัติการตาม 

มหาวิทยาลัยชั้นน�าและ สวทช. ครอบคลุมทั้งทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุนาโน และนาโนเทคโนโลยี 

ทางชีวภาพ เพราะฉะนั้นหากประสบความส�าเร็จตามคาดการณ์ จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้สถานประกอบการต่าง ๆ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นถึงความส�าคัญของอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี และผู้ประกอบอาชีพนี้จะเป็นที่

ต้องการของตลาดค่อนข้างมาก

 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี สาขา

เทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์  สาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 2.  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

 3.  มีความคิดสร้างสรรค์

 4.  ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
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 5.  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร

 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ในการท�างาน

 
สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา

 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ สาขาเคมี สาขาชีวเคมี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ หรือสาขา

ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ

 - จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2215-0871-3 เวบ็ไซต์ http://www.

chula.ac.th/chula/th/main.html

 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2221-6111-20 เว็บไซต์ http://www.tu.ac.th 

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7421-1030-49 อีเมล sci-pr@group.psu.ac.th เว็บไซต์ http://www.psu.ac.th  

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถ. มิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

40002 โทรศัพท์ 0-4320-2222, 0-4320-3333 เว็บไซต์ http://www.kku.ac.th/ 

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

50200 โทรศัพท์ 0-5322-2180 โทรสาร 0-5322-2268, 0-5389-2274 เว็บไซต์ http://www.chiangmai.ac.th 

โทรศัพท์ 0-5322-1699

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
 ครู/อาจารย์ นักวิจัยวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ผิวหนัง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 - ศนูย์นาโนเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(นาโนเทค) เวบ็ไซต์ http://www.nanotec.or.th/ โทรศพัท์ 0-2564 -7100

 - ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เวบ็ไซต์ http://www.nstda.or.th/ โทรศัพท์  

0-2564-7000

 - นาโนเทคโนโลย ีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี เวบ็ไซต์ http://www.nano.ait.ac.th โทรศพัท์ 0-2524-5697

 - หน่วยวจิยันาโนวสัด ุภาคฟิสกิส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เวบ็ไซต์ http://membersthai.

net/nanomaterials/ โทรศัพท์ 0-5322-1699, 0-5394-1000
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นิยามอาชีพ
 ผูท้ีป่ฏบิตังิานอาชีพในหน่วยน้ี  ได้แก่ ผูท้ีท่�าการศกึษา ค้นคว้า ปรบัปรงุ 

หรือพัฒนาแนวคิดทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติงานทางด้านเศรษฐกิจ น�าความรู้ 

ความเข้าใจทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้อธิบายได้ภาวะการเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดและสนิค้า  คาดการณ์แนวโน้มทางการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ  

นโยบายด้านการเงิน  งบประมาณ  ภาวะการว่างงาน รายได้ ผลผลิตและการ

บริโภค   ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์  ข้อมูลสถิติและ

วิธีการอื่น ๆ เพื่อน�าไปประยุกต์ไช้ในการก�าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ  อาจ

พิจารณาจากองค์ประกอบและแนวโน้มของเศรษฐกิจในอดีตปัจจุบันและที่ได้

วางแผนไว้  จัดเตรียมเอกสารและรายงานทางวิชาการ  ปฏิบัติหน้าที่การงานที่

เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติหน้าที่การงานอื่น ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. ท�าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท�ารายงาน และวางแผนงาน เพื่อส่งเสริม พัฒนา ถึงวิธีการแก้ปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการผลิต การจ�าหน่ายสินค้าและบริการ การลงทุน แรงงาน 

 2. ท�าการศึกษากรรมวิธีทั้งหมดที่เกี่ยวกับการด�ารงชีวิตของเราในทุกวันนี้ และจัดหาสิ่งต่าง ๆ มา 

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่อยู่อาศัย การบริการ หรือการบันเทิง รวมทั้ง

ท�าการศึกษาสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ หรือสิ่งที่ช่วยให้การพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นผลส�าเร็จ 

 3. ท�าการค้นหา วธิเีกบ็รวบรวมและวธิวีเิคราะห์ข้อมลูเชงิสถติิ และข้อมลูทางเศรษฐกจิ ท�าการรวบรวม และ

ตีความข้อมูลดังกล่าวให้ชัดเจนเป็นระบบที่สมบูรณ์ 

 4. จัดท�ารายงาน การวางแผนงานตามผลการศึกษางานทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่ผ่านการตีความและ

วิเคราะห์เป็นอย่างดีมาแล้ว 

 5. ให้ค�าแนะน�าและค�าปรึกษาแก่สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมของเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล 

ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพของการท�างานการตลาดและปัญหาเกี่ยวกับการเงิน เป็นต้น 

 6. มคีวามรอบรูแ้ละถนัดทางเศรษฐกจิในสาขาใดสาขาหนึง่ เช่น เศรษฐกจิการเกษตร เศรษฐกจิการคลงั หรอื

เศรษฐกจิอตุสาหกรรมการค้าระหว่างประเทศ การแรงงาน หรือราคา หรือมคีวามถนดัในเร่ืองการเกบ็ภาษอีากร หรอื 

การวิจัยตลาด

 7. ท�าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผน เก็บรวบรวมข้อมูล ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่หน่วยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนทีเ่ก่ียวข้องกบัทีม่าของรายได้และรายจ่าย การพฒันาทรพัยากรธรรมชาต ิการผลติ การบรโิภคสนิค้าและ

บริการ เพื่อการส่งเสริม พัฒนา และแก้ปัญหาเศรษฐกิจ

นักเศรษฐศาสตร์
Economists
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สภาพการจ้างงาน
 ผู้ที่ท�างานในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ส่วนในภาคเอกชนจะ

ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ในการท�างาน ซ่ึงไม่มีข้อก�าหนดที่แน่นอนตายตัว โดยจะขึ้น

อยู่กับดุลยพินิจของบริษัทหรือองค์กรที่จ้างงาน ส�าหรับผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีซ่ึงไม่มีประสบการณ์

และรับราชการ จะได้รับเงินเดือนข้ันต�่าตามวุฒิการศึกษา 

 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับสิทธิประโยชน์

อย่างอ่ืน เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เป็นต้น 

นักเศรษฐศาสตร์ เวลาการปฏิบัติงานตามปกติ วันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง และอาจต้องท�างาน

ล่วงเวลา หรือวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด เมื่อมีความจ�าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้งานเสร็จตามก�าหนดเวลา 

สภาพการท�างาน
 นักเศรษฐศาสตร์ ท�างานในส�านักงานที่มีอุปกรณ์ ส่ิงอ�านวยความสะดวกเช่นส�านักงานทั่วไป เพื่อให้

มีประสิทธิภาพในการท�างาน มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมในอุปกรณ์เครื่องค�านวณ เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และระบบการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ช่วยงานศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์

เชิงเศรษฐศาสตร์ในการวางแผนในเชิงธุรกิจของหน่วยงาน

โอกาสในการมีงานท�า
 ในตลาดแรงงาน ยังมีความต้องการนักเศรษฐศาสตร์อีกมาก เพื่อพัฒนาธุรกิจของหน่วยงานและประเทศ

ให้สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสามารถแข่งขันทางการค้าในภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปให้ทันต่อเหตุการณ์ เวลา และถูกต้อง สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในธนาคาร พนักงานในองค์การ

ระหว่างประเทศ เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นักวิจัย นักวิชาการด้านธุรกิจการค้าและเศรษฐกิจ สถาบันการเงินทั่วไป 

อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากทุกประเทศมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ประชากรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อม

กับการพัฒนาประเทศให้มั่งคั่ง การแข่งขัน และมาตรการกีดกันทางการค้าจึงมีความรุนแรงมากขึ้นโดยล�าดับ 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ นอกจากนี้ นักเศรษฐศาสตร์สามารถปรับย้ายต�าแหน่ง

หน้าที่ของงาน และหน่วยงานท่ีตนปฏิบัติได้เสมอ อาจจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบ นักวิจัยและนักวางแผนทาง

เศรษฐกิจ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ต้องส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ มีความถนัดและสนใจด้าน

คณิตศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 3. มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี 

 4. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เปิดกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นและพร้อมเสมอที่จะรับฟังค�าติชมจากผู้อื่น 

 5. มคีวามซือ่สตัย์สจุรติ ซือ่ตรงต่อความคดิเหน็ของตนเอง และเสนอข้อคดิเหน็เชงิสร้างสรรค์ และเป็นกลาง 

 6. รกัความเป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ้ืน่
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ  

ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4300-9700

 - คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0-2215-3555 อีเมล pr@chula.ac.th

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง 

อ�าเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2613-2460 โทรสาร 0-2224-9428

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

10900 โทรศัพท์ 09-9159-9145 เว็บไซต์ www.ku.ac.th/ 

 - คณะเศรษฐศาสตร์และบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัทกัษณิ เลขที ่140 ถนนกาญจนวนชิ หมู ่4 ต�าบลเขารปูช้าง 

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 90000  โทรศพัท์ 0-7469-3990 อเีมล tsu_direct@scholar.tsu.ac. เวบ็ไซต์ www.tsu.ac.th/ 

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพท์ 0-2954-7300 เว็บไซต์ www.dpu.ac.th/

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตกล้วยน�า้ไท ทีอ่ยู ่เลขที ่119 ถนนพระราม 4 คลองเตย 

กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2350-3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อีเมล info@bu.ac.th มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

(Bangkok University) รบัสมคัรนกัศกึษา 0-2249-5132-6 (สายตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1582-1588, 1609-1610

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่อยู่ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน 

ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553 

อีเมล info@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก อาคารมังคละพฤกษ์ ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา  

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2945-6721 เว็บไซต์ www.krirk.ac.th

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ล�าปาง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-5385-1478 ต่อ 7128

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคกลาง ถนนเอเชีย ต�าบลนครสวรรค์ตก อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์ เว็บไซต์ www.tuct.ac.th  โทรศัพท์ 0-5680-1829, 0-5680-1822-3, 08-6523-4862

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 63 ม.4 ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 

โทรศัพท์ 0-5387-5601  โทรสาร 0-5387-5600 อีเมล econ.mju.ac.th@gmail.com

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 เอกทักษิณ ต�าบลหลักหก อ�าเภอเมืองปทุมธานี  

จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2997-2200 เว็บไซต์ www.rsu.ac.th/

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค�าแหง ถนนรามค�าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0-2310-8534, 0-2310-8528 โทรสาร 0-2310-8511 เว็บไซต์ www.eco.ru.ac.th/

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู ่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต�าบลบางพูด  

อ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี11120 โทรศพัท์ 0-2503-3571 หรือ 0-2504-8196-9 อเีมล ecoffice@stou.ac.th

 - คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ อาคาร 9  ชัน้ 9 (อาคาร ๓o ปีศรีปทมุ)  โทรศพัท์ 0-2579-1111 

ต่อ 2368, 2369 โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 2369 อีเมล economics@spu.ac.th
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 นักเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายประเภทหลายแห่ง ทั้งที่เป็นหน่วยงานของราชการ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบนัการเงนิ บรษิทั ห้างร้านต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน และสามารถได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่ง 

ได้จนถึงต�าแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย ผู้อ�านวยการ ผู้จัดการใหญ่ในภาคเอกชน ส่วนในภาครัฐ  

ถ้ามีโอกาสศึกษาในระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี มีการเพิ่มพูนประสบการณ์ และมีความสามารถในการบริหาร

งาน จะสามารถปรับขั้นปรับต�าแหน่งจนถึงระดับบริหารสูงสุดในหน่วยงานนั้น โดยผู้ที่มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือวิชาการบริหารธุรกิจ ก็สามารถปรับวิทยฐานะหรือปรับ

ต�าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยที่มีการเปิดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นกับญัช ีนกัธรุกจิ นกับรหิาร นกัวเิคราะห์ระบบ นกัวจิยั นกัวางแผน นกัการธนาคาร นกัการเงนิ นกัการคลัง 

นกัสถติ ินกัการแรงงาน เจ้าหน้าทีส่ถาบนัการเงิน เจ้าหน้าท่ีหลักทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีสถาบนัการเงิน เจ้าหน้าท่ีหลกัทรพัย์ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าที่บุคคล เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ http://www.tu.ac.th 

 - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ http://www.chula.ac.th 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

244

นิยามอาชีพ
  นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ที่ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและ

ช่วยเหลอืบคุคลและครอบครวัทีม่ปัีญหาทางสงัคม และปัญหา

ส่วนตวั อนัเป็นการปรบัปรงุความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลด้วย

กนั และระหว่างบคุคลกบัสิง่แวดล้อมทางสงัคม โดยวางแผน

การให้บรกิารทางสงัคมเพือ่ให้เป็นไปตามความประสงค์ของ

บคุคลในชมุชนนัน้ รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาแนะน�า ให้ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการ ตลอดจนจัดหางานอาชพีและปฏบิตัิ

งานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานทีก่ล่าวไว้ข้างต้น

ลักษณะของงานที่ท�า
  นักสังคมสงเคราะห์ จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

 - นักสังคมสงเคราะห์อาชีพ 

 - นักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัคร (ซึ่งเป็นบุคคลที่อาสาเข้ามาท�างานในช่วงภาวะวิกฤติ) 

 การท�าหนา้ที่เปน็นักสังคมสงเคราะหว์ิชาชีพนั้นเป็นศลิปะแห่งการช่วยเหลือ และเป็นการใช้ไหวพริบในการ

ให้ความช่วยเหลือพร้อมช่วยแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ ที่ไม่ปกติ โดยมีหน้าที่หลัก ดังนี้ 

 1. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าผู้มาใช้บริการ 

 2. ปฏิบัติหน้าที่หลักตามนโยบายของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น ๆ 

 3. ด�าเนินการติดต่อประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการ

ต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ เช่น การซักประวัติ เพื่อให้ทราบว่าผู้มารับบริการมีความเดือดร้อน

เรื่องใด และเตรียมจัดส่งไปยังหน่วยงานที่ให้การบริการต่าง ๆ  เช่น หาอาชีพที่เหมาะสมหาทุนประกอบอาชีพ แหล่ง

ที่พัก โรงพยาบาล และสวัสดิการอื่น ๆ ตามความจ�าเป็น 

 4. ท�าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์เพื่อน�าแผนงานมาใช้ในการป้องกันและแก้ปัญหาทาง

สังคมสงเคราะห์ต่อไป 

 5. ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของหน่วยงานต่าง ๆ 

 6. คอยให้ค�าแนะน�าตามความช�านาญเฉพาะทาง และติิดตามการให้การบริการขององค์กร (Case Workers) เช่น 

   - คอยดูแลปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวแตกแยก ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิการของครอบครัว และอาชีพของ

บุคคลในครอบครัว 

  - คอยดูแลเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับเข้าไปอยู่ในสถาบันและบ้านสงเคราะห์ การให้สวัสดิการแก่เด็ก 

  - ให้สวสัดกิารแก่ผูป่้วย ทางด้านจติใจทางร่างกาย หรอืผูพ้กิาร ให้การอบรมทางสงัคมแก่ผูไ้ด้รบัทณัฑ์บน 

ให้การช่วยเหลือผู้อพยพ 

นักสังคมสงเคราะห์ 
Social Workers
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 - ท�าหน้าท่ีเป็นนักสังคมสงเคราะห์เฉพาะกลุ่ม เช่น จัดระบบงานเกี่ยวกับโครงสร้างทางสังคม การจัดการ

ศึกษา จัดหางานอาชีพ และจัดกิจกรรมสันทนาการ จัดหางานอาชีพในศูนย์ชุมชน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักผ่อน หรือ

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดการส่งเสริมสวัสดิการ กลุ่มเกี่ยวกับการพัฒนาบ้านเรือน เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
  นักสงัคมสงเคราะห์ จะได้รบัการว่าจ้างข้ันต้นตามวฒุกิารศกึษาในภาครัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชน ส่วนผูท้ี ่

ปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่า ผู ้ส�าเร็จการศึกษาใหม่จะได้รับเงินเดือนตามอัตราทั่วไป  

นกัสงัคมสงเคราะห์ มีก�าหนดเวลาการท�างานวนัละ 8 ชัว่โมง แต่มกัจะต้องท�างานเกนิเวลาตามความสมคัรใจ ดังนัน้ผู้ท่ี

ท�าหน้าทีน่ีค้วรจะต้องแบ่งเวลาในการท�างานและเวลาส่วนตวัให้เหมาะสม

สภาพการท�างาน
  นักสงัคมสงเคราะห์จะต้องมกีารวางแผนการท�างาน การประชมุ การให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่ผูม้าใช้บรกิารใน

ส�านกังาน และมกี�าหนดการออกพบปะเยีย่มเยยีนผูม้ารบับรกิาร เพือ่การประมวลผล เช่น กลุม่ฟ้ืนฟสูภาพครอบครวั 

กลุ่มแม่นอกสมรส เพื่อไปช่วยคอยให้ค�าปรึกษาแก่บุคคลในครอบครัว ช่วยแนะน�าให้ได้งานท�า หาอาหาร หรือนม

ให้เด็กเล็ก จัดการสภาพภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ เป็นต้น อาจต้องปฏิบัติงานอยู่ในต่างจังหวัด 

หรือพื้นที่ทุรกันดาร 

 การท�างานของนักสังคมสงเคราะห์ ในบางครั้งอาจอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง เพราะบางครั้งอาจจะ 

ต้องเข้าไปปฏิบัติงานกับกลุ่มคนที่มีปัญหาทางสังคมอย่างรุนแรง เช่น นักโทษในกรมราชทัณฑ์ หรือในพื้นที่ชุมชนที่

เป็นแหล่งยาเสพติด เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ส�าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรจีากคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรอืคณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ และสวสัดกิารสังคม 

  2. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ 

 3. เป็นคนมองโลกในแง่ดี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้คน ต่อสังคม และยินดีเข้าแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ 

 4. เป็นบุคคลที่รับฟังความคิดเห็นต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข และพร้อมจะแก้ไขปัญหา 

ทุกสถานการณ์

 5. มีลักษณะอบอุ่น มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถเข้ากับชุมชนได้ดี 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รงัสติ) เลขที ่99 หมูท่ี ่18 ถนนพหลโยธนิ ต�าบล

คลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12121 โทรศพัท์ 0-2696-5502 โทรสาร 0-2696-5513 อเีมล socad-

min@tu.ac.th เวบ็ไซต์ http://www.socadmin.tu.ac.th

 - คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (ท่าพระจนัทร์) เลขที ่2 ถนนพระจนัทร์ แขวงพระบรม

มหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพฯ 10200 โทรศพัท์ 0-2613-2500 โทรสาร 0-2224-9417 อเีมล socadmin@tu.ac.

th เวบ็ไซต์ http://www.socadmin.tu.ac.th
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โอกาสในการมีงานท�า
  บุคลากรผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์ในปัจจุบันมีน้อยมาก ซึ่งยังไม่เพียงพอรับกับการช่วยแก้ไข

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคมอย่างต่อเนือ่งเป็นลกูโซ่ นบัต้ังแต่การเกดิช่วงภาวะเศรษฐกจิของประเทศถดถอย ในปีหนึง่ ๆ  

สถาบนัการศกึษาท่ีผลติบุคลากรทางด้านสงัคมสงเคราะห์ยงัมน้ีอยมาก ซ่ึงยงัคงไม่พอเพยีงทีจ่ะรบักบัปัญหาทีเ่กดิขึน้

ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ ๆ  เและเมอืงอตุสาหกรรม ซ่ึงโดยเฉลีย่นกัสงัคมสงเคราะห์คนหนึง่ จะต้องรบัดแูล 

ปัญหาของผู้มารับบริการประมาณ 10-15 ราย 

 หน่วยงานท่ีมคีวามต้องการนกัสงัคมสงเคราะห์ 

คอื กลุม่สหวชิาชพี กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสงเคราะห์ 

หน่วยงานพฒันาเอกชน โรงงานอตุสาหกรรม บรษิทั

ห้างร้าน ฯลฯ ท�าให้นักสังคมสงเคราะห์ ยังคงเป็นที่

ต้องการขององค์กรพฒันาเอกชนต่าง ๆ  เป็นอย่างมาก 

เช่น สหทัยมูลนิธิ หรือมูลนิธิต่าง ๆ ที่ดูแลบุคคล 

ที่ด้อยโอกาสในสังคม

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  นกัสงัคมสงเคราะห์ มโีอกาสก้าวหน้าในต�าแหน่งหน้าทีก่ารงาน ถ้ารบัราชการจะได้รบัการเลือ่นขัน้และเลือ่น

ต�าแหน่งตามความสามารถ และมีโอกาสได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ในหน่วยงานพัฒนาชุมชน ถ้ามีประสบการณ์ท�างาน 3 

ปี อาจได้รบัต�าแหน่งผูช่้วยหวัหน้าหรอืหวัหน้า ถ้ามปีระสบการณ์ 5 ปี อาจได้รบัการปรบัเลือ่นต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ

โครงการ ส่วนในหน่วยงานเอกชนอาจได้รับการปรับเลื่อนต�าแหน่งตามโครงสร้างขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ประสานงานในองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ประสานงาน

โครงการ หัวหน้าฝ่ายตรวจเยี่ยม สถานประกอบการขององค์การแรงงานโลก และผู้ตรวจเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชน

ขององค์กรแรงงานโลกเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ของหน่วยงานองค์การสหประชาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - แหล่งจัดหางานในเว็บไซต์ และหนังสือพิมพ์กรมประชาสงเคราะห์ 

 - กองส่งเสริมการมีงานท�า 

 - กรมการจัดหางาน หน่วยงาน และสถานที่นักศึกษาไปท�าการฝึกงาน 

 - หน่วยงานองค์กรพัฒนาเอกชน 

 - สหทัยมูลนิธิ โทรศัพท์ 0-3818-8346 อีเมล sahathai@asiaacccess.net.th
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นิยามอาชีพ
 ท�างานวิจัยและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
การผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น  
โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก ม้า สุกร แกะ กวาง ฯลฯ รวมท้ังอาหาร 
สัตว์ : ทดลองผลของการให้อาหารต่างชนิดกัน สภาพแวดล้อม 
การผลิตนม ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พันธุศาสตร์ วิธีการฆ่าสัตว์
ประเภทที่ให้เนื้อ การเตรียมและการเก็บผลิตภัณฑ์ และการ 
ท�างานเก่ียวกับการจัดการ; วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 
ท�ารายงาน และปรับปรุงโรงเรือนของสัตว์ สุขาภิบาล อุปกรณ์
เครือ่งใช้ และวธิป้ีองกนัและควบคมุโรคสตัว์ และตวัพาราสติ ตลอด
จนเทคนิคของการผสมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ อาจช�านาญงานตามชนิดของกิจกรรม เช่น การผสมพันธุ์

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.  ด�าเนินการวิจัยและปรับปรุงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู  
และการจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก สุกร ม้า แกะ กวาง ฯลฯ รวมทั้งการให้อาหารสัตว์
 2.  ด�าเนนิการการทดลองขยายผลของการให้อาหารต่างชนดิกนั ในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกนั ในการผลติ
นม ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ พันธุศาสตร์ วิธีการฆ่าสัตว์ประเภทที่ให้เนื้อ การเตรียมการและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
และท�างานเกี่ยวข้องกับการจัดการสัตว์เลี้ยง
 3.  ด�าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลอง พร้อมท�ารายงานประกอบ
 4.  ด�าเนินการปรับปรุงโรงเรือนของสัตว์ การสุขาภิบาล การดูแลรักษาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ วิธีป้องกันและ
การควบคุมโรคสัตว์ และตัวพาราสิต
 5.  ด�าเนินการศึกษาและปรับปรุงเทคนิคการผสมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ
 

สภาพการจ้างงาน
 เป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล หรือสาขา 
สตัวศาสตร์ สามารถเข้าปฏบิตังิานในภาครฐั อาท ิกรมปศสุตัว์ สถาบนัวจิยัทางด้านการเกษตร วทิยาลยัเกษตรกรรม 
เป็นต้น โดยจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเดือน 
ตามวุฒิการศึกษา ได้รับสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล และเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
 ส�าหรับในภาคเอกชน ในส่วนของการปฏิบัติงานในฟาร์มของบริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอาหารสัตว์  
ผลิตเนื้อสัตว์ และผลิตสัตว์ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน โดยผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา 

นักสัตวบาล
Animal Scientist
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ระดับปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับเงินเดือนในส่วนของภาครัฐ ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  
ค่ารักษาพยาบาลและโบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง ท�างานวันละ 8 ชั่วโมง อาจท�างานล่วงเวลา  
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน 
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ยังสามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระในด้านการเพิ่มผลผลิตจากสัตว์ การบ�ารุงพันธุ์สัตว์
และการเพาะเลี้ยงสัตว์เพื่อจ�าหน่าย

สภาพการท�างาน 
 จะต้องปฏิบัติงานในสถานีทดลองที่เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์การเลี้ยงดู และจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
รวมทั้งอาหารสัตว์ โดยจะต้องท�ารายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง ซึ่งการท�างานในบางครั้ง 
อาจต้องเผชิญปัญหากับสภาพอากาศที่ร ้อน และจ�าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ในการท�าวิจัยในสถานท่ีทดลอง  
นักสัตวบาลจึงต้องมีความระมัดระวังในการท�างาน และต้องมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น
 

โอกาสในการมีงานท�า 
 อุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย 
มีการพัฒนาในการแข่งขันในตลาดโลกได้ดี โดยในปี  
พ.ศ. 2546 ประเทศไทยได้ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ ์
มมีลูค่า 351 พันล้านบาท (ส�านักงานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม, 
2547) การขับเคลื่อนของภาคการส่งออกอาหาร การ
ก�าหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เมื่อ 
มีการขยายกิจการทางด้านการเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น  
ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากรในประเทศ 
และประชากรโลก จึงท�าให้แนวโน้มความต้องการอาหาร 
มี ม ากขึ้ น  ตล าดแร ง ง านจึ ง ยั ง มี ค ว ามต ้ อ งก า ร 
นกัสัตวบาลเพ่ือมาด�าเนนิการวจัิยและด�าเนนิการปรับปรงุ
การผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และการจัดการเกี่ยวกับ 
สัตว์เลี้ยงให้มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งกับตลาดโลกได้

 
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

 1.  ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากคณะวทิยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล หรือสาขาสัตวศาสตร์
 2.  มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรง
 3.  ควรมีความละเอียดรอบคอบในการท�างาน อดทน ขยัน
 4.  เป็นผู้มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ตั้ง
 5.  รักและเมตตาต่อสัตว์ สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิด
 6.  เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา อาทิ
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 - คณะเกษตร สาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2942-8200-45, 0-2579-0113, 0-2942-8491-99 เว็บไซต์ www.ku.ac.th  
 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
50200 โทรศัพท์ 0-5322-1699 เว็บไซต์ www.chiangmai.ac.th 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาสัตวศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา อาทิ
 - คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต�าบล
ประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0-2549-4990-2 เว็บไซต์ www.rmut.ac.th 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาสัตวบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที ่
เปิดสอน อาทิ
 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 0-2552-6644 เว็บไซต์ www.pnru.ac.th
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
เว็บไซต์ www.cmru.ac.th โทรศัพท์ 0-5341-2526

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ ถ้าเข้ารับราชการจะได้เลื่อน
ต�าแหน่งและเงินเดือนตามกฎระเบียบที่วางไว้ และใน 
ภาคเอกชน ถ้ามคีวามสามารถ มปีระสบการณ์ในการท�างาน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการนั้น ๆ)  
จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฟาร์ม ซึ่งจะได้รับเงินเดือน 
เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 30,000 - 50,000 บาท

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 เจ้าหน้าท่ีวางแผนการผลิต นักวิชาการเกษตร 
พนักงานขายทางการเกษตร หัวหน้าฝ่ายผลิตโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  กรมส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์ www.doae.go.th โทรศัพท์ 0-2579-0121-7
 -  กรมปศุสัตว์ เว็บไซต์ www.dld.go.th โทรศัพท์ 0-2653-4925
 -  กรมวิชาการเกษตร เว็บไซต์ www.doa.go.th โทรศัพท์ 0-2579-0151-7
 - องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ www.thaidanskmilk.com โทรศัพท์ 0-3634-
1200, 0-3634-1298
 -  สมาคมผู้เพาะเลี้ยงโคบราห์มัน (สผบ) เว็บไซต์ www.bbathai.com โทรศัพท์ 0-4422-3000
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นิยามอาชีพ 
 ผู้ท�างานวิจัยด้านชีววิทยา สัตววิทยาและงานอื่น ๆ ที่

เกีย่วข้องกนัในห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ หรือโดยการปฏบิติั

งานในสนาม แล้วน�าสิ่งท่ีค้นพบต่าง ๆ มาใช้ส�าหรับป้องกันโรค

หรอืบ�ารงุรักษาและส่งเสรมิสขุภาพอนามยัให้แก่ชวีติสตัว์และพชื 

รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับก�าเนิด พัฒนาการโครงสร้าง สรีรวิทยา  

การกระจายกรรมพนัธุ ์สิง่แวดล้อม ความสมัพนัธ์ระหว่างกนั การ

จัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว์ การศึกษา

กรรมวิธีทางเคมีที่เกี่ยวกับสัตว์ การน�าสิ่งที่ค้นพบต่าง ๆ  มาใช้แก้

ปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรคงานทางอุตสาหกรรมและงานอื่น ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
  1. ศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์หรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับก�าเนิด พัฒนาการ

โครงสร้างและสรีรวิทยา การกระจายกรรมพันธุ์ ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายในระหว่างกัน การจัดประเภท 

และรูปการมูลฐานของชีวิตสัตว์ และน�าสิ่งที่ค้นพบมาใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อ สุขภาพอนามัย  

และสวัสดิการของมนุษย์ สัตว์และพืชการเกษตร และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อชีวิต 

 2. วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของสัตว์ หรือเก็บรวบรวมตัวอย่างต่าง ๆ 

เพื่อมาศึกษาในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

 3. ผ่าและศกึษาตวัอย่างโดยใช้กล้องจลุทรรศน์ เคมภีณัฑ์ วธิกีารถ่ายภาพ วตัถแุละอปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร์อืน่ ๆ  

 4. ให้ชื่อ จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างไม่ให้เสียหาย 

 5. เตรียมตัวอย่างที่ เก็บรวบรวมได้มา ให้ชื่อและศึกษาถึงพัฒนาการของโรคต่าง ๆ และศึกษา 

เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ๆ 

 6. ท�าการวิเคราะห์เชิงสถิติในข้อมูลที่ได้จากการทดลองและท�ารายงานผลการวิเคราะห์ 

 7. อาจท�าการทดลองเกี่ยวกับสัตว์ของตนเอง อาจน�าผลที่ได้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจแก่ชีวิตมนุษย์

สภาพการจ้างงาน
  ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ท�างานสัปดาห์ละ  

40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือท�างาน ล่วงเวลา ในกรณีท่ีต้องการให้งาน 

ที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน 

นักสัตววิทยา (วิจัย) 
Zoologist (Research)
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 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงนิเดอืนแล้วในภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนอาจได้รบัผลตอบแทนในรปูอืน่ เช่น  

ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ สวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการท�างาน
  ผู้ประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะต้องปฏิบัติงานในห้องท�างานเหมือนส�านักงานทั่วไป หรือปฏิบัติ

งานในห้องปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานด้านการทดสอบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะปฏิบัติงาน

ภาคสนาม ส�ารวจและศึกษาจากของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูล ปฏิบัติงานตาม ขั้นตอนตามระเบียบที่ก�าหนด

ไว้ อาจต้องท�างานในบริเวณที่ก�าหนด และเป็นบริเวณห้ามสูบบุหรี่หรือ รับประทานอาหาร ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกัน 

เช่น ถุงมือ หน้ากาก เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า
  ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาสามารถเข้าท�างาน

ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ เอกชน 

เช่น หน่วยงาน ในกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกัวจิยัและ

พฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย

ของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

จะได้รบัเงนิเดอืนตามวฒุทิีเ่รยีนส�าเรจ็ หรอืท�างานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรม

อาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปเกษตร เป็นต้น 

 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งสนิค้าภาคเกษตรออกเป็นหลกั อกีทัง้ในอนาคตประเทศไทย มแีนวโน้ม

ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมทางการเกษตรมากยิง่ข้ึน ผลิตภณัฑ์ท่ีจะเป็นสินค้าเพ่ือการส่งออก จะต้องมคีณุภาพดเีพือ่

สามารถแข่งขนัทางการตลาดได้ ดงันัน้ความต้องการบคุลากรทางด้านนีย้งัมอียูม่ากเพ่ือท�าการวจัิยส่งเสริมในการเพิม่

ผลผลิต หรือปรับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ กุ้ง เนื้อโคขุน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะประมงสาขาวิชาสัตววิทยา

หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ทั้งการอ่าน และการเขียน

 3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 

 4. มีความสามารถในการเป็นผู้น�าและผู้ตาม 

 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน 

 7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมีและชีววิทยา และสามารถสอบได้คะแนนดีในวิชาเหล่านี้ ชอบการ

ค้นคว้าทดลอง การใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ 

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้า 
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 9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. มีความแม่นย�า ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ 

 11. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถแสดงผลการ ค้นคว้าออก

มาได้ง่าย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน 

 12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้รวดเร็ว 

 13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 

 14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ดี 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2218-5000 เวบ็ไซต์ 

http://web.sc.chula.ac.th/

 - คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2942-8364 เว็บไซต์ http://www.fish.ku.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - คณะทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ถนนกาญจนวณชิย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0-7455-8803 อีเมล natural-res@group.psu.ac.th 

เว็บไซต์ natres.psu.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

40002 เว็บไซต์ http://sc.kku.ac.th/sciweb/

 - คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู ้ปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทาง

วทิยาศาสตร์ทัว่ไป หรอืในสถาบันวจิยัทางวทิยาศาสตร์ ได้รบัต�าแหน่ง 

และเลือ่นขัน้ยศตามขัน้ตอนของระบบราชการ การศกึษาต่อเพิม่เตมิจะ

ช่วยให้ เลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่งได้รวดเรว็ และสามารถเป็นถงึผูบ้รหิาร

สูงสุดของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชนน้ันขึ้นอยู่กับโครงสร้างการ

บริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการ

งานวิจัย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นกัชวีวทิยา หรอื นกัชวีเคม ีนกัเคม ี(อนิทรยีเคม)ี นกัเคม ี(อนนิทรยีเคม)ี นกัเคม ี(ฟิสกิส์) นกัวจิยั นกักฏีวทิยา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - สถาบนัการศกึษาในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยั เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เวบ็ไซต์ http://www.ku.ac.th 

  - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.moac.go.th 

 - กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doa.go.th 
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นิยามอาชีพ 
 ศึกษาและปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสัตว์ หรือ

จากของจรงิตามธรรมชาตเิกีย่วกบัพนัธกุรรม โครงสร้าง การด�ารงชวีติ 

พฤตกิรรม การเจรญิเตบิโตและพฒันาการสิง่แวดล้อม การจดัประเภท 

และรูปการมลูฐานอืน่ ๆ  ของชวีติสตัว์ และน�าสิง่ทีค้่นพบมาใช้แก้ปัญหา

ต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัย และสวัสดิภาพของ

ชีวิตมนุษย์  สัตว์  และพืช : ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับ

นักชีววิทยาทั่วไป แต่เชี่ยวชาญในการศึกษาชีวิตสัตว์ อาจมีความ

เชี่ยวชาญในสัตววิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น วิทยาเอ็มบริโอ สัณฐานวิทยา เซลล์วิทยา วิชาว่าด้วยสัตว์ไม่มีกระดูก

สันหลัง สัตววิทยาที่เกี่ยวกับปลา นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  และพาราสิตวิทยา

ลักษณะของงานที่ท�า   
 1. ท�าการศกึษาในห้องปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร์ หรอืจากการออกนอกสถานทีป่ฏบิตังิานตามธรรมชาต ิเพือ่

ศกึษาเกีย่วกบัต้นก�าเนดิ พฒันาการโครงสร้างและสรีรวทิยา การกระจายกรรมพันธุ ์ส่ิงแวดล้อม ความสัมพันธ์ภายใน

ระหว่างกัน การจัดประเภทและรูปแบบมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว์ และน�าสิ่งที่ค้นพบมาใช้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ที่กระทบกระเทือนต่อสุขอนามัย และสวัสดิภาพของมนุษย์ สัตว์และพืชการเกษตร และปัญหาอื่น ๆ  ซึ่งมีผลกระทบ 

กระเทือนต่อชีวิต 

 2. วางแผนการวจิยั โดยการออกเดนิทางไปท�าการศกึษาทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาติของสัตว์ และเกบ็รวบรวม

ตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อน�ากลับมาศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป 

 3. ท�าการผ่าและศึกษาวิจัยตัวอย่างโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เคมีภัณฑ์ วิธีการถ่ายภาพ วัตถุและอุปกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์อื่น ๆ ตั้งชื่อ จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

 4. ท�าการเกบ็รวบรวมตวัอย่างทีไ่ด้น�ามาตัง้ชือ่ และศกึษาถงึการพฒันาการของโรคต่าง ๆ รวมทัง้เกบ็รวบรวม

ตวัอย่างเพือ่น�าไปใช้ในวตัถปุระสงค์อืน่ ๆ ท�าการวเิคราะห์เชงิสถติแิละท�ารายงานข้อมลูทีไ่ด้จากการทดลอง อาจจะท�าการ

ทดลองเกีย่วกบัสตัว์ของตนเอง และน�าผลทีไ่ด้จากการทดลองมาใช้ให้เป็นประโยชน์เชงิเศรษฐกจิแก่ชวีติมนษุย์ต่อไป

สภาพการจ้างงาน
 ท�างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่อาจจะต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด หรือท�างาน ล่วงเวลา ใน

กรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันก�าหนดเวลา

 นอกจากผลตอบแทนจากเงนิเดอืนแล้ว ในภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน อาจได้รบัผลตอบแทน หรอืได้รบั

สวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ เงินโบนัส เป็นต้น

นักสัตววิทยา 
Zoologist
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สภาพการท�างาน   
 นักสัตววิทยา จะต้องปฏิบัติงานใน

ส�านักงาน หรือบางครั้งต้องปฏิบัติงานในห้อง

ปฏบิตักิารทดลอง เพือ่ท�าการทดสอบหรอืทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์ หรืออาจจะออกปฏิบัติงาน 

ภาคสนาม เพื่อท�าการส�ารวจและศึกษาจาก 

ของจริงในภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลน�ามา

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่ก�าหนด

ไว้ อาจต้องท�างานอยู ่ในบริเวณท่ีก�าหนด 

และเป็นบรเิวณห้ามสบูบหุรีห่รอืรบัประทานอาหาร ต้องสวมอปุกรณ์ป้องกนั เช่น ถงุมอื หน้ากาก เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า   

 ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจากสาขานี ้สามารถเข้าท�างานในภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ หรือองค์การเอกชน เช่น หน่วยงาน ใน 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกระทรวงศกึษาธกิาร ส�านกัวจิยัและพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ประเทศไทย เป็นต้น จะได้รบัเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษา หรอืท�างานในภาคเอกชนในสถานประกอบการอตุสาหกรรม 

เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรมผลิต และแปรรูปเกษตร เป็นต้น 

 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสนิค้าภาคการเกษตรเป็นหลกั อกีทัง้ในอนาคตประเทศไทย มโีอกาส

ในการส่งเสรมิอตุสาหกรรมทางการเกษตรมากยิง่ขึน้ ผลติภณัฑ์ทีจ่ะเป็นสนิค้าเพือ่การส่งออกจะต้องมคีณุภาพดเีพือ่

ให้สามารถท�าการแข่งขนัทางการตลาดได้ ดงันัน้ความต้องการบคุลากรทางด้านนีย้งัมอียูม่าก เพือ่ทีจ่ะได้ท�าการวจิยัใน

การเพิม่ผลผลติ หรอืปรบัคณุภาพของผลติภัณฑ์ทางเกษตรให้มคีณุภาพมากยิง่ขึน้ เช่น ผลติภณัฑ์เนือ้ไก่ กุง้ เนือ้โคขนุ 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ   

 1. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะประมง สาขาวิชา

สัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาในการท�างานได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งการอ่าน และการเขียน 

 3. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล มาวิเคราะห์ปัญหา และหาข้อสรุปและเหตุผลอ้างอิง 

 4. สามารถเป็นได้ทั้งผู้น�าและผู้ตาม

 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัดได้ 

 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน

 7. มีความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ เคมีและชีววิทยาเป็นอย่างดี สามารถท�าคะแนนได้ดีในวิชาเหล่านี้ มีใจ

รักในการค้นคว้าทดลอง และชอบใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ เพื่อหาเหตุผลต่าง ๆ 

 8. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบค้นคว้าทดลอง 

 9. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 10. มีความแม่นย�า ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ 

 11. มีความสามารถเป็นพิเศษในการสังเกต คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถแสดงผลการค้นคว้า

ออกมาได้ง่ายและชัดเจน ทั้งการพูดและการเขียน 
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 12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิดกล้าตัดสินใจ และสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

 13. มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 

 14. มีร่างกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงาน ทั้งในส�านักงานหรือออกภาคสนามได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ต้องผ่านการสอบคดัเลอืกเพือ่เข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา ทีม่หีลกัสตูรสาขาวชิาสตัววทิยา และสาขาวชิา

ชีววิทยา เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร คณะประมง เช่น 

 - คณะวทิยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2218-5000 เวบ็ไซต์ 

http://web.sc.chula.ac.th/

 - คณะประมง มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2942-8364 เว็บไซต์ http://www.fish.ku.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - คณะทรพัยากรธรรมชาต ิมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ถนนกาญจนวณชิย์ อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

90112 โทรศัพท์ 0-7455-8802 (ภายใน 6018-20) โทรสาร 0-7455-8803 อีเมล natural-res@group.psu.ac.th 

เว็บไซต์ natres.psu.ac.th/

 - คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

40002 เว็บไซต์ http://sc.kku.ac.th/sciweb/

 - คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 มหีลกัสตูร 4 ปี จงึจะส�าเรจ็การศกึษาได้รบัปรญิญาตร ีและเมือ่ศกึษาจบแล้ว สามารถเข้าท�างานในหน่วยงาน 

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนได้

 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
 เข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทาง

วทิยาศาสตร์ ได้รบัการปรบัต�าแหน่ง และปรบัเล่ือนข้ันตามข้ันตอนของระบบราชการ การศกึษาต่อเพ่ิมเติมจะช่วยให้ 

การปรบัเลือ่นขัน้ เลือ่นต�าแหน่งได้รวดเรว็ และสามารถเป็นถงึผูบ้รหิารสงูสดุของหน่วยงานได้ ส่วนในภาคเอกชนนัน้

ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร ซึ่งสามารถเป็นถึงผู้จัดการโรงงานและผู้จัดการงานวิจัย

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
 นกัชวีวทิยา หรอืนกัชวีเคม ีนกัเคม ี(อนิทรีย์เคม)ี นกัเคม ี(อนนิทรีย์เคม)ี นกัเคม ี(ฟิสิกส์) นกัวจัิย นกักฏีวทิยา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 - สถาบันการศกึษาในสงักดัทบวงมหาวทิยาลยั เช่น มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เวบ็ไซต์ http://www.ku.ac.th 

  - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์การระหว่างประเทศ 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.moac.go.th 

 - กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เว็บไซต์ http://www.doa.go.th 
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นิยามอาชีพ
 รับผิดชอบ ดูแล รักษา ความสะอาดเรียบร้อย 
ภายในโรงแรมในส่วนพื้นท่ีสาธารณะห้องพักแขกและ
พื้นที่ส�านักงาน; ก�าหนดมาตรฐานความสะอาด และ 
ตรวจดูแลทุกพื้นที่; วางแผนจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน 
ของพนักงานแม่บ้าน; วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงาน 
ของส่วนงานต่าง ๆ ; จดัท�ารายงาน จดัท�างบประมาณ และ
ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ; วางแผนควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ; ดูแล 
คัดเลือกบุคลากรและจัดฝึกอบรม; ประสานงานกับ 
แผนกงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของงานที่ท�า 
 1.  รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในโรงแรมในส่วนพื้นท่ีสาธารณะห้องพักแขกและ
พื้นที่ส�านักงาน
 2.  ก�าหนดมาตรฐานความสะอาด และตรวจดูแลทุกพื้นที่
 3.  วางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานแม่บ้าน
 4.  วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ
 5.  จัดท�ารายงาน จัดท�างบประมาณ และควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
 6.  วางแผนควบคุมการใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
 7.  ดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝึกอบรม
 8.  ประสานงานกับแผนกงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

สภาพการจ้างงาน
 ผูป้ระกอบอาชพีนี ้ควรส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาการบรหิารโรงแรมหรอืสาขาคหกรรมศาสตร์ 
หรือสูงกว่า ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากการว่าจ้างบุคลากรในอาชีพนี้ต้องการ 
ผู้มีประสบการณ์ในการท�างานโรงแรมมาแล้ว ผู ้จัดการแม่บ้านเป็นอาชีพที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง อดทน  
และต้องบริหารงานตลอด 24 ช่ัวโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม มีอัตราเงินเดือนเริ่มต้นประมาณ  
20,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ สวัสดิการต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไข 
ข้อตกลงกบัผูว่้าจ้างวางแผนการบรหิารจดัการ ด้านระบบการท�างานรกัษาความสะอาดในโรงแรม บรหิารและควบคมุ

ผูจ้ดัการงานแม่บ้าน
Housekeeping Manager
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200 ข้อมูลอาชีพ
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การปฏิบัติงานของพนักงาน และสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ส�าหรับการท�าความสะอาดสถานที่ส�านักงาน 
ห้องน�า้ ห้องพักในโรงแรมให้อยู่ในขั้นได้มาตรฐาน

สภาพการท�างาน
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ ท�างานในสถานที่ท�างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ท�างานร่วมกับพนักงานเป็นจ�านวนมาก 
คอยอ�านวยความสะดวกด้านทีพ่กัแก่แขกทีเ่ข้าพักในโรงแรม ในช่วงฤดูกาลท่องเทีย่วจะมแีขกมาพักเป็นจ�านวนมาก 
ผู้จัดการแม่บ้านจะต้องเข้ามาบริหารงานการท�าความสะอาดสถานที่ ส�านักงาน ห้องน�้า ห้องพักในโรงแรม  
อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดความบกพร่องในด้านการบริการ

 โอกาสในการมีงานท�า
 เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจการด้านโรงแรมจึงขยายตัวมากขึ้นดังนั้น ผู้มีความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการ งานท�าความสะอาดมีโอกาสที่จะท�างานเป็นผู้จัดการแม่บ้านของโรงแรมได้มาก 
และถ้าสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครคัดเลือกเข้าท�างาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. การเป็นผู้จัดการแม่บ้านหรือเรสิเดนท์เมเนเจอร์โรงแรมที่มีระดับนั้น ต้องการผู้มีประสบการณ์มาก  
การเริ่มต้นท�างานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้
 2. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร์ หรือสูงกว่า
 3. มีความรู้ภาษาอังกฤษดี
 4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ
 5. ควรมีปฏิภาณไหวพริบดี
 6. สามารถท�างานล่วงเวลา
 7. มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2942-8200-45, 0-2579-0113,  
0-2942-8491-99
  -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ www.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4324-2331-9
  -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เว็บไซต์ www.chiangmai.ac.th โทรศัพท์ 0-5322-1699, 0-5394-1000
  -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เว็บไซต์ www.dusit.ac.th โทรศัพท์ 0-2668-7125-35
  -  มหาวิทยาลัยพายัพ เว็บไซต์ www.payap.ac.th โทรศัพท์ 0-5330-4805 (เอกชน)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 หากมีทุนทรัพย์สามารถจะหันมาประกอบเป็นอาชีพหรือธุรกิจส่วนตัวในการรับจ้างท�าความสะอาด 
ให้กับส�านักงาน หรือบ้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไป

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ครู/อาจารย์ ผู้จัดการโรงแรมทั่วไป ผู้จัดการฝ่ายห้องพัก ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  สมาคมโรงแรมไทย เว็บไซต์ http://www.thaihotels.org โทรศัพท์ 0-2281-9496
  -  เว็บไซต์โรงแรมต่าง ๆ
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นิยามอาชีพ 
  ท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการงานในธรุกจิ 
โรงแรมที่เป็นของตนเองหรือของนายจ้าง : 
วางแผนงานการด�าเนนิงานท้ังหมดของโรงแรม; 
ควบคุมการด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
รวมถึงด้านบริหารด้านบุคลากร ด้านห้องพัก 
ด้านอาหารและเครือ่งดืม่ การขายและการตลาด 
การจัดหาและใช้ทรัพยากร การรักษาความ
ปลอดภัย; จัดท�ารายงานการด�าเนินงานต่อ
เจ้าของกิจการ (ถ้ามี) อาจปฏิบัติงานเพียง 
บางอย่างหรือทั้งหมดด้วยตนเอง

ลักษณะของงานที่ท�า   
 1. วางแผนการบรกิารจดัการให้กจิการด�าเนนิไปได้ด้วยความเรยีบร้อย ทัง้ทางด้านการบรหิารและการตลาด 

 2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติ

หน้าที่บริการในโรงแรม โดยจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ท�างานเป็นแผนก แต่ละงานจะสอดรับประสาน

สัมพันธ์กัน มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และมีการสื่อความที่ดี 

 3. จัดท�าหรือควบคุมการท�าบันทึกและบัญชีรายรับและรายจ่าย 

 4. ให้การต้อนรับแขกและดูแลการจัดที่พัก 

 5. จัดสรรเงิน อนุมัติการจ่าย และก�าหนดหรือช่วยก�าหนดงบประมาณส�าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงแรม 

 6. มอบอ�านาจและก�าหนดความรบัผดิชอบให้แก่หวัหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  และปรบัปรงุแก้ไข การบริการด้าน

ห้องพักและอาหาร 

 7. จัดท�ารายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ 

 8. สั่งซื้อสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ

สภาพการจ้างงาน
 ได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีค่่อนข้างสูง เนือ่งจากการว่าจ้างบคุลากรในผู้จัดการโรงแรม (Hotel Manager) 

ต้องการผูมี้ประสบการณ์ในการบรหิารงานโรงแรมมาแล้ว เป็นอาชพีทีต้่องมคีวามรบัผดิชอบสงู อดทน และต้องบรหิาร

งานตลอด 24 ชั่วโมง อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับขนาดของโรงแรม และผู้จัดการโรงแรมได้รับผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

เป็นสวัสดิการ โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ผูจ้ดัการทัว่ไปของโรงแรม
General Manager Hotel
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สภาพการท�างาน 
  ท�างานในสถานที่ท�างานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ท�างานร่วมกับพนักงานเป็นจ�านวนมาก ต้องต้อนรับและ
อ�านวยความสะดวกแก่แขกทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีแตกต่าง จะต้องพบกับแขก 
ที่ทั้งพอใจกับการบริการ และแขกที่ไม่เคยพอใจกับอะไรเลย และพร้อมจะติเตียนการบริการได้ทุกเร่ือง ดังนั้น  
ผู้จัดการต้องมีความอดทนในการท�างานและดูแลให้พนักงานบริการแก่แขกอย่างดีที่สุด ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว 
จะมีแขกมาพักเป็นจ�านวนมาก ผู้จัดการจะต้องเข้ามาบริหารงานอย่าง ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันมิให้เกิด 
ความบกพร่องในด้านการบริการ ก�าหนดเวลาการท�างานอาจผันแปรไปตามสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น 
ต้องเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแก้ไขวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด

โอกาสในการมีงานท�า 
 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายส ่งเสริมการท ่องเที่ยวกิจการด ้านโรงแรมจึงขยายตัวมากขึ้นอย ่าง 
รวดเร็ว ทั่วประเทศ ดังนั้น ผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการมีโอกาสที่จะท�างานเป็นผู้จัดการโรงแรม 
ได้มาก และถ้าสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะมีผู้ต้องการมากขึ้น และผู้จัดการที่มีความสามารถ 
จะประกอบอาชีพหรืออยู่ในต�าแหน่งค่อนข้างนาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 การเป็นผู้จัดการโรงแรมในระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาวนั้น ต้องการผู้มีประสบการณ์มากทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ หรืออยู่ในฝ่ายการจัดการระดับผู้บริหารอย่างน้อยเป็นเวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบปี การเริ่มต้น
ท�างานในขั้นแรกผู้ที่รักอาชีพทางด้านนี้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1.  ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตรี หรือสูงกว่า สาขาด้านการบริหารโรงแรม หรือสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง
 2.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดี 
 3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักอาชีพบริการ 
 4.  มีปฏิภาณไหวพริบดี เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท ี
เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร 
 5.  สามารถท�างานล่วงเวลา 
 6.  มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็นอย่างสูง 
 7.  เป็นคนเปิดกว้างเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และ ไม่เหยียดผิวพรรณเชื้อชาติ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยดุสิตธานี เลขที่ 1 ซอยแก่นทอง 
(ข้างซีคอนสแควร์) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2361-7811-399 
ต่อ 141-143 และ 204 โทรสาร 0-2721-8476
 - สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตภูเก็ต) หลักสูตรนานาชาติ 4 ปี ใช้ภาษาอังกฤษ 
ในการเรียนการสอน 
 - คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู ่ 1  
ถนนวิชิตสงคราม ต�าบลกะทู้ อ�าเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 อีเมล fhtpsu@gmail.com เฟสบุ๊ค Faculty of 
Hospitality and Tourism, PSU (Phuket)
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 -  สาขาวิชาการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 เว็บไซต์ www.ku.ac.th
 - สาขาการวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
50  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 
เว็บไซต์ www.ku.ac.th
 - คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท เลขที่ 119 
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2350-3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อีเมล info@ 
bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา 0-2249-5132-6 (สายตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1582-1588, 1609-1610
 - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอ 
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553 อีเมล info@bu.ac.th  
รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 การบริหารโรงแรม มีอยู ่ 2 ประเภทท่ีผู้จัดการสามารถเลือกท�างานได้ คือ ประเภทโรงแรมอิสระ  
(Independent Hotel) ซึ่งเจ้าของและเครือญาติบริหารกันเองโดยจ้างมืออาชีพมาบริหารจัดการ ซึ่งจะมีความยุ่ง
ยากในการบรหิารแบบเส้นสายของญาตเิจ้าของพอสมควรส่วนอกีประเภทหนึง่ คอืโรงแรมในระบบเครอืข่าย (Chain 
Hotel) ซึ่งจะจ้างระดับผู้บริหารในอัตราเงินเดือนสูงมาก รวมท้ังสวัสดิการ โบนัส ตลอดจนสิทธิพิเศษอื่น ๆ และ 
ผลประโยชน์ตอบแทนเหนือกว่าโรงแรมประเภทอิสระ ซึ่งจะมีมาตรฐานในการท�างานสูง และความมั่นคง 
ในงานมากกว่า และมีความก้าวหน้ามากกว่า ถ้าผู้จัดการหรือผู้บริหารมีความสามารถ เพราะอาจได้รับการส่งเสริม
ให้บริหารโรงแรมในเครือข่ายในประเทศอื่น ๆ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 การเป็นนักจัดการท่องเที่ยว (ลักษณะกรุ๊ปทัวร์)  
ผู้ประสานงานทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ  
ผู้จัดการส่งออก-น�าเข้าสินค้าต่างประเทศ 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  เว็บไซต์บริการจัดหางาน 
 -  มหาวิทยาลัยทั่วไป 
 -  กรมการจัดหางาน 
 -  ข่าวบริการโทรทัศน์ 
 -  ข่าวสารสมาคมโรงแรมไทย 
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นิยามอาชีพ 
 ให้บริการข้อมูลและแนะน�ารายการท่องเที่ยว : เสนอ 
รายการท่องเที่ยวหรือแนะน�าวิธีการ/เส้นทางการเดินทาง 
เพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวก เหมาะสม และสนองตอบความ 
ต้องการของลูกค้า ให้ข้อมูลสภาพทั่วไปของประเทศหรือ 
สถานที่ที่จะเดินทางเพื่อประกอบการตัดสินใจ อาจอ�านวย 
ความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง เช่น 
บริการจองที่พัก บัตรโดยสารเดินทาง บัตรชมการแสดงและ 
อื่น ๆ

ลกัษณะของงานที่ท�า 
 1.  ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับสถานประกอบการ ด้วยอัธยาศัยอันดี
 2.  ให้ข้อมูลสภาพท่ัวไปของประเทศหรือสถานที่ที่จะเดินทาง แนะน�ารายการด้านการท่องเที่ยวต่าง ๆ  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งเสนอรายละเอียดโปรโมชั่นต่าง ๆ ของสถานประกอบการ
 3.  ตอบข้อซักถามต่าง ๆ และแจกแผ่นผับข้อมูลการท่องเท่ียวพร้อมท้ังอธิบายรายละเอียดของสถานที ่
ท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น สภาพทั่วไปของสถานที่ การเดินทางรูปแบบการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของลูกค้า
 4.  อ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเดินทางท่องเที่ยว เช่น บริการจองห้องพักในรูปแบบของโรงแรม 
หรือรีสอร์ต ตั๋วเครื่องบิน รถที่ใช้ในการเดินทาง บัตรโดยสารเดินทาง บัตรชมการแสดง และอื่น ๆ

สภาพการจ้างงาน
 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนี ้ส�าเรจ็การศกึษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเท่ียว สาขาวชิาการจัดการการท่องเทีย่ว 
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท ได้รับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบ
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนบริการข้อมูลและแนะน�ารายการท่องเที่ยว เสนอรายการท่องเที่ยวหรือ
แนะน�าวิธีการ/เส้นทางการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวก เหมาะสม อ�านวยความสะดวกในการเดินทาง 
ท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบของการจองห้องพัก ตั๋วโดยสารพาหนะหรือบัตรชมการแสดงต่าง ๆ
 ส�าหรับผู้ท่ีปฏิบัติงานอาชีพน้ีในภาคเอกชน อาทิ ในส่วนของบริษัทน�าเที่ยว ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม  
ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการท�างาน จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรีประมาณ 15,000 - 19,500 บาท สวัสดิการต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเง่ือนไข 
ข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างท�างานวันละ 8 - 9 ชั่วโมง อาจท�างานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตาม 
ความจ�าเป็น

ผูใ้ห้ค�าปรกึษา / แนะน�าการท่องเทีย่ว
Consultant, Travel
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สภาพการท�างาน 
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะท�างานในส�านักงาน
ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ส�านักงานทั่วไป  
ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการท�างาน  
หาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ในบางครั้งอาจ
ต้องให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ ผู้ประกอบอาชีพนี้
จ�าเป็นจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องสถานที่ 
ท่องเที่ยวอยู ่ตลอดเวลา จะต้องเป็นผู ้มีความรู ้  
และประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

โอกาสในการมีงานท�า 
 ผลจากการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดท�ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ในปี 2547 - 2551  
ซึ่งก�าหนดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชียภายในปี 2551 ท�าให้ทิศทางและกรอบ 
การท�างานพัฒนาการท่องเท่ียวค่อนข้างชัดเจน ทั้งกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ระหว่างประเทศ ภายใต้จุดแข็งของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวไทย คือ การมีสถานท่ีท่ีสวยงาม ประเภทการบริการ 
สุขภาพและความงามต่าง ๆ ตลอดจนอัธยาศัยไมตรีท่ีดีของคนไทย จะส่งผลดีต่อผู้ท่ีต้องการประกอบอาชีพนี ้
ซึ่งจะยังเป็นอาชีพที่ตลาดมีความต้องการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
 2.  มีความเข้าใจ และมีความรู้ในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นอย่างดี
 3.  มีความอดทน อดกลั้น และรู้จักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี
 4.  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ช่างสังเกต
 5.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 7.  เข้าใจในเรื่องงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาการท่องเท่ียว สาขาการจดัการการท่องเทีย่ว สาขาการโรงแรมและการท่องเทีย่ว หรอืสาขาทีเ่ก่ียวข้อง
ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
 - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
พัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 0-2320-2777 โทรสาร 
0-2321-4444
 - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต 
ร่มเกล้า 60 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2904-2222 โทรสาร 0-2904-2200 
เว็บไซต์ www.kbu.ac.th



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

264

 - คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 1110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2938-7011 โทรสาร 0-2513-8588 เว็บไซต์ www.stjohn.ac.th  
 สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที่เปิดสอน อาทิ
 - คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 
ถนนปรีดีพนมยงค์ ต�าบลประตูชัย อ�าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท์  
0-3524-1407, 0-3524-1196 เว็บไซต์ www.aru.ac.th 
 - คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 85 ถนนมาลัยแมน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
73000 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-3426-1068 เว็บไซต์ www.npru.ac.th
 -  โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2244-5555, 0-2244-5170, 0-2244-5920-3 เว็บไซต์ http://thmdusit.dusit.
ac.th/dusit1/index.php/
 -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์การ 
ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2942-6900 โทรศัพท์ 0-2942-6900 เว็บไซต์ www.chandra.ac.th
  - สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-
นครนายก ต�าบลคลองหก อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2549-4990-2 เว็บไซต์  
www.rmut.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ผู้ประกอบอาชีพเมื่อมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการท�างานมากขึ้น ก็อาจจะได้รับการเลื่อน
ต�าแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก หรือผู้จัดการแผนก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 เจ้าหน้าที่ประสานงานการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ออก
ตั๋วเครื่องบิน พนักงานต้อนรับ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เว็บไซต์ www.mots.go.th โทรศัพท์ 0-2283-1500
 -  สมาคมโรงแรมไทย เว็บไซต์ www.thaihotels.org โทรศัพท์ 0-2281-9496
 -  ส�านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เว็บไซต์ www.tourism.go.th โทรศัพท์ 0-2219-4010
 -  สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว เว็บไซต์ www.ttaa.or.th โทรศัพท์ 0-2214-6175-78

 -  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เว็บไซต์ www.phukettourist.com โทรศัพท์ 0-7629-3097 
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นิยามอาชีพ 
 ผู้ท�าหน้าที่ต้อนรับ หรือรับรองแขก หรือผู้ท่ีเข้ามา
ในองค์กร หรือสถานประกอบกิจการ ติดต่อสอบถาม  
ขอทราบชื่อ และความประสงค์ ของผู้มาติดต่อ จัดสรร 
ประสานงาน อ�านวยความสะดวก ให ้ เป ็นไปตาม 
ความต้องการของผู้มาติดต่อ

ลักษณะของงานที่ท�า
  1.  ต้อนรับแขกหรือผู ้มาติดต่อกับองค์กร ด้วย
อัธยาศัยอันดีงาม ขอทราบนามและชื่อขององค์กรของ 
ผู้มา ติดต่อ ขอทราบชื่อบุคคล หน่วยงาน และจุดประสงค์ 
ที่ต้องการติดต่อหรือเข้าพบ แล้วจัดการติดต่อประสานงาน
ให้ตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ 
 2.  ท�าหน้าที่นัดหมายตัวบุคคล วัน เวลา สถานที่ ของบุคลากรในองค์กร ให้ผู้มาติดต่อได้พบ อาจบันทึกชื่อ
หน่วยงาน วตัถุประสงค์ท่ีมาตดิต่อ บุคคลท่ีมาตดิต่อลงในสมดุบนัทกึ พร้อมทัง้มอบบตัรตดิเสือ้แสดงตวัของผูม้าตดิต่อ 
(ป้าย Visitor) เพื่อเข้าพบบุคคลที่ต้องการพบหรือเข้าไปในสถานที่ต้องการใช้บริการ เช่น ห้องสมุด หรือติดต่อธุรกิจ 
อาจท�าหน้าที่ธุรการ เช่น เป็นพนักงานรับโทรศัพท์ หรือผู้ควบคุมโทรศัพท์ หมายเลขกลาง เพื่อตอบรับ และติดต่อ
หมายเลขภายในที่ผู้โทรศัพท์เข้ามาต้องการจะพูดด้วย 
 3.  ท�าหน้าที่ตอบข้อซักถาม หรือให้ข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับองค์กรแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม รับ และ 
คดัเลอืกไปรษณยีภณัฑ์ทีม่าส่งให้กบัเจ้าหน้าทีธ่รุการ หรือเลขานกุารของแต่ละแผนก รับพัสดุและส่ิงของขององค์กร 
โดยท�าการบนัทึกชือ่ของผูจ้ดัส่ง ชือ่ของผูร้บั วนั เวลา ทีน่�ามาส่ง อาจอ�านวยความสะดวกในเรือ่งทีจ่อดรถและบรกิาร
เรียกรถให้แก่แขกคนส�าคัญตามท่ีแขกร้องขอ ในส่วนของพนักงานต้อนรับของโรงแรมจะต้องท�าหน้าที่ที่ส�าคัญมาก
ที่สุดในการต้อนรับแขกหรือลูกค้า ที่เข้ามาที่แผนกโดย 
  - ท�าหน้าที่ต้อนรับทักทายแขกหรือผู้มาเข้าพัก 
  - ด�าเนินการตามขั้นตอนในการลงทะเบียน และจ่ายกุญแจห้อง 
  - ตอบข้อซักถามของแขก 
  - อาจเตรียมใบเสร็จรับเงิน เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของแขก ซ่ึงมีต้ังแต่ค่าอาหาร ค่าเครื่องด่ืม ค่าซักรีด 
รวมถึงการรับเงินค่าห้องพักและค่าใช้จ่ายจากแขก 
  - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ให้ทราบเพื่อเตรียมห้อง การบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 
  - ติดต่อกับฝ่ายแม่บ้านให้ตรวจดูแลห้องพักแขกและสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ครบถ้วน 
  - อาจช่วยทางโรงแรมขายบริการต่าง ๆ ที่โรงแรมจัดเสนอไว้บริการอีกด้วย 
  - ถ้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก อาจท�าหน้าที่ให้ข้อมูลขั้นต้นแก่ผู ้ที่มาขอรับ 
การตรวจ หรือ 

พนักงานต้อนรับ
Receptionist
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  - แจ้งที่ตั้งของแผนกต่าง ๆ ห้องตรวจของผู้ป่วย ให้กับผู้ป่วย หรือญาติของผู้ป่วยทราบ 
  - ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ตลอดจนแจกแผ่นพับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคหรือกิจกรรม 
ของโรงพยาบาล

สภาพการจ้างงาน
  ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับ มีเวลาการท�างานท่ีหลากหลายและแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับธุรกิจขององค์กรที่
ปฏิบัติงานโดยท่ัวไป องค์กรธุรกิจหรือ สถานประกอบกิจการ จะมีชั่วโมงการท�างานวันละ ประมาณ 8 ชั่วโมง  
อาจเริ่ม ตั้งแต่ 08.30 - 17.30 น. หรือ 09.00 - 18.00 น. หรือ ตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น. ในกรณีที่มีชั่วโมงการท�างาน 
12 - 24 ชั่วโมง พนักงานต้อนรับจะท�างานเป็นกะหรือเป็นการอยู่เวร ค่าตอบแทนการท�างาน ส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
เริม่แรกในพนกังานต้อนรบั ในภาครฐัจะได้รบัเงนิเดอืนตาม วฒุกิารศกึษา และสวสัดกิารตามระเบยีบของทางราชการ 
ในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นตามกฎหมาย สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และโบนัสตามผลประกอบการ
ขององค์กร

สภาพการท�างาน
  พนักงานต้อนรับ จะปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนหน้าขององค์กร ท่ีสามารถต้อนรับผู้ท่ีเข้ามาเยี่ยม หรือ 
มาพบได้ทันที คือ ที่โต๊ะหรือสถานที่ที่จัดไว้เพื่อการต้อนรับ (Reception Desk) องค์กรขนาดใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่
ต้อนรับปฏิบัติงานมากกว่า 1 คน หรืออาคารธุรกิจขนาดใหญ่ อาจมีพนักงานต้อนรับ 4-5 คน มีอุปกรณ์ท�างาน  
เช่นคอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ โทรทัศน์วงจรปิด (เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย) เครื่องโทรศัพท์ สวิตช์บอร์ด

โอกาสในการมีงานท�า
  ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับงานต้อนรับเป็นอย่างมากเพราะการต้อนรับท่ีดี
สามารถท�าให้ผู้มาตดิต่อ หรอืแขกประทบัใจในวนิาทแีรกทีก้่าวเข้ามาในองค์กรได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องก่อนจะเข้าไปพบ
กับบุคคลที่นัดหมายไว้ หรือหน่วยงานที่ต้องการไปติดต่อท�าธุรกิจด้วย ให้บริการข้อมูลด้วยความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ ด้วยมารยาท และการต้อนรับที่อบอุ่นและมีไมตรีก็เท่ากับว่า ธุรกิจขององค์กรได้รับผลส�าเร็จไป 
ครึ่งหนึ่งแล้ว ดังนั้นการว่าจ้างบุคลากร ให้มาปฏิบัติงานในพนักงานต้อนรับ-Receiptionist จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
มีแนวโน้มในการจ้างงานสูง องค์กรขนาดใหญ่จะว่าจ้างพนักงานอย่างน้อย 3 - 5 คน 
 สถานประกอบกิจการธุรกิจที่ว่าจ้างพนักงานต้อนรับมีอยู่ทั่วไป เช่น โรงแรม รีสอร์ท อาคารที่พักแบบ  
ห้องชดุ ภัตตาคาร ห้างสรรพสนิค้า โรงพยาบาลเอกชน คลินกิทางการแพทย์ บริษทั สถานประกอบการอตุสาหกรรม 
ส�านักงาน อาคารธุรกิจท่ีมีส�านักงานหรือบริษัทเช่าเพื่อประกอบธุรกิจ นอกจากนี้บริษัท ที่เช่าท�าธุรกิจในอาคาร 
นั้น ๆ ยังมีพนักงานต้อนรับของตนเองอีกต่างหาก สถานบริการเสริมความงามและดูแลสุขภาพ หรือธุรกิจเกือบ  
ทุกประเภท ดังนั้น ผู้มีความรู้ความสามารถและมีใจรักในการติดต่อกับบุคคลท่ัวไป จะมีโอกาสอย่างมากในการ 
ท�างานพนักงานต้อนรับ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1.  ส�าเร็จการศึกษาระดับ ประโยควิชาชีพ จนถึงระดับปริญญาตรี 
 2.  มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม 
 3.  มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ 
 4.  มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว 
 5.  สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร 
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 6.  สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ได้ 
 7.  มีความคิด และเข้าใจในเรื่องงานบริการ 
 8.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ (I-TIM) 79 ซอยรามค�าแหง 50 เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 0-2732-0170-3, 0-2732-1491-4, 08-5551-1185 โทรสาร 0-2375-5150 อีเมล 
info@i-tim.ac.th เว็บไซต์ www.i-tim.ac.th
 -  Regent Cha-Am Hospitality School (RHS) 849/21 ถนนเพชรเกษม หาดรีเจนท์ อ�าเภอชะอ�า  
จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3250-8136-9 โทรสาร 0-3245-1275 เว็บไซต์ www.rhsschool.com/
 -  โรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิต (Le Cordon Bleu Dusit) 946 ตึกดุสิตธานี 
ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2237-8877 เว็บไซต์ www.cordonbleu.edu/
 -  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่  1 หมู ่  3  
ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3259-4028 โทรสาร 0-3259-4027  
เว็บไซต์ http://su.bighead.co.th/
 -  วิทยาลัยดุสิตธานี 1 ซอยแก่นทอง (ข้างซีคอนสแควร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
โทรศัพท์ 0-2361-7805, 0-2361-7811-3 โทรสาร 0-2361-7806, 0-2721-8475 เว็บไซต์ http://www.dtc.ac.
th/th/
 - INTERNATIONAL SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (Vatel)  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 72 ตึก กสท.โทรคมนาคม ถนนเจริญกรุง แขวงส่ีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
เว็บไซต์ www.vatel.co.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผูม้คีวามสามารถจะได้รบัการเลือ่นต�าแหน่งเป็น
ถึงหัวหน้าแผนก และอาจได้รับมอบหมายให้ท�างาน
ประชาสัมพันธ์ขององค์กร ในระยะเวลา 3 - 5 ปี ถ้ามี
ความช�านาญ ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอาจได้รับการ 
มอบหมายให้เป็นผู้จัดการส�านักงานส่วนหน้า

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  เจ ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เลขานุการฝ่าย 
พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ในการจัดหางาน 
 -  บริษัท ส�านักงานและองค์กรที่ต้องการรับสมัครงานในต�าแหน่งนี้   
 -  กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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นิยามอาชีพ
 น�านักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วเป็นรายบคุคลหรอื
เป็นกลุ่มคณะเพื่อชมสถานที่ต่างๆ หรือทัศนาจรตามแผนการ
ที่ก�าหนดไว้ หรือตามความต้องการของนักท่องเที่ยว : ดูแล
อ�านวยความสะดวกให้นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกสบาย; 
เดินทางไปพร้อมกับนักท่องเที่ยวเพื่อน�าชม และศึกษาสถานที่
ต่างๆ; อธิบายเกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ อธิบายจุดท่ีน่าสนใจ
ทัง้หมดและให้ข้อมลูท่ีถูกต้องแก่นกัท่องเท่ียว; ตอบค�าถามของ
นักทัศนาจร และให้ข่าวสารหรือความรู้อื่น ๆ ตามที่ต้องการ 

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. มัคคุเทศก์จะต้องศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งความรู้เรื่องราว เรื่องเล่า 
ต่าง ๆ ด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ จารีตประเพณี วัฒนธรรม ท�าการวางแผนก�าหนดเส้นทาง จัดรายการน�าเที่ยว
ให้เหมาะสมกับฤดูกาล และเวลา ด�าเนินการติดต่อสถานที่พักแรม และจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการพักแรมในสถานที่
ที่จะน�าเที่ยว 
 2.  น�านักท่องเที่ยวชมสถานที่ และถ่ายทอดเรื่องราวให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความเป็นมาหรือประวัติของ
สถานที่ และแต่ละท้องถ่ิน แหล่งธรรมชาติท่ีน่าชื่นชมและน่าสนใจ ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน 
   - การจัดที่พักแรม การดูแลให้ความปลอดภัย และความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวในระหว่างการน�า
เทีย่ว เพือ่สร้างความประทบัใจและพงึพอใจให้กบันกัท่องเทีย่วทกุคนอย่างเสมอภาค ด้วยการรกัษาจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพอยู่เสมอ 
 3.  อาชีพมัคคุเทศก์ จัดแบ่งออกเป็นกลุ่มตามกลุ่มของนักท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์พาเที่ยวภายในประเทศ 
(Domestic) มัคคเุทศก์ท้องถิน่ และมคัคเุทศก์น�าเทีย่วชาวต่างประเทศ (Inbound) นอกจากนี ้ยงัแบ่งกลุม่มคัคเุทศก์
ตามลักษณะของการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์เดินป่า มัคคุเทศก์ทางทะเล มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
  มคัคุเทศก์ได้รบัค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงนิเดอืนประจ�า หรอืค่าจ้างเป็นรอบในการน�าเทีย่วนกัท่องเทีย่ว 
ซึง่จะคดิค่าจ้างเป็นรายวนั เฉลีย่ประมาณวนัละ 1,500 - 3,000 บาท และอาจจะได้รับค่าตอบแทนถงึ 100,000 บาท
ซึ่งเป็นค่านายหน้าจากบริษัทหรือร้านที่พานักท่องเที่ยวมาซื้อของที่ระลึก หรือเข้าชมการแสดงในสถานที่ท่องเที่ยว 
 ผู้ท�างานมัคคุเทศก์มีก�าหนดเวลาท�างานที่ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับโครงการและแผนการน�าเที่ยวในแต่ละ 
รายการ มัคคุเทศก์จะต้องผ่านการอบรมวิชาชีพมัคคุเทศก์ และมีความรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งสามารถที่จะน�ามาใช้
งานได้เป็นอย่างดี

มัคคุเทศก์
Guide
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สภาพการท�างาน
  มัคคุเทศก์จะท�างานตามช่วงระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ในแผนก�าหนดการน�าเท่ียว ซ่ึงมีระยะเวลาต้ังแต่ 1 วัน 
หรือ 3 - 4 สัปดาห์ และในขณะน�าเที่ยวนักท่องเที่ยวจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง นักท่องเที่ยว ตั้งแต่
คนเดียวจนถึงเป็นกลุ่ม หรือกลุ่มใหญ่ไปชมสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังในเมืองและต่างจังหวัดตามท่ีก�าหนด การเดินทาง 
อาจจะมีทั้งระยะใกล้ ไกล อาจใช้ยานพาหนะได้ทุกประเภท บางครั้งต้องน�าเที่ยวในลักษณะผจญภัย อย่างเช่น  
ทัวร์ป่า การเดินขึ้นเขา การล่องแพ การค้างแรมร่วมกับกลุ่มชนชาวพื้นเมือง ซึ่งบางครั้งขึ้นอยู่กับแผนการน�าเที่ยว 
และรูปแบบของการท่องเที่ยว 
 มคัคเุทศก์จะต้องเตรยีมการวางแผนตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การบรกิารผ่านไปได้
ด้วยดี การอ�านวยความสะดวก และการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเท่ียวอย่างราบร่ืนตลอดการเดินทาง  
รวมไปถึงการให้ค�าแนะน�าข้อมูลที่จ�าเป็นแก่นักท่องเที่ยวในการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ประเภทของการท่องเที่ยว ตลอดจนตอบข้อสงสัยในระหว่างการเดินทาง รวมทั้งการท�ากิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยว
ในคณะทุกคนได้รับความสนุกสนาน ประทับใจ ในบางคร้ัง กิจกรรมหรือความบันเทิงที่สร้างความพึงพอใจให้กับ 
นักท่องเที่ยวตามจุดประสงค์ที่นักท่องเที่ยวต้องการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด พร้อมที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที ่
อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวได้ ตลอด 24 ชั่วโมง แม้บางครั้งมัคคุเทศก์จะต้องท�างานหนักติดต่อกันเป็นเวลา 
หลายวัน ต้องใช้ความอดทนและอดกลั้นสูง ดังนั้น การเตรียมความพร้อม ทั้งทางร่างกายและจิตใจจึงม ี
ความส�าคัญมาก เพราะนักท่องเที่ยวอาจจะมีอัธยาศัยและพื้นฐานความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เมื่อมา
รวมกลุ่มกันจึงจ�าเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศให้สามารถเข้ากันได้ด้วยดี ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสุข ความ 
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินด้วย มัคคุเทศก์จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของท้องถิ่น และประเทศนั้น ๆ

โอกาสในการมีงานท�า
  ตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย สามารถท�าเงินรายได้ให้ประเทศมากที่สุด และ 
ในปี 2543 จะน�าเงินเข้าประเทศได้ถึงประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยได้ท�าการเปิดตลาดเพื่อส่งเสริมการขายและ 
การท่องเที่ยวของประเทศไทยในต่างประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  
ส่วนในประเทศได้ด�าเนินการโดยเน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และความพร้อมในทุกด้านของทุกจังหวัด  
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยเท่ียวในประเทศไทยมากขึ้น โดยเน้นทั้งทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน  
วัฒนธรรม ประเพณีของทุกจังหวัด และทัวร์สิ่งแวดล้อม หรืออีโคทัวริสซึ่ม (Ecotourism)
 แนวโน้มของคนในยุคปัจจุบันที่อาศัยอยู ่ในสังคมเมืองมักจะแสวงหาวันหยุดที่ใกล้ชิดธรรมชาติที่ม ี
ความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในปัจจุบันจะเลือกเที่ยวในประเทศที่มีการจัดแหล่งการรักษา 
สิ่งแวดล้อม และสภาพทางนิเวศวิทยาที่ดีเท่านั้น อาจจะจัดเป็นกรุ๊ปทัวร์สุขภาพธรรมชาติบ�าบัด หรือกรุ๊ปทัวร์ 
ในรูปแบบการอบรมสัมมนาเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา และการปฏิบัติสมาธิ การได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้
เรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวบ้าน เป็นต้น ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพที่จะจัดเป็นเส้นทาง 
ส�าหรับนักท่องเที่ยวกลุ ่มนี้ได้ ดังนั้น บุคคลผู ้สนใจจะประกอบอาชีพมัคคุเทศก์สามารถเปิดการให้บริการ  
โดยสามารถจัดเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวแบบเฉพาะกลุ่มของตนเองขึ้นบนเว็บไซต์ออนไลน์เสนอให้ผู้สนใจทั่วโลก 
เลือกพิจารณาโปรแกรมการท่องเที่ยวได้ 
 อนึ่ง องค์การท่องเที่ยวทั่วโลกได้มีการสนับสนุนก�าหนดให้ วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็นวันท่องเที่ยวโลก 
โดยมวีตัถปุระสงค์ให้ประชาคมโลกตระหนกัถงึความส�าคญัของการท่องเทีย่วทีม่ต่ีอวฒันธรรม การเมอืง และเศรษฐกิจ
ของประเทศและโลกโดยรวม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้สนับสนุนอุตสาหกรรมนี้เพราะเล็งเห็นถึง 
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ความมีศักยภาพในการเป็นประตูไปสู่การท่องเที่ยว อินโดจีน หรือภูมิภาค เข้าสู่ จีน พม่า ลาว เขมร และเวียดนาม 
ซึ่งนับว่าอาชีพมัคคุเทศก์เป็นอาชีพส�าคัญอาชีพหนึ่ง ในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนี้ให้ได้มาตรฐาน  
พร้อมทั้งเป็นผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เนื่องจากนักท่องเที่ยวสนใจที่จะเลือกท่องเที่ยวในประเทศ 
ทีอ่นรุกัษ์สิง่แวดล้อมเท่านัน้ โอกาสในการประกอบอาชพีมคัคเุทศก์จงึมค่ีอนข้างมาก และมโีอกาสได้รบัความก้าวหน้า
ในอาชีพ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรอบรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในวิชาชีพของมัคคุเทศก์ด้วย 
 แม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าขาดมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพ ก็ไม่สามารถ
ท�าให้นโยบายดังกล่าวสัมฤทธิผลได้ จึงได้มีการส่งเสริม และพัฒนามัคคุเทศก์ โดยในปี 2543 การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้จัดให้มีรางวัลพิเศษขึ้น คือ “มัคคุเทศก์ไทยดีเด่น” ในงานไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ด 2000 อันถือว่า
เป็นงานยอดเยีย่มของอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว ทีก่ระตุ้นให้ผู้ประกอบการธรุกจิ และผู้เกีย่วข้องให้ความร่วมมอืในการ
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ตลอดจนจัดการบริการให้มีมาตรฐาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  พูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย คือ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง 
 2.  เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทั่วไปสม�่าเสมอ 
 3.  รักการเดินทางท่องเท่ียว และรักงานบริการ สามารถปรับตัว และเป็นนักแก้ไขปัญหาได้ดีใน 
ทุกสถานการณ์ 
 4.  มคีวามยดืหยุน่ ประนปีระนอม และมบีคุลกิภาพเป็นทีไ่ว้วางใจของนกัท่องเทีย่วในการเดนิทางไปด้วยกัน 
 5.  มีความเป็นผู้น�า มีความกล้าตัดสินใจ มีความรอบคอบและไม่ประมาท 
 6.  มีทัศนคติดี มีอุปนิสัยร่าเริง มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ ซื่อตรง และอดทนได้ในทุกสถานการณ์ 
 7.  สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีไหวพริบและปฏิภาณดี 
 8.  มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 9.  เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี รักการเล่าเรื่องราว และการบรรยายความรู้ต่าง ๆ 
 10. เป็นนักวางแผนจัดเก็บข้อมูลที่ดี ทั้งข้อมูลการท่องเท่ียว ความนิยมของลูกค้า และรายชื่อลูกค้าที่เป็น 
นักท่องเที่ยว 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 10 โทรศัพท์  
0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0-2579-1111 ต่อ 1247 อีเมล saifon.kl@spu.ac.th
 -  คณะการจดัการและการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยับรูพา 69 ถนนลงหาดบางแสน ต�าบลแสนสขุ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2371 เว็บไซต์ www.bbs.buu.ac.th
 -  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123  
ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2401 โทรสาร 0-4320-2402 
อีเมล msdean@kku.ac.th
 -  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สกลนคร 680 หมู่ 11 ถนนนิตโย ต�าบลธาตุเชิงชุม อ�าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4274-
3710 อีเมล tourism@hotmail.com 
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 -  คณะพัฒนาการท่องเท่ียว สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู ่ 4  
ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ 0-5387-5151
 -  คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 3 ต�าบลสามพระยา อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ 0-3259-4043-50  
ต่อ 41049, 41046-48 โทรสาร 0-3259-4027
 -  คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรสาร 0-4528-8870 โทรศัพท์ 0-4535-3700

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ความก้าวหน้าในการประกอบอาชพีมคัคเุทศก์ ไม่ได้วดักนัทีต่�าแหน่ง แต่วดัจากความสามารถทางด้านภาษา 
ความมีมนุษยสัมพันธ์ดี ความอดทน ความเป็นมืออาชีพ ดังนั้น ผู ้ที่สนใจต้องการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์  
สามารถตดิต่อได้ทีบ่รษิทัจดัท่องเทีย่ว เมือ่มปีระสบการณ์ และสร้างเครือข่ายข้อมลูทางด้านการท่องเทีย่วให้มากขึน้ 
และร่วมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ก็สามารถเปิดบริษัทเองได้ ถ้าอยู ่ในต่างจังหวัดสามารถเปิด 
ส�านักงานของตนเองได้ แต่จะต้องท�าการส�ารวจในพื้นที่ที่ตนอยู่ และจังหวัดใกล้เคียง ว่ามีแหล่งทรัพยากรการท่อง
เทีย่วทีน่่าสนใจอะไร และจดัเป็นโปรแกรมการเดนิทางได้หรอืไม่ จากนัน้กจ็ดัท�าโฮมเพจ เสนอบรกิารขึน้เวบ็ไซต์เพือ่
ส่งตรงสู่ผู้สนใจ โดยปรึกษากับบริษัทที่ปรึกษาการท�าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  จัดกลุ่มท่องเที่ยวแบบอิสระที่ตนมีความรู้ ความช�านาญ  
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม  
ทัวร์เกษตรกรรม เป็นต้น 
 เปิดสถานที่ให้ค�าแนะน�าเรื่องการท่องเที่ยว จ�าหน่าย 
ตั๋วเครื่องบิน ให้บริการยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
รถจกัรยานภเูขา เรอืเช่า หรอืสิง่อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็น 
ให้กบันกัท่องเทีย่ว หรอืจ�าหน่ายสนิค้าทีร่ะลกึทีน่่าสนใจหรือหายาก
ในประเทศ จดัศนูย์บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วท้องถิน่ จดัทีพ่กัแรม
เดินทางในแหล่งท่องเที่ยวตามที่ต่าง ๆ จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการ 
ท่องเที่ยว และพิมพ์ภาพโปสต์การ์ดแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสนใจ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 -  และการท่องเที่ยวประจ�าจังหวัด 
 -  สมาคมมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย 
 -  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ 
 -  เว็บไซต์เกี่ยวกับบ้านพัก โรงแรม   



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

272

นิยามอาชีพ 
 แปลถ้อยค�าจากภาษาทีพ่ดูเป็นภาษาอืน่ : 

แปลจากค�าพูดโดยตรงจากการบันทึกเสียงโดย

การใช้ความรูใ้นภาษาเดมิ และภาษาต่างประเทศ 

อาจจดชวเลขเพือ่ช่วยในการแปลค�าพดู อาจแปล

บทความและเอกสารโดยการเขยีนไว้เป็นลายลกัษณ์ 

อักษร โดยปกติมักเชี่ยวชาญในภาษาหรือเรื่อง

ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ และอาจม ี

ชือ่เรยีกตามงานทีท่�า

ลกัษณะของงานที่ท�า   
 1. พนักงานแปล ท�าหน้าที่แปลข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร จากภาษาเดิมเป็นภาษาอื่น 

ตั้งแต่หนึ่งภาษาขึ้นไป เช่น วรรณคดี บทความทางวิชาการ บทความในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร เอกสารทางการ

เมืองและเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย จดหมายโต้ตอบ และข้อความที่พิมพ์หรือเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการใช้

ความรู้จากภาษาเดิม ส�าหรับผู้แปลหนังสือภาษาต่างประเทศโดยได้รับลิขสิทธิ์ ในการแปลเรียกว่า “นักแปล” อาจ

แปลหนังสือนวนิยาย หรือหนังสือ ที่ใช้เป็นบทเรียนในภาควิชาการบริหาร และการตลาด 

 2. ท�าหน้าที่แปลค�าพูด หรือค�าบรรยาย ในระหว่างการสนทนา หรือการบรรยายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรือหลายคนในเวลาเดียวกัน

สภาพการจ้างงาน
 ส�าหรับเจ้าหน้าท่ีในองค์กรของรัฐบาล จะได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและ

อาจมีค่าวิชาชีพเพิ่มให้ ในภาคเอกชนจะได้รับการว่าจ้างในอัตราเงินเดือนที่มากกว่า 5 - 10 เท่าขึ้นไปตามความ

สามารถและความรับผิดชอบ 

 ผูป้ระกอบอาชพีอสิระในการแปลหนงัสอืนวนยิายต่างประเทศ ค่าจ้างแปลโดยเฉลีย่เป็นชิน้งานตามความหนา

ของหนงัสอื จะได้รบัค่าจ้างแปลประมาณเล่มละ 30,000 - 80,000 บาท ซึง่ใช้เวลาแปลประมาณ 1 - 2 เดอืน บางเล่ม

ทีม่คีวามเป็นวชิาการมากอาจได้รบัค่าแปลมากกว่า 100,000 บาท และในกรณถ้ีามกีารพมิพ์ซ�า้ ผูแ้ปลจะได้ค่าแปลเพิม่

ขึน้ตามแต่เปอร์เซน็ต์ทีต่กลงไว้กบัผูว่้าจ้าง การแปลบทสารคดจีะได้รบัค่าตอบแทนเป็นชิน้งานประมาณ 5,000 - 7,000 

บาทต่อเรือ่ง หรอืความยาวประมาณ 20 หน้า นอกจากนี ้ยงัมกีารแปลบทภาพยนตร์ต่างประเทศทีแ่พร่ภาพทางทวีแีละ

ฉายในโรงภาพยนตร์ ค่าแปลบทภาพยนตร์ทวี ีประมาณเรือ่งละ 3,000 - 5,000 บาท การแปลบทภาพยนตร์จะได้รบั 

ค่าจ้างทีส่งูพอสมควร ส่วนค่าจ้างแปลเอกสารธรรมดาในท้องตลาดทัว่ไปหน้าละประมาณ 300 - 800 บาท

ล่ามแปลภาษา
Interpreter
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สภาพการท�างาน   
 ผู้ปฏิบัติงานผู้แปลภาษาต่างประเทศ-พนักงานแปล-และ

ล่าม-Translator-Interpreter อาจท�างานประจ�าในองค์กรต่าง ๆ 

เช่น ส�านักงานทนายความและบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท

อุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ บริษัท

ก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร โดยท�าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่

ในส�านักงาน หรือในกรณีที่ท�าหน้าที่ล่าม ต้องเดินทางออกไปปฏิบัติ

หน้าที่ในพื้นท่ีท�างาน ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ และอาจต้อง

ท�าหน้าที่เลขานุการของผู้บริหารด้วย ในการออกไปท�างานนอกสถานที่ งานที่ท�าอาจมีความกดดันในเรื่องเวลา

ปฏิบัติงานพอสมควร คือชั่วโมงท�างานอาจนานจนกว่าการสนทนา การบรรยาย หรือการเจรจาธุรกิจจะเสร็จสิ้น 

 ส�าหรบั “นกัแปล” ทีร่บัจ้างแปลงานให้กบับริษทัน�าเข้าภาพยนตร์ต่างประเทศ บริษทัส่ือส่ิงพิมพ์ และส�านกั

พิมพ์นั้นสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ โดยน�างานต้นฉบับแปลส่งตามที่ก�าหนดกับผู้ว่าจ้างไว้ นักแปลต้องท�างานแข่ง

กับเวลา เพื่อให้งานแล้วเสร็จทันก�าหนดเวลา

โอกาสในการมีงานท�า   
 ปัจจุบันผู้แปลภาษาต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เนื่องมาจากการเปิดการค้าเสรีและ 

การสื่อสารไร้พรมแดน ท�าให้ธุรกิจทุกวงการต้องหันมาส่งเสริมพนักงานทุกคนในองค์กรให้ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็น

อย่างน้อย นอกเหนือไปจากการจ้างพนักงานประจ�าทั้งนักแปล และล่าม ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เยอรมันกันอย่าง

มากมายในช่วง 1 - 2 ปีท่ีผ่านมา เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม วงการก่อสร้างงานสาธารณูปโภคระดับนานาชาติและ

บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบผู้แปลภาษาต่างประเทศจึงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการของตลาด

แรงงานอย่างมาก เพราะบางบริษัทจ้างพนักงานแปลหรือล่ามที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้มากกว่า 2 ภาษา  

และจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่มีความสามารถด้านการแปลภาษาสามารถเลือกงานได้ตามที่ตนต้องการ 

 ผูป้ระกอบผูแ้ปลภาษาต่างประเทศ-พนกังานแปล-และล่าม-Translator-Interpreter มคีวามมัน่ใจในตนเอง

สูง และเป็นอาชีพอิสระอาจเลือกท�างานตามอุดมคติได้ เช่น ท�างานในองค์กรระหว่างประเทศในโครงการต่าง ๆ ได้

ถ้าไม่ต้องการเป็นนักแปล หรือล่าม บรรณาธิการข่าวต่างประเทศอาจประกอบผู้แปลภาษาต่างประเทศ-พนักงาน

แปล-และล่าม-Translator-Interpreter เป็นอาชีพเสริมนอกเหนืองานประจ�า

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 ผูป้ระกอบอาชพีผูแ้ปลภาษาต่างประเทศ ต้องเตรียมความพร้อม โดยอาจมคีวามรู้ระดับปริญญาตรีหรือปรญิญาโท 

สาขาอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรืออย่างน้อยมีความสามารถในการแปลอย่างช�่าชอง 

ทั้งสองภาษา โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. สนใจและรักในภาษาและมีความรู้ความช�านาญในภาษาของตนเองไม่น้อยไปกว่าต้นฉบับ 

 2. เป็นผู้มีความรู้ในภาษาต้นฉบับและภาษาที่ใช้ในการแปลดีพอ 

 3. เป็นผู้หมั่นค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ทั้งในงานที่ท�าและงานแขนงอื่น ๆ 

 4. เป็นผู้มีวิจารณญาณในการแปล 

 5. เป็นผู้มีใจเปิดกว้างยอมรับข้อติติง จากทั้งเพื่อนร่วมงานและผู้ว่าจ้าง 

 6. เป็นผู้มีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดอ่อนในการแปล 
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 โทรศพัท์ 0-2218-

4870 เว็บไซต์ http://www.arts.chula.ac.th/

 - คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 99 หมู่ 18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2696-5626, 0-2696-5629, 0-2696-5204, 0-2696-5205 โทรสาร 0-2696-

5619 เว็บไซต์ arts.tu.ac.th/

 - คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

50200 โทรศัพท์ 0-5394-3208-9 โทรสาร 0-5322-1595 เว็บไซต์ http://www.human.cmu.ac.th/

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาด

บางแสน ต�าบลแสนสขุ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุรี 20131 โทรศพัท์ 0-3810-2222 ต่อ 2336 เวบ็ไซต์ http://www.

huso.buu.ac.th/

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 23 ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2861 โทรสาร 0-4320-2318 อีเมล huso@kku.ac.th เว็บไซต์ http://

hs.kku.ac.th/pages/home

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ต�าบลขามเรียง อ�าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4369 โทรศัพท์ภายใน 4734, 4703 อีเมล human.msu.

contact@gmail.com เว็บไซต์ http://human.msu.ac.th/husoc/

 - คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต�าบลแม่กา อ�าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690 อีเมล webmaster@up.ac.th 

 - คณะศลิปศาสตร์ หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 333 หมู ่1 ต�าบลท่าสดุ อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049 เว็บไซต์ 

http://www.mfu.ac.th/bachelor-art-eng.php

 - ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
 ผู้ปฏิบัติงานผู้แปลภาษาต่างประเทศ-พนักงานแปล-และล่าม-Translator-Interpreter มีโอกาสก้าวหน้า 

ทางด้านวชิาชพีในเรือ่งของค่าจ้างและเงนิเดอืน อาจได้รบัต�าแหน่งต่าง ๆ ในองค์กรทีต้่องตดิต่อกบัต่างประเทศ จนถงึ

ระดบัผูบ้รหิาร ถ้าผูแ้ปลหรอืล่ามมคีวามช�านาญพเิศษและมปีระสบการณ์ในระดบัสงูอาจท�างานกบัองค์กรนานาชาตไิด้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
 ล่าม นักแปลหนังสือ นักแปลบทภาพยนตร์ต่างประเทศ นักแปลบทสารคดีต่างประเทศ นักแปลข่าว  

นักประพันธ์ รีไรท์เตอร์ บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ บรรณาธิการหนังสือแปล พนักงานแปลประจ�าหน่วยข่าวใน

องค์กรต่างประเทศหรือสถานทูต มัคคุเทศก์ ผู้จัดการโครงการขององค์กรระหว่างประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 - แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ 

 - ชมรมนักแปล



ธุรกิจด้านการรองรับ
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
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นิยามอาชีพ
  บ�ำบัดรักษำผู้ป่วยท่ีเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ำมเนื้อ โรคทำงกระดูก โรค
ทำงข้อ โรคทำงระบบประสำท และควำมพิกำรต่ำง ๆ ที่เกิดจำกโรคหรือ
อบุตัเิหต ุ ตำมค�ำสัง่แพทย์ด้วยวิธกีำยภำพบ�ำบัดเพือ่ฟ้ืนฟใูห้กลบัสูส่ภำพปกติ  
ใช้ควำมร้อนแสง เสียง ไฟฟ้ำ หลักกลศำสตร์ กำรดัด กำรดึง กำรนวด  
กำรบรหิำรร่ำงกำยตลอดจนกำรใช้เครือ่งมอืทำงกำยภำพชนดิต่ำง ๆ  เพ่ือฟ้ืนฟู 
ป้องกัน ปรับปรุง   แก้ไขสมรรถภำพของร่ำงกำยที่เสื่อมสภำพหรือพิกำรให้
กลับสูส่ภำพปกต ิอำจมคีวำมช�ำนำญในกำรรกัษำแบบใดแบบหนึง่โดยเฉพำะ 
เช่น กำรรักษำด้วยน�้ำ (วำรีบ�ำบัด) รักษำด้วยเครื่องกล ไฟฟำ้ หรือควำมร้อน 
ผู ้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้จะต้องมีควำมรู ้ควำมสำมำรถและมีวุฒิไม่ต�่ำกว่ำ 
ปริญญำตรีทำงด้ำนกำยภำพบ�ำบัด

ลักษณะของงานที่ท�า
  แต่เดมินัน้ กำรบ�ำบดัรกัษำคอื กำรบบีนวดด้วยมอื กำรอำศยัควำมร้อนและกำรใช้เคร่ืองมอือืน่ ๆ  เข้ำมำช่วย
ต่อมำได้มีกำรพัฒนำขึ้นโดยมีกำรจัดตั้งโรงเรียนกำยภำพบ�ำบัดข้ึนมำ เพ่ือศึกษำวิธีกำรและส่งเสริมกำรท�ำงำน 
ทำงด้ำนกำยภำพบ�ำบัดให้มีคุณภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังมีกำรประดิษฐ์เครื่องมือทำงกำยภำพบ�ำบัดโดยใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยมำช่วย  ท�ำให้ผลจำกกำรบ�ำบัดรักษำเป็นที่น่ำพอใจ และประชำชนทั่วไปได้รู้จักค�ำว่ำ กำยภำพบ�ำบัด 
มำกขึ้น และเป็นที่ยอมรับว่ำนักกำยภำพบ�ำบัดมีบทบำทส�ำคัญต่อกำรแพทย์ ในกำรบ�ำบัดรักษำผู้ป่วยให้หำยจำก 
โรคภัยไข้เจ็บเร็วขึ้น โดยปรำศจำกภำวะแทรกซ้อน สำมำรถกลับไปประกอบอำชีพกำรงำนได้ตำมปกติในเวลำ 
อันรวดเร็ว นักกำยภำพบ�ำบัดจะให้กำรช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหำดังต่อไปนี้ 
 -  ด้ำนพัฒนำกำร (Development) 
 -  ด้ำนอำยุรกรรม (Medicine) 
 -  ด้ำนศัลยกรรม (Surgery) 
 -  ด้ำนระบบประสำท (Neurology) 
 -  ด้ำนกระดูกและข้อ (Orthopedics) 
 -  ด้ำนจิตเวช (Psychiatry) 
 -  ด้ำนผู้สูงอำยุ (Geriatric)
 นักกำยภำพบ�ำบัด มีหน้ำท่ีบ�ำบัดรักษำผู้อื่นตำมค�ำสั่งแพทย์ โดยกำรใช้เครื่องมือทำงฟิสิกส์ท�ำกำรบริหำร
ร่ำงกำยเฉพำะท่ำ เช่น กำรดึง กำรนวด และเทคนิคอื่น ๆ ทำงกำยภำพบ�ำบัด ผู้ป่วยทำงออร์โธปิดิกส์ คือผู้ป่วย 
ทำงระบบกล้ำมเนื้อ กระดูกและข้อต่อซึ่งอำจเกิดจำกโรคบำงชนิดหรืออุบัติเหตุ มุ่งเน้นให้กำรช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ป่วย

นักกายภาพบ�าบัด
Physiotherapist 
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เพื่อป้องกันควำมพิกำร บ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสภำพในผู้ที่มีควำมเสื่อมสมรรถภำพ หรือควำมพิกำรทำงด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ กำรเข้ำสังคม เพื่อพัฒนำกำรกำรรับรู้ และควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยวิธีกิจกรรมบ�ำบัด ซึ่งได้แก่ กำรใช้กิจกรรม 
ที่ได้วิเครำะห์โดยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ กำรใช้เครื่องพยุงส่วนของร่ำงกำย หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่ำง ๆ รวมทั้ง 
กำรใช้เทคนิคพิเศษในกำรบ�ำบัดรักษำเฉพำะทำง เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้โดยอิสระ 
 นักกำยภำพบ�ำบัดจะรักษำอำกำรผิดปกติของร่ำงกำย เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด อัมพำต โรคหัวใจ หรือ
โรคประสำท ด้วยวิธีกำยภำพบ�ำบัด หรือวิธีกำรอื่น ๆ ที่มิใช่กำรรักษำทำงยำ และโดยปกติจะปฏิบัติงำนตำมค�ำสั่ง
ของแพทย์ ชีแ้จงผูป่้วยให้ออกก�ำลงักำยเพือ่รกัษำโรคกล้ำมเนือ้ไม่ปกตแิละหย่อนประสทิธภิำพ ใช้มอืนวดตำมร่ำงกำย
ของผู้ป่วย ให้กำรรักษำด้วยกำรฉำยแสงอำทิตย์เทียม แสงอัลตรำไวโอเลต หรืออินฟรำเรด และมุ่งเน้นช่วยตรวจหำ
ข้อบกพร่อง เพื่อให้ผู้ป่วยสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้โดยอิสระ และให้กำรช่วยเหลือด้ำนกำรพัฒนำร่ำงกำย  
ทำงด้ำนจิตเวช โดยมีขอบเขตควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 -  ช่วยตรวจสอบหำข้อบกพร่อง รวมทั้งให้กำรบ�ำบัดรักษำในเด็กที่มีปัญหำดำ้นพัฒนำกำร 
 -  ช่วยกระตุ้น ฟื้นฟู และส่งเสริมควำมสำมำรถในผู้ที่มีปัญหำดำ้นกำรรับรู้ และกำรเรียนรู้ 
 -  สอน และฝึกหัดกิจวัตรประจ�ำวัน เช่น กำรเคลื่อนย้ำยตัว สุขอนำมัยส่วนบุคคล กำรรับประทำนอำหำร 
เป็นต้น 
 -  ให้กำรรักษำพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนควำมสำมำรถทำงกำย ได้แก่ เพิ่มก�ำลังกลำ้มเนื้อ เพิ่มควำมทนทำนในงำน
สหสัมพันธ์ในกำรท�ำงำน เป็นต้น 
 -  ท�ำกำรปรับอุปกรณ์ช่วยเสริม และท�ำให้เหมำะสมกับอำกำรของผู้ป่วย รวมทั้งฝึกหัดกำรใช้งำนและกำร
ดูแลรักษำ 
 -  ท�ำกำรปรับสภำพบ้ำน และขจัดสิ่งกีดขวำงทำงสถำปัตยกรรม 
 - ให้กำรรกัษำพเิศษแก่ผูท้ีม่ปัีญหำด้ำนจิตใจ กำรเข้ำสังคม อำรมณ์ และพฤติกรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืในกำร
ช่วยวินิจฉัยโรค ช่วยลด หรือขจัดแรงขับทำงอำรมณ์ แก้ไข และปรับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำ
เกี่ยวกับวิธีจัดกำรกับควำมเครียดหรือควำมวิตกกังวลของผู้ป่วย 
 -  ประเมนิสมรรถภำพทำงร่ำงกำยและจติใจ ในกำรปรบัตวัให้เข้ำกบัสงัคม ควำมสนใจงำน นสิยัในกำรท�ำงำน 
รวมทั้งปรับปรุงทักษะและศักยภำพในกำรประกอบอำชีพ 
 -  แนะน�ำ วำงแผนกำรใช้ชีวิต และกำรปรับตัวหลังจำกกำรเกษียณให้แก่ผู้สูงอำยุและผู้มีปัญหำทำงร่ำงกำย 
หรือพิกำร

สภาพการจ้างงาน
  ผู ้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้ได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ โดยนักกำยภำพบ�ำบัดที่ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำวุฒิปริญญำตรี และไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจะได้รับเงินเดือนตำมอัตรำ สำมำรถประกอบธุรกิจ 
ส่วนตัว หรือหำรำยได้พิเศษโดยกำรรับท�ำกำยภำพบ�ำบัดกับผู้ป่วยที่ต้องกำรให้ท�ำกำยภำพบ�ำบัดที่บ้ำน โดยได้รับ 
คำ่ตอบแทนครั้งละ 400 - 500 บำทต่อชั่วโมง รำยได้ที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับควำมอุตสำหะของแต่ละบุคคล 
 นักกำยภำพบ�ำบัด มีก�ำหนดเวลำท�ำงำนตำมปกติทั่วไป คือ วันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดำห์ละ 40 - 48 ชั่วโมง 
และอำจได้ค่ำล่วงเวลำเมื่อต้องท�ำงำนล่วงเวลำ
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สภาพการท�างาน
  สถำนที่ท�ำงำน จะเป็นโรงพยำบำล หรือสถำนพยำบำลท่ัวไป ซ่ึงจะมีห้องส�ำหรับท�ำกำยภำพบ�ำบัด โดยมี
อปุกรณ์ต่ำง ๆ  ทีใ่ช้ช่วยในกำรบ�ำบดัรกัษำ หรอืในกรณท่ีีต้องท�ำกำยภำพบ�ำบดันอกสถำนท่ี อำจจะเป็นบ้ำนของคนไข้ 
นกักำยภำพบ�ำบดัควรจะต้องดแูลแนะน�ำกำรจดัสถำนทีใ่ห้เหมำะสมส�ำหรบัท�ำกำยภำพบ�ำบดัคนไข้ให้ได้ประสทิธผิล
สูงสุดในกำรฟื้นฟูสภำพคนไข้ให้หำยและกลับสู่สภำพปกติโดยเร็ว

โอกาสในการมีงานท�า
  นักกำยภำพบ�ำบัดจะสำมำรถท�ำงำนตำมหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 
 โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลเฉพำะทำง ศูนย์ฟื้นฟูสภำพผู้พิกำร สถำบันให้กำรดูแลหรือบ�ำบัดรักษำ 
ผูส้งูอำย ุทณัฑสถำน ศนูย์รกัษำฟ้ืนฟผููต้ดิยำเสพตดิ สถำบนัรกัษำฟ้ืนฟผููป่้วยทำงจติสงัคม ศนูย์บรกิำรทำงสำธำรณสขุ 
โรงเรียนรัฐบำล โรงเรียนหรือคลินิกส�ำหรับเด็กพิเศษ ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1.  เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี สำขำวิทยำศำสตรบัณฑิต (กำยภำพบ�ำบัด) 
 2.  มีควำมช�ำนำญในทักษะวิชำชีพ มีควำมตั้งใจ มีจริยธรรมอันดีงำม และมีควำมตั้งใจที่จะให้บริกำรหรือ
ให้กำรดูแลรักษำผู้ป่วย ผู้พิกำร ทุกเพศ ทุกวัย 
 3.  มีควำมอดทน และมีควำมตั้งใจที่จะให้ควำมช่วยเหลือ หรือให้ค�ำแนะน�ำคนไข้ที่ต้องกำรหำยจำกสภำพ
ร่ำงกำย ซึ่งอำจต้องใช้ระยะเวลำในกำรฟื้นฟูให้คืนสู่สภำพปกติ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  คณะสหเวชศำสตร์ ภำควิชำกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ อำคำรปิยชำติ ชั้น 3 99 หมู่ 18 
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120 โทรศัพท์ 0-2986-9213-9 ต่อ 7237, 
7274 โทรสำร 0-2516-5379 
 -  คณะสหเวชศำสตร์ ภำควิชำกำยภำพบ�ำบัด จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย โทรศัพท์ 0-2218-1065 เว็บไซต์ 
www.ahs.chula.ac.th
 -  คณะสหเวชศำสตร์ สำขำเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต�ำบลท่ำโพธิ์ อ�ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 0-5596-6226 โทรสำร 0-5596-6234
 -  คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำวิชำกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-5075 
โทรสำร 0-5394-5075 เว็บไซต์ www.ams.cmu.ac.th
 -  คณะกำยภำพบ�ำบัด สำขำวิชำกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยรังสิต เลขท่ี 52/347 ถนนพหลโยธิน  
ต�ำบลหลักหก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี โทรศัพท์ 0-2997-2222 ต่อ 1453, 1483
 -  คณะสหเวชศำสตร์ ภำควิชำเวชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โทรศัพท์ 0-3810-2222
 -  คณะเทคนิคกำรแพทย์ สำขำวิชำกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยขอนแก่น 123 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลในเมือง 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์/โทรสำร 0-4320-2399, 0-4334-7482 อีเมล ams@kku.ac.th     
 -  คณะกำยภำพบ�ำบัด สำขำวิชำกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล 99 ถนนพุทธมณฑลสำย 4  
ต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-5450 โทรสำร 0-2441-5454
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200 ข้อมูลอาชีพ
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  นักกำยภำพบ�ำบัดท่ีได้รับกำรอบรมในวิชำที่เกี่ยวกับงำนและมีประสบกำรณ์ในท�ำงำน มีโอกำสก้ำวหน้ำใน
กำรท�ำงำนตำมระบบรำชกำร และระเบียบที่องค์กรธุรกิจเอกชนก�ำหนด ยังสำมำรถประกอบอำชีพอิสระได้ โดยกำร
เปิดสถำนทีส่�ำหรบัท�ำกำยภำพบ�ำบัด หรอืรบัท�ำกำยภำพบ�ำบดัให้คนไข้ทีอ่ยูบ้่ำน ส�ำหรบันกักำยภำพบ�ำบดัทีมี่ควำม
สำมำรถในกำรบริหำรงำน ก็อำจจะเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหำรทำงด้ำนกำยภำพบ�ำบัดในสถำบันนั้น ๆ ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักกิจกรรมบ�ำบัด นักอำชีวบ�ำบัด หมอนวด นักบ�ำบัด (กำรพักผ่อนหย่อนใจ)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  โรงพยำบำลของรัฐและเอกชน เช่น โรงพยำบำลศิริรำช โรงพยำบำลธนบุรี เป็นต้น 
 - กำรจัดมำตรฐำนอำชีพ (ประเทศไทย)
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นิยามอาชีพ
 บ�ำบัดและฟื ้นฟูสมรรถภำพและควำมพิกำรทำงด้ำน
ร่ำงกำยจิตใจและสังคมของผู้ป่วย ด้วยวิธีกำรทำงกิจกรรมบ�ำบัด 
ภำยใต ้ กำรควบคุมและควำมร ่ วมมือของแพทย ์  และ 
นักกำยภำพบ�ำบดั : ตรวจสอบหำข้อบกพร่องของผูป่้วยทีม่ปัีญหำ
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ปัญหำด้ำนกำรพัฒนำกำร ควำมเสื่อม
สมรรถภำพ ปัญหำด้ำนอำรมณ์และพฤติกรรม จัดกิจกรรม 
ในรูปแบบต่ำง ๆ ให้เหมำะสมกับปัญหำของแต่ละบุคคล 
เพ่ือช่วยกระตุน้ ฟ้ืนฟแูละส่งเสรมิควำมสำมำรถของผูป่้วย รวมทัง้
ให้ค�ำแนะน�ำในกำรขจดัควำมเครยีด ควำมวติกกงัวล กำรปรบัปรงุทกัษะและกำรปฏบิตัติวัในทีอ่ยูอ่ำศยัหรอืในสงัคม 
ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนและมีวุฒิไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรี

ลักษณะของงานที่ท�า
 เป็นวิชำชีพทำงกำรแพทย์แขนงหนึ่งที่ประยุกต์กิจกรรมมำใช้ในกำรตรวจ ประเมิน วินิจฉัย ส่งเสริม ดูแล
รักษำ และฟ้ืนฟสูมรรถภำพแก่ผูป่้วยทีม่คีวำมบกพร่องทำงกำย มพีฒันำกำรบกพร่อง หรอืเป็นผูท้ีม่คีวำมผดิปกตทิำง
ด้ำนจิตใจ อำรมณ์และมีปัญหำในกำรเข้ำสังคม ให้ท�ำกิจกรรมตำ่ง ๆ  ได้ด้วยตนเองอย่ำงเต็มก�ำลังควำมสำมำรถตำม
ศักยภำพที่มีอยู ่ เพื่อให้ด�ำรงชีวิตอยู ่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสมดุล เกิดควำมสุขทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ  
รวมทัง้กำรป้องกนัควำมเสือ่มถอยของสมรรถภำพอนัเนือ่งมำจำกข้อจ�ำกดัขององค์ประกอบในกำรท�ำกจิกรรมต่ำง ๆ   
ผ่ำนกำรใช้สื่ออย่ำงเป็นกระบวนกำร งำนด้ำนกิจกรรมบ�ำบัดจึงสำมำรถให้บริกำรแก่บุคคลได้ทุกเพศ ทุกวัย

สภาพการจ้างงาน
 อัตรำเงินเดือนจะขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงำน อัตรำขั้นต�่ำอยู่ที่ 15,000 บำท แต่อำจบวกเพิ่มค่ำเข้ำเวรหรือ 
ค่ำล่วงเวลำ และอื่น ๆ
 เริ่มต้นตำมวุฒิปริญญำตรี คือ เดือนละ 15,000 บำท มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ และค่ำใบประกอบโรคศิลปะ 
ขึ้นอยู่กับสถำนที่ท�ำงำน หำกเป็นศูนย์เอกชนรำยได้อำจจะสูงขึ้น อยู่ที่รำวเดือนละ 20,000 - 35,000 บำท  
ในต่ำงประเทศ นักกิจกรรมบ�ำบัดอำจมีรำยได้ถึงเดือนละรำว 200,000 บำท นอกจำกกำรท�ำงำนในโรงพยำบำล 
หรือศูนย์เอกชนตำ่ง ๆ นักกิจกรรมบ�ำบัดก็สำมำรถเปิดคลินิกกิจกรรมบ�ำบัดได้

สภาพการท�างาน
 -  ใช้กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทำงร่ำงกำยของผู้รับบริกำรให้สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้
 -  สร้ำงก�ำลังใจให้ผู้รับบริกำรมีพลังในกำรด�ำเนินชีวิต
 -  สรรหำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกำรช่วยเหลือผู้มำรับบริกำร
 -  อื่น ๆ

นักกิจกรรมบ�าบัด
Occupational Therapist
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสในการมีงานท�า
 นักกิจกรรมบ�ำบัดเป็นวิชำชีพทำงกำรแพทย์ที่มีหน้ำที่ตรวจประเมิน ส่งเสริม ป้องกัน และ บ�ำบัดฟื้นฟู  
ให้กับบุคคลทุก ๆ ช่วงวัยที่มีควำมบกพร่องท้ังทำงด้ำนร่ำงกำยและสติปัญญำ ให้กลับมำช่วยเหลือตนเอง 
ในกำรประกอบกิจวัตรประจ�ำวันให้เป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติให้ได้มำกที่สุด
 ปัจจุบัน นักกิจกรรมบ�ำบัดเป็นอำชีพที่ต้องกำรอย่ำงมำก เนื่องด้วยนักกิจกรรมบ�ำบัดยังมีน้อยมำก 
ไม่เกิน 1,000 คน ทั่วทั้งประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  มีควำมรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติพื้นฐำน มีวุฒิกำรศึกษำในกำรท�ำงำนทุกงำน ในงำนกิจกรรมบ�ำบัด 
จะต้องใช้ควำมรับผิดชอบสูง เนื่องจำกต้องดูแลคนไข้เพื่อฝึกกำรท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน 
 2.  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนิสัยอย่ำงหนึ่งที่นักบ�ำบัดทุกคนพึงมี และรักในงำนบริกำร 
มีจิตใจที่รักในกำรดูแลผู้อื่น
 3.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน�้ำใจ ซึ่งงำนกิจกรรมบ�ำบัดเป็นงำนดูแลคนไข้ ดังนั้นเรำจะต้องใส่ใจและ 
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับคนไข้และญำติของคนไข้
 4.  มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ซึ่งนักกิจกรรมบ�ำบัดจะต้องใช้ควำมคิดในกำรออกแบบกิจกรรมให้ไม่น่ำเบื่อ 
และเหมำะสมกับคนไข้แต่ละคน ซึ่งงำนกิจกรรมบ�ำบัดจะใช้ทั้งศำสตร์และศิลป์ในกำรน�ำมำเป็นสื่อในกำรรักษำ
 5.  มีควำมอดทน ซึ่งงำนกิจกรรมบ�ำบัดเป็นงำนที่ต้องใช้ควำมอดทนสูงในกำรดูแลคนไข้แต่ละคน
 6.  มีควำมยืดหยุ่น เป็นทักษะหนึ่งที่นักบ�ำบัดพึงมี โดยในบำงครั้งเรำจะต้องมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
ให้เหมำะสมกับคนไข้ มีกำรจัดกำรคนไข้ในแต่ละรำยแตกตำ่งกันไปตำมสภำพ
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะเทคนิคกำรแพทย์ ภำควิชำกิจกรรมบ�ำบัด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 110 ถนนอินทวโรรส ต�ำบลศรีภูมิ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5394-9255 โทรสำร 0-5394-6042 เว็บไซต์ www.ot.ams. 
cmu.ac.th/
 - มหำวทิยำลยัมหิดล 999 ถนนพทุธมณฑลสำย 4 ต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0-2441-5450 ต่อ 12 โทรสำร 0-2441-5454 เว็บไซต์ www.pt.mahidol.ac.th/
 - ศูนย์กำยภำพบ�ำบัด (เชิงสะพำนสมเด็จปิ่นเกล้ำ) คณะกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล 198/2 ถนน
สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ แขวงบำงยี่ขัน เขตบำงพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2433-7098 ต่อ 1 เว็บไซต์  
www.pt.mahidol.ac.th/

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 งำนกิจกรรมบ�ำบัดสำมำรถท�ำได้กับผู้รับบริกำรหลำกหลำยประเภทและทุกช่วงวัย ไม่ว่ำจะเป็นผู้ป่วย 
ที่เป็นเด็กท่ีมีสมำธิสั้น ผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติเหตุสูญเสียอวัยวะแขนขำ ที่เป็นโรคซึมเศร้ำ ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง  
ผูส้งูอำยวุยัเกษยีณ ฯลฯ นักกจิกรรมบ�ำบัดสำมำรถพฒันำควำมสำมำรถในกำรบ�ำบดัรกัษำเฉพำะทำง และเฉพำะกลุม่ 
เช่น Hand therapy, Natal mental health, End of life care ฯลฯ เพ่ือสร้ำงควำมถนัดเฉพำะด้ำน  
ถือเป็นควำมก้ำวหน้ำทำงหนึ่ง
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 สำมำรถท�ำงำนได้ในหลำยหน่วยงำน ทั้งทำง 
ภำครัฐและเอกชน ไม่ว่ำจะเป็นโรงพยำบำล โรงเรียน 
ศนูย์ฟ้ืนฟ ูโรงงำน หรอืศนูย์เอกชนต่ำง ๆ  ควำมก้ำวหน้ำ 
ของอำชีพอำจข้ึนกับแต่ละส่วนงำน อำจมีกำรเลื่อนขั้น
ต�ำแหน่งตำมส่วนงำนนั้น ๆ บำงคนอำจศึกษำต่อทั้ง 
ในและต่ำงประเทศเพือ่เพิม่ทักษะในกำรท�ำงำนหรอืเป็น
อำจำรย์ และบำงคนอำจจะเปิดศูนย์กิจกรรมบ�ำบัด 
ส่วนตัวก็ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักจัดกิจกรรมบ�ำบัด เจ้ำหน้ำท่ีนักกิจกรรมบ�ำบัดในโรงพยำบำล เจ้ำหน้ำที่นักกิจกรรมบ�ำบัดในหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เจำ้ของสถำนบ�ำบัดต่ำง ๆ วิทยำกรด้ำนกำรจัดกิจกรรมบัด

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  ห้องสมุด
 -  มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ที่เปิดสอนสำขำนักกิจกรรมบ�ำบัด และอื่น ๆ
 -  เว็บไซต์ newnaew.net และ naenaew.blogspot.com
 -  ภำควิชำกิจกรรมบ�ำบัด คณะเทคนิคกำรแพทย์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 -  คณะกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยมหิดล
 -  สมำคมนักกิจกรรมบ�ำบัด/ อำชีวบ�ำบัดแห่งประเทศไทย (The Occupational Therapists Association 
of Thailand) เว็บไซต์ www.otat.org/index.php
 -  กิจกรรมบ�ำบัดชีวิต - ดร.ศุภลักษณ์ เข็มทอง
 -  สหพันธ์นักกิจกรรมบ�ำบัดโลก
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นิยามอาชีพ 
 เป็นสำขำวิชำที่ประยุกต์มำจำกวิทยำศำสตร์กำรอำหำร  
มีเนื้อหำเกี่ยวกับกำรถนอมอำหำร กำรแปรรูปอำหำร บรรจุภัณฑ์ 
กำรจัดจ�ำหน่ำยอำหำร และหลักโภชนำกำรของอำหำร

ลักษณะของงานที่ท�า 
 ศึกษำและวิจัยกำรแปรรูปผลิตผลทำงกำรเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมอำหำรเพื่อใช้และบริโภค โดยใช้พื้นฐำน 
ด้ำนวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์เป็นหลักประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยใช้กรรมวิธีต่ำง ๆ เช่น กำรท�ำแห้ง กำรใช้ 
ควำมร้อน กำรแช่แข็ง กำรอำบรงัส ีกำรกลัน่ กำรสกดั กำรแยก กำรผสม กำรรกัษำผลติผลกำรเกษตร โดยกำรควบคมุ
อุณหภูมิและบรรยำกำศ ตลอดจนกรรมวิธีกำรป้องกันกำรสูญเสียของอำหำรหลังกำรเก็บเกี่ยว กำรตรวจวิเครำะห์
และควบคุมคุณภำพอำหำร กำรจัดกำรบริหำรงำนโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร คุณค่ำควำมปลอดภัยของอำหำร  
กำรส่งเสริมและกำรจ�ำหน่ำยจ่ำยแจกผลิตภัณฑ์อำหำร

สภาพการจ้างงาน
 เนือ่งจำกมผีูจ้บกำรศกึษำต่อปีน้อยมำกจงึเข้ำรบักำรท�ำงำนอยูใ่นภำคเอกชนเป็นส่วนมำก โดยเฉพำะโรงงำน
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลำยแห่ง โดยได้รับอัตรำค่ำจ้ำงเป็นเงินเดือน เดือนละประมำณ 15,000 -  
20,000 บำท และได้รับสวัสดิกำรต่ำง ๆ รวมทั้งกำรได้รับโบนัสเมื่อผลประกอบกำรมีก�ำไร

สภาพการท�างาน 
 เรียนจบสำขำนี้ส่วนมำกจะท�ำงำนโรงงำน เริ่มต้นงำนที่ต�ำแหน่งซุปเปอร์ไวเซอร์ มีลูกน้องให้ต้องดูแล  
ส่วนมำกท�ำงำนหกวนัต่อสปัดำห์ บำงแห่งท�ำงำนเป็นกะและมกัจะต้องท�ำงำนล่วงเวลำ ถอืว่ำเป็นงำนทีค่่อนข้ำงหนกั
ต้องใช้ควำมอดทนพอควร แต่คนจบสำขำนี้สำมำรถเติบโตขึ้นไปเป็นผู้จัดกำร หรือผู้บริหำรระดับสูงได้ เป็นสำขำ 
ที่ต้องใช้ควำมช�ำนำญเฉพำะดำ้น ซึ่งจะได้เปรียบคนที่จบไม่ตรงสำยงำน 

โอกาสในการมีงานท�า 
 ผู้สนใจประกอบอำชีพนี้สำมำรถมีโอกำสเลือกท�ำงำนได้ และสำมำรถมีอ�ำนำจต่อรองในกำรเข้ำท�ำงำน  
ในสถำนประกอบกำรแต่ละแห่งได้ เช่น โรงงำนผลิตอำหำรกระป๋อง โรงงำนอำหำรแช่เยอืกแขง็ โรงงำนอตุสำหกรรม
เฉพำะทำง เช่น ผลติภณัฑ์เนือ้สตัว์ต่ำง ๆ  ทีผ่ลติไส้กรอก โรงงำนผกัผลไม้อบแห้ง โรงงำนขนมปัง คกุกี ้อำหำรขบเค้ียว 
โรงงำนผลิตภัณฑ์นม และโรงงำนจ�ำพวกเครื่องดื่มต่ำง ๆ 

นกัเทคโนโลยกีารอาหาร
Food Technology
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  เป็นผู้ท่ีมีร่ำงกำยและจิตใจสมบูรณ์ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำต่ำง ๆ และกำรฝึกงำนในโรงงำน

อุตสำหกรรมเกษตร

 2.  เป็นผู้ที่มีพื้นฐำนควำมรู้ดีทำงสำขำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 

 3.  มีควำมคิดที่จะศึกษำค้นคว้ำในระดับสูง ๆ 

 4.  มีควำมมำนะอดทน

 5.  มีควำมกระตือรือร้น

 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลอื่น และสำมำรถท�ำงำนเป็นทีมได้ดี 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร 
คณะวทิยำศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 
0-2218-5515-6 โทรสำร 0-2254-4314   
เวบ็ไซต์ www. sc.chula.ac.th/foodtech
 - ภำควิ ช ำ วิทยำศำสตร ์ และ 
เทคโนโลยีกำรอำหำร คณะอุตสำหกรรม
เกษตร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์  เลขที ่50 
ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร 
กรงุเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0-2579-0113, 
0-2942-8500-11 เวบ็ไซต์ www@ku.ac.th
 - ค ณ ะ อุ ต ส ำ ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เลขที่ 155 หมู่ 2 ต�ำบลแม่เหียะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  โทรศัพท์ 0-5394-
8208 เว็บไซต์ www.agro.cmu.ac.th
 - คณะอุตสำหกรรมเกษตร มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 15 ถนนกำญจนวณิชย์ อ�ำเภอหำดใหญ่  
จังหวัดสงขลำ 90110 โทรศัพท์ 0-7428-2000  โทรสำร 0-7455-8941 เว็บไซต์ http://agro.psu.ac.th/
 - คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ชั้น 2 ห้อง 219 เลขที่ 99  
ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12121 โทรศัพท์ 0-2564-4491,  
0-2564-4495  โทรสำร 0-2564-4485, 0-2564-4494
 - คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง แขวงลำดกระบัง  
เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 เว็บไซต์ www.agri.kmitl.ac.th โทรศัพท์ 0-2329-8504, 0-2329-8507,  
0-2329-8000 ต่อ 7172 โทรสำร 0-2329-8507
 - คณะเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยขอนแก่น 123 หมู ่ 16 ถนนมิตรภำพ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2403 โทรสำร 0-4334-3182 
 - คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรอำหำร มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4  
ถนนประชำชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  โทรศัพท์ 0-2954-7300 อีเมล sci@dpu.ac.th
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200 ข้อมูลอาชีพ
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 - คณะอุตสำหกรรมเกษตร สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง อำคำรเจ้ำคุณทหำร  
ถนนฉลองกรุง เขตลำดกระบัง กรุงเทพฯ 10520  โทรศัพท์/โทรสำร 0-2329-8526-7
 - ต้องมีกำรฝึกงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร ต้องมีกำรทดลองวิจัยด้ำนเทคโนโลยีกำรอำหำรในระดับ
ปริญญำตรี โดยใช้เวลำเรียนตำมหลักสูตร 4 ปี 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
 - ประกอบอำชีพในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมหมัก ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ดอง 
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมัก ผลิตภัณฑ์ปลำหมัก เป็นต้น  เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือโรงงำนผลิตเครื่องปรุงรส หรือ 
สำรเติมแต่งอำหำร ได้แก่ น�้ำปลำ ซีอิ๊ว และผงชูรส เป็นต้น หรือโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 
กำรหมัก เช่น แอลกอฮอล์กลั่น ไบโอเอทำนอล และไบโอดีเซล เป็นต้น โดยท�ำหนำ้ที่ในฝำ่ยกำรผลิต กำรวำงแผน
กำรผลิต กำรควบคุมกำรผลิต ฝ่ำยวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ ฝ่ำยควบคุมและประกันคุณภำพ ฝ่ำยสุขำภิบำลและ
ควำมปลอดภัย และฝ่ำยขำย
 - ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ โดยท�ำหน้ำที่เป็นนักวิทยำศำสตร์ นักวิชำกำร  
นกัวจิยัและพฒันำ รวมทัง้เป็นเจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์โครงกำรทำงด้ำนวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัจลุนิทรย์ี
ในอำหำรและเทคโนโลยีกำรหมัก รวมถึงระบบคุณภำพ
 -  สำมำรถประกอบอำชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับอำหำรเทคโนโลยีกำรหมักและระบบคุณภำพ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง   
 นักวิทยำศำสตร์ด้ำนอำหำร นักวิชำกำรดำ้นอำหำร นักวิจัยด้ำนอำหำร ครู/อำจำรย์ นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ 

ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำกำรออกแบบโรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร นักออกแบบโรงงำนผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร  

นักธุรกิจทำงด้ำนอุตสำหกรรมอำหำร 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
 -  กองบริกำรกำรศึกษำ ส�ำนักงำนปลัดทบวงมหำวิทยำลัย
 -  ภำควิชำเทคโนโลยีทำงอำหำร คณะวิทยำศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เว็บไซต์ www.chula.ac.th
 -  มหำวิทยำมหิดล เว็บไซต์ www.mahidol.ac.th
 -  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เว็บไซต์ www.fstrabhat.ac.th
 -  สถำบันอำหำร เว็บไซต์ National Food Institute www.nfi.or.th
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นิยามอาชีพ
  วำงแผน ควบคมุ สัง่งำน เตรยีมและก�ำหนดอำหำรตำมหลักโภชนำกำร
ส�ำหรับผู้ป่วยหรือบุคคล ทั่วไป : ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยปัญหำทำงโภชนำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ เพื่อวำงแผนและป้องกันโรคขำดสำรอำหำร เพื่อก�ำหนดเครื่อง 
ชี้วัดทำงโภชนำกำรและเพื่อพัฒนำเทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้เหมำะสม ทดลอง 
ต�ำรับอำหำรใหม่ พัฒนำสูตรอำหำรตำมหลักวิชำกำรและโภชนำกำร ก�ำหนด
รำยกำรอำหำร ค�ำนวณคุณค่ำของอำหำรและผลิตภัณฑ์อำหำรที่ใช้บริโภค 
ควบคมุและให้ค�ำแนะน�ำกำรประกอบอำหำรเฉพำะโรค กำรถนอมอำหำรหรอื
แปรรูปอำหำรเพื่อเพิ่มคุณค่ำทำงอำหำร รวมถึงกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรแก่สำธำรณชน ผู้ปฏิบัติงำน 
อำชีพนี้จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถและวุฒิกำรศึกษำไม่ต�่ำกว่ำปริญญำตรีทำงดำ้นโภชนำกำร

ลักษณะของงานที่ท�า
  1.  แนะน�ำและให้ควำมรู้พื้นฐำนในกำรแก้ปัญหำด้ำนสุขอนำมัย เกี่ยวกับโภชนำกำร และควำมปลอดภัย
ของอำหำรที่บริโภคต่อสำธำรณชน ผู้ประกอบกิจกำร หรือผู้ผลิต 
 2.  วเิครำะห์วจิยัคณุค่ำทำงอำหำร คณุสมบติั สรรพคณุ และศกัยภำพของอำหำรทีต้่องกำรน�ำมำใช้แปรรปู
ในกำรประกอบอำหำร เช่น เนื้อสัตว์ พืช ผักและผลไม้ และแปรรูปในห้องปฏิบัติกำรทดลอง อำจใช้กำรทดลอง 
ทำงเคมี เพื่อหำคุณค่ำควำมเป็นกรดหรือด่ำงในอำหำร หรือจ�ำนวนสำรผสมอำหำรทำงเคมี ที่สำมำรถใช้เจือปน 
ในอำหำรได้ หรือหำสำรตกค้ำงต่ำง ๆ จัดท�ำฉลำกคุณค่ำทำงโภชนำกำร
 3.  ท�ำหน้ำทีเ่ป็นวทิยำกรในกำรสำธติกำรประกอบอำหำร และกำรผลิตผลิตภณัฑ์อำหำรทีใ่ช้ในกำรบรโิภค 
กำรถนอมอำหำร กำรแปรรูปอำหำร และคิดค้นวิธีกำรแปรรูปใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณค่ำผลิตผลกำรเกษตร เมื่อผลิตผล
มีรำคำต�่ำ โดยน�ำเทคโนโลยีชำวบ้ำนหรือเทคโนโลยีที่เหมำะสมมำช่วยในกระบวนกำรผลิตให้ถูกหลักอนำมัยและ
ปลอดภัย 
 4.  จัดท�ำประมำณกำรต้นทุนกำรผลิต จัดหำแหล่งวัตถุดิบ แหล่งตลำดที่เหมำะสม ให้ข้อมูลดำ้นกำรผลิต 
เพื่อกำรอุตสำหกรรมกำรส่งออก และกำรกีดกันทำงกำรค้ำจำกสัญญำตำ่ง ๆ 
 5.  เก็บรวบรวมข้อมูล และผลิตเอกสำรเผยแพร่เกี่ยวกับโภชนำกำรให้กับกลุ่มผู้บริโภค หรือกลุ่มเปำ้หมำย
ให้รับทรำบ เพื่อสุขภำพท่ีดี และให้ควำมรู้ในกำรป้องกันกำรแพ้สำรอำหำรต่ำง ๆ ท�ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต่ำง 
หน่วยงำนทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรท�ำงำน เช่น นักวิทยำศำสตร์กำรอำหำร  
นักเทคโนโลยีอำหำร (Food Technologist) นักวิทยำศำสตร์สำขำจุลชีววิทยำ และนักวิชำกำรเกษตร

สภาพการจ้างงาน
  นักโภชนำกรอำจปฏิบัติหน้ำที่ในภำครัฐบำล เช่น เคหกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนำ
ชุมชน กระทรวงมหำดไทย ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงอุตสำหกรรม 

นักโภชนากร
Nutritionists
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 โภชนำกรในภำคเอกชนอำจมีชื่อเรียกแตกต่ำงกันไปตำมต�ำแหน่งหน้ำท่ีและสำขำท่ีมีควำมเชี่ยวชำญ  
หรือหนำ้ที่ในโครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้รับกำรว่ำจ้ำง ภำคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน หรือองค์กรระหวำ่งประเทศ 
จะได้รับอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต้นเป็นเงินเดือน โดยประมำณดังนี้
 ในส่วนเอกชนอำจได้รับโบนัส และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ตำมผลประกอบกำรของบริษัท

สภาพการท�างาน
  โภชนำกรอำจท�ำงำนในโรงพยำบำล โรงแรม สถำนประกอบกิจกำรอำหำรส�ำเร็จรูป สถำนประกอบกำร 
ทำงด้ำนอำหำรเสริม ในศูนย์ถ ่ำยทอดเทคโนโลยีเพ่ือกำรเกษตรชุมชนทุกจังหวัด โรงงำนผลิตน�้ำผลไม้ 
และเครื่องดื่ม บริษัทยำและเคมีภัณฑ์ ซูเปอร์มำร์เกตขนำดใหญ่ เป็นต้น โภชนำกรจะปฏิบัติงำนในห้องเรียน 
ห้องเตรียมอำหำร ห้องปฏิบัติกำรทดลอง หรือมีกำรออกให้ค�ำปรึกษำนอกพื้นที่ ในชุมชน อ�ำเภอ และต่ำงจังหวัด 
หรือในห้องทดลองในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งมีกำรใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำงเทคโนโลยี
กำรอำหำร กำรใช้คอมพิวเตอร์เข้ำช่วยในกำรปฏิบัติงำน ตรวจวัดค่ำอำหำร และกำรบันทึก

โอกาสในการมีงานท�า
  ปัจจุบันนี้ อำชีพโภชนำกรก�ำลังเป็นที่ต้องกำรในกำรผลิตอำหำรในชุมชนตำมเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ 
ชุมชนสำมำรถพึ่งตนเองได้ โดยน�ำวัตถุดิบและภูมิปัญญำในท้องถิ่นมำใช้ในกำรประกอบอำหำรได้ เช่น อำหำรและ 
เครื่องดื่มที่ผลิตจำกสมุนไพร กำรหมักดอง กำรเชื่อม หรือกำรท�ำเครื่องส�ำอำงจำกผลิตภัณฑ์พื้นบ้ำน 
ก็เข้ำข่ำยกำรยกระดับเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพของผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเช่นกัน ด�ำเนินกำรขออนุญำตผลิตและ 
จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์จำกคณะกรรมกำรอำหำรและยำอีกด้วย นับเป็นกำรช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ผลิต 
จำกชุมชนมีมำตรฐำนและมคีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค และมคีวำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเพือ่กำรส่งออกสูต่ลำดโลก
ได้มำกขึ้น ซึ่งคำดว่ำจะมีตลำดแรงงำนทั่วประเทศรองรับผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำในสำขำดังกลำ่ว 
 ในสถำนกำรณ์กำรส่งออกสนิค้ำอำหำรไทยได้ขยำยตวัมำกขึน้ เนือ่งจำกประเทศไทยมศีกัยภำพสงูในกำรผลติ
สินค้ำอำหำร มีพื้นฐำนทำงด้ำนเกษตรกรรมท่ีมั่นคง ผลผลิตกำรเกษตรก็เพียงพอท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในกำรแปรรูป
สินค้ำอำหำร มูลค่ำกำรส่งออกอยู่ในระดับต้น คือประมำณ 300,000 ล้ำนบำท รัฐบำลไทยจึงจ�ำเป็นต้องดูแล 
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกำรส่งออก และเพื่อให้กำรส่งออกขยำยตัวเพิ่มขึ้น ไทยต้องดูแลมำตรกำรทำงสุขอนำมัย 
มำตรกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีกำรตัดต่อพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต (GMOs) และใบรับรองสุขอนำมัยพืช  
ด้วยเหตุนี้กระทรวงสำธำรณสุขจึงได้ออกกฎหมำยให้มีกำรใช้หลักเกณฑ์วิธีกำรที่ดีในกำรผลิตอำหำร (Good  
Manufacturing Practice หรือ GMP) ซึ่งเป็นระบบกำรประกันคุณภำพขั้นพื้นฐำน ส�ำหรับโรงงำนผลิตอำหำร 
ที่ช่วยป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์อำหำร และท�ำให้สินคำ้นั้นมีคุณภำพ ปลอดภัยในกำรบริโภค และ
สอดคล้องกับกระแสกำรค้ำของโลกในปัจจุบัน ซึ่งผู้ประกอบกิจกำรอำหำรทุกแห่งเพื่อกำรบริโภคในประเทศและ 
เพื่อกำรส่งออกได้ตระหนักถึงกระบวนกำรในกำรผลิตที่มีคุณภำพ ดังนั้น เพื่อกำรยกระดับคุณภำพผลิตภัณฑ์อำหำร
ให้มีควำมได้เปรียบในเชิงกำรแข่งขัน จึงต้องมีกำรวำ่จ้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ทำงด้ำนโภชนำกำร วิทยำศำสตร์กำร
อำหำร และเทคโนโลยีกำรอำหำร เข้ำท�ำงำนมำกขึ้น 
 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนนี้สำมำรถท�ำธุรกิจของตนเองทำงด้ำนอำหำรที่ใช้ต้นทุนน้อย หรือสำมำรถ 
รวมกลุ่มเป็นชมรม เพื่อน�ำโครงกำรและงบประมำณที่ต้องกำรผลิตผลิตภัณฑ์เข้ำเสนอของบประมำณกำรลงทุน 
จำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตร โดยเข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำรต่ืนตัวเร่ืองสุขภำพกันมำกขึ้น เช่น ประกอบอำหำร 
จำกผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ผลิตอำหำรแปรรูป ผลิตน�้ำผักและผลไม้ หรือคิดค้นกรรมวิธีกำรผลิตใหม่ ๆ จำก 
วัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นต้น
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
 1.  ส�ำเรจ็กำรศกึษำอย่ำงน้อยหลกัสตูรประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู ทำงด้ำนคหกรรมศำสตร์ สำขำอำหำร 
และระดับปริญญำตรี สำขำโภชนำกำร วิทยำศำสตร์กำรอำหำร หรือสำขำที่เกี่ยวข้องกับอำหำร 
 2.  รักกำรประกอบอำหำร วิเครำะห์ และวิจัยอำหำร 
 3.  มีควำมรู้ในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้ดี 
 4.  มีควำมเป็นผู้น�ำ และเป็นผู้รับฟังควำมคิดเห็นที่ดี
 5.  เป็นนักวำงแผนงำนที่ดี 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นนักประสำนผลประโยชน์และประสำนงำนที่ดี 
 7.  เป็นนักคิดค้นนวัตกรรมใหม่ในกระบวนกำรผลิตและแปรรูปอำหำร 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ธัญบุรี ต�ำบลคลองหก อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110 โทรศัพท์ 0-2549-3161 เว็บไซต์ www.het.rmutt.
ac.th/
 -  คณะเกษตร ภำควิชำคหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-5514,  
0-2579-5534, 0-2942-8522, 0-2942-8682 โทรสำร 0-2940-6687 (หมำยเลขภำยในมหำวิทยำลัย 1315,  
1312, 1309) 
 - คณะสหเวชศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 154 ถนนพระรำม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 0-2218-1065 โทรสำร 0-2218-1064 เว็บไซต์ www.ahs.chula.ac.th/newweb/
 -  ฯลฯ
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ในภำครัฐ ถ้ำมีควำมสำมำรถ ได้รับกำรอบรมหรือศึกษำเพิ่มเติม จะได้รับกำรปรับเลื่อนขั้นจนถึง 
ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรได้ 
 ส�ำหรับในภำคเอกชน เมื่อมีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถและมีควำมรู ้หรือได้รับกำรอบรมในเรื่อง 
ของระบบกำรควบคุมคุณภำพ และกำรจัดท�ำระบบ HACCP อำจได้รับกำรเลื่อนขั้นเลื่อนชั้นตำมสำยงำนในองค์กร 
คือเป็นผู้อบรมระบบกำรจัดกำร HACCP ผู้จัดกำรแผนกวิเครำะห์ข้อมูล ผู้จัดกำร ผู้อ�ำนวยกำรโรงงำนผลิต 
อุตสำหกรรม

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ครู/อำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และพัฒนำ นักกำรตลำด ตัวแทนกำรขำย หรือผู้ประสำนงำนโครงกำร
ระหว่ำงประเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - สถำบันอำหำร (National Food Institute of Thailand) เว็บไซต์ www.nfi.or.th โทรศัพท์  
0-2652 5335-40 
 -  สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรแห่งประเทศไทย 
 -  สมำคมอำหำรและเครื่องดื่มประเทศไทย
 -  องค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ (FAO) 
 -  สมำพันธ์สมำคมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงอำหำรในอำเซียน โทรศัพท์ 0-2642-5322-31 
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นิยามอาชีพ 
 ผู้ที่ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัย กำรบ�ำบัดรักษำและ
ฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงภำษำและกำรพูด เช่น พูดไม่ได้  
พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปำกแหว่งเพดำนโหว่ ประสำทหูพิกำร  
มีควำมบกพร่องด้ำนสติปัญญำ ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่องเสียง ผู้ป่วย
สมองพิกำร

ลกัษณะของงานที่ท�า 
 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรวินิจฉัย กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีควำมผิดปกติทำงภำษำและกำรพูด  
เช่น พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด เสียงผิดปกติ ปำกแหว่งเพดำนโหว่ ประสำทหูพิกำร มีควำมบกพร่องด้ำนสติปัญญำ  
กลืนล�ำบำก กลืนผิดวิธี ผู้ป่วยที่ถูกตัดกล่อง มีหน้ำที่ดังนี้คือ
 1.  ประเมินสภำพควำมผิดปกติ ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำและกำรพูด รวมถึงกำรกลืน 
 2.  แยกประเภทควำมผิดปกติ และให้กำรบ�ำบัดรักษำแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภำพ 
 3.  ให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำแก่ผู้ปกครอง ญำติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ 
 4.  คัดเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริมวัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมำะสมกับสภำพของผู้ป่วย   
 5.  เผยแพร่ควำมรู้เพื่อป้องกันควำมผิดปกติทำงภำษำและกำรพูด

สภาพการจ้างงาน
 รำยได้ผู้ที่รับรำชกำรจะได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรรักษำ (ไม่รวมใบประกอบโรคศิลปะ) ตำมเกณฑ์อัตรำ 
เงินเดือนที่ ก.พ. ก�ำหนด กรณีระดับปริญญำโท ประมำณ 19,700 - 24,500 บำท หำกท�ำงำนในโรงพยำบำล 
ของเอกชนจะพิจำรณำผู้ป่วยเป็นรำย ๆ

สภาพการท�างาน 
 บทบำทของนักแก้ไขกำรพูด 1. ประเมินสภำพควำมผิดปกติ ทดสอบควำมสำมำรถทำงภำษำและกำรพูด 
รวมถึงกำรกลืน 2. แยกประเภทควำมผิดปกติ และให้กำรบ�ำบัดรักษำแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภำพ 3. ให้ค�ำปรึกษำ
แนะน�ำแก่ผู้ปกครอง ญำติ ผู้ดูแล หรือผู้เกี่ยวข้องให้มีควำมรู้ 4. คัดเลือกและประยุกต์ ใช้เครื่องช่วย อุปกรณ์เสริม
วัสดุ เพื่อทดแทนให้เหมำะสมกับสภำพของผู้ป่วย 5. เผยแพร่ควำมรู้เพื่อป้องกันควำมผิดปกติทำงภำษำและกำรพูด

โอกาสในการมีงานท�า
 เน่ืองจำกอำชีพดังกล่ำว ยังไม่เป็นที่รู้จักและแพร่หลำยมำกนัก เพรำะยังมีสถำนศึกษำเพียงไม่กี่แห่งที่เปิด 
ท�ำกำรสอนในสำขำนี้โดยตรง และยังมีผู้จบกำรศึกษำจ�ำนวนไม่มำก จึงท�ำให้สำขำดังกล่ำว มีควำมต้องกำรในอำชีพ
ค่อนข้ำงสูง 

นกัอรรถบ�าบดั
Speech Therapis
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คุณสมบัติของผูป้ระกอบอาชีพ
 1.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
 2.  ปรบัตวัเข้ำกบัผูค้นได้เป็นอย่ำงด ีเพรำะ
ต้องเจอผู้มำฝึกหลำกหลำยแบบ
 3.  มีกลวิธีน�ำพำกำรฝึกพูดให้น่ำสนใจ
 4. สำมำรถใช้ภำษำมือได้ 
 5.  ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  ภำควิชำวิทยำศำสตร์สื่อควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี มหำวิทยำลัยมหิดล  
อำคำร 4 ชั้น 4 เลขที่ 270 ถนนพระรำม 6 แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2201-2208, 
0-2201-2425 โทรสำร 0-2201-2208 อีเมล rama.mahidol.cd@gmail.com 
 -  ภำควิชำควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 333 หมู่ 1 
ต�ำบลท่ำสุด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสำร 0-5391-6034, 
0-5391-7049

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 แม้ว่ำวิชำชีพนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยมำกว่ำ 30 ปีแล้ว แต่ก็ยังขำดแคลนก�ำลังคนอย่ำงหนัก ในโรงพยำบำล 
รัฐ-เอกชนทั่วประเทศมีเพียง 110 คน เป็นนักแก้ไขกำรพูด 64 คน ที่เหลือเป็นนักแก้ไขกำรได้ยิน ในอัตรำส่วน 
บุคลำกร 1 คนต่อประชำกร 250,000 คน ขณะที่ควำมต้องกำรสำขำนี้ประมำณ 450 - 500 คน ขณะนี้ไทยมีเด็ก
เกิดใหม่หูหนวก หูตึง เพิ่มปีละเกือบ 2,000 คน และมีเด็กออทิสติกที่ต้องกระตุ้นฝึกกำรพูดทั่วประเทศอีก 300,000 
คน ปัญหำหูหนวก หูตึง และปัญหำด้ำนกำรพูด จัดเป็นควำมพิกำรที่บั่นทอนกำรใช้ชีวิตประจ�ำวันมำก เป็นปัญหำ
สุขภำพที่มีแนวโน้มเพิ่มมำกข้ึน นักแก้ไขควำมผิดปกติของกำรสื่อควำมหมำย เป็นบุคลำกรที่มีควำมส�ำคัญในทีม
สุขภำพ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 เปิดคลินิกส่วนตัว

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  คลินิกเด็กและวัยรุ ่น สถำบันแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำเด็กและครอบครัว มหำวิทยำลัยมหิดล 999  
อำคำรปัญญำวัฒนำ ชั้น 2 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต�ำบลศำลำยำ อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170  
โทรศัพท์ 0-2441-0602-8 
 -  สถำบันรำชำนุกูล 4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2248-8900, 0-2245-
4601-5 ต่อ 450 เว็บไซต์ www.rajanukul.com
 -  มูลนิธิช่วยคนปัญญำอ่อนแห่งประเทศไทย 4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 
0-2245-3954, 0-2245-2643 เว็บไซต์ www.fimath.com 
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นิยามอาชีพ 
 ดูแลผู้ป่วยทำงร่ำงกำย จิตใจ ผู้สูงอำยุหรือ 
ผู้ไร้สมรรถภำพหรือเด็กตำมบ้ำนเรือนส่วนบุคคล :  
ให้ควำมช่วยเหลือผู้ป่วยให้ขึ้นลงจำกเตียง เขำ้ห้องน�้ำ 
อำบน�้ำ เปลี่ยนเครื่องแต่งกำย ให้อำหำรและยำ 
ตำมแพทย์ ค�ำสั่งแพทย์หรือนำยจ้ำง; ดูแลให้ควำม 
ช่วยเหลือแก่คนชรำหรือเด็กเล็กตำมหน้ำที่ที่ได  ้
รับมอบหมำย

ลกัษณะของงานที่ท�า 
 1.  อำบน�้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้ำ ดูแลท�ำควำมสะอำดรำ่งกำยผู้สูงอำยุ
  2.  จัดยำ จัดอำหำร (ป้อนหรือฟีดตำมอำกำร)
  3.  ให้อำหำรทำงสำยยำงดูดเสมหะ (กรณีผู้ป่วยต้องให้อำหำรทำงสำยยำง)
  4.  ดูแลเรื่องกำรขับถำ่ย พลิกตัว ท�ำแผล
  5.  ช่วยท�ำกำยภำพบ�ำบัดเบื้องต้น รวมถึงกำรพูดคุยสนทนำ
  6.  ท�ำควำมสะอำดบริเวณ-ห้องนอน-อุปกรณ์ของผู้ป่วยและซักรีดเสื้อผ้ำ
  7.  ปฏิบัติตำมค�ำสั่งผู้จ้ำงอย่ำงเคร่งครัด และมีวำจำสุภำพต่อผู้ป่วย
  8.  คอยสังเกตอำกำรของผู้ป่วยทุกวัน หำกผิดสังเกตจะแจ้งให้ญำติทรำบทันที
  9.  ท�ำอำหำรให้ผู้ป่วย ทั้งธรรมดำ อำหำรปั่น ตำมสูตรที่ทำงโรงพยำบำลให้มำ

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ที่เลือกใช้บริกำรในสถำนดูแลผู้สูงอำยุ ไม่จ�ำเป็นว่ำต้องเป็นลูกหลำนของผู้สูงอำยุ บำงทีผู้สูงอำยุก็เป็น 
ผู้เลือกใช้บริกำรสถำนดูแลเหล่ำนี้ด้วยตนเอง ซึ่งแน่นอนว่ำจ�ำเป็นต้องมีควำมสำมำรถในกำรจำ่ยพอสมควร
 ปกติรำคำจะขึ้นอยู่กับบริกำรที่น�ำเสนอ ค่ำบริกำรมีทั้งแบบรำยวันและรำยเดือน รวมทั้งเงินค�้ำประกันหรือ
ค่ำประกันแรกเข้ำ (ส่วนนี้จะคืนเมื่อบอกเลิกใช้บริกำร) ในลักษณะรำยวันค่ำใช้จ่ำยอยู่ที่ประมำณ 800 - 1000 บำท 
ส่วนรำยเดือนประมำณ 10,000 - 25,000 บำท ทั้งนี้สถำนบริกำรบำงแห่ง ยังมีคำ่บริกำรเสริมอื่น ๆ ที่นอกเหนือ 
ไปจำกค่ำบริกำรปกติ เช่น กำรเฝ้ำไข้เฉพำะบุคคล ค่ำยำนพำหนะรับส่งโดยกะทันหัน ค่ำยำและเวชภัณฑ์ทำง 
กำรแพทย์ ซึ่งโดยรวมแล้วอำจสูงถึง 30,000 บำท/เดือน จำกกำรส�ำรวจหำกเป็นสถำนบริกำรดูแลผู้สูงอำย ุ
ในโรงพยำบำลจะมีค่ำใช้จ่ำยสูงที่สุด เพรำะได้รวมค่ำแพทย์และพยำบำลเข้ำไว้ด้วย ค่ำใช้จ่ำยตกอยู่ที่ประมำณ 
เดือนละ 30,000 - 50,000 บำท

ผูด้แูลผูป่้วย คนชรา (ตามบ้าน)  
Caregiver Home Health
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 และจำกกำรสมัภำษณ์ผูป้ระกอบกำรบำงท่ำนให้ควำมเหน็ว่ำ กำรเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรสงู ส่วนหนึง่เพือ่ป้องกนั
ปัญหำกำรทิ้งผู้สูงอำยุไว้กับสถำนดูแล

สภาพการท�างาน 
 อำชีพนี้จะมีทั้งอยู่ประจ�ำตำมบ้ำนกับผู้ป่วย หรือคนชรำ หรืออยู่กับดูแลตำมโรงพยำบำล ซึ่งทำงศูนย์บริกำร
ทีเ่ป็นบรษัิทจดัหำพนกังำนจะเป็นผูจ้ดัส่งไปตำมบ้ำนตำมทีญ่ำติหรือผู้ป่วยหรือคนชรำเป็นคนก�ำหนดเลือกใช้บรกิำร 
โดยจะกินอยู่ประจ�ำที่บำ้นของผู้ป่วย หรือคนชรำเลย 

โอกาสในการมีงานท�า
 กลุ ่มผู ้สูงอำยุในประเทศไทยปัจจุบันมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง อันเนื่องมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของประชำกรโลกที่มีอัตรำกำรเกิดและกำรตำยต�่ำ ทั้งนี้เป็นผลของควำมส�ำเร็จในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และควำมเจริญก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพำะสำขำกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

คุณสมบัติของผูป้ระกอบอาชีพ
 1.  ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบประวตัติำมระเบยีบของทำงศนูย์และมปีระสบกำรณ์กำรท�ำงำนอย่ำงน้อย 1 - 2 ปี 
พนักงำนของเรำทุกคนได้ผ่ำนกำรอบรมในกำรออกปฏิบัติงำนตำมสำยงำนนั้นๆ และในกำรออกปฏิบัติงำนของ
พนักงำนแต่ละบุคคล 
 2.  เป็นคนรักควำมสะอำด กิริยำมำรยำท และวิชำชีพกำรบริบำล มีควำมอดทนต่อกำรท�ำงำนกับผู้สูงอำยุ 
 3.  มีใจรักดูแลเทคแคร์ ผู้สูงอำยุ ชอบกำรดูแลปรนนิบัติ คนไข้ คนป่วย มีใจเมตตำ กรุณำ อำรมณ์ดี ใจเย็น 
มนุษยสัมพันธ์ดี เข้ำกับคนง่ำย
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบัน
การศึกษา
 -  โรงเรียนภูเก็ตรักษ์บริบำล และภูเก็ต 
เนอสซิ่ งโฮม เลขที่  156/58-60 ถนนพังงำ  
ต�ำบลตลำดใหญ่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
โทรศัพท์ 0-7635-5030 089-724-2335 โทรศัพท์ 
08-5133-0345 
 -  โรงเรยีนบำงกอกอินเตอร์แคร์กำรบรบิำล 
(ในควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร) 
เลขที่ 288/8 ถ.อิสรภำพ (ตรงข้ำมอิสรภำพ 29/1) 
แขวงวัดอรุณ เขตบำงกอกใหญ่ 10600 โทรศัพท์ 
0-2891-0597 โทรสำร 0-2891-0598 โทรศัพท์  
09-3363-5700 เว็บไซต์ www.bkk-intercare.
com/
 - โรงเรียนพัฒนำสุขภำพและบริกำรธำนรำ 1/340-341 ถนนร่มเกล้ำ 26 แขวงคลองสำมประเวศ 
เขตลำดกระบงั กรงุเทพฯ 10520 โทรศพัท์ 0-2915-1969, 09-0090-3253, 09-1557-9923 โทรสำร 0-2915-1968 
อีเมล admin@thanara-ac.com

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 อนำคตของสังคมไทยที่จะก้ำวสู ่สังคมผู้สูงอำยุมำกขึ้น กำรเฝ้ำดูแลผู้ป่วยตำมบ้ำน (Home care)  
เป็นบริกำรที่มีผู้ต้องกำรมำกที่สุด ใน 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทที่ให้บริกำรดังกล่ำว ได้เกิดขึ้นมำกมำยเหมือน 
ดอกเห็ด ในเกือบทุกๆ จังหวัด และเป็นต้นก�ำเนิดของอุตสำหกรรมบริกำรใหม่ที่มีควำมต้องกำรที่เติบโตต่อเนื่อง 
ตลอดเวลำ เพรำะควำมประสงค์ที่จะอยู่อำศัยในบ้ำน โดยเฉพำะของผู้ป่วยสูงอำยุ มำกกว่ำไปอยู่สถำนพยำบำล 
ระยะยำว (Long-term care) เหมือนในอดีต)

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 ผู้ช่วยพยำบำล / เจ้ำของกิจกำรสถำนดูแลผู้สูงอำยุ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - โรงเรียนสุธำรักษ์บริบำล (ในควำมควบคุมของกระทรวงศึกษำธิกำร) เว็บไซต์ www.sutharak.com
 -  ศูนย์พยำบำลสิริธร อินเทอร์กรุ๊ป 46/267 ม.นิศำชลเพชรเกษม ต�ำบลอ้อมใหญ่ อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัด
นครปฐม โทรศัพท์ 0-2812-7106, 0-2812-6855 เว็บไซต์ www.sirithorn1.com/
 -  เว็บไซต์รวบรวมสถำนดูแลผู้ป่วย คนชรำ (ตำมบ้ำน) เว็บไซต์ www.eldercarethailand.com/
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นิยามอาชีพ 
 ให้บรกิำรโดยกำรนวดเพือ่สขุภำพแก่ผูท้ีม่ำใช้บรกิำร 
เพื่อผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ ควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียด ด้วยวิธ ี
กำรกด กำรคลึง กำรบีบ กำรจับ กำรดัด กำรดึง กำรประคบ 
หรือโดยวิธีกำรตำมศำสตร์และศิลปะของกำรนวดเพื่อ
สุขภำพ

ลักษณะของงานที่ท�า 
 1.  ให้บริกำรนวดในรูปแบบต่ำง ๆ อำทิ กำรนวดแบบไทย นวดด้วยน�้ำมันหอมระเหย นวดฝ่ำเท้ำ และ 
นวดกดจุด
 2.  ตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ อำทิ สมุนไพร ดอกไม้ ที่ใช้ทุกวันก่อนกำรปฏิบัติงำน
 3.  เก็บรักษำ ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ประกอบอำชีพนี้ ควรส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 จนถึงระดับปริญญำตรี ไม่จ�ำกัดสำขำ  
สำมำรถรับงำนอิสระทั้งนอกสถำนที่หรือที่บ้ำน และสำมำรถบรรจุเป็นพนักงำนประจ�ำโรงแรม รีสอร์ท สถำนเสริม
ควำมงำม สุขภำพ ได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำนโดยประมำณ ดังนี้
 อตัรำเงนิเดอืนของผูป้ระกอบอำชพีนีข้ึน้อยูก่บัประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ และควำมช�ำนำญงำน สวสัดกิำร
ต่ำง ๆ ค่ำรักษำพยำบำล และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละ 8 - 9 ชั่วโมง อำจท�ำงำน 
ล่วงเวลำ วันเสำร์ วันอำทิตย์ และวันหยุดตำมสถำนประกอบกำรนั้น ๆ ก�ำหนดให้บริกำรโดยกำรนวดเพื่อสุขภำพ 
แก่ผู้ที่มำใช้บริกำร เพื่อผ่อนคลำยกล้ำมเนื้อ ควำมเมื่อยล้ำ ควำมเครียด ด้วยวิธีกำรกด กำรคลึง กำรบีบกำรจับ  
กำรดัด กำรดึง กำรประคบ หรือโดยวิธีกำรตำมศำสตร์และศิลปะของกำรนวดเพื่อสุขภำพ

สภาพการท�างาน 
 ผู้ประกอบอำชีพนี้จะต้องท�ำงำนที่ต้องกำรทักษะฝีมือในกำรปฏิบัติงำน และจะต้องปฏิบัติงำนด้วยกำร 
บีบนวดด้วยมือ ในแต่ละครั้งใช้เวลำในกำรนวด 1 ชั่วโมงขึ้นไป ท�ำงำนวันละ 8 - 9 ชั่วโมง เนื่องจำกจะต้องนวด 
ด้วยมือเป็นเวลำนำน ๆ อำจท�ำให้เกิดควำมเมื่อยล้ำได้

โอกาสในการมีงานท�า 
 ในปัจจบุนักำรนวดบ�ำบดัเป็นอกีทำงเลอืกหนึง่ทีเ่กดิจำกกระแสของผูค้นทีป่รำรถนำจะมคีวำมรูส้กึท่ีด ีมีอำยุ
ยืนยำว ลดควำมตึงเครียด และมีควำมสุขกับชีวิตมำกขึ้น กำรนวดจึงเป็นศำสตร์ที่ได้รับกำรยอมรับ และเป็นที่นิยม
กว้ำงขวำงมำกขึ้น โดยหลำยคนเชื่อว่ำสัมผัสของควำมสุขที่ได้รับจำกกำรนวดจะค่อย ๆ สร้ำงพลังชีวิตให้ก่อตัว 
ขึ้นมำอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ธุรกิจสปำจึงได้เปิดตัวขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในเมืองไทยในช่วง 2 - 3 ปีผ่ำนมำ และยังมี 
แนวโน้มจะเพิ่มปริมำณควำมต้องกำรขึ้นอีก จึงถือว่ำอำชีพนี้ยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำนอีกมำก

พนกังานนวดบ�าบดั
Spa Therapist
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3 จนถึงระดับปริญญำตรี
 2.  ควรได้รับใบรับรองผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกสถำบันที่ได้รับกำรรับรองโดยกระทรวงสำธำรณสุข
 3. เป็นผู้มีใจรักงำนบริกำรและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 4.  มีบุคลิกดี สุขภำพแข็งแรง ยิ้มแย้มแจ่มใส
 5.  สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - นวดแผนโบรำณที่วัดโพธิ์ โรงเรียนแพทย์แผนโบรำณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) เว็บไซต์ www.watpo-
massage.com โทรศัพท์ 0-2221-1297-4
 - วิชำนวดแผนไทย ศูนย์ฝ ึกอำชีพบำงพลัด เว็บไซต์ www.geocities.com/preuksachart/ 
Homepase.htm โทรศัพท์ 0-2423-2025-6
  - ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (หลักสูตรสถำบันกำรแพทย์แผนไทย กระทรวงสำธำรณสุข) 
เว็บไซต์ www.moph.go.th โทรศัพท์ 0-2590-1000
 - สถำบันส่งเสริมกำรแพทย์แผนไทย มูลนิธิกำรแพทย์แผนแพทย์ไทย เว็บไซต์ www.ttmdf.com โทรศัพท์ 
0-2588-5744-5
 - กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน เว็บไซต์ www.dsd.go.th โทรศัพท์ 0-2248-3393
 - โรงเรียนฝึกอบรมกำรนวดนำนำชำติ เว็บไซต์ www.itmthaimassage.com โทรศัพท์ 0-5321-8632

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ผูป้ระกอบอำชพีพนกังำนนวดบ�ำบดั เมือ่มคีวำมช�ำนำญสำมำรถทีจ่ะประกอบอำชพีเป็นครูฝึกนวด และเม่ือ
มีทุนทรัพย์ สำมำรถเปิดเป็นธุรกิจส่วนตัวด้ำนสปำได้ ซึ่งสถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบริกำร
ปรึกษำแนะน�ำในเรื่องกำรประกอบกำรธุรกิจสปำโดยเฉพำะ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 พนักงำนนวดน�้ำมัน พนักงำนนวดจับเส้น พนักงำนนวดฝ่ำเท้ำ/นวดเท้ำ พนักงำนนวดสปอร์ต

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - ศนูย์เครอืข่ำยควำมรูว้ฒันธรรม เวบ็ไซต์ www.siamculture.org โทรศพัท์ 0-3874-5900 ต่อ 4609-4612
 - สถำบันพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม เว็บไซต์ www.ismed.or.th โทรศัพท์ 0-2564-4000
  - สมำคมโรงแรมไทย เว็บไซต์ www.thaihotels.org โทรศัพท์ 0-2281-9496
 -  สมำคมผู้ประกอบกำรสปำไทย เว็บไซต์ www.thaispaoperators.com โทรศัพท์ 0-2714-9620-2
 -  สมำคมสปำไทย เว็บไซต์ www.thaispaassociation.com โทรศัพท์ 0-2653-0644
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ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์
และก�รก่อสร้�ง
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นิยามอาชีพ
  เขยีนแบบรายละเอยีดและรปูแบบทางด้านเทคนคิจาก
ภาพสเกตช์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในงาน
วิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานเครื่องกล งานไฟฟ้า งานผลิต
ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา บรรจุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์ เขียนลายผ้าและ
งานอื่น ๆ : เขียนภาพสเกตช์ของรูปแบบที่จะเสนอเป็นขั้น
สดุท้าย ตรวจสอบตวัเลขระบุขนาดส่วนต่าง ๆ  ของวสัดทุีจ่ะต้อง
ใช้ความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมด; 
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ตามความ จ�าเป็นหรือ
ความต้องการ; เขียนรูปแบบขั้นสุดท้ายจากภาพสเกตช์ต่าง ๆ
โดยการค�านวณและใช้ความรู้ทางด้านเครื่องจักร ทางด้านช่าง
และวิชาการอื่น ๆ  มาประกอบการเขียนรูปแบบ; ท�าแผนภูมิ และแผนภาพต่าง ๆ  เพื่อแสดงสถิติและข้อมูลอื่น ๆ  ท�า
แผนงานตามข้อมลูทีไ่ด้มา อาจคดัลอกแบบจากแปลน และรปูแบบต้นฉบบัด้วยกระดาษแก้วหรอืผ้าแก้ว คดัลอกด้วย
ดินสอหรือหมึกโดยใช้ไม้ฉาก เข็มทิศ ปากกาและเครื่องมือเขียนแบบต่าง ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
  ผูป้ระกอบช่างเขยีนแบบทัว่ไป พนกังานเขยีนแบบ จะท�าหน้าทีเ่ขยีนรายละเอยีด และรูปแบบทางด้านเทคนคิ
เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการผลิต หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและโครงสร้าง
โลหะอปุกรณ์และโครงสร้างของเรอืเดนิทะเล อปุกรณ์ และการเดนิสายไฟฟ้า ตลอดจนเครือ่งจกัร เครือ่งยนต์ อปุกรณ์
จักรกลต่าง ๆ 
 เขียนแผนท่ี แผนผังรูปแสดงระดับ และรูปตัด เขียนแผนที่ภาคพื้นดินและแผนที่อื่น ๆ เขียนรูปแบบทาง
เทคนิคต่าง ๆ  ลงบนกระดาษ หรือใช้คอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมช่วยในการวาดภาพ (AutoCAD/Computer Aided 
Design) ให้เป็นภาพเสมือนจริง หรือภาพ 3 มิติ หรืออาจเขียนแบบรายละเอียด และรูปแบบทางด้านเทคนิคจาก
ภาพสเกตช์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ  เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมงานผลิต และงานอื่น ๆ  เขียนภาพสเกตช์ของ
รูปแบบที่จะเสนอเป็นข้ันสุดท้าย ตรวจสอบตัวเลขระบุขนาดของส่วนต่าง ๆ วัสดุที่จะต้องใช้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชิ้นส่วน และความสัมพันธ์ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโครงสร้างทั้งหมดปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ตามความจ�าเป็น หรอืความต้องการเขยีนรปูแบบขัน้สดุท้ายจากภาพสเกตช์ต่าง ๆ  โดยการค�านวณและใช้ความรูท้าง
ด้านเครื่องจักร ทางด้านช่าง และวิชาการอื่น ๆ มาประกอบการเขียนรูปแบบ ท�าแผนภูมิและแผนภาพต่าง ๆ เพื่อ
แสดงสถิติ และข้อมูลอื่น ๆ ท�าแผนที่ตามข้อมูลที่ได้มา 

สภาพการจ้างงาน
  ผูป้ระกอบช่างเขยีนแบบทัว่ไป พนกังานเขยีนแบบในภาครัฐจะได้รับเงินเดือนตามวฒุกิารศกึษา มค่ีาท�างาน
ล่วงเวลา และมีสวัสดิการตามก�าหนดของกฎหมายแรงงาน ส่วนโบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นั้น ข้ึนอยู่กับ 

ช่างเขยีนแบบทัว่ไป
Draftsman General
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ผลประกอบการของสถานประกอบการผู้ท่ีประกอบช่างเขียนแบบทั่วไปปฏิบัติงานอยู่ พนักงานเขียนแบบท�างาน 
วันละ 8 - 9 ชั่วโมง อาจท�างานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด

สภาพการท�างาน
  ผู้ประกอบช่างเขียนแบบทั่วไปจะปฏิบัติงานในสภาพส�านักงานทั่วไป โดยมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะเขียน
แบบและเครือ่งมอืในการท�างานต่าง ๆ  การเขยีนรปูแบบ การเข้าข้อต่อต่าง ๆ  ของเครือ่งจกัรอาจต้องใช้ดูจากตวัอย่าง
ของจริง และจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยท�าภาพให้เหมือนจริงอาจต้องดูตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  หลังการ
ผลิตให้ตรงกับสเปคที่ออกแบบไว้

โอกาสในการมีงานท�า
  แนวโน้มตลาดแรงงานจะมีมากในภาคเอกชน เช่น บริษัทวิศวกรก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน
เครื่องจักร บริษัทผู้ประกอบอะไหล่ เครื่องยนต์เครื่องกล และชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ต่าง ๆ บริษัทผลิตเจาะน�า้มัน 
หรือก๊าซ บริษัทปิโตรเคมีคัล เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1. ส�าเร็จการศึกษาระดับประโยควิชาชีพ หรือเทียบเท่า ประโยควิชาชีพชั้นสูงจนถึงระดับปริญญาตรี 
ในสาขาช่างเทคนิคการเขียนแบบ การเขียนแบบเครื่องกล ช่างจักรกล หรือช่างไฟฟ้า
 2.  มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ หรือเขียนภาพ 2 มิติ 3 มิติได้ 
 3.  สามารถร่างและเขียนแบบรายละเอยีดส่วนประกอบต่าง ๆ  และระบบการท�างานต่าง ๆ  ของเครือ่งจักรกล 
และระบบการท�างานต่าง ๆ ของวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกลได้ดี 
 4.  มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง 
 5.  มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
 6.  ขวนขวายหาความรู้ในการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับงาน 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 0-2218-4302 โทรสาร 0-2218-4303 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม 
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร 0-2221-8837 เว็บไซต์  
www.arch.su.ac.th อีเมล arch_fac@su.ac.th 
 - มหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม อาคารศิลป์ พีระศรี 1 ถนนราชมรรคาใน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-13758 โทรสาร 0-34271375-8 ต่อ 100
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู ่18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวดัปทมุธาน ี12121 โทรศพัท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 อเีมล info@ap.tu.ac.th 
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขท่ี 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 เว็บไซต์ www.ku.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2350-3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อีเมล info@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา 
0-2249-5132-6 (สายตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1582-1588, 1609-1610 
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 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553 อีเมล info 
@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417 
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1  
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ส�านักงานคณบดี ต่อ 6810 ฝ่ายวิชาการ  
ต่อ 6807 และ 6808 โทรสาร 0-2586-7488 เว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด  
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2427-0039, 0-2470-8000 โทรสาร 0-2427-8412
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2452-3456 โทรสาร 0-2452-3455
 - มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (ราชบรีุ) 209 หมู ่1 ต�าบลรางบวั อ�าเภอจอมบงึ จังหวดัราชบรุี 
70150 โทรศัพท์ 0-2470-9962
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง) 110/1 ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงบางล�าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2470-9920-1 โทรสาร 0-2673-9433

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผูท้ีป่ระกอบช่างเขยีนแบบทัว่ไป พนกังานเขยีนแบบ จะได้รบัการเลือ่นต�าแหน่งเป็น AUTOCAD OPERATOR 
หัวหน้าช่างเขียนแบบ หรือหัวหน้างานคุมงาน หรือร่วมท�างานกับบริษัทในต่างประเทศได้ ควรศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในการเลื่อนต�าแหน่ง เช่น การเพิ่มเติมความรู้ภาษาอังกฤษ หรือพัฒนาการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น เรียนรู้การใช้ HTML (โปรแกรมที่ใช้เขียนโฮมเพจ) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตนเองไป 
สู่อาชีพ รับจัดท�าโฮมเพจหรือออกแบบเว็บไซต์ให้กับองค์กร หรือรับท�างานเป็นอาชีพอิสระ เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  พนักงานขายเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ประสานงานในโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  - สภาสถาปนิกไทย เว็บไซต์ www.act.or.th/th/home/
 - สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ เว็บไซต์ www.asa.or.th/
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
 เขยีนแบบรายละเอยีดและรปูแบบทางด้านเทคนคิจาก
ภาพสเกตช์หรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด : ปฏิบัติงานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเขียนแบบทั่วไป แต่ช�านาญ 
งานเขียนแบบอาคาร

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.  เขียนแบบสถาปัตยกรรม และวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติงานทางเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกรโยธา 
มัณฑนากร ในการเขียนแบบ รายละเอียดและรูปแบบทางเทคนิคจากภาพร่างหรือจากบันทึกแสดงรายการต่าง ๆ 
เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 
 2. เขียนแบบจากภาพร่าง และรายละเอียดที่จัดท�าโดยสถาปนิกและวิศวกร เพื่อน�าไปใช้ในการก่อสร้าง  
ต่อเติม และซ่อมแซมอาคาร โดยใช้เครื่องมือเขียนแบบ และอุปกรณ์ประกอบ หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนสร้างมิติ
รูปทรงต่าง ๆ ที่เป็นงานซับซ้อนในการเขียนแบบ เช่น แบบแปลนรูปด้านต่าง ๆ รูปตัด แบบขยาย แบบทัศนียภาพ
แบบตกแต่งภายใน หรอืงานเขยีนแบบทางวศิวกรรม เช่น แบบฐานราก แบบการผกูเหลก็โครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็ก
สามารถใช้มาตราส่วนหรือสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง ใช้พิกัดมูลฐานและการประสานหาพิกัด และการวางแผนผัง
อาคารด้วยตารางพิกัด เป็นต้น 
 3. การท�าหุ่นจ�าลองด้านสถาปัตยกรรม การถ่ายส�าเนาแบบ และการจัดเก็บรักษาแบบพิมพ์เขียว ชี้แจง 
รายละเอียดของแบบให้แก่ช่างก่อสร้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4.  ช่วยประมาณค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และความสามารถของแต่ละคน 
เมื่องานแต่ละโครงการเสร็จอาจได้รับโบนัสพิเศษ ประมาณ 2 - 3 เท่าของเงินเดือน เวลาการท�างานปกติ คือ วันละ 
8 - 9 ชั่วโมง อาจต้องท�างานล่วงเวลา และมีค่าล่วงเวลาเมื่อท�างานในวันหยุด

สภาพการท�างาน
 ผู้ปฏิบัติงาน จะท�างานในส�านักงานหรือห้องที่มีแสงสว่าง มีระบบปรับอากาศ โดยนั่งอยู่กับโต๊ะเขียนแบบ 
หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดวัน ใช้สายตา และการเคลื่อนไหวของมือมาก มีพรสวรรค์การขีดเขียน ต้องท�าตาม 
ความประณีต ระมัดระวังการเขียนแบบให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม และส่วนใหญ ่
จะต้องออกภาคสนามเพื่อร่วมตรวจงานตามที่ได้ออกแบบไว้

ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม
Draftsman, Architectural
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โอกาสในการมีงานท�า
 ป ัจจุบันผู ้ประกอบอาชีพนี้ยังสามารถประกอบอาชีพได ้ในระดับปานกลางเนื่องจากเศรษฐกิจ 
ภาคอสงัหารมิทรพัย์ และการก่อสร้างถดถอยตามภาวะเศรษฐกจิ แต่ธรุกจิในด้านการก่อสร้าง ต่อเติมดัดแปลงอาคาร 
และซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้มั่นคงแข็งแรง สามารถด�าเนินการได้อยู่ อีกทั้งผู้ประกอบอาชีพนี้อาจมีโอกาส 
ได้รับท�างานส่วนตัว หรือเป็นนายหน้าซื้อขายสินค้าจากสายสัมพันธ์ทางธุรกิจเกี่ยวกับงานก่อสร้าง หรือเป็น 
ผู้รับเหมาก่อสร้างเอง 
 ถ้ามีความสนใจทางงานด้านการตลาดสินค้าของท่ีระลึก ของใช้ในครัวเรือน อาจหันมาประกอบอาชีพ 
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้หุ่นจ�าลองต่าง ๆ เช่น แบบอาคารบ้าน สัตว์ ตัวการ์ตูน หรือผลิตนวัตกรรมทางศิลปะ 
เพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างเขียน
แบบสถาปัตยกรรม ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ศิลปกรรม 
 2.  มีความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อการออกแบบ (Computer Aided Design) และ
เทคโนโลยีการเขียนแบบก่อสร้าง 
 3.  มีความรู้ในเรื่องรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างและหน้าที่การใช้สอย 
 4.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถท�างานเป็นทีมได้ 
 5. มีความเข้าใจในงานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 0-2218-4302 โทรสาร 0-2218-4303 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัศลิปากร วงัท่าพระ กรงุเทพฯ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร 0-2221-8837 
เว็บไซต์ www.arch.su.ac.th อีเมล arch_fac@su.ac.th 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารศิลป์ พีระศรี 1 
ถนนราชมรรคาใน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1375-8 โทรสาร 0-3427-1375-8  
ต่อ 100
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู ่ 18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง  
จังหวดัปทมุธาน ี12121 โทรศพัท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 อเีมล info@ap.tu.ac.th 
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 เว็บไซต์ www.ku.ac.th 
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2350-3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อีเมล info@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา  
0-2249-5132-6 (สายตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1582-1588, 1609-1610 
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 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553  
อีเมล info@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417 
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ส�านักงานคณบดี ต่อ 6810,  
วิชาการ ต่อ 6807 และ 6808 โทรสาร 0-2586-7488 เว็บไซต์ http://www.
archd.kmutnb.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 
0-2427-0039, 0-2470-8000 โทรสาร 0-2427-8412
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุนเทียน-
ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ 0-2452-3456 โทรสาร 0-2452-3455
 - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ (ราชบรีุ) 209 หมู ่1 ต�าบลรางบวั อ�าเภอจอมบงึ จังหวดัราชบรุี 
70150 โทรศัพท์ 0-2470-9962
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง) 110/1 ถนนกรุงธนบุรี 
แขวงบางล�าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2470-9920-1 โทรสาร 0-2673-9433
  -  ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ส�าหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ในภาคราชการจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งไปตามขั้นตอนและผู้ที่มีการศึกษา 
ต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรคีวรศกึษาหาความรูเ้พิม่เติม หรอืเข้ารบัการศกึษาในระดับทีส่งูขึน้ถงึขัน้วศิวกร หรอืสถาปนกิ
อาจเข้ารับการอบรมและทักษะจากการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานที่ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพของกระทรวงแรงงานฯ  
ทั่วทุกจังหวัด 
 ในภาคเอกชนช่างเขียนแบบอาจพัฒนาตนเองเป็นผู้รับเหมา หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ช่างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรม ช่างเขียนแบบแผนที่ นายช่างเทคนิค สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร 
ออกแบบศิลปะของใช้ ของที่ระลึกหรือของขวัญ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  ศูนย์ข้อมูลอาชีพ การแนะแนวอาชีพ 
 - กองส่งเสริมการมีงานท�า กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เว็บไซต์ www.doe.go.th
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นิยามอาชีพ
  ช่วยวิศวกรส�ารวจ เตรียมงาน วางแผนงาน ส�ารวจ 
จัดท�าข้อก�าหนดการส�ารวจ การเจาะส�ารวจ และการทดสอบ 
จดัเตรยีมเครือ่งมอือปุกรณ์ ก�าลงัคนทีใ่ช้ในงานส�ารวจหาระยะ 
ระดับ หาค่าพิกัดของจุดต�าแหน่งต่าง ๆ ก�าหนดค่าระดับ
อ้างองิ ตรวจสอบผงัและค่าระดบัให้เป็นไปตามแผน ท�าบนัทกึ
ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีได้จากการส�ารวจ ท�าแผนที ่
ต่าง ๆ  โดยอาศยัข้อมลูจากการส�ารวจ ส�ารวจเพือ่ค�านวณราคา
ทีด่นิทรพัย์สนิในงานจดักรรมสทิธ์ิท่ีดนิ ควบคมุงาน และตรวจ
สอบการปฏิบัติในสนามให้เป็นไปตามแผน

ลักษณะของงานที่ท�า
  1.  ควบคุม และท�าการส�ารวจพื้นดินและท้องน�้า เพื่อการท�าแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ 
หรืองานอื่น ๆ โดยการก�าหนดสถานที่ตั้ง
 2.  วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนท่ี แผนผัง โฉนด และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนท�าการค�านวณเบื้องต้น ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับงานการส�ารวจ 
 3.  ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องท�าแผนที่และเข็มทิศ โต๊ะส�ารวจ และเครื่องมือส�ารวจอื่น ๆ 
 4.  ส�ารวจ และสัง่งานผูช่้วย เพือ่ให้การปฏบิติังานตรงตามสถานทีแ่ละเวลาทีก่�าหนด และเพือ่ความแน่นอน
เกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่าง ๆ ความสูงชัน เส้นและมุม ความสูงต�่าของพื้นดิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน 
พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน�้า 
 5.  ท�าการค�านวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ 
 6.  บันทึกการใช้มาตรการต่าง ๆ และการค�านวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ท�าการส�ารวจ
 7.  จัดท�าแบบวาดโดยละเอียด และท�ารายงาน

สภาพการจ้างงาน
  ช่างส�ารวจทีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี ประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง ท่ีไม่มปีระสบการณ์
จะได้รับเงินเดือนตามภาวะทางการศึกษา
 ส�าหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับความสามารถ ความช�านาญงาน และวุฒิการศึกษาของ 
แต่ละบคุคล นอกเหนอืจากเงนิเดอืน และค่าจ้างประจ�าแล้ว อาจได้รบัผลประโยชน์พเิศษอย่างอืน่ในรปูของสวสัดกิาร
ต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร โบนัส บ�าเหน็จ บ�านาญ 

ช่างเทคนิคการส�ารวจ
Survey Technician
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สภาพการท�างาน
  ผู ้ปฏิบัติงานช่างส�ารวจ อาจจะต้องท�างานในพื้นที ่
เสี่ยงอันตราย เช่น สถานที่ท�างานทั้งในและนอกสถานที่ท�างาน 
ในการส�ารวจสภาพสถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการส�ารวจ  
ต้องปีนป่ายในท่ีสูง หรือบุกป่าฝ่าดง ท�างานตากแดดหรือฝน  
ต้องคอยแบกอุปกรณ์ในการส�ารวจ เช่น กล้องรังวัด เข็มทิศ  
ต้องใช้การคิดค�านวณ สภาพการท�างานหนักปานกลาง ต้องใช้
ความอดทนต่อสภาพความร้อน และในบางคร้ังต้องท�างาน 
ตามล�าพัง ต้องใช้ความระมัดระวัง และความรอบคอบสูง 
พอสมควร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน และบางครั้งต้องท�างานเกินเวลาต้องปฏิบัติงานทั้งใน 
ส�านักงานและกลางแจ้ง รวมทั้งอาจจะต้องประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่องานการส�ารวจ

โอกาสในการมีงานท�า
  ส�าหรับแหล่งจ้างงานช่างส�ารวจโดยทั่วไป ได้แก่ สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ ถึงแม้ว่าภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศก�าลังประสบปัญหาอยู่ท�าให้การลงทุนเพื่อการขยายตัว 
ในภาคอุตสาหกรรมชะงักไปแต่ความต้องการแรงงานทางด้านช่างส�ารวจยังคงมีอยู่และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก 
ยังมีงานที่ต้องการช่างส�ารวจอีกมาก เช่น โครงการสร้างถนน หรือการสาธารณูปโภคอื่น ๆ รวมทั้งงานการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ
 เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกว่านี้ ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศที่ก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัว 
และขยายการลงทุนข้ึนไปอีก ฉะน้ัน งานช่างส�ารวจจึงกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้น ตามอัตรา
การขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
 2.  มีร่างกายแข็งแรง สามารถท�างานหนักได้ 
 3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดค�านวณ และท�าการทดลอง 
 4.  มีความเป็นผู้น�า มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
 5.  มีความเชื่อมั่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
 6.  มีความละเอียดรอบคอบ ชอบการจดบันทึก 
 7.  สามารถวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกิดจากการท�างานได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  สาขาวิชาช่างส�ารวจ โรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยี 1110/8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2512-1237 โทรสาร 0-2938-7030
 -  สาขาวิชาช่างส�ารวจ วิทยาลยัเทคนคิดสุติ เลขที ่76 ถนนระนอง 2 แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดสุติ กรงุเทพฯ 
10300 โทรศัพท์ 0-2241-0099, 0-2241-1317, 0-2241-5678 โทรสาร 0-2241-3648
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 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต�าบลในเมือง  
อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 0-4320-2846, 0-4320-2847 โทรสาร 0-4320-2847 ต่อ 102  
อีเมล encivil@kku.ac.th
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5394-4156 โทรสาร 0-5389-2376 อีเมล civil@eng.cmu.ac.th
 -  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต�าบลเมือง
ศรีไคร อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3300 โทรสาร 0-4535-3333
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ 
(อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา) ชั้น 3 ห้อง 9301 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2797-0999 อีเมล civil@ku.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผูป้ระกอบอาชพีช่างส�ารวจทีม่ปีระสบการณ์และความช�านาญจะได้รับการเล่ือนขัน้ เล่ือนต�าแหน่งขึน้ไปจนถงึ
ระดับหัวหน้างาน และผู้ที่สนใจต้องการจะศึกษาต่อเพื่อปรับวิทยฐานะให้สูงขึ้น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ต่อไป มีแนวทางในการศึกษาต่อ ดังนี้ 
 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี วิชาช่างอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้องในสถานศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา  
หรอืสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล หรอืวทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื
หรือระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 ผู้ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี 
- 3 ปีครึ่ง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือสถานศึกษาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
หรือระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในสถานศึกษาสังกัดสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ช่างควบคุมงานก่อสร้าง สถาปนิก วิศวกร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  -  หนังสือพิมพ์ที่ลงข่าวความต้องการช่างส�ารวจ 
 -  สถาบันอุดมศึกษาในสังกัด สกอ. 

 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

308

นิยามอาชีพ
 วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์สภาพ
แวดล้อม ความต้องการของตลาดและ สถานการณ์ 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทาง 
การตลาด : ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
องค์กร เช ่น ฝ ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ ่าย 
การเงิน และฝ่ายการผลิต มาประกอบกับสถานการณ์
ตลาดสินค้าของคู่แข่งและสถานการณ์ของตลาดภายในและภายนอก; วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับปัจจัยและ
พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อคาดการณ์สถานการณ์ความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในอนาคตทั้งระยะสั้นและ 

ระยะยาว; วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด กระบวนการผลิตงบประมาณที่ต้องใช้และผลก�าไรที่คาดว่าจะได้รับเสนอ
ต่อผู้บริหาร; ควบคุมดูแลการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ติดตามประเมินผล และปรับแผนตามความจ�าเป็น

ลักษณะของงานที่ท�า
 ท�าการคาดการณ์สถานการณ์ มองและวเิคราะห์ก่อนการออกผลติภณัฑ์ใหม่ขององค์กร และการแข่งขนัของ
คู่แข่งขนั และวางกลยทุธ์แผนการตลาดของสนิค้าในระดบัชมุชนท้องถิน่ให้ผสมผสานกบัระดบัโลกได้ ต้องมวีสิยัทัศน์ 
ในแผนการตลาดศตวรรษที่ 21 และในเวลาเดียวกันก็ต้องหาทางบริการให้ถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างทั่วถึง  
โดยการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีอยู่ช่วยในการส่งข้อมูลข่าวสาร นอกเหนือจากส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps 
คือ Product Planning, Pricing, Place/Physical, Distribution, Promotion and Advertising 
 โดยน�าข้อมูลท่ีได้จากทุกหน่วยงานในองค์กร คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ฝ่ายการเงินและ 
ฝ่ายการผลิต มาช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยต้องยึดหลักการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคมากที่สุด เพื่อให้หัน
มาสนใจซื้อสินค้าหรือร่วมมือด้วยในการวางสินค้าตัวใหม่ ซึ่งควรจะต้องเป็นนวัตกรรมจากวัตถุดิบในประเทศ 
โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
 นักการตลาดในระดับต้นจะเข้าท�างานในต�าแหน่งต่าง ๆ ในฝ่ายการตลาดเพื่อเรียนรู้ถึงการตลาดโดย 
ภาพรวมเช่น วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย, ประชาสัมพันธ์สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ส่งจดหมายหรือวารสารการ
ขาย หรือจัดท�าไดเร็คเมลสู่กลุ่มลูกค้า ทั้งการขายตรงและการออกร้านขายในงานเทศกาลต่าง ๆ จัดนิทรรศการ 
ส่งเสริมการแสดงสินค้า ท�าการส่งเสริมสินค้าร่วมกับผู้ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า จัดข้อมูลรวบรวมรายชื่อลูกค้า  
ท�าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ เก็บข้อมูลการตลาดและประสานงานกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อน�าข้อมูล 
มาวิเคราะห์ ก่อนสรุปรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 นักการตลาดต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรท่ีผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า เพื่อจะได้น�าข้อมูลเหล่านี้ 
มาวิเคราะห์และช่วยประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาดให้ดีและรัดกุมยิ่งขึ้น ต้องวิเคราะห์ตลาดเกี่ยวกับ 
ความจ�าเป็นและความต้องการขอผู้บริโภคและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป 

นักวิเคราะห์การตลาด
Marketing Analyst
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต่างร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไม่มีขีดจ�ากัด ระยะทางและเวลา 
การผลิตและสั่งสินค้าถูกจ�ากัดเข้าได้ด้วยความเร็วของอินเทอร์เน็ต ดังนั้น อุปสงค์และอุปทานที่ซับซ้อนของตลาด
และผู้บริโภค โดยจะใช้กระบวนการขั้นตอนในการวางแผนการตลาด ดังนี้ 
 1.  วางแผนการตลาด ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว 
 2.  วเิคราะห์และวจิยั หากลุม่เป้าหมายเพ่ือคาดการณ์เกีย่วกบัการผลิตสินค้า กระบวนการผลิต งบประมาณ
ที่ต้องใช้ และผลก�าไรที่ควรจะได้ 
 3.  ปรับแผนงานและเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 
 4.  วางแผนกิจกรรมการขายและปฏบิติัตามแผนงานการขายในด้านราคา วธิกีารขาย ช่องทางการขาย และ
การใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 5.  บริหารการขายและการสั่งซื้อจากลูกค้า 
 6.  ควบคุมดูแลการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 7.  ติดตามประเมินผลจากข้อมูลรายงานประเมินผลทางคอมพิวเตอร์ 
 8.  ออกตรวจตลาดเพื่อท�าการวิจัย เพ่ือพร้อมปรับแผนกลยุทธ์และกลวิธีในการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที 
และเตรียมการรณรงค์โดยการโฆษณาสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
 9.  วางแผนและท�าการเจาะตลาด (Market Penetration) เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด
ปัจจุบัน หรือชักชวนลูกค้าของคู่แข่งขันให้มาเป็นลูกค้าของตน หรือหาทางให้ผู้ที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้ามาทดลองใช้
ผลิตภัณฑ์ของตน

สภาพการจ้างงาน
 ส�าหรับผู้เพิ่งก้าวเข้าสู่อาชีพนักการตลาดจะท�างานอยู่ในส่วนส่งเสริมการตลาดการขาย กิจกรรมส่งเสริม 
การตลาด ตรวจตลาดเพื่อท�าการวิจัย ได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยมีค่ายานพาหนะให้ ทั้งนี้แล้วแต่ 
เงื่อนไขสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ มีสวัสดิการให้ตามกฎหมายแรงงาน ส่วนโบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบการ 
 ส�าหรับนักการตลาดที่มีความสามารถในการวิเคราะห์การตลาดและวางแผนการตลาดขององค์กรได้ 
อย่างช�านาญ ค่าตอบแทนจะอยู่ในระดับเดียวกับผู้บริหารระดับสูง

สภาพการท�างาน
 การวางแผนการตลาดต้องใช้การออกตรวจตลาดทั่วประเทศ การออกเก็บข้อมูลส�าหรับท�าการวิจัย และ 
การเข้าถึงลูกค้ารายบุคคล และใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาผสมผสานกัน ในการวางแผนการตลาด และการลด
ต้นทุนการผลิต ลักษณะการท�างานจะต้องท�างานกันเป็นทีมใหญ่ร่วมกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดจ�าหน่าย  
ฝ่ายขาย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันองค์กรมีลักษณะความเป็นนานาชาติมากขึ้น ในการวางแผนอาจมีการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษในที่ท�างาน 
 นักวิเคราะห์การตลาดต้องบริหารเวลาเป็น เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการตลาดอย่างสม�่าเสมออาจต้อง
ท�างานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด เพื่อความรวดเร็วและทันเวลาในการตรวจตลาดและการเจาะตลาดใหม่



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

310

โอกาสในการมีงานท�า
 แนวโน้มตลาดปัจจุบันจะเป็นของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคโดยแท้จริง เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค  
นักการตลาดต้องมองหาตลาดเฉพาะ (Niche Market) เพื่อเจาะเข้าทุกกลุ่ม เพื่อน�าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ไปสู่ตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ โดยไม่ลืมภูมิปัญญาไทยที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จัก 
แพร่หลายในระดับภูมิภาคและโลก 
 ขณะนี้การตลาดของโลกส่วนหนึ่งหรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง ซื้อขายกันอยู่บนอินเทอร์เน็ต ท�าให้นักการตลาด 
ต้องวิเคราะห์การตลาดจากข้อมูลการประมวลผลข้อมูลที่ออกมาจากทั้งอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ของ 
พนักงานขาย (ที่แสดงรหัสของรายการสินค้าในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ และทุก ๆ เดือน) ซึ่งพนักงานขายสินค้า 
จะสั่งสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยีอันทันสมัยจากคลังสินค้าที่ใกล้ที่สุดไปส่งให้ลูกค้า ซึ่งอาจอยู่ในบริเวณเดียวกัน  
หรือข้ามทวีป ดังนั้นต้องค�านึงถึงการให้ข้อมูลของสินค้าให้ผู้บริโภคทราบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ คุณภาพต้องมา
ก่อน และราคา ต้องย่อมเยา เพราะลูกค้าสามารถทราบข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จากโทรศัพท์มือถือพกพา นอกจากนี้  
นักวิเคราะห์การ ตลาดควรจะตระหนักดีว่าการวิเคราะห์วางแผนออกสินค้าตัวใหม่ ๆ นั้น จะมีสมาคมคุ้มครอง 
ผู้บริโภคเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภค อีกทั้งกลุ่มองค์กร เอ็นจีโอต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศที่ตั้ง 
เครือข่ายประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลในกรณีที่ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ และเสียประโยชน์จากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีเงื่อนไขทางการค้าท่ีก�าหนดโดยองค์การระหว่างประเทศ และประเทศคู่ค้า เช่น 
องค์การการค้าโลก (WTO) และการตัดต่อพันธุกรรมพืช เป็นต้น 
 เนื่องจากการแข่งขันทางการค้าท้ังภายในและต่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น นักวิเคราะห์การตลาดที่มี
ความสามารถและมีประสบการณ์ยังเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ 
 ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถใช้ทางด่วน
ข้อมูลข่าวสารได้ จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอย่างมากในยุคของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด เศรษฐศาสตร์ หรือสาขา
ที่เกี่ยวข้อง 
 2.  มีความสนใจในการประเมินสถานการณ์ ทั้งของตนเองและสถานการณ์ภายนอก 
 3.  เข้าใจธุรกิจการตลาดและสินค้าในระดับโลก ภูมิภาค และประเทศ อย่างถ่องแท้ 
 4.  เป็นนักสังเกตการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์สถานการณ์ ต้องเข้าใจกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ 
 5.  ต้องรอบรู้ในสินค้าของคู่แข่งขัน 
 6. มีความเป็นผู้น�าและกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
 7.  รู้จักการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการใช้คอมพิวเตอร์ ในการท�างาน ซ่ึงเป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรับนักการ
ตลาดรุ่นใหม่
 8.  จัดสรรทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 9.  สามารถเดินทางออกตรวจตลาดในต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ 
 10. ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้ดี 
 11. กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประสานงานกับหน่วยงานที่ต้องการ การสนับสนุนแผนการตลาด
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 15 (Digital Multimedia 
Complex) 52/347 พหลโยธิน 87 ถนนพหลโยธิน อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 08-3856-0068  
เว็บไซต์ http://ca.rsu.ac.th
 -  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2  
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1111, 0-2561-2222 โทรสาร 0-2561-1721
 -  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตบางพลี 18/18  
ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 18 ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 0-2312-
6300-79 ต่อ 1711-1718 โทรสาร 0-2312-6237, 0-2312-6412 
 - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตยศเส 120 ถนนอนันตนาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0-2621-7070-4 โทรสาร 0-2621-7075 เว็บไซต์ www.hcu.ac.th
 - คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรม
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เว็บไซต์ www.grad.bus.tu.ac.th อีเมล grad@tbs.tu.ac.th  
โทรศัพท์ 0-2613-2263 และ 0-2623-5718
 -  สาขาวิชาการตลาด คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน  
ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2398 โทรสาร 0-3810-2371 อีเมล bbs@ 
buu.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 นักการตลาดในระดับต้นต้องสั่งสมเรียนรู้ประสบการณ์ในหน้าที่ต่าง ๆ ของแผนกอย่างครบถ้วน ซึ่งต้องรู้
และเข้าใจธรรมชาติของตลาดอุปโภคและบริโภค แล้วยังต้องรู้จักธรรมชาติผลิตภัณฑ์สินค้าแต่ละตัวขององค์กร  
ต้องมีความคิดในการผลิตสินค้าที่เป็นนวัตกรรม ซึ่งอาจใช้เวลาเรียนรู้ประมาณ 2 - 3 ปี จากนั้นควรเข้ารับการอบรม
การท�าแผนทางการตลาด และแผนธุรกิจ เพื่อให้มีความรู้ขึ้นเป็นระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการของแต่ละฝ่าย  
การเป็นผู้จัดการของทางการตลาดของแผนก หรือเป็นผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาดขององค์กรได้ ซึ่งอาจใช้เวลา
ประมาณ 5 -10 ปี นักการตลาดท่ีมีความสามารถจะได้รับความก้าวหน้าเป็นกรรมการผู้จัดการในองค์กรธุรกิจ 
ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่มีแม่ข่ายอยู่ในต่างประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นักประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย นักการวิจัยทางการตลาด วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภค เจ้าหน้าที่ฝ่าย วางแผน
การผลิต ฝ่ายขายโฆษณา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการตราผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  หลักสูตรอบรมเพิ่มทักษะทางการตลาดจากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย 
 -  เว็บไซต์การหางานต่าง ๆ และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์
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นิยามอาชีพ 
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ท�าการผสมผสาน
ความคิด และความรู้ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด 
และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทต่าง ๆ  และพาณชิยกรรม ออกแบบตกแต่งภายในของพ้ืนที่
ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ภายในอาคารประเภทต่าง ๆ ทั้งอาคารอยู่อาศัย 
และอาคารสาธารณะ พื้นที่ภายในยานยนต์ประเภทต่าง ๆ เช่น 
เครื่องบิน รถโดยสาร เรือ เป็นต้น หรือพื้นที่แสดงสินค้า/ 
จัดนิทรรศการอื่น ๆ รวมถึงการจัดตู ้หรือกระจกแสดงสินค้า 
ของร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผัง 

เขยีนแบบ รวมถงึก�าหนดรายละเอยีดส่วนประกอบต่าง ๆ  เพือ่การก่อสร้างได้สมบรูณ์ ควบคมุดแูลช่าง ตกแต่งภายใน 
ให้ท�าหน้าที่ได้ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
 1. ส�ารวจความต้องการ และเหตุผลของการตัดสินใจน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท�างาน และท�าการ
วเิคราะห์ระบบงานทีใ่ช้อยูปั่จจบุนั โดยข้อมลูทีใ่ช้และระบบซอฟต์แวร์จะต้องก�าหนดได้อย่างเด่นชดัเพือ่ให้ได้ชดุของ
ข้อก�าหนดของระบบเพื่อน�าไปใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์
 2.  พฒันาทางด้านเทคนคิเพือ่แบ่งแยกงานให้เป็นหน่วยย่อยเรยีกว่า มอดลู (Module) ทีส่ามารถแยกจดัการ
เฉพาะส่วนได้โดยง่าย และสามารถน�ามาเชื่อมรวมกันเป็นระบบใหญ่
 3. ตรวจสอบซอฟต์แวร์ข้ันตอนสุดท้าย เป็นการตรวจสอบซอฟต์แวร์ว่าท�างานได้ครบถ้วนตามต้องการ 
หรือไม่ โดยมีการตรวจแก้ไขซอฟต์แวร์เป็นชุดมอดูล และตรวจสอบการท�างานร่วมกันของมอดูลต่าง ๆ
 4.  ออกแบบ พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่โดยด�าเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้ได้ระบบซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ ์
มีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด ในทุกข้ันตอนจะต้องเขียนเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ร่วมงานคนอื่น ๆ เข้าใจ
และท�างานร่วมกันได้ วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ น�าไปใช้งาน ทดสอบวิธีการ กระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยจะต้องมีความสอดรับกับความต้องการ และเหตุผลของการ 
น�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท�างาน

สภาพการจ้างงาน
 ผูป้ฏิบตังิานอาชพีนี ้จะปฏบิตังิานในภาคเอกชน ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีนถงึระดบัปรญิญาโท ใน
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับค�าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่
ระดับเริ่มต้นการท�างาน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประมาณ 20,000 บาท และปริญญาโทประมาณ 30,000 บาท  

นักออกแบบซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์
Software Designer



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

313

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

ได้รบัสวสัดกิารต่าง ๆ  ค�ารกัษาพยาบาลและโบนสัตามเงือ่นไขข้อตกลงกบัผูว่้าจ้าง ท�างานวนัละ 8 ชัว่โมง อาจท�างาน
ล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน 
 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและทดสอบ ดังนั้นสถานที่ท�างาน 
จะเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอ�านวยความสะดวก เช่น ส�านักงานทั่วไป นักออกแบบซอฟต์แวร์เป็นงานที่ต้อง 
นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้  
เนื่องจากต้องอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

โอกาสในการมีงานท�า 
 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจาก
มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมสูง แต่ยังขาดแคลนบุคลากรด้านซอฟต์แวร์อีกเป็น 
จ�านวนมาก โดยจากการประมาณการคาดว่าก�าลงัคนด้านซอฟต์แวร์ในปัจจบุนัมอียูป่ระมาณ 30,000 คน แต่ในระยะ
อีก 5 ปีข้างหน้า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะต้องการก�าลังคนมากถึง 70,000 คน ทั้งนี้ด้านอุปทานสามารถ 
ที่จะผลิตบุคลากรได้เพียง 40,000 คน (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  
ท�าให้อตุสาหกรรมยงัต้องการก�าลงัคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของบคุลากรซอฟต์แวร์เชงิพาณชิย์ด้านนกัออกแบบ 
ซึ่งยังมีความต้องการอีกมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.  สนใจเทคโนโลยใีหม่ ๆ  ทางด้านซอฟต์แวร์ เนือ่งจากจะต้องน�าเทคโนโลยใีหม่ ๆ  มาเพ่ือพัฒนาออกแบบ
ซอฟต์แวร์ให้ดขีึน้เรือ่ย ๆ เพือ่น�ามาใช้ในระบบการควบคมุการท�างานของคอมพวิเตอร์ และโปรแกรมปฏบิตักิารต่าง ๆ
 3.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 4.  สามารถท�างานเป็นทีมได้
 5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 6.  มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี ทักษะ ความช�านาญที่ควรมีความรู้ 
ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา : VB, ASP.net, C/C++, Delphi HTML, Script Language 
(ASP, PHP, JSP) JavaScript DBMS, OODBMS / Database Design SQL Statement / MS SQL2000 Server 
มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows, Windows 2000/2003 Server

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในสถาบันการศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
 -  มหาวิทยาลัยพายัพ เว็บไซต์ www.payap.ac.th โทรศัพท์ 0-5330-4805 (เอกชน)
  -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เว็บไซต์ www.bu.ac.th โทรศัพท์ 0-2249-0141-4, 0-2350-3500 (เอกชน)
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th โทรศัพท์ 0-2427-0039, 
0-2427-0059
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 -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ www.chula. 
ac.th/chula/th/main.html โทรศัพท์ 0-2215-0871-3
  -  มหาวิทยาลัยศรีปทุม เว็บไซต์ www.spu.ac.th 
โทรศัพท์ 0-2579-9120-39 (เอกชน)
 สาขาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  ที่
สังกัดส�านักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
 -  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เว็บไซต์ www.kbu.ac.th 
โทรศัพท์ 0-2321-6930-39 (เอกชน)
  -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ www.tu.ac.th โทรศัพท์ 0-2221-6111-20
 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 
 -  มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต์ www.rsu.ac.th โทรศัพท์ 0-2997-2200 (เอกชน)
 -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เว็บไซต์ www.kku.ac.th โทรศัพท์ 0-4320-2222, 0-4320-3333
  -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เว็บไซต์ www.rmut.ac.th โทรศัพท์ 0-2549-4990-2

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ผู้ที่ประกอบอาชีพนักออกแบบซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อน
ต�าแหน่งและเงินเดือนตามกฎระเบียบท่ีวางไว้ และผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนเมื่อมีความรู้ความช�านาญ 
มากขึน้สามารถเลือ่นต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการแผนก ผู้จัดการฝ่าย และสามารถประกอบธรุกจิส่วนตัวด้านการให้บรกิาร
ด้านซอฟต์แวร์แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 ผูจ้ดัการโครงงาน สถาปนกิด้านซอฟต์แวร์ วศิวกรทดสอบซอฟต์แวร์ นกัออกแบบซอฟต์แวร์ วศิวกรซอฟต์แวร์
ด้านการรวมระบบ นกัออกแบบระบบไร้สาย นกัออกแบบระบบเครือข่าย นกัออกแบบระบบมลัติมเีดีย นกัออกแบบ
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย เว็บไซต์ www.atci.or.th โทรศัพท์ 0-2216-5991
  -  สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เว็บไซต์ www.atsi.or.th โทรศัพท์ 0-2962-1348
  - ส�านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) เว็บไซต์ www.sipa.or.th โทรศัพท์ 0-2554-
0400
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เว็บไซต์ www.mut.ac.th โทรศัพท์ 0-2988-3666, 0-2988-3655
 -  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เว็บไซต์ www.nectec.or.th/ite 
โทรศัพท์ 0-2642-5001-10
 -  ซอฟต์แวร์ปาร์ค เว็บไซต์ www.swpark.or.th โทรศัพท์ 0-2583-9992, 0-2962-2900
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นิยามอาชีพ
 นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ท�าหน้าที่ออกแบบ 
และสร้างแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องเรือนประเภท
ต่าง ๆ  เพือ่น�ามาผลติเป็นเชงิอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม 
โดยการใช้วัสดุท่ีแตกต่างกันน�ามาผสมผสานกันเพื่อให้เกิด
ความสวยงาม และประโยชน์ใช้สอย

ลักษณะของงานที่ท�า
 นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ นักออกแบบเคร่ือง
เรือน ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1.  ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยอาจใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์เข้าช่วยในการออกแบบ เพ่ือให้ภาพออกมามีมิติ 
และสมบูรณ์แบบ เสนอผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าพิจารณา 
 2.  สร้างแบบจ�าลองและทดลองท�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยผสมผสานวัสดุท้องถิ่นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความ
แข็งแรงและทนทาน โดยค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และตรวจสอบการทดลองใช้ 
 3.  เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ระบบพิกัด พร้อมทั้งขั้นตอนในการปฏิบัติในโรงงาน 
 4.  ประมาณการต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีราคาย่อมเยาส�าหรับผู้ใช้

สภาพการจ้างงาน
 นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถจะได้รับค่าตอบแทน
ตามวุฒิการศึกษา มีสวัสดิการอย่างน้อยตามกฎหมายแรงงาน ส่วนโบนัส และผลประโยชน์อย่างอื่น ขึ้นอยู่กับผล
ก�าไรของผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบัติงานนักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ โดยปกติท�างานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 
40 - 48 ชั่วโมง อาจต้องท�างานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุด เมื่อมีความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน
 สถานท่ีท�างานจะเหมือนส�านักงานออกแบบทั่วไปที่มีบรรยากาศของการสร้างสรรค์งาน นักออกแบบ  
เครื่องเรือนจะต้องติดตามดูความเรียบร้อยของงานต้นแบบในโรงงานที่ผลิต

โอกาสในการมีงานท�า
 ส�าหรับนักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่มีความสามารถในการริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อท�างานในองค์กรธุรกิจ 
เอกชนอยูร่ะยะหนึง่ จะออกมาประกอบอาชพีอสิระ เปิดกจิการธรุกจิของตนเองเพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์ทีแ่ปลกใหม่

นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์
Furniture Designer
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ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ (Niche Market) ซึ่งจะท�ารายได้ดีเพราะผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ที่มีฐานะ นักออกแบบ

เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์-นักออกแบบเครื่องเรือนจึงเป็นอาชีพที่ไม่มีการตกงานถ้ามีไฟในการท�างาน ควรเปิดโลกทัศน ์

ให้กว้าง สนใจค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม และสร้างสัมพันธ์กับองค์กรและลูกค้าในเชิงธุรกิจ แนวโน้มในตลาดแรงงาน

อยู่ในระดับปานกลาง 

 ส่วนมากนักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์มักจะส�าเร็จการศึกษาสาขาตกแต่งภายใน ซึ่งมีวิชาการออกแบบ

เครื่องเรือนท�าให้มีโอกาสเลือกท�างานประเภทนี้ได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 นักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรม สาขาตกแต่งภายใน สาขานิเทศ

ศิลป์ หรือคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอกเทคโนโลยีเครื่องเขียน และการออกแบบ 

 2.  มีความสามารถในการวาดภาพแสดงรูปร่าง (Perspective) หรือใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

 3.  มีความรู้และเข้าใจในจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

 4.  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดหรือออกพื้นที่ได้ 

 5.  มีความเข้าใจในวัสดุที่น�ามาผสมผสานประยุกต์ใช้ออกแบบได้เป็นอย่างดี โดยให้เข้ากับท้องถิ่นและ 

แสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นได้อย่างดี 

 6.  สนใจความเคลื่อนไหวของงานออกแบบต่าง ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมให้กับวงการอุตสาหกรรม 

 7.  มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 0-2218-4302 โทรสาร 0-2218-4303 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 31 ถนนหน้าพระลาน  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร 0-2221-
8837 เว็บไซต์ www.arch.su.ac.th อีเมล arch_fac@su.ac.th 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารศิลป์  
พีระศรี 1 ถนนราชมรรคาใน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1375-8 โทรสาร 0-3427-
1375-8 ต่อ 100
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู ่ 18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง  
จังหวดัปทมุธาน ี12121 โทรศพัท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 อเีมล info@ap.tu.ac.th 
เว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0113, 0-2942-8500-11 เว็บไซต์ www.ku.ac.th 
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน�้าไท เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2350-3500-99 โทรสาร 0-2240-1516 อีเมล info@bu.ac.th รับสมัครนักศึกษา  
0-2249-5132-6 (สายตรง) 0-2350-3500 ต่อ 1582-1588, 1609-1610 
 -  คณะสถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยักรงุเทพ วทิยาเขตรงัสติ เลขที ่9/1 หมู ่5 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ 
อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120 โทรศพัท์ 0-2902-0250-99 โทรสาร 0-2516-8553 อเีมล info@bu.ac.th 
รับสมัครนักศึกษา 0-2902-0299 ต่อ 2411-2417 
 - ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ประกอบนักออกแบบเครื่องเฟอร์นิเจอร์ ควรศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือท�าธุรกิจส่วนตัว อาจสร้าง

เว็บไซต์ แสดงสินค้าที่ออกแบบให้ผู้ซื้อจากทั่วโลกเข้าชมและสั่งซื้อได้ ควรส่งสินค้าเครื่องเรือนไปแสดงในงานต่าง ๆ 

ที่จัดขึ้นทั่วโลก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ ผู้ออกแบบสินค้าของขวัญ หรือของเล่นส�าหรับเด็ก หรือของขวัญ ในงานเทศกาล 

ในต่างประเทศ สถาปนิก

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  เวบ็ไซต์บรกิารจดัหางานและข่าวรบัสมคัรงานทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
 -  การโฆษณารบัสมคัรงานจากหนงัสอืพมิพ์ 
 -  ส�านกังานส่งเสรมิการส่งออก กระทรวงพาณชิย์ 
 -  ภาควิชาออกแบบอตุสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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นิยามอาชีพ 
 อ�านวยการวางแผนเพือ่สร้างเครอืข่ายการจ�าหน่ายสนิค้า
และบริการของหน่วยส่งเสริมการตลาด และศึกษาวิจัยทาง 
การตลาด : พัฒนากลยุทธ ์ทางการตลาดอย ่างละเอียด  
โดยประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และฝ่ายวิจัยตลาด 
เพื่อพิจารณาความต้องการสินค้าและบริการที่หน่วยงานของตน
และหน่วยงานคูแ่ข่งจดัให้แก่ลกูค้า; พฒันากลยทุธ์ด้านการก�าหนด
ราคาสนิค้า ซึง่ค�านงึถงึการมส่ีวนแบ่งทางการตลาดและก�าไรทีจ่ะ
ได้รับ โดยที่ท�าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ; ติดตาม ตรวจสอบ และสังเกตการณ์แนวโน้มของตลาดซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ของกลุ่มลูกค้า; ควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนท�างานร่วมกับฝ่าย
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดให้ผู้ใช้เกิดความสนใจในสินค้าและบริการ

ลักษณะของงานที่ท�า 
 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ต่างร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทางธุรกิจอย่างไม่มีขีดจ�ากัดทางด้านระยะทางการ
ผลติ และการซือ้ขายสนิค้าเป็นไปด้วยความรวดเรว็ ผูจ้ดัการด้านการตลาดต่างประเทศจงึมลีกัษณะของงานทีท่�าดงันี้
 1. ศึกษาวิจัยทางการตลาด : พัฒนากลยุทธ์อย่างละเอียด โดยประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
และฝ่ายวิจัยทางการตลาด; พัฒนากลยุทธ์ด้านส่วนประสมทางการตลาด 4 Ps คือ Product Planning, Pricing, 
Place/Physical Distribution, Promotion and Advertising เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งกลยุทธ์ระยะสั้นและระยะยาว
 2.  วิเคราะห์ วิจัย หากลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนติดตามตรวจสอบและสังเกตการณ์แนวโน้มของตลาดสินค้า
แฟชั่นในต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศ
 3.  มส่ีวนร่วมในการพฒันาผลติภณัฑ์ ตลอดจนท�างานร่วมกบัฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อดึงดูดความสนใจในสินค้าและบริการ
 4.  วางแผนกิจกรรมส่งเสรมิการขาย ประชาสมัพนัธ์สูก่ลุม่ลกูค้าเป้าหมาย การขายตรงโดยการจดันทิรรศการ
แสดงสินค้าในต่างประเทศ เป็นต้น
 5.  น�าเสนอ และหรือปรับแผนงานการตลาด เพื่อขอรับการอนุมัติจากผู้บริหาร
 6.  วางแผนกิจกรรมการขายและปฏิบัติตามแผนการขาย
 7. บริหารการขายและการสั่งซื้อจากลูกค้าท�าหน้าที่พัฒนา และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้าง 
เครือข่ายการจ�าหน่ายสินค้าแฟชั่นในต่างประเทศ รวมถึงควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน 
ตามแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 8.  ควบคุมและดูแลการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้
 9. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ หรือแผนการตลาดที่วางไว้ และรวมถึง 
การมีแผนส�ารอง หรือแผนฉุกเฉิน หากผลการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
Marketing Manager
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการจ้างงาน
 ส�าหรับผู้ที่เพิ่งก้าวเข้าสู่อาชีพผู้จัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ควรส�าเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีประสบการณ์การท�างานด้านการตลาดระหว่างประเทศมาอย่างน้อย 
5 - 10 ปี จะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์การตลาดและวางแผนการตลาดขององค์กรได้อย่างช�านาญ  
จะได้รับค�าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเร่ิมต้นการท�างาน ระดับปริญญาตรีประมาณ 10,000 - 15,000 บาท  
และระดับปริญญาโท ประมาณ 20,000 - 25,000 บาท สวัสดิการต่าง ๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตาม
เงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ท�างาน สัปดาห์ละ 5 - 6 วัน วันละประมาณ 8 ชั่วโมง อาจท�างานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน 
 สถานท่ีท�างานของผูป้ระกอบอาชพีนี ้มสีภาพเช่นเดียวกบัสถานทีท่�างานทัว่ไป มกีารใช้เทคโนโลยกีารจดัเกบ็
ข้อมูล และการสร้างออนไลน์ของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการขององค์กรมีการท�างาน
เป็นทีม โดยมีพนักงานการตลาดเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา โดยดูแลให้ค�าแนะน�าปรึกษาแก่พนักงานด้านการขาย และ 
การติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศ การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ ผู้จัดการจ�าเป็นต้อง 
ประสานวางแผนการตลาดท่ีต้องใช้การออกติดต่อลูกค้าในต่างประเทศ การออกเก็บข้อมูล และการเข้าถึงลูกค้า 
ใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาผสมผสานกันในการวางแผนการตลาด

โอกาสในการมีงานท�า 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมสิ่งทอต้องเผชิญกับคู่แข่งจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีต้นทุนค่าแรงงานที่ถูกกว่า  
ท�าให้มูลค่าสิ่งทอไทยในตลาดโลกมีสัดส่วนที่ลดลง ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต ดังนั้นผู้ประกอบการ
รายใหญ่จึงมีแนวโน้มหันมาใช้การผลิตสินค้าและสร้างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของตนเองมากขึ้น ดังนั้น 
ในวงการอุตสาหกรรมสิ่งทอจึงต้องการผู้จัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความ 
สามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเข้าใจในสภาวะด้านการตลาดสิ่งทอในต่างประเทศ
เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของสถานประกอบการนั้น ๆ ในตลาดต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา 
การตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2.  ควรมีประสบการณ์ในการบริหารด้านการตลาดอย่างน้อย 5 - 10 ปี
 3.  รับผิดชอบต่อเป้าหมายที่ตั้งไว้
 4.  มีกลยุทธ์ในการวางแผนและมีความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้าได้
 5.  เข้าใจในธุรกิจการตลาดสิ่งทอทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศเป็นอย่างดี
 6.  เป็นนักสังเกตการณ์และทราบสถานการณ์ทางด้านการตลาด และกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ
 7.  สามารถเดินทางออกตรวจตลาดในต่างประเทศ
 8.  ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 9.  กระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สามารถศกึษาในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด หรอืคณะเศรษฐศาสตร์ 
ตามสถานศึกษา ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  -  คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เว็บไซต์ 
www.rmut.ac.th โทรศัพท์ 0-2549-4990-2
 -  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เวบ็ไซต์ www.chula.ac.th/chula/th/main.html โทรศพัท์ 0-2215-0871-3 
 -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ www.tu.ac.th โทรศัพท์ 0-2221-6111-20
 -  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เว็บไซต์ www.ru.ac.th โทรศัพท์ 0-2310-8000
 -  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต์ www.swu.ac.th โทรศัพท์ 0-2664-1000

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
 ปัจจบุนัอตุสาหกรรมแฟชัน่ ยงัขาดแคลนนกัการตลาดทัง้ในเชงิของคณุภาพและเชงิปริมาณ โดยในส่วนของ
สถาบนัการศึกษายงัไม่สามารถผลติบุคลากรด้านนีไ้ด้ในจ�านวนทีเ่พยีงพอกบัความต้องการ ผูป้ระกอบอาชพีนีจ้งึเป็น 
ที่ต้องการของตลาด (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549) นอกจากนี้ผู้จัดการ
ด้านการตลาดระหว่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ จะได้รับความก้าวหน้าโดยอาจจะได้เลื่อนต�าแหน่งขึ้นสู่ 
ระดับกรรมการผู้จัดการในองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่มีเครือข่ายอยู่ในต่างประเทศ

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 นักวิจัยตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาด วิทยากรพิเศษ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ www.marketingthai.or.th/ โทรศัพท์ 0-2679-7360-3 
 - ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์ www.nesdb.go.th/ โทรศัพท์ 
0-2280-4085
  -  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เว็บไซต์ www.dip.go.th โทรศัพท์ 0-2367-8234
 -  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย เว็บไซต์ www.tma.or.th/ โทรศัพท์ 0-2319-7675-8
 -  กรมการค้าต่างประเทศ เว็บไซต์ www.dft.moc.th โทรศัพท์ 0-2547-4771-86
 -  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เว็บไซต์ www.itd.chula.ac.th โทรศัพท์ 0-2216-
1894-7
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นิยามอาชีพ
 ช่วยนักวิจัยตลาด วางแผนเพื่อหาข้อมูล
มาช่วยฝ่ายบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน 
ด�าเนินการ และควบคุมงานด้านการตลาด 
ช่วยนกัวจิยัในการก�าหนดปัญหาและวตัถปุระสงค์ 
จัดเตรียมออกแบบการวิจัย ก�าหนดแหล่งข้อมูล 
รวบรวมข้อมูล ประมวลและแปลความข้อมูล 
เตรียมรายงานและการน�าเสนอให้แก่นักวิจัย

ลักษณะของงานที่ท�า 
 1.  ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  เพือ่มาช่วยในการตดัสนิใจด้านผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ�าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 2.  รวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสังเกต ใช้กรณีตัวอย่าง ใช้การทดลอง หรือใช้วิธีการส�ารวจภาคสนาม
 3.  ประมวลและแปลความหมายข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูล การแบ่งหมวดข้อมูลส�าหรับค�าถาม 
ปลายเปิด การลงรหัสข้อมูล การจัดข้อมูลเป็นตาราง
 4.  จัดเตรียมรายงานและการน�าเสนอ อาจท�าการเสนอด้วยปากเปล่า หรือน�าเสนอเป็นลายลักษณ์อักษร

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ถึงปริญญาตรี สาขาการ
ตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน วุฒิการศึกษา ปวส. ประมาณ 
13,000 บาท และปรญิญาตรปีระมาณ 16,500 บาท สวสัดกิารต่าง ๆ  ค่ารกัษาพยาบาล และโบนสัเป็นไปตามเงือ่นไข
ข้อตกลงกับผู้ว�าจ้าง ท�างานวันละ 8 ชั่วโมง อาจท�างานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจ�าเป็น
เร่งด่วน ช่วยนักวิจัยตลาดวางแผนเพื่อหาข้อมูลมาช่วยฝ่ายบริหารในการวิเคราะห์ วางแผน ด�าเนินการ และ 
ควบคุมงานด้านการตลาด ช่วยนักวิจัยในการก�าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ จัดเตรียมออกแบบการวิจัย ก�าหนด
แหล่งข้อมูล รวบรวม ข้อมูล ประมวลและแปลความข้อมูล เตรียมรายงานและการน�าเสนอให้แก่นักวิจัย

สภาพการท�างาน
 ผู้ช่วยนักวิจัยตลาดจะท�างานท้ังในและนอกสถานที่ เพราะด้วยลักษณะงานที่ต้องใช้การออกไปส�ารวจ 
ตลาด การออกเก็บข้อมูลส�าหรับท�าการวิจัย และใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาผสมผสานกันในการท�าการวิจัย 
ลักษณะการท�างานจะต้องท�างานเป็นทีม และอาจต้องเดินทางไปท�างานต่างจังหวัดบ้างในบางครั้ง

ผูช่้วยนกัวจิยัตลาด
Assistant Marketing Researcher
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โอกาสในการมีงานท�า
 ในระบบเศรษฐกจิการตลาด ผูบ้รโิภคมคีวามต้องการ
และทางเลือกในการจับจ่ายสินค้าหรือบริการที่หลากหลาย 
สินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันอาจประสบความส�าเร็จ
ทางการขายไม่เหมือนกัน ผู ้ผลิตท่ีประสบความส�าเร็จ 
จะต้องศึกษาและเข้าใจลักษณะความต้องการของลูกค้า 
เป้าหมาย ตลอดจนปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีมีผล 
ต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอย่างถ่องแท้ อาชีพผู ้ช่วย 
นักวิจัยตลาดจึงเป็นอาชีพที่มีแนวโน้มหรือมีโอกาสในการ 
หางานท�าได้ค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ถงึปรญิญาตร ีสาขาการตลาด หรอืสาขาอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง
 2.  สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 3.  มคีวามรู้ทางสถติแิละสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมการวเิคราะห์ทางสถติิ เช่น SPSS, Stata, Statal
 4.  รู้จักการจัดเก็บข้อมูล เพื่อปรับกลยุทธ์ทางการตลาด
 5.  มีทัศนคติที่ดี และเป็นผู้รับฟังที่ดี
 6.  บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
 7.  สามารถท�างานเป็นทีม มีวินัย เป็นผู้ตาม และผู้น�าที่ดี
 8.  เข้าใจสภาวะทางการตลาด และพฤติกรรมของผู้บริโภค
 9.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 10. มีทักษะในการออกแบบสอบถาม การวางแผน การวิจัย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 คณะบรหิารธรุกจิ สาขาการตลาด หรอืสาขาท่ีเกีย่วข้อง ในสถาบนัการศกึษาท่ีสังกดัส�านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา อาทิ
 -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เว็บไซต์ www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp โทรศัพท์ 0-5322-1493, 
0-5341-6203
 -  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เว็บไซต์ http://www.plvc.ac.th โทรศัพท์ 0-5525-8570
 -  วิทยาลัยพณิชยการบางนา เว็บไซต์ http://www.bncc.th.edu โทรศัพท์ 0-2393-7292, 0-2393-0614
 -  วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ เว็บไซต์ http://www.bcbat.ac.th โทรศัพท์ 0-2914-
3172-3 (เอกชน)
 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เว็บไซต์ www.ku.ac.th โทรศัพท์ 0-2942-8200-45, 0-2579-0113, 
0-2942-8491-99
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 -  มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต์ www.rsu.ac.th โทรศัพท์ 0-2997-2200 (เอกชน)
 -  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ www.dpu.ac.th โทรศัพท์ 0-2954-7300 (เอกชน)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผูช่้วยนกัวจิยัตลาดทีร่บัราชการจะได้เล่ือนต�าแหน่งและเงินเดือนตามกฎระเบยีบทีว่างไว้และผู้ประกอบอาชพี
นี้ที่มีความสามารถ และขวนขวายหาความรู้เพิ่ม หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาด้านการตลาด หรือสาขา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง สามารถท่ีจะเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ อาจารย์สอนด้านการตลาด นักวิจัยการตลาด ผู้จัดการ  
หรือรองผู้จัดการฝ่ายการตลาดได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 พนักงานขาย นักการตลาด นักวิเคราะห์การตลาด นักบริหารการขาย นักวางแผนธุรกิจ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  -  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เว็บไซต์ www.ftpi.or.th โทรศัพท์ 0-2619-5500
 -  บริษัท เพรสซิเดนท์ เบเกอรี่ จ�ากัด (มหาชน) เว็บไซต์ www.farmhouse.co.th โทรศัพท์ 0-2716-1333 
 -  สถาบันยุทธศาสตร์การค้า เว็บไซต์ www.tradestrategies.org โทรศัพท์ 0-2692-3167
  - สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) เว็บไซต์ www.itd.or.th โทรศัพท์ 0-2216- 
1894-7
 - บริษัท ยัสปาล จ�ากัด เว็บไซต์ www.juspalhome.com โทรศัพท์ 0-2312-6800
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นิยามอาชีพ
  พิจารณาก�าหนดมูลค่าที่เป็นตัวเงินของอสังหา 
ริมทรัพย์ สินค้า สินทรัพย์ทางธุรกิจและสิ่งของต่าง ๆ  เช่น 
ศิลปวัตถุ เพชรพลอย รถยนต์ และทรัพย์สินส่วนบุคคล 
กบัสิง่ของทีใ่ช้ในครวัเรอืน โดยการตรวจดสูภาพและความ 
เชื่อถือได้ : ใช้ความรู้ ประสบการณ์ การทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ และมูลค่าที่มีอยู่เดิมเป็นหลักในการตรวจ
และตรวจดูสิ่งของเพื่อช่วยในการประมาณการมูลค่า 
ของสิ่งของ; เสนอราคาของที่ประมาณการแล้วให้ผู้ซื้อ  
ผู้ขายทอดตลาด ผู้ให้สินเชื่อ ศาล ทนายความ หรือบริษัท

ประกันภัยทราบ อาจช�านาญในการตรีาคาของเฉพาะอย่าง 
อาจปฏิบัติงานในกรมศุลกากรเกี่ยวกับการประเมินภาษีอากรจากมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสิ่งของ

ลักษณะของงานที่ท�า
  1.  พิจารณาก�าหนดมูลค่าท่ีเป็นตัวเงินของอสังหาริมทรัพย์ สินค้า สินทรัพย์ทางธุรกิจ และสิ่งของต่าง ๆ 
เช่น ศิลปวัตถุ เพชรพลอย รถยนต์ และทรัพย์สินส่วนบุคคลกับสิ่งของที่ใช้ในครัวเรือน โดยการตรวจดูสภาพและ
ความเชื่อถือได้ 
 2.  ใช้ความรู้ ประสบการณ์การทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และมูลค่าที่มีอยู่เดิม เป็นหลักในการตรวจตรา
และตรวจดูสิ่งของ เพื่อช่วยในการประมาณมูลค่าของสิ่งของ 
 3.  เสนอราคาของท่ีประมาณแล้วให้ผู้ซื้อ ผู้ขายทอดตลาด ผู้ให้สินเชื่อ ศาล ทนายความ หรือบริษัท 
ประกันภัยทราบ 
 4.  แสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน โดยได้ด�าเนินการตามขั้นตอน  
และวิธีการประเมินที่เหมาะสม เพื่อประมาณการราคาของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันที่ควรจะสามารถซ้ือขายได ้
ในตลาดโดยเปิดเผย และได้พิจารณาถึงลักษณะของสินทรัพย์และสภาวะตลาดแล้ว ทั้งนี้ การประเมินมูลค่า 
จะต้องจัดท�ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 5.  อาจช�านาญในการตรีาคาของเฉพาะอย่าง อาจปฏบิติังานในกรมศลุกากรเกีย่วกบัการประเมนิภาษอีากร
จากมูลค่าที่เป็นตัวเงินของสิ่งของ

สภาพการจ้างงาน
  ผู้ประกอบผู้ประเมินทรัพย์สิน สามารถท�างานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยในภาครัฐเข้าท�างานใน 
หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ สถาบันการเงิน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ กรมที่ดิน 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น ในภาคเอกชนสามารถท�างานในสถาบัน

พนักงานประเมินราคา
Property Assessor
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

การเงิน โดยเป็นผู้ประเมินราคาภายในสถาบันการเงิน หรือเป็นผู้ประเมินราคาอิสระของบริษัทที่รับท�าการประเมิน
หลักทรัพย์ทั่วไป 
 ส�าหรับรายได้จากการท�างาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน โดยมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณ 10,000 บาท
ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถของแต่ละบุคคล นับได้ว่าเป็นอาชีพที่ให้ค่าตอบแทนการท�างานดี
อาชีพหนึ่งส่วนรายได้ของภาครัฐจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ตามข้อก�าหนดของ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดหรือ 
ท�างานล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้งาน 
 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว ในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ  
ส่วนในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการท�างาน
  สถานที่ท�างานของผู ้ประเมินทรัพย์สินมีสภาพเหมือนที่ท�างานทั่วไป คือเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์  
สิ่งอ�านวยความสะดวก มีคอมพิวเตอร์ใช้ช่วยในการท�างานเอกสาร การเก็บข้อมูล การค้นคว้าข้อมูลราคาที่ดิน และ
ทรัพย์สิน บางหน่วยงานน�าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) มาช่วยในการเก็บข้อมูลส�าหรับช่วยในการค้นหา
ข้อมูลในเบื้องต้น บางแห่งอาจจะใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าข้อมูลราคา 
 ส�าหรับพนักงานตีราคาในสังกัดกรมประชาสงเคราะห์ ที่ท�างานในสถานธนานุเคราะห์ จะท�างานหน้า
เคาน์เตอร์เพื่อพิจารณาทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ลูกค้าน�ามาจ�าน�า โดยลักษณะงานที่จะต้องท�าการส�ารวจ เพื่อการ
ประเมนิทรพัย์สนิจงึจ�าเป็นต้องท�างานนอกสถานที ่เนือ่งจากต้องส�ารวจหลกัทรพัย์ในสถานทีจ่รงิ เพือ่สามารถท�าการ
ประเมินราคาทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสในการมีงานท�า
  ในกลุ่มผู ้ประเมินทรัพย์สินทางด้านสถาบันการเงินนั้น เนื่องจากมีระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ก�าหนดไว้ว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องประเมินหลักทรัพย์ทุก 3 เดือน รวมทั้ง
ในการขอกู้สินเชื่อสถาบันการเงินทั่วไป มีเกณฑ์การเลือกใช้ การประเมินราคา หรือตีราคาตามขนาดของราคาตาม
รายการบัญชีของลูกหนี้ ต้องมีการประเมินทรัพย์สินที่น�ามาค�้าประกัน ผู้ประเมินราคาอาจจะเป็นผู้ประเมินราคา
ภายในของสถาบันการเงิน หรือผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นผู้ประเมินราคาเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ และไม่เป็นผู้ที่เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศยกเลิกรายชื่อที่ธนาคารเห็นชอบให้เป็นผู้ช�านาญการประเมินราคาทรัพย์สินของสถาบันการเงิน 
 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพเศรษฐกิจอย่างไร ความต้องการผู้ประเมินทรัพย์สินยังคงมีอยู่ ไม่ว่างาน 
ภาครัฐ เช่น กรมที่ดิน ส�านักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สิน หรือในภาคเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการเงิน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  ผู้ประกอบผู้ประเมินทรัพย์สิน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. การศึกษาข้ันต�่าระดับปริญญาตรี แต่บางงานที่ต้องการความช�านาญพิเศษ อาจไม่จ�าเป็นต้องส�าเร็จ 
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 2.  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  มีความอดทน สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าการประเมินราคา ซึ่งอาจจะ
เป็น ทุ่งนา ตึกรกร้าง หรืออาคารที่พักอาศัยทั่วไป 
 4.  มีความช่างสังเกตและรอบคอบในการตรวจสอบ ส�ารวจทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ 
 5.  มีความรอบรู้ สนใจในข่าวสารต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบอาชีพ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ผู้ที่จะประกอบอาชีพประเมินทรัพย์สินควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ : ควรเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และอาจจะเริ่มต้นการท�างานโดยการเป็นผู ้ช ่วยผู ้ประเมินทรัพย์สิน หรือเจ้าหน้าที่สินเชื่อ  
เม่ือมีประสบการณ์หรือได้รับการอบรมในหลักสูตรการประเมินทรัพย์สิน ก็สามารถที่จะเลื่อนขั้นต�าแหน่งเป็น 
ผู้ประเมินทรัพย์สิน 
 หลักสูตรในการประเมินทรัพย์สิน จะมีการเปิดอบรมเป็นหลักสูตรระยะสั้น ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับ
ประกาศนียบัตรหลักสูตรการประเมินทรัพย์สิน สถาบันท่ีเปิดให้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในบางโอกาสตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสถาบันต่าง ๆ 
จัดหลักสูตรการประเมินทรัพย์สินขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการอบรมเช่นกัน

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ผู้ประกอบผู้ประเมินทรัพย์สิน-พนักงานตีราคา-ผู้ประเมินราคา นอกจากรับราชการในภาครัฐ หรือท�างาน 
ในหน่วยงานภาคเอกชน จะได้รบัการเลือ่นข้ันเลือ่นต�าแหน่งตามความสามารถและประสบการณ์ และอาจได้รบัเลือ่น 
ถึงต�าแหน่งสูงสุดในสายงานส�าหรับผู้ที่มีเงินทุน และชอบงานอิสระ สามารถประกอบกิจการส่วนตัวได้ โดยการเปิด
บริษัทรับประเมินทรัพย์สิน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ทนายความ เจ้าหน้าท่ีสนิเช่ือ นักการธนาคาร นกัเศรษฐศาสตร์ เจ้าหน้าทีห่ลกัทรพัย์ สถาปนกิ นกัวางผงัเมอืง 
วิศวกร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  -  กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เว็บไซต์ www.dol.go.th, www.moi.go.th 
 -  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์www.set.or.th 
 -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เว็บไซต์ www.tu.ac.th 
 -  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ www.cu.ac.th 
 -  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 -  กระทรวงการคลัง กรมประชาสงเคราะห์ 
 -  กระทรวงแรงงาน
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นิยามอาชีพ
 วางแผน เตรียมการเขียนแบบ และควบคุมการ 
ตกแต่งพื้นที่ และวางแปลนจัดสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนาม 
กอล์ฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน 
ถนน ทางหลวง : ศึกษาสภาพของสถานที่ โดยค�านึงถึงการ 
ระบายน�้าลักษณะของผิวดิน ต้นไม้หิน และสิ่งก่อสร้าง 
ต่าง ๆ ที่มีอยู ่เดิม; เตรียมแบบร่างโดยใช้มาตราส่วนท่ี 
เหมาะสมส�าหรับพื้นที่นั้น แสดงให้เห็นถนน ทางเท้า ตึกราม
บ้านช่องสะพาน รั้ว ท่อระบายน�้าสกปรก; แนะน�าชนิดของต้นไม้ ไม้พุ่ม และไม้ดอกท่ีจะปลูกตามท่ีต่าง ๆ ให้ 
เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและสถาปัตยกรรมท่ีมีอยู่แล้ว; เตรียมรายการละเอียด และประมาณราคา; ควบคุมราย
ละเอียดของแบบแปลน รวมท้ังควบคุมการจัดซ้ือต้นไม้ สิ่งของที่ใช้ในการก่อสร้าง และสิ่งของอื่น ๆ อาจช�านาญ 
ในการตกแต่งพื้นที่แบบใดแบบหนึ่ง เช่น การวางแปลนสนามกอล์ฟ สวนสาธารณะ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามบิน 
ถนน ทางหลวง

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.  เขียนแบบร่างแสดงภาพแผนผัง (Perspective) โดยใช้มาตราส่วนที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น แสดงให้เห็น
ถนนทางเท้า ตึกรามบ้านช่อง สะพาน รั้ว ท่อระบายน�้าโสโครก แนะน�าชนิดของต้นไม้ ไม้พุ่ม และไม้ดอกให้ปลูก 
ตามที่ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะที่ดินและกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมที่มีอยู่แล้ว ร่วมกับสถาปนิก มัณฑนากร 
น�าเสนอให้ลูกค้าพิจารณา 
 2.  เตรียมรายละเอียดและประมาณการราคา ควบคุมรายละเอียดของแบบแปลน 
 3.  ควบคมุการท�างานอย่างใกล้ชิด และต้องออกภาคสนามเพือ่ตรวจดงูาน และแก้ไข ให้เป็นไปตามข้อตกลง

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ปฏบิัตงิานอาชีพภมูิสถาปนกิทีร่บัราชการจะได้รบัเงนิเดอืนตามวุฒกิารศกึษา สว่นทีท่�างานกบัภาคเอกชน 
ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะท่ีก�าลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีความสามารถวาดภาพแสดง
แผนผัง (Perspective) ได้ดี และมีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน และผลประโยชน์อย่างอื่น เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับ 
โครงการงานแต่ละโครงการเมือ่โครงการ เสร็จส้ินลง ผู้ประกอบอาชพีนีจ้ะได้รับโบนสัเป็น 2-3 เท่าของเงินเดอืนและ
มีโบนัสสิ้นปีอีกต่างหาก การขึ้นเงินเดือนประจ�าปีจะประเมินการขึ้นอยู่ในระดับ 10% ของเงินเดือนที่ได้ในปัจจุบัน 
 ถ้าผู้สนใจประกอบอาชีพนี้ประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัว ก็จะต้องออกแบบน�าเสนอลูกค้าพร้อมจัดหาวัสดุ 
ให้ครบ และส่วนมากรายได้ที่รับได้จะได้จากการรับเหมาทั้งออกแบบและจัดตกแต่งให้อีกเป็นเงินประมาณ 10%  
ของราคาค่าก่อสร้างบ้านหรืออาคารท้ังหมด เช่น ถ้าสถาปนิกออกแบบ และสร้างบ้านราคาประมาณ 5 ล้านบาท  
จะเป็นค่าออกแบบและตกแต่งสวนประมาณ 5 แสนบาท 

ภมูิสถาปนิก 
Landscape Architect
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 ก�าหนดเวลาการท�างานของผู้ประกอบอาชีพนี้ไม่แน่นอน เพราะงานที่ท�าเป็นลักษณะงานโครงการจึงมุ่ง 
ผลส�าเร็จของงานมากกว่าการท�างานที่ขึ้นอยู่กับชั่วโมงท�างาน

สภาพการท�างาน
 ปฏบิตังิานในส�านกังานของฝ่ายออกแบบสร้างสรรค์ท่ีมอีปุกรณ์ เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ในการออกแบบพร้อมและ
ออกนอกพื้นที่ หรือออกภาคสนามเพื่อตรวจดูงานให้ตรงกับงานที่ออกแบบไว้

โอกาสในการมีงานท�า
 ปัจจบุนั อาชพีภมูสิถาปนกิกลบัด�าเนนิไปได้ดีในขณะท่ีสภาพเศรษฐกจิในวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรพัย์
ได้รับผลกระทบมาก ดังน้ัน เมื่อเจ้าของสถานประกอบกิจการไม่สามารถขยายการก่อสร้างอาคารเพ่ิมเติมได้  
จึงหันมาให้ความส�าคัญกับการจัดการตกแต่งพื้นที่สีเขียวบริเวณสถานประกอบกิจการให้ดูสะอาด และช่วยส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ของสถานประกอบกจิการมากขึน้ อกีทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการวางผงัเมอืงในประเทศไทยได้ให้ความ
สนใจเพิม่และขยายพืน้ท่ีสเีขียวเพือ่ให้เป็นปอดของชาวเมอืงทัว่ทกุจงัหวดัมากขึน้ โดยจดัให้มกีารขยายสวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้มาใช้พักผ่อนและออกก�าลังกาย 
 นักภูมิสถาปนิกท่ีท�างานกับธุรกิจภาคเอกชน เมื่อท�างานไปได้สักระยะหนึ่งจะออกมาประกอบกิจการ  
ของตนเอง โดยรับเหมาออกแบบ และบริการจัดหาวัสดุมาตกแต่งสวนหรือสถานที่อย่างครบวงจร เพราะมีรายได้ดี  
ดังนั้น ภูมิสถาปนิกยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานระดับปานกลางถึงมากในช่วงนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน 
 3.  มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
 4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 
 5. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี 
 7.  มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
 8.  มีความสามารถเป็นทั้งผู้น�าและผู้ตาม 
 9.  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถไปท�างานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ 
 10.  มีความซื่อสัตย์ 
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
เทยีบเท่า ต้องสอบคดัเลอืกเข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัทีจ่ดัสอนคณะหรอืภาควชิาสถาปัตยกรรม สาขาวชิาสถาปัตยกรรม
เป็นสาขาที่เรียนการออกแบบโครงสร้างอาคารบ้านเรือนโดยตรง
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2942-8960 โทรสาร 0-2940-5413 อีเมล archaml@ku.ac.th
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 - ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2218-4302 โทรสาร 0-2218-4303 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรม 
มหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร 0-2221-8837  
เว็บไซต์ www.arch.su.ac.th อีเมล arch_fac@su.ac.th 
 - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม อาคารศิลป์ พีระศรี 1 คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ถนนราชมรรคาใน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1375-8  
โทรสาร 0-3427-1375-8 ต่อ 100 
 - คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 อีเมล info@ap.tu.ac.th 
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th 
 -  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนน 
ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2555-2000 ส�านักงานคณบดี ต่อ 6810 
วิชาการ ต่อ 6807 และ 6808 โทรสาร 0-2586-7488 เว็บไซต์ www.archd.kmutnb.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาครัฐจะได้รับการเลื่อน
ต�าแหน่งและขั้นตามความสามารถ ส�าหรับในภาคเอกชน 
การมีธุรกิจรับจัดท�าสวนของตนเอง คือความก้าวหน้า ควร
สร้างสมัพนัธ์กบัลกูค้าในต่างประเทศ เพือ่ขยายผลงานออก
สู่ต่างประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 รบัออกแบบจดัสวน และบรกิารจดัหาพรรณไม้ตาม
ทีล่กูค้าต้องการ ท�าการค้าขายอปุกรณ์และวสัดกุารจดัสวน 
รับออกแบบงานศิลปกรรมเพื่อใช้ในการตกแต่งอาคาร สถานที่ท�างาน และบ้านเรือน วิทยากรสอนการตกแต่งสวน
หรือตกแต่งสวนเป็นงานอดิเรก หรือตกแต่งพรรณไม้สวนครัว หรือสวนสมุนไพร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  ข้อมูลภูมิสถาปนิกในเว็บไซต์



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

330

นิยามอาชีพ
 ผสมผสานความคิด และความรู ้ทางด ้านการออกแบบ  
การผลิต การตลาด และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
อตุสาหกรรมและพาณิชยกรรม : ออกแบบตกแต่งภายในพืน้ทีต่่าง ๆ  เช่น 
พื้นที่ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ พื้นที่ภายในยานยนต์
ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน รถโดยสาร เรือ หรือพื้นที่แสดงสินค้า / 
จัดนิทรรศการอื่น ๆ  รวมถึงการจัดตู้หรือกระจกแสดงสินค้าของร้านค้า 
ห้างสรรพสินค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผังเขียนแบบ รวมถึง
ก�าหนดรายละเอยีดส่วนประกอบต่าง ๆ  เพือ่การก่อสร้างทีส่มบรูณ์ และ
ควบคุมดูแลช่างตกแต่งภายในให้ท�าหน้าที่ได้ถูกต้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
 1. บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์ที่สุด และเป็นที่สะดุดตา ประทับ
ใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า 
 2. ศึกษาโครงสร้างของงาน จัดด�าเนินการออกแบบตกแต่ง ค�านวณแบบ ประมาณราคา และเลือกวัสดุ 
ตกแต่งที่มีคุณภาพเหมาะสม และให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และให้ตรงเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย 
 3. ส่งแบบที่วาดและเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา 
 4. เมื่อผ่านการแก้ไขดัดแปลงแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับช่างต่าง ๆ  เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็ก
ให้ท�างานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้ 
 5. ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 6. ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

สภาพการจ้างงาน
  มณัฑนากรท่ีรบัราชการจะได้รบัเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษา ถ้าท�างานกบัภาคเอกชนจะได้รบัเงนิเดือนขัน้ต้น
อยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่ก�าลังศึกษาอยู่ และได้รับ
สวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานก�าหนด และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

สภาพการท�างาน
  การปฏิบัติงานการออกแบบ ส่วนมากต้องท�างานทั้งในและนอกส�านักงาน เช่น ในอาคาร ในสถานที่ก�าลัง
ตกแต่ง อาจต้องใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมช่วยในการออกแบบ

โอกาสในการมีงานท�า
  สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ท�าให้อุตสาหกรรมวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมาก 
ในการจดัหาเงนิมาด�าเนนิการลงทนุทางด้านการก่อสร้าง ท�าให้มณัฑนากรสะดุดไประยะหนึง่ แต่มณัฑนากร พยายาม

มัณฑนากร
Interior Designer
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เปล่ียนวิกฤตให้เป็นโอกาส คือใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เปลี่ยนไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของเล่น  
อปุกรณ์การออกก�าลงักายเพือ่สขุภาพ และผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ต่าง ๆ เพือ่เจาะตลาดลกูค้ากลุม่เป้าหมายเฉพาะ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาตกแต่งภายใน 
 2.  มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ 
 3.  มคีวามสามารถในการรูจ้กัประยกุต์ใช้วสัดทุีม่ใีนประเทศ เพือ่แสดงเอกลกัษณ์ และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
 4.  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 
 5.  มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริการทางธุรกิจ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน 
 7.  มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
 8.  รู้แหล่งข้อมูลเพื่อซื้อหาวัตถุดิบ 
 9.  ออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนให้ถูกหลักและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อ 
ความปลอดภัย ประหยัด เหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 254 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 
10330 โทรศัพท์ 0-2218-4302 โทรสาร 0-2218-4303 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ 31 ถนนหน้าพระลาน  
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2221-5877, 0-2221-8572 โทรสาร 0-2221-
8837 เว็บไซต์ www.arch.su.ac.th อีเมล arch_fac@su.ac.th 
 -  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อาคารศิลป์ พีระศรี 1 
ถนนราชมรรคาใน อ�าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 โทรศัพท์ 0-3427-1375-8 โทรสาร 0-3427-1375-8 ต่อ 
100 
 -  คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99 หมู่ 18 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 12121 โทรศัพท์ 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067 อีเมล info@ap.tu.ac.th 
เว็บไซต์ www.tds.tu.ac.th
 -  ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
  ในภาครัฐบาลผู้ท่ีปฏิบัติในหน้าท่ีนี้จะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งและขั้นตามความสามารถ ถ้าพยายามปรับ
พัฒนาฝีมือและสร้างสรรค์ผลงาน ต�าแหน่งอาจเล่ือนถึงผู้อ�านวยการของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ ประกอบอาชีพ 
ส่วนตัวในการออกแบบท�าสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าที่ระลึก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ นักออกแบบกราฟิก ครู/อาจารย์ในคณะสถาปัตยกรรม 
ของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
  -  สมาคมสถาปนิกสยาม และบริษัทสถาปนิก
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นิยามอาชีพ
 ออกแบบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์กบัส่วน
ประกอบทางไฟฟ้า รวมทั้งการวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การ
ทดสอบ การใช้ การบ�ารงุรกัษา การวจิยั การพฒันา 
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม การจัดให้มี
การใช้พลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และการ
อนุรักษ์พลังงาน : วางแผนผังระบบไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ; จัดท�าตารางปฏิบัติงาน เขียนแบบ
ร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ เตรียมข้อมูลและ
รายละเอียดในการท�างาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุ และเครื่องมือที่จะต้องใช้ : ประมาณ
ค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าด�าเนินการ; ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
ลักษณะการปฏิบัติงานท่ีตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่น ๆ; 
วางแผนและควบคมุการใช้และการบ�ารงุรกัษาระบบและอปุกรณ์ไฟฟ้า รวมถงึการให้ค�าแนะน�าและการฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติ 
 2.  ออกแบบระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์กับส่วนประกอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.  เตรียมข้อมูลและรายละเอียดในการท�างาน และระบุวิธีการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง วัสดุและ 
เครื่องมือที่ต้องใช้ ประมาณค่าแรง ค่าวัสดุ ค่าผลิต ค่าก่อสร้าง ค่าติดตั้ง และค่าด�าเนินการ 
 4.  วางแผนและควบคุมการผลิต การก่อสร้าง การติดตั้ง การทดสอบ การใช้ การบ�ารุงรักษา การพัฒนา  
การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการซ่อม 
 5.  วางแผนผังระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
 6.  จัดท�าตารางปฏิบัติงานเขียนแบบร่าง แบบวาด และแผนทางไฟ 
 7.  ท�าการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตาม 
รายละเอียดที่ระบุไว้ ความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน และมาตรฐานอื่น ๆ 
 8.  วางแผนและควบคุมการใช้ การบ�ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่  
เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีพลังงาน 
 9.  ให้ค�าแนะน�าและท�าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป
Electrical Engineer General
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สภาพการจ้างงาน
 ผู้ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และอาจจะมี 
ค่าวิชาเพิ่มให้ส�าหรับผู้ที่มีประสบการณ์ ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานและภารกิจขององค์กรธุรกิจ
นั้น ๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจก�าหนดไว้เป็นมาตรฐาน ถ้าท�างานในหน่วยงาน 
ของรัฐจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปีตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่ก�าหนดไว้ 
 ผู้ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้าท่ัวไป โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจต้องท�างานวันเสาร์ วันอาทิตย์  
และวันหยุด ในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน 

สภาพการท�างาน
  วิศวกรไฟฟ้าท่ัวไป จะท�างานในที่มีสภาพเหมือนที่สถานที่ท�างานทั่วไป คือเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์  
สิ่งอ�านวยความสะดวกเช่นส�านักงานท่ัวไป แต่โดยลักษณะงานที่จะต้องควบคุมงานการติดตั้ง การตรวจตรา  
การทดสอบ และการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบกิจการให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
จึงจ�าเป็นต้องท�างานนอกสถานที่ด้วย โดยผู้ปฏิบัติงานในระดับวางแผนจะท�างานในภาคสนามร้อยละ 30 และ 
ในส�านักงานร้อยละ 70 ในระดับจัดการโดยเป็นผู้ควบคุมการด�าเนินงานจะท�างานในภาคสนามร้อยละ 50 และ 
ในส�านักงานร้อยละ 50 ในระดับตรวจสอบคุณภาพโดยจะเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของงาน จะท�างาน
ในภาคสนามร้อยละ 90 และในส�านักงานร้อยละ 10 
 ส�าหรับวิศวกรไฟฟ้าท่ีท�างานในบริษัทรับเหมาการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ
ทั่วไปมักจะต้องท�างานประจ�าที่สถานที่ในลักษณะงานภาคสนาม ซึ่งอาจต้องเดินทางไปประจ�าที่สถานประกอบการ
นั้น จนกว่างานที่รับเหมาจะแล้วเสร็จ 
 ผู ้ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป อาจต้องปฏิบัติงานกลางแจ้งหรือในที่ร ่ม ขึ้นอยู ่กับสถานที่ที่ต ้อง 
ปฏิบัติงาน และอาจจะสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

โอกาสในการมีงานท�า
 ผู้ปฏิบัติงานวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป สามารถรับราชการหรือท�างานในรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้านครหลวง  
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น หรือท�างานในสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทรับเหมาติดตั้งและ 
ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าทั่วไป หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 
 เนื่องจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจท�าให้การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างของสถานประกอบ
กิจการต่าง ๆ ต้องชะลอ หรือชะงักไป การลงทุนในการขยายก�าลังการผลิตลดลง งานการติดต้ังระบบไฟฟ้าใน 
สถานประกอบกิจการต่าง ๆ  ลดลง มีผลกระทบต่อกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป ท�าให้ความต้องการวิศวกรไฟฟ้าที่รับงาน
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการคงที่ แต่ยังมีงานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการทั่วไป 
ที่ยังต้องการใช้ผู้ประกอบวิศวกรไฟฟ้าทั่วไปอยู่ รวมทั้งโครงการสาธารณูปโภคใหญ่ ๆ เช่น รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟฟ้า
ใต้ดิน ที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ เมื่อแล้วเสร็จจะมีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้เข้าท�างาน 
 เมือ่ภาวะเศรษฐกจิฟ้ืนตวั สถานประกอบกจิการ หรอืโรงงานต่าง ๆ  ขยายตวัขึน้ และการลงทนุในการก่อสร้าง
เพิ่มขึ้น การขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าย่อยในภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน เช่น โรงงานไฟฟ้าย่อยราชบุรี เป็นต้น คาดว่า 
ความต้องการวิศวกรไฟฟ้าในตลาดแรงงานจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

334

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
 1.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.  ร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ เช่น ตาบอดสี 
 3. มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถท�างานกลางแจ้ง 
 4.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบการคิดค�านวณ มีความละเอียดรอบคอบ 
 5.  มีความเป็นผู้น�า และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 6.  มีความมั่นใจในตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
(อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4) ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 0-2470-9043 
โทรสาร 0-2470-9033 อีเมล ee.kmutt@gmail.com
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลคลองหก อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2549-3420 โทรสาร  
0-2549-3422
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96  
หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2889- 
4585-7 ต่อ 2660 โทรสาร 0-2889-4585-7 ต่อ 2621 
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
85 ถนนสถลมาร์ค ต�าบลเมืองศรีไค อ�าเภอวารินช�าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 0-4535-3329,  
0-4535 -3330 โทรสาร 0-4535-3333



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

335

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ถนนเชื่อมสัมพันธ์  
แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2988-3655 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107, สายตรง 
0-2988-4021-4 เว็บไซต์ www.mut.ac.th อีเมล admin@mut.ac.th
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 อีเมล eeinfo@chula.ac.th โทรศัพท์ 0-2218-6491–3 โทรสาร 0-2251-8991
 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ต�าบลองครักษ์ 
อ�าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 0-2649-5478 โทรสาร 0-3732-2605 สายตรงภาควิชา  
0-2649-5478 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 27070 หรือ 22041

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 วิศวกรไฟฟ้าทีร่บัราชการสามารถได้รบัการเลือ่นขัน้และต�าแหน่งได้จนถงึระดบัสงูสดุในสายงานตามเงือ่นไข
ระเบยีบราชการ และผูท้ีท่�างานในสถานประกอบกจิการหรอืในโรงงานอตุสาหกรรมทัว่ไปกจ็ะได้รบัการเลือ่นขัน้และ
เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์จนถึงระดับผู ้บริหาร ส�าหรับผู ้ที่ท�างานในบริษัทรับเหมา 
ในการติดตั้งระบบไฟฟ้า เมื่อมีประสบการณ์และมีความช�านาญจะสามารถท�างานในต�าแหน่งผู้จัดการ โครงการที่มี
ระดับ จ�าแนกตามขนาดของสถานประกอบกิจการและความยากง่ายของงานในแต่ละโครงการ ส�าหรับผู้ที่มี
ประสบการณ์และมีเงินทุนมากพอก็สามารถท่ีจะประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นท่ีปรึกษาในการออกแบบและ 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าในสถานประกอบกิจการ หรือรับเหมาติดต้ังและซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าตามสถานประกอบกิจการ
ทั่วไป

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรโทรคมนาคม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th 
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 -  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เว็บไซต์ www.kmit.ac.th
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นิยามอาชีพ
 ออกแบบ ค�านวณ วางแผน จัดระบบงาน 
ควบคุมงานโครงการ พิจารณาตรวจสอบ ให้ 
ค�าปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคารโรงงาน อาคาร
สาธารณะ สะพาน อู่เรือ เขื่อนกั้นน�า้ ก�าแพงกั้นน�้า 
โครงสร้างอื่น รวมทั้งการติดตั้ง การใช้และการบ�ารุง
เครื่องจักรต่าง ๆ : พิจารณาโครงการ ส�ารวจหา 
สถานที่ที่ เหมาะสมท่ีสุดส�าหรับการก ่อสร ้าง;  
ส�ารวจและประเมินลักษณะและความหนาแน่นของ
การจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน�้า เพ่ือ
พจิารณาว่าจะมผีลต่อโครงการอย่างไร; ส�ารวจพืน้ผวิดนิและใต้ผวิดนิ เพือ่น�าไปออกแบบฐานรากทีเ่หมาะสม ปรกึษา
หารือในการก่อสร้างกับผู้ช�านาญการสาขาอื่น ๆ เช่น วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรเครื่องกล กรณีที่มี
การก่อสร้างงานระบบต่าง ๆ  เพื่อก�าหนดผังฐานรองท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่องานระบบต่าง ๆ  และงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ; 
ค�านวณหาค่า ความเค้น ความเครียด ปริมาณน�า้ ความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาดและตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผล
ต่อการค�านวณออกแบบงานด้านโยธา ตรวจสอบแปลนรายการก่อสร้าง ปริมาณวัสดุ และประมาณการราคาในงาน
โยธา; ก�าหนดอุปกรณ์ เครื่องจักรต่าง ๆ ในงานก่อสร้าง เช่น งานดินถมดินตัดในงานถนน งานเขื่อน งานโยธาชนิด
อื่น ๆ; วางแผนการปฏิบัติงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้; ทดสอบ ตรวจสอบโครงสร้างทั้งเก่าและใหม่
เพื่อวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการซ่อมแซมกรณีที่เกิดการช�ารุดเสียหายขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า
 1.  วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสร้างถนน สะพาน อุโมงค์ และส่ิงอ�านวยความสะดวกในการ
ขนส่งต่าง ๆ
 2.  ท�างานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนการติดตั้ง การใช้ และการบ�ารุงรักษาระบบไฮดรอลิก และ
ระบบสาธารณสุขอื่น ๆ 
 3.  พิจารณาโครงการ และท�างานส�ารวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการก่อสร้าง 
 4.  ส�ารวจและประเมินลักษณะ และความหนาแน่นของการจราจรทางอากาศ ทางบก และทางน�้า  
เพื่อพิจารณาว่าจะมีผลต่อโครงการอย่างไรบ้าง 
 5. ส�ารวจดูพื้นผิวดินและใต้ผิวดินว่าจะมีผลต่อการก่อสร้างอย่างใด และเหมาะสมท่ีจะรองรับ ส่ิงก่อสร้าง
เพียงใด

วิศวกรโยธาทั่วไป 
Civil Engineer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 6.  ปรกึษาหารอืในเรือ่งโครงการกบัผูช้�านาญงานสาขาอืน่ ๆ  เช่น วศิวกรไฟฟ้า หรอืวศิวกรช่างกล วางแผน
ผังรากฐาน ท่อสายไฟ ท่อต่าง ๆ และงานพื้นดินอื่น ๆ ค�านวณความเค้น ความเครียด จ�านวนน�้า ผลอันเนื่องมาจาก
ความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุอื่น ๆ 
 7.  เตรียมแบบแปลนรายงานก่อสร้าง และจัดท�าประมาณการวัสดุและประมาณการราคา 
 8. เลอืกชนดิของเครือ่งมอืขนย้ายดนิ เครือ่งชกัรอก เครือ่งจกัรกล และเครือ่งมอือืน่ ๆ  ทีจ่ะใช้ในงานก่อสร้าง 
 9.  จัดท�าตารางปฏิบัติงานและควบคุมใหก้ารปฏิบตัิงานไปตามแผนที่วางไว้ ทดสอบ และตรวจดูโครงสร้าง
ทั้งเก่าและใหม่ ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซ่อม

สภาพการจ้างงาน
 ผู้ประกอบวิศวกรโยธา ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยวิศวกรโยธาที่ไม่มี
ประสบการณ์ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนในอัตราเทียบเท่ากับวุฒิทางการศึกษา
  ท�างานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจต้องท�างานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุด อาจจะต้องท�างานล่วงเวลา ใน
กรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับมอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว  
ในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินช่วยเหลือ
สวัสดิการในรูปต่าง ๆ เงินโบนัส เป็นต้น

สภาพการท�างาน
 สถานทีท่�างานของวศิวกรโยธาจะมสีภาพเหมอืนทีท่�างานทัว่ไป คอื เป็นส�านกังานทีม่อีปุกรณ์ สิง่อ�านวยความ
สะดวกเช่นส�านกังานทัว่ไป แต่โดยลกัษณะงานทีจ่ะต้องควบคมุงานส�ารวจ ก่อสร้าง หรอืซ่อมแซม จงึจ�าเป็นทีจ่ะต้อง
ตรวจดูงานนอกสถานท่ีในบางครั้ง เนื่องจากต้องควบคุมดูแลงานให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ส�าหรับงานหรือสถานที่ท�างานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยในการท�างาน วิศวกรโยธาจึงต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วน
บุคคลในขณะปฏิบัติงาน

โอกาสในการมีงานท�า
 ส�าหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรโยธา โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบกิจการทั่วไป หรือหน่วยงานราชการ  
และรฐัวิสาหกจิ เนือ่งจากภาวะวกิฤตเิศรษฐกจิทีป่ระเทศก�าลงัประสบปัญหาอยูใ่นช่วงนีท้�าให้การลงทนุเพือ่ขยายตวั
ชะงักไป การก่อสร้างอาคารส�าหรับที่พักอาศัย หรือส�าหรับเป็นอาคารส�านักงานจะไม่ค่อยมีโครงการใหญ่ ๆ หรือ
โครงการใหม่เกิดขึ้นมากนัก แต่จะยังคงมีโครงการงานการก่อสร้าง สิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ เช่น 
ถนน สะพานทางหลวง แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมขณะนี้ยังคงที่ตามภาวะ 
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ในขณะนีก้�าลงัมกีารด�าเนนิงานก่อสร้างสาธารณปูโภคโครงการใหญ่ ๆ  เช่น รถไฟฟ้าใต้ดนิ 
ซึ่งยังมีความต้องการบุคลากรด้านนี้ และคาดว่าจะมีการแข่งขันเพื่อเข้าท�างานสูง เนื่องจากมีแรงงานเก่าที่ค้างอยู่ 
และมีแรงงานใหม่ที่เพิ่งส�าเร็จการศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
 เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศไทยที่ก�าลังอยู่ระหว่างการพัฒนาจะกลับฟื้นตัวและขยายการลงทุนขึ้นอีก 
ฉะนั้นงานส�าหรับวิศวกรโยธาจะกลับมาเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานอีกตามอัตราการขยายตัวของอาคารก่อสร้าง 
และการพัฒนาประเทศโดยการลงทุนในการก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกในการขนส่งต่าง ๆ
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
 2.  เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาวิธีที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
 3.  มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่าวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ 
มีจรรยาบรรณของวิศวกร 
 4.  มีความอดทนและเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ มีอารมณ์เยือกเย็น มีความคิดสุขุม 
 5.  มีลักษณะเป็นผู้น�า ทั้งนี้งานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการควบคุมคนเป็นจ�านวนมาก 
 6.  มีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 
 ผู้ประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ในการรับรองส�าหรับการ
ประกอบอาชพี ซ่ึงต้องมคีณุสมบัต ิและวุฒกิารศกึษาตามข้อก�าหนด โดยจะขอรบัใบอนญุาตได้ทีก่องวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม สังกัดในกระทรวงมหาดไทย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์ 02-470-9134-5 โทรสาร 02-427-9063
 -  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ที่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก กม.ท่ี 13 ต�าบลคลองหก อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 โทรศัพท์ 0-2549-3410 
โทรสาร 0-2549-3412 
 -  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวังไกลกังวล ต�าบลหนองแก อ�าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
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200 ข้อมูลอาชีพ
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 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ 
(อาคารภาควิชา วิศวกรรมโยธา) ชั้น 3 ห้อง 9301 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2797-0999 อีเมล civil@ku.ac.th
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส�านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี111 ถนนมหาวทิยาลยั 
ต�าบลสุรนารี อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4422-4465 โทรสาร 0-4422-4607
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399  
ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ 0-2665-3777, 0-2665-3888 อีเมล info@
rmutp.ac.th
 -  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน  
ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0-3810-2222 ต่อ 3356 อีเมล info_cottacts@ 
cebuu.net 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรโยธาหากท�างานเพ่ิมประสบการณ์ และได้รับการอบรมในวิชาท่ีเกี่ยวข้อง  
และมีความสามารถในการบริหาร ก็สามารถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารโครงการได้ส�าหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้น 
ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วศิวกรโยธา (ก่อสร้างอาคาร) วศิวกรโยธา (ก่อสร้างถนนและทางหลวง) วศิวกรโยธา (ก่อสร้างท่าอากาศยาน) 
วิศวกรโยธา (ก่อสร้างทางรถไฟ) วิศวกรรถไฟ วิศวกรโยธา (สุขาภิบาล) วิศวกรสุขาภิบาล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เว็บไซต์ www.kmutt.ac.th 
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เว็บไซต์ www.kmit.ac.th 
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นิยามอาชีพ
 ออกแบบอาคารและส่ิงก่อสร้าง
และควบคุมการก่อสร้าง : ปรึกษากับผู้ว่า
จ้างในเรื่องแบบและชนิดของอาคารและ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ; ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
ประมาณราคา การใช้วัสดุระยะเวลา
ก่อสร้างและอื่น ๆ; ออกแบบอาคารรวม
ทั้งรูปลักษณะและการตกแต่งให้เป็นไป
ตามกฎข้อบงัคบัท้องถ่ิน และแบบลกัษณะ
ทางสถาปัตยกรรม; เตรียมออกแบบร่าง
และสร้างแบบจ�าลอง; เขียนแบบแปลน
อาคารโดยละเอียดพร้อมกับรวบรวม
รายการละเอียดและปริมาณของวัสดุท่ี 
ผูก่้อสร้างจะต้องใช้ ; ตรวจสอบงานก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญา อาจวางแผนควบคมุการดัดแปลง
และการซ่อมแซมอาคาร อาจมีความช�านาญในอาคารบางชนิดเป็นพิเศษ

ลักษณะของงานที่ท�า 
 1.  บันทึกรายละเอียดความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
 2.  ออกแบบ ค�านวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า 
 3.  ค�านวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเนื้องาน 
 4.  เตรยีมแบบ และส่งแบบทีว่าดโดยช่างเขียนแบบให้ลูกค้าพิจารณา เพ่ือดัดแปลงแก้ไขและตอบข้อซักถาม
ของลูกค้าร่วมกับวิศวกร 
 5.  เมื่อแก้ไขดัดแปลงให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับวิศวกรท�าการก่อสร้าง 
 6.  ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างท�าการก่อสร้างเพ่ือให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตาม 
เงื่อนไขสัญญา 
 7.  ให้ค�าปรึกษาต่อวิศวกรและแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้างและการค�านวณของวิศวกร 
 8.  อาจวางแผนและควบคุมงานท่ีสถาปนิกจะได้รับท�าเป็นประจ�าตลอดปี คือ งานปรับปรุง ดัดแปลง 
แก้ไขตัวอาคารเพื่อความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยู่เสมอ สถาปนิกอาจมีความช�านาญในอาคารบางชนิด 
เป็นพิเศษ เช่นการออกแบบการใช้อาคารในพื้นที่แคบ เป็นต้น หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับพื้นฐาน

สถาปนิกอาคาร 
Architect Building
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สภาพการจ้างงาน
 สถาปนิกที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ท�างานกับภาคเอกชนจะได้รับ 
เงินเดือนขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่ก�าลังศึกษา
อยู่ ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายแรงงานก�าหนดไว้ และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัส ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ

สภาพการท�างาน
 ก�าหนดระยะเวลาท�างานขึน้อยูก่บัขนาดและประเภทของอาคาร ส่ิงก่อสร้างตามทีผู้่จ้างต้องการ ต้องท�างาน
ให้เสร็จทันเวลาเพราะมีโทษปรับถ้าการก่อสร้างเสร็จ 
ไม่ทนัตามก�าหนดเวลา ต้องท�างานท้ังในส�านกังาน การออก
พื้นที่จริงทั้งก่อนก่อสร้างและขณะก�าลังก่อสร้าง การ 
ท�างานอาจท�าเป็นช่วงในตลอด 24 ชั่วโมง เมื่องานการ
ก่อสร้างต้องเร่งระยะการท�างานอาจยาวนานแล้วแต่ 
ขนาดของอาคาร เป็นอาชีพที่ไม่มีผลัดการท�างาน เพราะ
สถาปนิกผู้ออกแบบนั้นจะต้องท�าหน้าท่ีรับผิดชอบร่วมกับ
วิศวกรผู้ท�างานร่วมกัน

โอกาสในการมีงานท�า
 ปัจจุบันสถาปนิก ซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ ท�าให้อุตสาหกรรมวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ 
ได้รับผลกระทบมาก การด�าเนินการลงทุนและการก่อสร้างได้มีการหยุดชะงักชั่วคราว แต่ผู้ประกอบสถาปนิกได้ 
รวมตัวปรับตนเองเป็นผู้รับท�าการซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลงอาคารและบ้านเรือน ให้ทันสมัยและ ปลอดภัย 
อยู่เสมอขณะนี้บุคลากรสถาปนิกยังสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ ที่นิยมท�าในปัจจุบัน คือ จัดท�าแบบจ�าลองหรือ 
โมเดลเป็นรูปอาคารต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและทั่วโลก ให้ลูกค้าเนื่องในโอกาสต่าง ๆ  ถ้ามีความริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ออกแบบสินค้าเฉพาะและน�าส่งออกนอกประเทศจะเป็นช่องทางที่ดีช่องทางหนึ่ง ในการขยายหรือผลิตสินค้าใหม่ 
ปัจจุบันสถาปนิกไทยมีโอกาสเดินทางไปท�างานในต่างประเทศมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
  1.  มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 2.  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ และถี่ถ้วน 
 3.  มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 
 4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ 
 5.  มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริหารธุรกิจ 
 6.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความร่วมมือกับ ทีมงานดี 
 7.  มีวิสัยทัศน์ที่ดี และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา 
 8.  มีความสามารถเป็นทั้งผู้น�าและผู้ตาม 
 9.  มีสุขภาพแข็งแรง สามารถไปท�างานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ 
 10.  มีความซื่อสัตย์
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สถาปนิก ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ ส�าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
ต้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอน คณะหรือภาควิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตย์ เป็นสาขา
ที่เรียนการออกแบบโครงสร้างอาคาร บ้านเรือนโดยตรง

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐบาลจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งและขั้นตามความสามารถ ถ้าได้รับการศึกษาต่อหรือ
อบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  เพิม่เตมิอาจได้เป็นผูอ้�านวยการของหน่วยงานทีต่นเองสงักดัอยูใ่น ภาคเอกชนจะได้เป็นผูจ้ดัการ
หรือผู้ดูแลโครงการก่อสร้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นกัออกแบบเฟอร์นเิจอร์ หรอือปุกรณ์ต่าง ๆ  นกัออกแบบกราฟิก อาชพีอสิระในการท�าธรุกจิซือ้ขายอปุกรณ์
หรือผลิตภัณฑ์สร้างบ้านและตกแต่งบ้าน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 -  สมาคมสถาปนิกสยาม และบริษัทสถาปนิกใหญ่ ๆ ทั่วไปที่รับนักศึกษาฝึกงาน 
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ธุรกิจด้านรถยนต์ จักรยานยนต์
เคร่ืองกล และเคร่ืองมือเกษตร
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นิยามอาชีพ 
	 ท�ำงำนด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับงำนกำรวิจัย 
ในสำขำพืช	สัตว์	ดิน	น�้ำ	และกำรจัดกำรอนุรักษ์ดิน
และน�้ำ:	 ช่วยนักวิทยำศำสตร์ชีวภำพหรือสำขำ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตรกรรมในกำรด�ำเนินกำร
ทดสอบ	ทดลอง	 ศึกษำวิจัย	 เพื่อปรับปรุงกำรเพิ่ม 
จ�ำนวนและคุณภำพของผลผลติทำงกำรเกษตรหรอื
เพื่อเพิ่มกำรต้ำนทำนโรคและแมลงที่เป็นศัตรูของ
พืชและสัตว์;	 ท�ำกำรทดสอบและเพำะเมล็ดพืช 
ในพื้นที่ทดลองในกระบะ	 หรือภำชนะ	 และนับ
จ�ำนวนต้นพืชที่ปลูกเพื่อพิจำรณำถึงอัตรำกำรงอก 
ของเมล็ดพืช;	 ช่วยงำนด้ำนเทคนิคในห้องปฏิบัติกำรเพื่อศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของดินและพืช	 
โดยเฉพำะองค์ประกอบที่เป็นธำตุอำหำรพืช;	 ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ดินและพืชและน�ำผลกำรวิเครำะห์ 
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแนะน�ำวิธีกำรเพำะปลูกที่เหมำะสม;	 ท�ำกำรส�ำรวจดินและจัดท�ำแผนที่กำรใช้ที่ดินและ
ทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเกี่ยวข้อง;	 ช่วยศึกษำวิจัยถึงสำเหตุและวิธีกำรควบคุมกำรสึกกร่อน	 พังทลำยของดิน;	 
ให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรดินเพื่อกำรเพำะปลูก	กรรมวิธีในกำรผลิตปุ๋ยและกำรใช้ปุ๋ยให้เหมำะกับ 
พืชและดิน	 รวมถึงกำรปลูกพืชหมุนเวียน	 ตลอดจนช่วยงำนด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรผสมพันธุ์สัตว์และโภชนำกำร 
ของสัตว์;	 เก็บตัวอย่ำงเลือดของสัตว์เพื่อท�ำกำรทดลอง;	 วัดและชั่งน�้ำหนักของส่วนผสมที่ใช้ในกำรทดลอง 
เพื่อท�ำอำหำรสัตว์	และท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุงรักษำห้องปฏิบัติกำรทดลองและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ท�ำกำรทดสอบและเพำะเมล็ดพืชในพ้ืนท่ีทดลอง	 ในกระบะ	 หรือภำชนะ	 และนับจ�ำนวนต้นพืชที่ปลูก
เพื่อพิจำรณำถึงอัตรำกำรงอกของเมล็ดพืช
	 2.		 ช่วยงำนด้ำนเทคนิคในห้องปฏิบัติกำร	 เพ่ือศึกษำวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของดินและพืช	 โดย
เฉพำะองค์ประกอบที่เป็นธำตุอำหำรพืช
	 3.		 ใช้เครื่องมือในกำรวิเครำะห์ดินและพืช	 และน�ำผลกำรวิเครำะห์เพื่อประกอบกำรพิจำรณำแนะน�ำ 
วิธีกำรเพำะปลูกที่เหมำะสม
	 4.		 ท�ำกำรส�ำรวจดินและจัดท�ำแผนที่กำรใช้ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติที่เกี่ยวข้อง
	 5.		 ช่วยศึกษำวิจัยถึงสำเหตุและวิธีกำรควบคุมกำรสึกกร่อนพังทลำยของดิน
	 6.		 ให้ควำมรู้และค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรจัดกำรดินเพื่อกำรเพำะปลูก	กรรมวิธีในกำรผลิตปุ๋ยและกำรใช้ปุ๋ย
ให้เหมำะกับพืชและดิน	รวมถึงกำรปลูกพืชหมุนเวียน

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม
Agricultural Technician
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	 7.		 ช่วยงำนด้ำนเทคนิคเกี่ยวกับกำรผสมพันธุ์สัตว์และโภชนำกำรของสัตว์
	 8.	 เก็บตัวอย่ำงเลือดของสัตว์เพื่อท�ำกำรทดลอง
	 9.		 วัดและชั่งน�้ำหนักของส่วนผสมที่ใช้ในกำรทดลองเพื่อท�ำอำหำรสัตว์
	 10.		ท�ำควำมสะอำด	และบ�ำรุงรักษำห้องปฏิบัติกำรทดลอง	และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำงำน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำขำเกษตรศำสตร์	 สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	 สำขำพืชศำสตร์	 หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติงำน 
ในภำครัฐจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับ	ปวช.	 จะได้รับเงินเดือน
อัตรำ	9,500	บำท	หรือผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	ปวส.	จะได้รับเงินเดือนอัตรำ	11,000	บำท	ได้รับสวัสดิกำร	และ 
เบี้ยเลี้ยงตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
	 ส�ำหรับผู้ที่ประกอบอำชีพนี้ในภำคเอกชน	 ซ่ึงจะได้รับ 
ค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนท่ีระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำนผู ้ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำระดับ	 ปวช.	 จะได้รับเงินเดือนประมำณ	 9,750	 บำท	 
และผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	 ปวส.	 จะได้รับเงินเดือนประมำณ	
11,500	บำท	สวสัดกิำรต่ำง	ๆ	ค่ำรกัษำพยำบำล	และโบนสัเป็นไป
ตำมเง่ือนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	 ท�ำงำนวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อำจ
ท�ำงำนล่วงเวลำ	วนัเสำร์	วนัอำทิตย์	และวนัหยดุตำมควำมจ�ำเป็น
เร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้จะต้องปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรทดสอบ	ทดลอง	ศึกษำวิจัยในสำขำพืช	สัตว์	ดิน	น�้ำในห้อง
ปฏิบัติกำร	ห้องทดลอง	ตลอดจนลงไปในพื้นที่ทดสอบ	ในโรงเลี้ยง	และโรงเพำะพืช	ในกำรปฏิบัติงำนจะต้องมีกำรใส่
เสื้อกำวน์	ถุงมือ	และหรือรองเท้ำปฏิบัติงำน	กำรปฏิบัติงำนอำจมีกำรเดินทำงไปในพื้นที่ต่ำง	ๆ	ตำมสถำนที่ตั้งของ
สถำนประกอบกิจกำร

โอกาสในการมีงานท�า 
	 กระบวนกำรผลิตอุตสำหกรรมอำหำร	 ซึ่งต้องอำศัยผลิตผลทำงกำรเกษตรเป็นวัตถุดิบ	 ได้มีกำรพัฒนำ 
ไปอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับระยะที่ผ่ำนมำทั้งด้ำนประเภทกำรผลิตและคุณภำพของสินค้ำไปสู่กำรผลิตที่มีควำมสลับ 
ซับซ้อนและมีอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	 อำทิ	 ในส่วนของกำรผลิตอำหำรพร้อมบริโภค	 (Ready	 to	 Eat)	 มำกขึ้น 
ทั้งนี้เป็นผลมำจำกกำรขับเคลื่อนของอุตสำหกรรมเกษตรส่งออกที่จะต้องแข่งขันในตลำดโลก	เพรำะฉะนั้นขีดควำม
สำมำรถในกำรส่งออกสนิค้ำอตุสำหกรรมเกษตร	ซ่ึงอำศยัวตัถดุบิทำงกำรเกษตรหรอืผลผลติ	จ�ำเป็นอย่ำงยิง่ทีจ่ะต้อง
อำศัยเจ้ำหน้ำท่ีเทคนิคด้ำนกำรเกษตรกรรมมำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตโดยกำรปรับปรุงหรือเพิ่มจ�ำนวน 
และคุณภำพของผลผลิตทำงกำรเกษตร	 เพ่ือรักษำสถำนะหรือยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของสินค้ำ
เกษตร	หรือสินค้ำอุตสำหกรรมเกษตรส่งออก	อำชีพนี้จึงเป็นอำชีพที่มีควำมส�ำคัญ	และยังมีแนวโน้มเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดแรงงำน
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำ
เกษตรศำสตร์	สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	สำขำพืชศำสตร	์สำขำสัตวศำสตร	์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีควำมรู้ในวิชำชีพเกษตรกรรม	และสำมำรถปฏิบัติงำนเกี่ยวกับงำนเกษตรได้ในทุก	ๆ	ดำ้น
	 3.		 สำมำรถอธิบำยและถ่ำยทอดควำมรู้ให้ผู้อื่นเขำ้ใจได้งำ่ย
	 4.		 รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี	มีควำมละเอียดรอบคอบในกำรท�ำงำน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		สำขำเกษตรศำสตร์	 สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	 สำขำวิชำพืชศำสตร์	 สำขำวิชำสัตวศำสตร์	 สำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์	สำขำวชิำกำรประมง	สำขำวชิำสตัวรกัษ์	สำขำวชิำเทคโนโลยหีลงักำรเกบ็เกีย่วหรอืประเภทวชิำประมง	
สำขำวิชำเพำะเลี้ยงสัตว์น�้ำ	ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
		 -		วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล�ำพูน	www.lcat.ac.th/indexlcat.htm	โทรศัพท์	0-5397-6225
	 -		วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	www.geocities.com/yasothonatc	โทรศัพท์	0-4571-1090
	 -		วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท์	www.tfc.ac.th/	โทรศัพท์	0-7433-3642,	0-7433-3525
	 -		วิทยำลัยประมงปัตตำนี	www.pfcollege.com	โทรศัพท์	073-437-506	
	 -	 สำขำเกษตรกรรม	 สำขำวิชำพืชศำสตร์	 สำขำวิชำสัตวศำสตร์	 สำขำวิชำประมง	 ในสถำบันกำรศึกษำ 
ที่สังกัดคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
		 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่รับรำชกำร	 จะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบท่ีวำงไว้	 ส่วนงำนภำคเอกชนนั้น	 จะได้รับ
กำรปรบัเงินเดอืนและเลือ่นต�ำแหน่งงำนตำมประสบกำรณ์	ควำมรู	้และควำมสำมำรถ	ซ่ึงอำจได้รบักำรเลือ่นต�ำแหน่ง
เป็นหัวหนำ้ฝ่ำย	หรือผู้จัดกำรฝ่ำย	

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร	 เจ้ำหน้ำที่วำงแผนกำรผลิต	 เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรเกษตร	 เจ้ำหน้ำที่
ควบคุมคุณภำพ	เจ้ำหน้ำที่ประจ�ำห้องปฏิบัติกำร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		กรมส่งเสริมกำรเกษตร	เว็บไซต	์www.doae.go.th	โทรศัพท์	0-2579-0121-7,	0-2940-6080-89
		 -		กรมวิชำกำรเกษตร	เว็บไซต์	www.doa.go.th	โทรศัพท์	0-2579-0151-7
		 -		สมำคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.seed.or.th	โทรศัพท์	0-2940-6393
		 -		โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรม 
รำชกุมำรี	เว็บไซต์	www.rspg.thaigov.net	โทรศัพท	์0-2282-1850,	0-2282-0665
	 -	ศูนย์สนเทศทำงกำรเกษตรแห่งชำติ	เว็บไซต์	www.thaiagris.lib.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-8616



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

347

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพในกลุ่มนี้	 รวมถึง	 ช่ำงเชื่อม 
และช่ำงตดัโลหะด้วยก๊ำซและไฟฟ้ำซึง่มไิด้จดัประเภทไว้
ในที่อื่น	เช่น	ผู้ตัดโลหะด้วยประกำยไฟฟ้ำ	ผู้หลอมเชื่อม
ข้อต่อทีเ่ป็นตะกัว่	หรอืตะกัว่ผสมในกำรท�ำหม้อแบตเตอรี่	
ผู้บัดกรีด้วยหัวแร้งไฟฟ้ำหรือด้วยหัวแร้งที่เผำให้ร้อนใน
เตำ	เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ท�ำหน้ำที่ติดตั้ง	 ซ่อมบ�ำรุงผลิตงำนผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นและโลหะรูปพรรณ	 งำนโครงสร้ำงโลหะ	 
งำนระบบท่ออุตสำหกรรม	ท�ำงำนด้วยกำรใช้เครื่องมือ	 เครื่องจักรในกำรแปรรูป	 ขึ้นรูปประกอบด้วยกรรมวิธีเชื่อม	 
กำรตกแต่งผิวส�ำเร็จ	กำรตรวจสอบและกำรควบคุมกำรผลิต
	 2.		 งำนระดับช่ำงฝีมือ	 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนแบบ	 เขียนแบบเคร่ืองกล	 แบบแผ่นคลี่	 กำรผลิตงำน
ผลติภัณฑ์โลหะแผ่น	และโลหะรปูพรรณโดยกำรใช้เคร่ืองมอืเคร่ืองจักรในกำรแปรรูป	ขึน้รูปโลหะ	กำรประกอบตกแต่ง
ผิวส�ำเร็จ	งำนติดตั้งประกอบ	และเชื่อมระบบท่อ	งำนติดตั้งประกอบ	และเชื่อมโครงสร้ำง
	 3.		 งำนระดับช่ำงเทคนิค	 ปฏิบัติงำนในลักษณะผู้ควบคุมงำน	 ผู้ช่วยวิศวกร	 โดยท�ำงำนภำยใต้กำรแนะน�ำ 
และควบคุมของวิศวกร	เป็นงำนที่เกี่ยวกับกำรออกแบบติดตั้ง	งำนผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ	งำนระบบท่อ	งำนโครงสร้ำง
งำนเชื่อมซ่อมบ�ำรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	 เครื่องมือกล	 งำนตรวจสอบทดสอบวัสดุในทำงวิศวกรรม	 งำนตรวจสอบ
ทดสอบงำนเชื่อม	ทั้งแบบท�ำลำยและไม่ท�ำลำย
	 ช่ำงเชื่อมโลหะจ�ำแนกประเภทและลักษณะของงำนที่ท�ำตำมอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเชื่อมโลหะ	ดังนี้
	 	 1)	 ช่ำงเชื่อมด้วยก๊ำซ	(Welder	Gas)
	 	 	 -		เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟจำกก๊ำซออกซิอะเซทิลีน	หรือก๊ำซชนิดอื่น	ๆ
	 	 	 -	 วำงชิ้นส่วนโลหะและหนีบรัดให้อยู่กับท่ี	 ต่อหัวท่อเชื่อมเข้ำกับภำชนะใส่ก๊ำซแล้วปิดวำล์วจุดไฟ 
ที่หัวท่อเชื่อมแล้วปรับเปลวไฟ	โดยก�ำหนดกำรปล่อยก๊ำซให้สม�่ำเสมอ
	 	 	 -		ท�ำให้ช้ินส่วนโลหะร้อนจนกระทั่งโลหะเริ่มละลำย	 แล้วใช้โลหะหลอมเหลวจำกแท่นเชื่อมหลอม
เชื่อมชิ้นส่วนตำ่ง	ๆ	เข้ำด้วยกัน
	 	 	 -		ใช้วัตถุผสำนเท่ำที่จ�ำเป็น
	 	 	 -		ท�ำควำมสะอำดแล้วท�ำชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้วให้เรียบ
	 	 	 -	 อำจท�ำเครื่องหมำยบนชิ้นส่วนก่อนกำรเชื่อม	และเชื่อมตำมรูปแบบ	หรือตำมรำยละเอียดอื่น	ๆ

ช่างเชื่อมและช่างตัดโลหะ
Welders and Flame Cutters
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	 	 2)		 ช่ำงเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ	(มือ)	(Welder	Electrical	(Hand))
	 	 	 -		เชือ่มชิน้ส่วนโลหะด้วยอปุกรณ์เชือ่มทีใ่ช้มอื	ซึง่อปุกรณ์เชือ่มจะได้รับควำมร้อนจำกกระแสไฟฟ้ำ
	 	 	 -		เลือกโลหะเชื่อมและสอดเข้ำกับเครื่องยึด	 ต่อสำยไฟจำกเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 หรือหม้อแปลง 
เข้ำกับโลหะเชื่อม	และชิ้นส่วนที่ต้องกำรเชื่อม	กดสวิตช์เครื่องส่งกระแสไฟฟำ้	เอำโลหะเชื่อมจี้ตรงชิ้นส่วนที่ต้องกำร	
เชื่อมแล้วยกขึ้นให้มีระยะห่ำงจำกชิ้นส่วนเพียงเล็กน้อยเพื่อท�ำให้เกิดประกำยไฟ
	 	 	 -	 น�ำโลหะเชื่อมลำกลงมำตำมแนวท่ีจะเชื่อม	 เพื่อหลอมเชื่อมชิ้นส่วนให้ติดกันและควบคุมกระแส
ไฟฟ้ำให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
	 	 	 -	 ท�ำควำมสะอำดชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้ว	และท�ำรอยเชื่อมให้เรียบ
	 	 	 -		อำจท�ำเครื่องหมำยบนชิ้นส่วนก่อนกำรเชื่อม	และเชื่อมตำมรูปแบบหรือตำมรำยละเอียดอื่น	ๆ	
	 	 3)		 ช่ำงเชื่อมด้วยก๊ำซและไฟฟ้ำทั่วไป	(Welder	Gas	and	Electric	General)
	 	 	 -	 เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟของก๊ำซออกซิอะเซทิลีน	 หรือเปลวไฟของก๊ำซชนิดอื่น	 หรือ 
เชื่อมด้วยประกำยไฟฟ้ำ
	 	 	 -		ปฏิบัติงำนเชื่อมโลหะเช่นเดียวกันกับช่ำงเชื่อมโลหะด้วยก๊ำซ	และชำ่งเชื่อมด้วยไฟฟ้ำ
	 	 	 -		อำจตัดโลหะด้วยก๊ำซออกซิอะเซทิลีนหรือด้วยเปลวไฟจำกก๊ำซชนิดอื่น

สภาพการจ้างงาน
	 ช่ำงเช่ือมโลหะสำมำรถเข้ำท�ำงำนได้ทัง้ในภำครำชกำร	รฐัวสิำหกจิ	เช่น	กรมโยธำธกิำร	กรมชลประทำน	กำร
ท่ำเรือแห่งประเทศไทย	 กำรประปำ	 หรือหน่วยงำนในองค์กรเอกชนอื่น	 ๆ	 ในสถำนประกอบกิจกำร	 เช่น	 โรงงำน
อุตสำหกรรมกำรผลิตต่ำง	 ๆ	 หรือประกอบอำชีพอิสระ	 เช่น	 รับเหมำสร้ำงโครงสร้ำงโลหะงำนผลิตภัณฑ์	 โลหะ 
งำนระบบท่อได้รับค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	ช่ำงเชื่อมโลหะที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำร
ท�ำงำนจะได้รับเงนิเดอืนขัน้ต�ำ่ประมำณ	8,900	-	9,500	บำท	ขึน้อยูก่บัประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญ
งำน	นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอำจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่ำงอื่น	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	เงินสะสม	
เงินช่วยเหลือสวัสดิกำรในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	ค่ำล่วงเวลำ	เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในกำรท�ำงำน	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ท�ำงำนท้ังในและนอกสถำนที่ท�ำงำนในกำรประกอบและติดต่ออุปกรณ์ที่ต้องต่อเชื่อม
หรอืประสำนท่อ	ท�ำกำรตรวจซ่อม	และบรกิำรกำรดแูลและซ่อมบ�ำรงุเครือ่งจกัรในงำนอตุสำหกรรม	สภำพกำรท�ำงำน
หนักปำนกลำง	 ต้องใช้ควำมอดทนต่อสภำพควำมร้อน	 เสียง	 กลิ่นของสำรเคมีท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์และ 
บำงโอกำสท�ำงำนตำมล�ำพงั	ต้องใช้ควำมระมดัระวงัและรอบคอบสูงพอสมควรเพ่ือป้องกนักำรเกดิอบุติัเหตุ	เนือ่งจำก
กำรท�ำงำน	 โดยเฉพำะ	 “ตำ”	 จึงจ�ำเป็นต้องสวมแว่นตำในระหว่ำงกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันประกำยไฟ	 หรือเศษ
โลหะเข้ำตำ	บำงครั้งต้องท�ำงำนเกินเวลำ	อำจต้องท�ำงำนวันเสำร์	วันอำทิตย	์และวันหยุด	เพื่อให้งำนเสร็จทันเวลำที่
ก�ำหนด

โอกาสในการมีงานท�า
	 แนวโน้มของผู้ที่จะประกอบอำชีพนี้	 ขึ้นอยู่กับอุตสำหกรรมก่อสร้ำงรถยนต์	 เฟอร์นิเจอร์	 ซ่ึงในปัจจุบัน 
กำรก่อสร้ำงมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเน่ืองซึง่ต้องใช้ระยะเวลำฟ้ืนฟ	ูส่วนอตุสำหกรรมรถยนต์นัน้	ทัง้ภำครฐัและเอกชน
พยำยำมส่งเสรมิกำรผลติ	หรอืประกอบรถยนต์ในประเทศมำกขึน้	จำกแนวโน้มยอดกำรขำยรถยนต์ในช่วง	2	ปีทีผ่่ำน
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มำที่มีอัตรำยอดกำรขำยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ	 20	 ดังนั้นในฐำนะ 
ลูกจ้ำงของอุตสำหกรรมเหล่ำน้ี	 โอกำสกำรมีงำนท�ำจึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของผู้ที่จะประกอบอำชีพนี้	 จะต้องมีควำมรู้ควำมสำมำรถเรื่องเครื่องกล
หรือเครื่องยนต์ด้วย	 หรือท�ำงำนในอุตสำหกรรมเครื่องเย็น	 ส�ำหรับ 
ผู้ประกอบอำชีพอิสระนั้นต้องพัฒนำฝีมือ	 และควำมช�ำนำญจนเป็น 
ที่เชื่อถือของลูกค้ำ	 และอำจหันมำประกอบอำชีพรับท�ำเหล็กดัด	 ส�ำหรับ
รัว้ประต	ูหน้ำต่ำง	ตลอดจนงำนเฟอร์นเิจอร์	หรอืงำนศลิปกรรม	และควรประดษิฐ์คดิค้นสนิค้ำต่ำง	ๆ 	ท่ีเป็นประโยชน์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีร่ำงกำยแข็งแรง	อดทน	ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงำนอำชีพ
	 2.		 มีควำมคิดริเริ่ม	สร้ำงสรรค์	และมีควำมรับผิดชอบ
	 3.		 มีควำมละเอียด	ประณีต
	 4.	 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	 5.		 มีควำมเชื่อมั่น	สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ช่ำงเชือ่มโลหะ	วทิยำลยัเทคนคิปทุมธำน	ี130	หมู	่4	ต�ำบลบ้ำนกลำง	อ�ำเภอเมอืงปทุมธำน	ีจังหวดัปทมุธำน	ี
12000	โทรศัพท์	0-2979-6720	
	 -	 แผนกวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ	 วิทยำลัยสำรพัดช่ำงสี่พระยำ	 (ในวัดแก้วแจ่มฟ้ำ)	 474/2	 ถนนสี่พระยำ	 
แขวงมหำพฤฒำรำม	เขตบำงรัก	กรุงเทพฯ	โทรศัพท	์0-2236-1312,	0-2236-1245	โทรสำร	0-2233-2252
	 -	 ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรเชื่อม	 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	1518	ถนนประชำรำษฎร์	1	แขวงวงศ์สว่ำง	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	โทรศัพท์	
0-2555-2000	ต่อ	6236,	6243,	6203,	6512	โทรสำร	0-2555-2000-6	อีเมล	watcharapongw@kmutnb.ac.th
	 -	 ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมกำรเชื่อม	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี	 39	 หมู่	 1	 ถนนรังสิต-
นครนำยก	(คลองหก)	อ�ำเภอธัญบุร	ีจังหวัดปทุมธำนี	12110	โทรศัพท์	0-2549-4990-2	โทรสำร	0-2549-4993
	 -	 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรเชื่อมประกอบ	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน	โทรศัพท์	0-4423-
3000	ต่อ	2761	
	 -		สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะ	 วิทยำลัยเทคนิคอุบลรำชธำนี	 5	 ถนนเเจ้งสนิท	 ต�ำบลในเมือง	 อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดอุบลรำชธำนี	34000	 โทรศัพท์	0-4526-2566,	0-4525-5047	 โทรสำร	0-4526-1077	อีเมล	utcubon@
hotm
		 ผู้ที่จะประกอบอำชีพนี้	ควรเตรียมควำมพร้อมดังนี้	
	 เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรในกลุ่มอำชีพช่ำงเชื่อมและโลหะจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนกระทรวง 
แรงงำนและสวัสดิกำรสังคม	ซึ่งจัดให้มีหลักสูตร	ดังนี้
	 -	ช่ำงเชื่อมไฟฟ้ำ	ฝึกในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด	ระยะเวลำ	4	เดือน	
และฝึกในสถำนประกอบกำร	 ระยะเวลำ	 2	 เดือน	 ส�ำเร็จกำรอบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือ 
ช่ำงชั้น	3
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	 -	 ช่ำงเชื่อมแก๊ส	 ฝึกในสถำบันพัฒนำ 
ฝีมอืแรงงำน	หรอืศนูย์พฒันำฝีมอืแรงงำนจงัหวดั	
ระยะเวลำ	 4	 เดือน	 และฝึกในสถำนประกอบ
กิจกำร	ระยะเวลำ	2	เดือน	ส�ำเร็จกำรอบรมจะมี
ระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือช่ำงชั้น	 3 
	 -	 ช่ำงผลติภณัฑ์โลหะแผ่น	ฝึกในสถำบนั
พัฒนำฝ ีมือแรงงำน	 หรือศูนย ์พัฒนำฝ ีมือ 
แรงงำนจังหวัด	 ระยะเวลำ	 6	 เดือน	 และฝึกใน
สถำนประกอบกำร	ระยะเวลำ	2	เดอืน	ส�ำเรจ็กำร
อบรมจะมีระดับฝีมืออยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนฝีมือ
ช่ำงชั้น	3
	 -	 ช่ำงเชื่อม	TIG	ฝึกในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด	ระยะเวลำ	3	เดือน	
และฝึกในสถำนประกอบกิจกำร	ระยะเวลำ	1	เดือน	ส�ำเร็จกำรอบรมมีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือในกำรเชื่อม
วัสดุชนิดต่ำง	ๆ	เช่น	เหล็ก	อะลูมิเนียม	และสเตนเลสได้
	 -	 ช่ำงเชื่อม	MIG/MAG	ฝึกในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดระยะเวลำ	3	
เดือน	 และฝึกในสถำนประกอบกำรระยะเวลำ	 1	 เดือน	 ส�ำเร็จกำรอบรมมีควำมสำมำรถในกำรใช้เครื่องมือในกำร
เชื่อมวัสดุชนิดตำ่ง	ๆ	เช่น	เหล็ก	อะลูมิเนียม	และสเตนเลสได้
	 ส�ำหรับระดับช่ำงเทคนิค	 เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ประเภทวิชำ 
ช่ำงอุตสำหกรรม	 สำขำวิชำช่ำงเทคนิคโลหะ	 สำขำวิชำช่ำงเชื่อมโลหะแผ่น	 จำกสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	
หรือสำขำวิชำช่ำงท่อและประสำน	สำขำวิชำช่ำงโลหะ	จำกสถำนศึกษำสังกัดสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	ผูป้ระกอบอำชพีนีถ้้ำมคีวำมสำมำรถในกำรท�ำงำนและมปีระสบกำรณ์จะได้รับกำรเล่ือนข้ันเล่ือนต�ำแหน่งในสำยงำน
ที่ท�ำงำนอยู ่จนถึงระดับหัวหน้ำงำน	 ส�ำหรับผู ้ที่สนใจศึกษำต่อเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะและควำมก้ำวหน้ำ 
ในอำชีพสำมำรถศึกษำต่อได้	 งำนช่ำงเชื่อมเป็นที่ต้องกำรของตลำด	 แต่ไม่มีคนอยำกเรียน	 เปิดรับ	 40	 คน	 
มีคนมำสมัครเรียนแค่	8	คน	เพรำะเป็นสำขำที่เรียนหนัก	พอจบออกไปก็ต้องท�ำงำนกลำงแจ้ง	บำงคนมองว่ำเรียน
หนัก	งำนก็หนักตำมไปด้วย	ผู้ปกครองหลำยคนก็ไม่นิยมส่งลูกเรียนสำขำนี	้ทั้ง	ๆ	ที่จบออกไปมีงำนท�ำและมีรำยได้
ดอีย่ำงแน่นอน	เพรำะเป็นสำขำขำดแคลน	ทีส่�ำคญัตลำดยงัต้องกำรอกีมำกทัว่ประเทศ	มข้ีอมลูตลำดมคีวำมต้องกำร
ช่ำงเชื่อมถึง	 3	 แสนคน	 แต่ก�ำลังผลิตทั่วประเทศมีเพียง	 2	 หมื่นคนเท่ำนั้น	 ยิ่งถ้ำเปิดอำเซียนจะท�ำให้ขำดแคลน 
มำกขึ้น	 เพรำะกำรก่อสร้ำงและอุตสำหกรรมเกือบทุกชนิดล้วนต้องกำรช่ำงเชื่อม	 เนื่องจำกสิ่งปลูกสร้ำงทุกวันนี ้
ใช้เหล็กเป็นส่วนใหญ่

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่ำงโลหะ	ช่ำงเครื่องกล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน
	 -	กระทรวงแรงงำน
	 -	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
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200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ
	 ตัด	 ประกอบ	 และเชื่อมชิ้นส่วนงำนโลหะโดยใช้เปลว 
จำกก๊ำซออกซีอะเซทิลีนหรือก๊ำซชนิดอื่นตำมแบบหรือตำม 
ค�ำสั่ง:	ยึด	และประกอบชิ้นส่วนงำนโลหะ;	จุด	และปรับเปลวไฟ
ทีห่วัเชือ่มก๊ำซ;	ตดั	หรอืเชือ่มชิน้ส่วนงำนโลหะด้วยเปลวไฟก๊ำซ;	
ท�ำควำมสะอำดรอยเชื่อมหรือรอยตัด

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ปฏบิตังิำนด้ำนเชือ่มก๊ำซ	หรอืตัดโลหะด้วยก๊ำซ	เพ่ือกำรสร้ำงหรือซ่อมโครงสร้ำงชิน้งำน	หรือผลติภณัฑ์
ต่ำง	ๆ	ทั้งในอุตสำหกรรม	และงำนบริกำรดูแลและบ�ำรุงรักษำเครื่องมือเชื่อม	และอุปกรณ์ประกอบต่ำง	ๆ	 ในงำน
เชื่อมกำ๊ซ
	 2.		 ท�ำหน้ำท่ีเช่ือมโลหะด้วยเครื่องเชื่อมก๊ำซหรือตัดโลหะด้วยก๊ำซตำมข้อก�ำหนดหรือใบสั่งงำน	 โดยวำง
ต�ำแหน่งชิน้งำนในอปุกรณ์จบังำน	หรอือปุกรณ์น�ำเจำะ	หรือบนโต๊ะงำนหรือบนพ้ืน	จบัยดึชิน้งำนเข้ำด้วยกนัตำมแบบ	
สำมำรถเลือกหัวเชื่อม	 หรือหัวตัดให้เหมำะสมกับวัสดุเชื่อมได้ตำมข้อก�ำหนดควำมหนำของโลหะประกอบอุปกรณ์
เชื่อมและวำล์ว
	 3.		 ลักษณะของงำนชำ่งเชื่อมด้วยก๊ำซ	มีลักษณะขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน	ดังนี้
	 	 3.1		เชื่อมชิ้นส่วนของโลหะด้วยเปลวไฟจำกก๊ำซออกซิอะเซทิลีนหรือก๊ำซชนิดอื่น	ๆ
	 		 3.2		วำงชิ้นส่วนโลหะและหนีบรัดให้อยู่กับที่ต่อหัวท่อ	เชื่อมเข้ำกับภำชนะใส่ก๊ำซแล้วเปิดวำล์วจุดไฟที ่
หัวท่อเชื่อม	แล้วปรับเปลวไฟ	โดยก�ำหนดกำรปล่อยก๊ำซให้สม�่ำเสมอ
	 		 3.3		ท�ำให้ชิ้นส่วนโลหะร้อนจนกระทั่งโลหะเริ่มละลำย	 แล้วใช้โลหะหลอมเหลวจำกแท่นเชื่อมหลอม
เชื่อมชิ้นส่วนตำ่ง	ๆ	เข้ำด้วยกัน
	 		 3.4		ใช้วัตถุผสำนเท่ำที่จ�ำเป็น
	 		 3.5		ท�ำควำมสะอำดและท�ำชิ้นส่วนที่เชื่อมแล้วให้เรียบ
	 		 3.6		อำจท�ำเครื่องหมำยบนชิ้นส่วนก่อนกำรเชื่อม	 และเชื่อมตำมรูปแบบหรือตำมรำยละเอียดอื่น	 ๆ	 
ตัด	ประกอบ	และเชื่อมชิ้นส่วนงำนโลหะโดยใช้เปลวไฟจำกก๊ำซออกซิอะเซทิลีนหรือก๊ำซชนิดอื่นตำมแบบหรือตำม
ค�ำสั่ง

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพน้ี	 ควรส�ำเร็จกำรศึกษำขั้นต�่ำระดับมัธยมศึกษำปีที่	 3	 หรือผ่ำนกำรอบรมกลุ่มงำนอำชีพ 
ช่ำงเชื่อมโลหะด้วยก๊ำซ	 จำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนในภำคเอกชน	 ที่ส�ำคัญคือ	 โรงงำน
อุตสำหกรรมยำนยนต์	จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	ประมำณ	8,900	-	9,500	บำท	

ช่างเชื่อมโลหะด้วยก๊าซ
Welder Gas
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สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจำ้ง	ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจ
ท�ำงำนล่วงเวลำ	 วันเสำร	์ วันอำทิตย์	 และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น	 ช่ำงเชื่อมโลหะด้วยก๊ำซสำมำรถประกอบอำชีพ
อิสระ	อำทิ	รับเหมำสร้ำงโครงสร้ำงโลหะงำนผลิตภัณฑ์โลหะ	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
	 ต้องท�ำงำนทั้งในที่ร่มและกลำงแจ้ง	 ต้องเจอควำมร้อนและมีควัน	 ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรำย 
ตลอดเวลำ	เช่น	แว่นตำ	หน้ำกำก	สวมเสื้อผ้ำที่ท�ำจำกผ้ำฝำ้ยหนำ	สวมถุงมือหนัง	ใส่รองเท้ำป้องกันโลหะ	บำงงำน
ท�ำอยู่ในร่ม	บำงงำนต้องปีนป่ำย	ท�ำงำนนำน	ๆ	อำจมีปัญหำดวงตำ	และต้องระมัดระวังในกำรใช้ไฟฟำ้แรงสูง

โอกาสในการมีงานท�า
	 แนวโน้มของผู้ท่ีจะประกอบอำชีพนี้	 ส่วนส�ำคัญขึ้นอยู่กับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์	 ซึ่งใน 
ปัจจุบัน	 (2548)	 ปริมำณผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเข้ำสู่หลักล้ำนคัน	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรผลักดันส�ำคัญ 
จำกกำรที่ภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนจัดท�ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมยำนยนต์	 ซึ่งระยะท่ี	 1	 ได้ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ 
ปี	2545	และก�ำลังจะจัดท�ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมยำนยนต์ระยะที	่2	 (พ.ศ.	2549	-	2553)	เพื่อเตรียมรับมือกับ 
กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำปัจจัยดังกล่ำวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส�ำคัญส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรประกอบอำชีพช่ำงเช่ือม 
โลหะด้วยก๊ำซ	ซึ่งตลำดแรงงำนจะยังคงมีควำมต้องกำรสูงส�ำหรับผู้ที่ประกอบอำชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี	 3	 ผ่ำนกำรอบรมกลุ่มงำนอำชีพช่ำงเชื่อมโลหะด้วยก๊ำซ	 จำก 
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 กระทรวงแรงงำน	 หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำวิชำช่ำงเชื่อม	หรือช่ำงโลหะ
	 2.		 ร่ำงกำยแข็งแรง	อดทน	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งและท�ำงำนงำนหนักได้
	 3.		 ละเอียด	และประณีต
	 4.		 มีควำมรับผิดชอบ	และตระหนักถึงควำมปลอดภัยและกำรป้องกันอุบัติภัย
	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี
	 6.		 มีควำมเชื่อมั่น	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรประกอบอำชีพนี้ซ่ึงมีอำยุต้ังแต่	 15	 ปีข้ึนไป	 หรือจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำ 
ปีที่	 6	 หรือเทียบเทำ่ขึ้นไป	 สำมำรถฝึกอำชีพได้ที่กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	 ระยะเวลำกำรฝึก	 6	 เดือน	 โดยจะได้รับ
วุฒิบัตรพัฒนำฝีมือแรงงำน	 (วพร.)	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	 เว็บไซต์	 www.dsd.go.th	 โทรศัพท์	 0-2245-4035,	
0-2643-4990
	 ประเภทวชิำช่ำงอตุสำหกรรม	สำขำช่ำงเทคนคิโลหะ	ช่ำงท่อและประสำน	หรอืสำขำวชิำช่ำงโลหะ	ในสถำบนั
กำรศึกษำ	สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	หรือมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	อำทิ
	 -		วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.cmtc.ac.th	โทรศัพท	์0-5321-7708
	 -		วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี	เว็บไซต	์www.minburi.ac.th	โทรศัพท์	0-2517-2041,	0-2517-5134
	 -		วิทยำลัยเทคนิคยะลำ	เว็บไซต์	www.ytc.ac.th	โทรศัพท	์0-7321-2471,	0-7321-6769
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 -	 สำขำวิชำช่ำงท่อและประสำน	 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ	เว็บไซต์	http://cit.kmitnb.ac.th	โทรศัพท	์0-2913-2500-24	ต่อ	6201,	6202,	6203,	6512

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู ้มีพื้นฐำนอำชีพนี้	 ถ้ำมีควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนและมีประสบกำรณ์จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเล่ือน 
ต�ำแหน่งในสำยงำนที่ท�ำงำน	 อยู่จนถึงระดับหัวหน้ำงำน	 ผู้ประกอบอำชีพนี้สำมำรถฝึกเพื่อเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตร
กำรฝึกยกระดับฝีมือในส�ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำน	 หรือกำรจัดฝึกอบรมโดยสถำนประกอบกำร	 และมีโอกำส 
เดินทำงไปท�ำงำนในต่ำงประเทศ	เป็นผู้รับเหมำ	ประกอบอำชีพอิสระ	ซึ่งมีรำยได้สูง

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่ำงโลหะแผ่น	 ช่ำงเครื่องมือ	 ช่ำงประกอบเครื่องกล	 ช่ำงแม่พิมพ์โลหะงำนอุตสำหกรรมรถยนต์	 งำนผลิต 
ชิ้นส่วนเครื่องมือกล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	 เว็บไซต์	 www.vec.go.th	 โทรศัพท์	 0-2281-5555	 
	 -	 THE	YOUNG	เว็บไซต	์www.theyoung.net
	 -		สมำคมกำรเชือ่มโลหะแห่งประเทศไทย	เวบ็ไซต์	www.tws.or.th	โทรศพัท์	0-2944-1868,	0-2944-3925	
	 -		บริษัท	โตโยตำ้มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.toyota.co.th	โทรศัพท์	0-2386-1000
	 -		สถำบันยำนยนต์	เว็บไซต	์www.thaiauto.or.th	โทรศัพท์	0-2712-2414
		 -	 สมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย	 เว็บไซต์	 www.thaiautoparts.or.th	 โทรศัพท์	 0-2712-	 2246-7,	

0-2712	-2971,	0-2712-	3594-6
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นิยามอาชีพ
	 ดูแล	ปรับ	แต่ง	บ�ำรุงรักษำ	และซ่อมแซมแม่พิมพ์	 
ที่ใช้ส�ำหรับกำรผลิตตัวถังรถยนต์ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำร 
ได้ดี;	ท�ำงำนภำยใต้กำรแนะน�ำและควบคุมของวิศวกร	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตัด	 ดัด	 ปรับ	 เคำะตัวถัง	 แคสซี	 และกันชน 
ของรถยนต์ที่เกิดจำกสำเหตุต่ำง	ๆ	เช่น	อุบัติเหตุ	หรือผุให้
กลับสู่สภำพเดิม	
	 2.		 ตรวจหำขนำดรอยผุที่ต ้องปะผุ	 ท�ำกำรตัด 
ด้วยแก๊ส	เชือ่มด้วยเครือ่งเชือ่มแก๊ส	และเช่ือมด้วยไฟฟ้ำด้วย 
กำรใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับซ่อมตัวถัง	
	 3.		 เคำะขึ้นรูปขอบมุมฉำก	ขอบวงกลม	รอยโค้งงอ	รอยฉีกขำด	รอยบุบ	
	 4.		 ใช้เหล็กงัด	และค้อนกระทุ้ง	กำรตบแต่งรอยเชื่อม	กำรเจำะ	กำรเจียร	กำรย�้ำหมุด	
	 5.		 ใช้แม่แรงดัด-ดึงตัวถัง	และแคสซี	
	 5.		 เตรียมผิวงำนเพื่อกำรโป๊ว	กำรโป๊วสีแห้งชำ้และแห้งเร็ว	กำรป้องกันสนิม	
	 6.		 ถอด	และใส่กระจกหน้ำ-หลัง	หรือส่วนประกอบอื่น	ๆ	
	 7.		 ติดตั้ง	และปรับกลไกกำรขึ้นลงของกระจกหน้ำต่ำง	ทั้งแบบมือหมุนและไฟฟำ้	
	 8.		 ปรับตั้งบำนพับและกลอนประตู	รวมทั้งกำรดัดแปลงตัวถังรถยนต์

สภาพการจ้างงาน
		 ช่ำงซ่อมตัวถังรถยนต์ได้รับค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงินเดือนที่แตกต่ำงกัน	 โดยมีเงินเดือนขั้นต�่ำ	 5,000	
บำท	ขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถ	และควำมช�ำนำญงำน	นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	อำจได้
รับผลประโยชน์พิเศษอย่ำงอื่น	 เช่น	 ค่ำรักษำพยำบำล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือสวัสดิกำรในรูปต่ำง	 ๆ	 เงินโบนัส	 
ค่ำล่วงเวลำ	เป็นต้น	หรืออำจได้รับค่ำจ้ำงตำมผลงำนหรือชิ้นงำนก็ได้	
	 ท�ำงำนสัปดำห์ละ	 48	 ชั่วโมง	 อำจจะต้องมำท�ำงำนวันเสำร์	 วันอำทิตย์	 หรือวันหยุด	 อำจจะต้องท�ำงำน 
ล่วงเวลำ	ในกรณีที่ต้องกำรให้งำนซ่อมเสร็จทันต่อกำรใช้งำน

สภาพการท�างาน
		 เป็นงำนหนักที่ต้องกำรทักษะค่อนข้ำงสูง	 มีควำมละเอียดรอบคอบ	 เปื้อน	 ร้อน	 สกปรก	 เสียงดัง	 มีกลิ่นสี 
และน�้ำมันต้องท�ำงำนในที่แคบ	ๆ 	และแหลมคม	ต้องท�ำงำนด้วยควำมระมัดระวัง	ใช้มือท�ำงำนมำก	บำงครั้งต้องนอน
ท�ำงำนใต้ท้องรถยนต์	เมื่อต้องซ่อมใต้ท้องรถยนต์ด้วย

ช่างซ่อมตัวถังรถยนต์
Autobody Repairer
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โอกาสในการมีงานท�า
		 ผู ้สนใจประกอบอำชีพช่ำงซ่อมตัวถังรถยนต์	
สำมำรถท�ำงำนในศูนย์บริกำรของบริษัทรถยนต์ท่ัวไป	 
หรือท�ำงำนในอู ่บริกำรซ่อมรถยนต์ทั่วไป	 หำกไม่มี
ประสบกำรณ์มำก่อน	 อำจจะเริ่มท�ำงำนโดยกำรเป็น 
ผู ้ช่วยฝึกหัดงำนจนมีควำมช�ำนำญก็สำมำรถประกอบ 
อำชีพได้	เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ถดถอย	ตลำดรถยนต์
มือสองจึงได้รับควำมสนใจส�ำหรับผู้ต้องกำรใช้รถยนต ์
ตำมสภำวะเศรษฐกจิ	ก่อนจะมกีำรซือ้หรอืขำยจงึต้องมกีำร
ซ่อมรถยนต์ให้อยู่ในสภำพดี	ดังนั้น	ช่ำงซ่อมตัวถังรถยนต์
ที่มีฝ ีมือดี	 มีควำมช�ำนำญและตรงต่อเวลำจะได้รับ 
กำรว่ำจ้ำงอย่ำงสม�่ำเสมอทั้งจำกเจ้ำของอู่รถยนต์และอู่
รถยนต์ที่บริษัทรับประกันภัยรถยนต์ให้บริกำรกับลูกค้ำ 
ทั่วประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำขั้นต�่ำ	 ระดับกำรศึกษำภำค
บังคับตำมกฎระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร	 มีพื้นควำมรู	้ 
หรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำนในสำขำช่ำงปะผุตัวถังรถยนต์พอสมควร	 หรือผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน	
	 2.		 มีร่ำงกำยแข็งแรงสมบูรณ์	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งและงำนหนักได้	และมีใจรักดำ้นเครื่องยนต์กลไก	
	 3.		 มีควำมอดทน	ละเอียดรอบคอบ	
	 4.		 ช่ำงสังเกต	จดจ�ำ	รู้จักวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ	
	 5.		 มีควำมรับผิดชอบ	และตระหนักถึงควำมปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ทีจ่ะประกอบช่ำงซ่อมตวัถงัรถยนต์	ควรเตรียมควำมพร้อมดงันี	้คอื	ส�ำหรบัผูเ้ข้ำสูต่ลำดแรงงำนใหม่ท่ีมีอำยุ
ตั้งแต่	 15	 ปีข้ึนไป	 ซึ่งส�ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับหรือเทียบเท่ำขึ้นไปสมัครเข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำฝีมือ
แรงงำน	ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด	4	เดือน	และฝึกในสถำนประกอบกำรอีก	2	เดือน	รวมระยะเวลำฝึกทั้งหมด	
6	เดือน	จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนำฝีมือแรงงำน	(วพร.)	แนวกำรฝึกเน้นภำคปฏิบัติ	80%	หรือสถำบันกำรศึกษำอื่นที่
เปิดสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้น	 ซึ่งประกำศแจ้งก�ำหนดกำรอบรมให้ผู้สนใจเข้ำรับกำรอบรม	 เมื่อส�ำเร็จหลักสูตรก็
สำมำรถประกอบอำชีพช่ำงซ่อมตัวถังได้เช่นกัน	 ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ผู ้รับกำรฝึกจะได้รับจำกกำรฝึก	 ได้แก่	 
กำรฝึกฝีมือเบื้องต้นชิ้นส่วนโครงสร้ำงตัวถังรถยนต์	 กำรเชื่อมโลหะด้วยแก๊สและไฟฟ้ำ	 กำรตัดโลหะ	 กำรซ่อมสนิม 
ตัวถัง	กำรโป๊วตัวถังรถยนต์แบบตำ่ง	ๆ	กำรลอกสี	กำรปิดกระดำษงำนกระจกรถยนต	์
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 เมื่อมีประสบกำรณ์	 และฝีมือท�ำงำนเป็นที่ยอมรับ	 รวมทั้งหำกได้รับกำรศึกษำต่อมีคุณวุฒิตำมเงื่อนไขของ
หน่วยงำน	กมี็โอกำสได้เลือ่นเป็นหวัหน้ำงำน	ผูค้วบคมุงำน	หวัหน้ำแผนก	หรอืผูจ้ดักำรฝ่ำยงำนในสำยงำนทีเ่กีย่วข้อง	
ถ้ำจะประกอบอำชีพอิสระจะต้องมีประสบกำรณ์	ทุนและกำรจัดกำรที่ดี

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ช่ำงซ่อมตัวถังรถยนต์	ช่ำงสีรถยนต์	ช่ำงยนต	์ช่ำงเชื่อม	ช่ำงแอร์รถยนต	์ช่ำงไฟฟ้ำรถยนต์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	กระทรวงแรงงำน



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

357
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นิยามอาชีพ 
	 ปรบั	ประกอบ	และซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำก�ำลัง	
เช่น	 มอเตอร์ไฟฟ้ำ	 ไดนำโม	 ในโรงงำน	 หรือตำม
สถำนที่ที่ใช้	 :	 ปฏิบัติงำนหลักมูลฐำนเช่นเดียวกัน
กับชำ่งปรับไฟฟ้ำทั่วไป	แต่ท�ำงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ	เช่น	มอเตอร์	และไดนำโม	ซึ่งต้องใช้ควำมรู้
เป็นพิเศษ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 เดินและซ่อมสำยไฟฟ้ำ	 ติดตั้งระบบ
จ่ำยพลงังำน	ควบคมุเครือ่งจกัรในโรงงำน	ตรวจเชก็	
ซ่อมแซม	 และติดตั้งเครื่องจักรทำงไฟฟ้ำ	 เช่น	
หม้อแปลงไฟฟ้ำ	มอเตอร์ไฟฟ้ำ	ไดนำโม	อุปกรณ์ตรวจเช็ก	และอุปกรณ์ควบคุมกำรท�ำงำนในกระบวนกำรผลิตของ
งำนอุตสำหกรรม
	 2.		 ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำเครื่องมือเคร่ืองใช้ทำงอิเล็กทรอนิกส์	 เช่น	 เคร่ืองมือวัดกระแสไฟฟ้ำ	 
เครื่องมือวัดแรงดัน	 เครื่องมือวัดควำมต้ำนทำน	และซ่อมอุปกรณ์เครื่องซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำในสถำนประกอบกิจกำร	
หรือโรงงำน	 โดยท�ำตำมกฎข้อก�ำหนดทำงไฟฟ้ำ	 สำมำรถเลือกชนิดและขนำดของสำยไฟฟ้ำและมอเตอร์	 อุปกรณ ์
จ่ำยไฟฟ้ำ	กำรต่อสำยไฟเข้ำอุปกรณ์ไฟฟ้ำโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	ตัด	ดัด	ท�ำเกลียว	และติดตั้งท่อทอดสำยไฟ	
ชักสำยไฟผ่ำนท่อ	หรือวำงสำยเคเบิลหุ้มฉนวน	ต่อสำยไฟเข้ำกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้ให้แสงสว่ำง	ทดสอบหำสิ่งที่ช�ำรุด
เสียหำย	แล้วท�ำกำรปรับและซ่อม	ใช้เครื่องมือ	เครื่องทุ่นแรง	เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ
	 3.	 ค้นหำข้อขัดข้องและแก้ไข	 สำมำรถซ่อมเครื่องไฟฟ้ำอื่น	 ๆ	 เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนสูงสุด	 
ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็กเครื่องควบคุมไฟฟ้ำกระแสสลับ	 เช่น	 ชุดควบคุมมอเตอร์ของปั๊มน�้ำ	 มอเตอร์ของ 
บันไดเลื่อน	มอเตอร์ของลิฟต์	เป็นต้น

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง	ส่วนใหญ่ท�ำงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	ที่ส�ำคัญ	ได้แก่	
อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 หรืออุตสำหกรรมอำหำร	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้น 
กำรท�ำงำนประมำณ	 10,000	 -	 15,000	 บำท	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	 และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไข 
ข้อตกลง	กับผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น
เร่งด่วน

ช่างซ่อมไฟฟ้า
Electrical fiEngineer
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สภาพการท�างาน 
	 งำนของผู้ประกอบอำชีพนี้เป็นงำนค่อนข้ำงหนัก	 ต้องกำรทักษะฝีมือปำนกลำง	 ต้องปฏิบัติงำนตำมกฎ 
ของกำรไฟฟ้ำ	 และตำมแบบท่ีก�ำหนด	 ต้องมีควำมละเอียดรอบคอบ	 ระมัดระวัง	 เพ่ือควำมปลอดภัยของตนเอง 
และบคุคลอืน่	ในกำรท�ำงำนอำจท�ำงำนคนเดยีวหรือมผู้ีช่วยร่วมท�ำงำนด้วย	1	หรือ	2	คนข้ึนไป	ข้ึนอยูก่บัปริมำณงำน	
และสถำนที่ที่ต้องปฏิบัติงำน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 เนื่องจำกไฟฟ้ำเป็นสิ่งจ�ำเป็นและส�ำคัญต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของประชำชนและวงกำรธุรกิจ	 ท้ังทำงด้ำน 
พำณิชยกรรม	อุตสำหกรรมกำรผลิต	และอุตสำหกรรมกำรบริกำร	ซึ่งต้องอำศัยไฟฟ้ำเป็นส่วนประกอบเกือบทั้งหมด	
ผู้ประกอบอำชีพช่ำงปรับไฟฟ้ำ	(อุปกรณ์ไฟฟ้ำก�ำลัง)	จึงเป็นอำชีพที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง	 (ปวส.)	 สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลังหรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 หรือเป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ 
ต้อนต้น	(ม.3)	และเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนำฝีมือแรงงำน
	 2.		 รักงำนช่ำงด้ำนไฟฟ้ำ
	 3.		 รำ่งกำยแข็งแรง
	 4.		 อดทน	ขยันหมั่นเพียร	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้ง
	 5.		 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	ชอบกำรคิดค�ำนวณ	มีควำมละเอียดรอบคอบ
	 6.		 เป็นผู้น�ำ	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	 7.		 มั่นใจในตนเอง	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง	 หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง	 (ระดับ	 ปวช.)	 ในสถำบันกำรศึกษำ	 สังกัดส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
	 -	 วิทยำลัยเทคนิคบุรีรัมย์	เว็บไซต์	www.btec.ac.th	โทรศัพท์	0-4461-1079
	 -		วิทยำลัยเทคนิคหำดใหญ่	เว็บไซต	์www.htc.ac.th	โทรศัพท์	0-7421-2300
	 -		วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี	เว็บไซต	์www.minburi.ac.th	โทรศัพท์	0-2517-2041,	0-2517-5134
	 ช่ำงอุตสำหกรรม	 สำขำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง	 (ระดับ	 ปวส.)	 ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอำชีวศึกษำ	และมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท์	0-2245-4035,	0-2643-4990
	 -		สถำบนัพฒันำฝีมอืแรงงำน	ศนูย์พฒันำฝีมอืแรงงำนจังหวดั	หรอืสถำบนัอืน่	ๆ 	ทีเ่ปิดสอนหลักสูตรช่ำงซ่อม
อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 อำทิ	 ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดฉะเชิงเทรำ	 เว็บไซต์	 www.sothorn.com	 
โทรศัพท์	0-3885-1220-3

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผูป้ระกอบอำชพีนีท้ีร่บัรำชกำร	หรอืเป็นพนกังำนรัฐวสิำหกจิจะเล่ือนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบ
ที่วำงไว้	 ส่วนงำนภำคเอกชนน้ันเมื่อมีระยะเวลำในกำรท�ำงำนเพิ่มขึ้น	 รวมทั้งมีควำมสำมำรถและควำมช�ำนำญงำน	 
ก็จะได้เลื่อนต�ำแหน่งงำนและเงินเดือนสูงขึ้นตำมควำมสำมำรถและประสบกำรณ์	 โดยอำจได้เลื่อนต�ำแหน่ง 
เป็นหัวหนำ้ฝ่ำย	หรือผู้จัดกำรฝ่ำย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่ำงไฟฟ้ำ	ชำ่งเชื่อมไฟฟ้ำ	ช่ำงไฟฟ้ำอุตสำหกรรม	ช่ำงเดินสำยไฟฟ้ำอำคำร	ช่ำงพันมอเตอร์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	www.thaieei.com	โทรศัพท	์0-2280-7272
	 -		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	เว็บไซต์	www.vec.go.th	โทรศัพท	์0-2281-5555
	 -	 วิทยำลัยกำรอำชีพนวมินทรำชินีมุกดำหำร	สำขำวิชำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	www.elecweb.
th.gs	โทรศัพท์	0-4261-2964
	 -	บริษัท	โตชิบำ	ไทยแลนด์	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.toshiba.co.th	โทรศัพท์	0-2512-0270
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นิยามอาชีพ
	 ปรบัแต่ง	ซ่อม	หรอืให้บรกิำรซ่อมรถโดยสำร	
รถสินค้ำ	รถบรรทุก	และยำนยนต์อื่น	ๆ;	ตรวจสอบ
วิเครำะห์หำสำเหตุท่ีขัดข้อง	 ช�ำรุดเสียหำยของ
อปุกรณ์และช้ินส่วนหรอืระบบต่ำงๆ	 ของยำนยนต์; 
ถอด	แยกชิ้นส่วนต่ำง	ๆ	ออก	เช่น	ระบบจุดระเบิด 
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 (ไดนำโม)	 กระปุกเฟือง	 พวง
มำลัย	 กระปุกเกียร์และห้ำมล้อ	 ท�ำกำรซ่อมหรือ
เปลี่ยนใหม่	 ตรวจวัด	 ตรวจสอบและปรับต้ัง 
อุณหภูม	ิควำมดัน	ควำมเร็วรอบ	และลักษณะกำร
ท�ำงำนของระบบต่ำง	 ๆ	 ให้เป็นไปตำมสภำพปกติ	 โดยใช้เครื่องมือกล	 เครื่องมือวัด	 เคร่ืองมือพิเศษในกำรซ่อม	 
ทดสอบเครื่องยนต์และอุปกรณ์ภำยหลังกำรซ่อมจนอยู ่ในสภำพสมบูรณ์และสำมำรถน�ำไปใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	 ให้บริกำรอื่น	 ๆ	 เช่น	 เปลี่ยนถ่ำยน�้ำมันเครื่อง	 ไล่ลมเบรก	 กำรตั้งศูนย์ล้อ	 ตลอดจนบ�ำรุงรักษำ 
ยำนยนต์ให้มีสภำพกำรท�ำงำนเป็นปกติและอำยุกำรใช้งำนนำน

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ซ่อมหรือฟิตเครื่องยนต์	โดยสอบถำมอำกำรจำกลูกคำ้	แล้วตรวจสอบ	วิเครำะห์อำกำรข้อขัดข้อง	โดย
อำศัยประสบกำรณ์	หรือใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรตรวจสอบ	
	 2.		 ก�ำหนดขั้นตอนกำรซ่อม	ศึกษำคู่มือกำรซ่อม	ยกรถด้วยแม่แรงหรือไฮดรอลิก	ถอดชิ้นส่วนออกมำซ่อม	
เช่น	เครื่องยนต์	ระบบรองรับน�้ำหนัก	ระบบส่งถ่ำยก�ำลัง	ระบบไฟฟำ้	รื้อชิ้นส่วนออกมำซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่	เช่น	
ลูกสูบก้ำนสูบ	เกียร์	วำล์ว	ลูกปืน	คำร์บูเรเตอร์	เยนเนอเรเตอร์	พัดลม	เบรก	โช๊คอัพ	
	 3.		 ตัง้ศนูย์ล้อแก้ไขข้อขดัข้อง	วงจรไฟฟ้ำ	หรอืงำนบรกิำรรถยนต์	เช่น	เปล่ียนหวัเทยีน	ทองขำว	เตมิน�ำ้กลัน่	
เติมน�้ำมันเครื่อง	 น�้ำมันเกียร์	 บริกำรไส้กรองอำกำศ	 กำรลองเครื่องยนต์	 อำจต้องใช้เครื่องกลึง	 เคร่ืองเจียร	 
เครื่องเจำะ	เครื่องซ่อม	เครื่องเชื่อม	และบัดกรี	ฯลฯ	
	 4.		 ซ่อม	หรือให้บริกำรและซ่อมรถโดยสำรรถสินค้ำ	รถบรรทุก	และยำนยนต์อื่น	ๆ	
	 5.		 ตรวจยำนพำหนะที่เสีย	 เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะและสิ่งที่เสีย	 ถอดชิ้นส่วนต่ำง	 ๆ	 ออก	 เช่น	 ระบบ 
จุดระเบิด	 เคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 (ไดนำโม)	 กระปุกเฟือง	 พวงมำลัย	 กระปุกเกียร์	 และห้ำมล้อ	 เปล่ียนส่วนที่เสีย	 
บดวำล์ว	เปลี่ยนผ้ำเบรก	เปลี่ยนบู๊ทและส่วนประกอบพวงมำลัย	
	 6.		 ท�ำงำนอื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวกับกำรซ่อม	 เปล่ียนน�้ำมันเครื่องยนต์	 และระบบส่งถ่ำยก�ำลังหล่อลื่นตำมข้อต่อ 
ต่ำง	ๆ	ขันชิ้นส่วนที่หลวมให้แน่น	
	 7.		 ปรับและท�ำงำนอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวกับกำรท�ำให้ยำนพำหนะคงอยู่ในสภำพที่ดี	อำจเชื่อม	ประสำน	และบัดกร	ี

ช่างซ่อมรถยนต์
Auto Mechanic
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 8.		 ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นต่อลูกค้ำที่มำใช้บริกำร	ในกำรดูแลรักษำรถยนต์ให้อยู่ในสภำพด	ี
	 9.		 อำจช�ำนำญกำรซ่อมยำนพำหนะที่ใช้ดีเซลหรือเบนซิน

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงซ่อมรถยนต์จะได้รับค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงินเดือนที่แตกต่ำงกันไปตำมควำมรู้ 
ควำมช�ำนำญ	 และสถำนประกอบกิจกำร	 ในอัตรำเงินเดือนขั้นต�่ำ	 โดยอัตรำเงินเดือนของผู้ประกอบอำชีพ 
ช่ำงซ่อมรถยนต์ในภำคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถ	และควำมช�ำนำญงำน
	 นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วอำจได้รับค่ำตอบแทนในรูปอื่น	 เช่น	 ค่ำรักษำพยำบำล	 เงินสะสม	
เงินช่วยเหลือ	สวัสดิกำรในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	ค่ำล่วงเวลำ	เป็นต้น	
	 ท�ำงำนสัปดำห์ละ	48	ชั่วโมง	อำจจะต้องมำท�ำงำนวันเสำร	์อำทิตย	์หรือวันหยุด	อำจจะต้องท�ำงำน	ล่วงเวลำ	
ในกรณีที่ต้องกำรให้งำนซ่อมเสร็จให้ทันต่อกำรใช้งำน

สภาพการท�างาน
		 เป็นงำนหนักที่ท้ำทำยกับเทคโนโลยีที่ก้ำวหน้ำไป
อย่ำงไม่หยุดยั้ง	 มักมีลูกค้ำประจ�ำ	 ต้องกำรควำมสำมำรถ 
ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ	 มีควำมละเอียดรอบคอบ	 เปื้อน	
สกปรก	 ร้อน	 บำงครั้งต้องท�ำงำนใต้ท้องรถยนต์	 ใช้มือ 
ท�ำงำนมำก	 อู ่ขนำดเล็กและขนำดกลำงนำยจ้ำงอำจ 
จัดอำหำร	 และท่ีพักให้	 ส่วนอู่มำตรฐำนจะแยกงำนกัน 
ท�ำตำมส่วนของรถยนต์ที่จะซ่อม

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 รถยนต์เป็นสิ่งจ�ำเป็นต่อชีวิตประจ�ำวัน	 และเมื่อรถยนต์มีปัญหำ	 ผู ้ใช้มักจะให้ช่ำงฟิตหรือ 
ช่ำงซ่อมรถยนต์ดูแลซ่อมแซมให้	ดังนั้น	ควำมต้องกำรช่ำงฟิตในตลำดแรงงำนยังมีอยู่ในระดับสูง	ช่ำงฟิตจึงมีโอกำส
เข้ำท�ำงำนได้ทั้งในภำครัฐ	ในศูนย์ซ่อมของหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ	เช่น	กรมกำรขนส่งทำงบก	กรมเจ้ำท่ำ	
กำรรถไฟแห่งประเทศไทย	หรือในภำคเอกชน	เช่น	ศูนย์บริกำรรถยนต	์บริษัทจ�ำหน่ำยรถยนต	์โรงงำนอุตสำหกรรม
ต่ำง	ๆ	หรือประกอบอำชีพอิสระ	เช่น	รับติดตั้ง	ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์	เปิดอู่รับบริกำรซ่อมรถยนต	์เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 มีร่ำงกำยแข็งแรง	สมบูรณ์	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งและงำนหนักได้	และมีใจรักดำ้นเครื่องยนต์กลไก	
	 2.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำขั้นต�่ำตำมกฎระเบียบกำรศึกษำภำคบังคับ	มีพื้นควำมรู้หรือประสบกำรณ์เกี่ยวกับงำน
ซ่อมเครื่องยนต์หรืองำนบ�ำรุงรักษำรถยนต์หรือผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 หรือส�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	สำขำวิชำชำ่งยนต	์หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	สำขำวิชำช่ำงยนต์	
	 3.		 มีควำมอดทน	ละเอียดรอบคอบ	
	 4.		 ช่ำงสังเกต	จดจ�ำ	รู้จักวิเครำะห์	และแก้ไขปัญหำ	
	 5.		 มีควำมรับผิดชอบ	และตระหนักถึงควำมปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 ผู้ที่จะประกอบอำชีพช่ำงซ่อมรถยนต์	 ควรเตรียมควำมพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 ส�ำหรับผู้เข้ำสู่ตลำดแรงงำนใหม ่
ที่มีอำยุตั้งแต่	 15	 -	25	ปี	 จบกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที	่ 3	หรือเทียบเท่ำขึ้นไปฝึกในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	
(สพร.)	 หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด	 (ศพ.จังหวัด)	 10	 เดือน	 และฝึกในสถำนประกอบกำรอีก	 
2	 เดือน	 รวมระยะเวลำฝึกท้ังหมด	 12	 เดือน	 จึงจะได้รับวุฒิบัตรพัฒนำฝีมือแรงงำน	 (วพร.)	 แนวกำรฝึกเน้น 
ภำคปฏิบัติ	 80%	 ควำมรู ้ควำมสำมำรถที่ผู ้รับกำรฝึกจะได้รับจำกกำร	 ฝึกคือกำรฝึกฝีมือเบื้องต้นกำรซ่อม 
เครื่องยนต์	 ทั้งระบบแก๊สโซลีน	 และดีเซล	 งำนไฟฟ้ำรถยนต์	 และระบบอิเล็กทรอนิกส์งำนส่งก�ำลังรถยนต์งำน 
ระบบรองรับน�้ำหนัก	รวมทั้งกำรบ�ำรุงรักษำรถยนต์	ตลอดจนกำรขับรถยนต์อย่ำงปลอดภัย	
	 ในระดับช่ำงฝีมือ	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	 
สำขำวิชำช่ำงยนต์	จำกสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำหรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 ระดับช่ำงเทคนิค	ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	
สำขำวิชำช่ำงยนต์	จำกสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	หรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	หรือวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้มีพื้นฐำนช่ำงซ่อมรถยนต์	สำมำรถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรกำรฝึกยกระดับฝีมือใน	สพร.	หรือกำรจัดฝึก
อบรมโดยบริษัทผู้แทนจ�ำหน่ำยรถยนต์	 ถ้ำจะประกอบอำชีพอิสระจะต้องมีประสบกำรณ์	 ทุน	 และกำรจัดกำรที่ดี
เพรำะลงทุนสูง	มีโอกำสเทียบโอนเพื่อศึกษำต่อในโรงเรียนอำชีวศึกษำ	หรือวิทยำลัยจนถึงระดับปริญญำตร	ีส�ำหรับ 
ผู้ที่ท�ำงำนแล้วสำมำรถหำควำมรู้และทักษะเพิ่มเติมจำกกำรฝึกยกระดับฝีมือ	อำจเป็นกำรฝึกภำคค�่ำ	หรือตำมค�ำขอ
ของสถำนประกอบกำร	ระยะเวลำฝึก	50	-	70	ชั่วโมง	มีหลักสูตรตำ่ง	ๆ	ให้เลือก	เช่น	ช่ำงซ่อมเครื่องยนต์เบนซิน/
ดเีซล	กำรปรับแต่งเครือ่งยนต์	กำรเดนิสำยไฟฟ้ำในรถยนต์	กำรซ่อมระบบส่งถ่ำยก�ำลงัรถยนต์	เป็นต้น	รวมทัง้สถำบนั
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พัฒนำฝีมือแรงงำน	 มีบริกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน	 สำขำช่ำงซ่อมรถยนต์	 ช่ำงไฟฟ้ำในรถยนต์	 ช่ำงซ่อม
เครื่องยนต	์เบนซิน	แต่ละมำตรฐำนแบ่งออกเป็น	3	ระดับชั้น	กำรทดสอบจะเริ่มจำกชั้น	1	-	3	ตำมล�ำดับ	
	 ผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 สำมำรถเข้ำศึกษำต่อเพื่อเพิ่มวิทยฐำนะ 
ให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพดังนี้	
	 ศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 หลักสูตร	 2	 ปี	 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	 สำขำ 
วิชำช่ำงยนต์	 ในสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	 หรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือวิทยำลัยเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	
	 ระดับปริญญำตรีหลักสูตร	 4	ปี	 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 ในคณะวิศวกรรมศำสตร	์ สถำบันเทคโนโลยี
รำชมงคล	หรือสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	ในสถำนศึกษำสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย	
เช่น	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	เป็นต้น	
	 หรือผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำมำรถเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตร ี
ต่อเนื่อง	 3	 -	 3	 ปีครึ่ง	 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 ในคณะวิศวกรรมศำสตร์	 หรือสถำนศึกษำสังกัดสถำบัน 
เทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	 2	 -	 3	 ปี	 สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล	 สำขำวิชำวิศวกรรม 
อุตสำหกำรเครื่องมือกล	 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรวัสดุอุตสำหกรรม	 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม	 
ในสถำนศึกษำสังกัดสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	 2	 -	 3	 ปี	 สำขำวิชำเทคโนโลยี 
เครื่องกลในวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	
	 ส�ำหรับผู ้ที่ไม่ต้องกำรศึกษำต่อ	 หำกมีควำมสำมำรถและมีเงินทุนสำมำรถประกอบกิจกำรส่วนตัว 
เปิดอู่รับซ่อมรถยนต์	 เป็นอำชีพท่ีไม่มีกำรตกงำน	 ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ	 ประสบกำรณ์	 และให้บริกำรเป็น 
ที่พอใจแก่ลูกค้ำ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ช่ำงปรับอำกำศในรถยนต์	 ช่ำงประดับยนต์	 ช่ำงติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์	 ช่ำงบริกำรแบตเตอรี่รถยนต	์ 
ล้ำงอัดฉีดรถยนต์	ช่ำงเชื่อม	ช่ำงกลึงโลหะ	ช่ำงเคำะพ่นสีรถยนต	์ครูสอนซ่อมเครื่องยนต์	สอนขับรถยนต์	พนักงำน
ตรวจสภำพรถยนต์	พนักงำนประเมินรำคำค่ำซ่อมรถยนต์	พนักงำนขำยรถยนต์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	
	 -		กระทรวงแรงงำน	
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 -		วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	

	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ
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นิยามอาชีพ 
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพในหน่วยน้ี	 ได้แก่	 ผู้ปรับแต่ง	 ติดตั้ง	
ตรวจสอบและให้บริกำรซ่อมแซมเครื่องจักรกลทำงกำรเกษตร
หรืออุตสำหกรรม	 (ยกเว ้นเครื่องยนต์ของยำนยนต์และ
อำกำศยำน)	 เติมน�้ำมันหล่อลื่นและอัดจำระบีลงในเคร่ืองยนต์
ที่ติดตั้งประจ�ำที่	ตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักรหรือชิ้นส่วน
ของเครื่องกลใหม่เพื่อให้ได้ตำมมำตรฐำนและข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	
ตลอดจนปฏิบัติหน้ำที่กำรงำนที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล 
ผู้ปฏิบัติงำนอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 เดิน	 และซ่อมสำยไฟฟ้ำ	 ติดตั้ง	 และซ่อมอุปกรณ์
ไฟฟ้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กในบ้ำนเรือน	สถำนประกอบ
กจิกำร	หรอืโรงงำน	โดยท�ำตำมกฎข้อก�ำหนดทำงไฟฟ้ำ	สำมำรถ
เลือกชนิดและขนำดของสำยไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	
	 2.		 ศกึษำรปูแบบ	หรอืรำยละเอยีดอืน่	ๆ 	วำงแผนกำรเดินสำย	และตดิต้ังอปุกรณ์ตำมแบบกำรเดินสำยไฟฟ้ำ
เดินสำยแบบโชว์	 หรือเดินสำยร้อยท่อพีวีซี	 หรือท่อโลหะ	 กำรซ่อมแนวเดินสำยไฟฟ้ำในเพดำน	ผนัง	 ท้ังไฟฟ้ำแสง
สว่ำง	และก�ำลังกำรติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	 เช่น	สวิตช์	 รีเลย์	ปลั๊ก	แผงควบคุมกำรจ่ำยไฟ	กำรต่อสำยไฟเข้ำอุปกรณ์
ไฟฟ้ำโดยค�ำนึงถึงควำมปลอดภัย	ตัด	ดัด	ท�ำเกลียว	และติดตั้งท่อทอดสำยไฟ	ชักสำยไฟผ่ำนท่อ	หรือวำงสำยเคเบิล
หุ้มฉนวน	
	 3.		 ต่อสำยไฟเข้ำกบัอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีใ่ช้ให้แสงสว่ำงและก�ำลัง	ทดสอบหำส่ิงทีช่�ำรุดเสียหำย	แล้วท�ำกำรปรบั	
และซ่อม	 ใช้เครื่องมือ	 เครื่องทุ่นแรง	 เครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ	 สำมำรถค้นหำข้อขัดข้องและแก้ไข	 สำมำรถ 
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำขนำดเล็กได้	เช่น	เตำรีด	หม้อหุงขำ้ว	พัดลม	เป็นต้น	
	 4.		 อำจช�ำนำญในกำรเดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงหรือแรงต�่ำ	
	 5.		 อำจติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์และโทรเลขชนิดท�ำงำนด้วยมือ	หรือชนิดอัตโนมัติ	
	 6.		 ตรวจรูปแบบและแผนภำพกำรวำงสำยโทรศัพท์และโทรเลข	 ติดตั้งแผงหรือตู ้สวิตช์โทรศัพท์ 
เครื่องถ่ำยทอด	เครื่องเชื่อมโยงเลขหมำยเครื่องรับ	เครื่องโทรพิมพ์	และอุปกรณ์อื่น	ๆ	ให้อยู่ตำมต�ำแหน่ง	
	 7.		 เชือ่มชิน้ส่วนต่ำง	ๆ 	ของอปุกรณ์ด้วยกำรต่อสำยไฟฟ้ำ	กำรบดักรี	และกำรหนบีรดั	ต่อสำยเคเบลิส�ำหรบั
รับและส่ง	ปรับเครื่องถ่ำยทอด	และเครื่องไฟฟ้ำอื่น	ๆ	เพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนสูงสุด

ช่างซ่อมและติดตั้งวางสายไฟฟ้า
Electricians and Electrical Wiremen
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สภาพการจ้างงาน
	 อัตรำเงินเดือนของผู้ติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำในภำคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์	 ควำมสำมำรถ	 และควำม 
ช�ำนำญงำน	นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	อำจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่ำงอื่น	 เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	
เงินสะสมเงินช่วยเหลือสวัสดิกำรในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	ค่ำล่วงเวลำ	เป็นต้น	ค่ำแรงงำนอำจได้รับตำมจุดที่เดินสำย
หรือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำก็ได้	
	 ผู้ปฏิบัติงำนช่ำงซ่อมและติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำท�ำงำนสัปดำห์ละ	40	-	48	ชั่วโมง	อำจจะต้องท�ำงำนวันเสำร์	 
วันอำทิตย์	 และวันหยุด	 หรือต้องท�ำงำนล่วงเวลำในกรณีท่ีต้องกำรให้งำนกำรติดต้ังหรือซ่อมแซมแล้วเสร็จทัน 
กำรใช้งำน

สภาพการท�างาน 
	 เป็นงำนหนักท่ีต้องกำรทักษะฝีมือปำนกลำง	 ต้องปฏิบัติงำนตำมกฎของกำรไฟฟ้ำ	 และตำมแบบที่ก�ำหนด
ต้องละเอียดรอบคอบ	 ระมัดระวังเพื่อควำมปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่น	 จะยืนท�ำงำนเป็นส่วนใหญ่	 มีกำร 
ปีนป่ำยบ้ำงพอสมควร	 ต้องใช้เครื่องมือ	 เครื่องทุ่นแรง	 ในกำรขุดเจำะผนังปูนหรือคอนกรีตบ้ำง	 ในกำรท�ำงำน 
อำจท�ำงำนคนเดียวหรือมีผู้ช่วยร่วมท�ำงำนด้วยตั้งแต	่1	หรือ	2	คนขึ้นไป	ขึ้นอยู่กับปริมำณงำน	และสถำนที่ที่ต้อง
ปฏิบัติงำน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ตลำดแรงงำนของผู้ติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำ	 สำมำรถซ่อมและติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำ-โทรศัพท์ที่ท�ำงำนในภำครัฐ	
และภำคเอกชน	เช่น	ร้ำนจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง	บริษัทรับเหมำก่อสร้ำง	บริษัทติดตั้งเครื่องปรับอำกำศภำยในอำคำร	
เป็นผูป้ระเมนิรำคำและควบคมุงำน	ส�ำหรบัช่ำงซ่อมและติดต้ังวำงสำยไฟฟ้ำ-โทรศพัท์ทีม่ปีระสบกำรณ์	มคีวำมช�ำนำญ	
และมีเงินทุน	สำมำรถที่จะเปิดกิจกำรส่วนตัว	โดยรับซ่อมและติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำโทรศัพท์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัมธัยมศกึษำปีที	่3	หรอืประกำศนยีบตัรวชิำชพี	(ปวช.)	หรอืประกำศนยีบตัรวชิำชพี
ชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำวิชำชำ่งไฟฟ้ำก�ำลัง	
	 2.		 มีใจรักงำนช่ำงด้ำนไฟฟ้ำ	
	 3.		 มีร่ำงกำยแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องำนอำชีพ	
	 4.		 มีควำมอดทน	ขยันหมั่นเพียร	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้ง	
	 5.		 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	ชอบกำรคิดค�ำนวณ	มีควำมละเอียดรอบคอบ	
	 6.		 มีควำมเป็นผู้น�ำ	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
	 7.		 มีควำมมั่นใจในตนเอง	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ได้	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		วิชำชีพช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง	โรงเรียนช่ำงฝีมือทหำร	ถนนพหลโยธิน	30	แขวงจันทรเกษม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2511-0117	
	 -	 ภำควิชำเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ	
พระนครเหนือ	1518	ถนนพิบูลสงครำม	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	โทรศัพท	์0-2913-2500	ต่อ	6311		
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	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร	1381	ถนน
พิบูลสงครำม	แขวงบำงซื่อ	เขตบำงซื่อ	กรุงเทพฯ	10800	โทรศัพท์	0-2913-2424	ต่อ	150	โทรสำร	0-2913-2424	
ต่อ	151	
	 -	 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	 เลขที่	 3	 หมู่	 2	 
ถนนฉลองกรุง	แขวงลำดกระบัง	เขตลำดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520	โทรศัพท	์0-2329-8000,	0-2329-8099
	 -	 สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยศรีปทุม	 วิทยำเขตบำงเขน	 2410/2	 
ถนนพหลโยธิน	แขวงเสนำนิคม	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท	์0-2579-1111	ต่อ	2147,	2157,	1315,	
1329,	1202	โทรสำร	0-2579-1111	ต่อ	2147	อีเมล	engineering@spu.ac.th
	 -	 ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน	ี 
85	 ถนนสถลมำร์ค	 ต�ำบลเมืองศรีไค	 อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ	 จังหวัดอุบลรำชธำนี	 34190	 โทรศัพท์	 0-4535-3329,	
0-4535-3330	โทรสำร	0-4535-3333
	 -	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	ถนนมิตรไมตร	ีแขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	โทรศัพท์	0-2245-
1707,	0-2245-4035

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้มีพื้นฐำนติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำ	 สำมำรถฝึกเพิ่มเติมฝีมือในหลักสูตรกำรฝึกยกระดับฝีมือในสถำบันพัฒนำ	
ฝีมือแรงงำน	 (สพร.)	 มีโอกำสไปท�ำงำนต่ำงประเทศมำก	 สำมำรถรับจ้ำงส่วนตัวได้ง่ำย	 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงซ่อม 
และติดตั้งวำงสำยไฟฟ้ำ	 หำกมีควำมขยันและอุตสำหะไม่มีโอกำสตกงำน	 และยิ่งมีควำมเชี่ยวชำญ	 และงำนฝีมือดี	
หำกท�ำงำนในภำครฐัหรอืภำคเอกชนจะได้รบักำรเลือ่นขัน้	เล่ือนต�ำแหน่งจนถงึระดบัหวัหน้ำงำน	หรอืหำกสนใจศกึษำ
ต่อในสถำบันอุดมศึกษำท่ีเปิดสอนหลักสูตรสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำทั่วไปก็สำมำรถปรับเลื่อนต�ำแหน่งตำมวุฒิกำรศึกษำ
และสำมำรถเป็นได้ถึงระดับบริหำร	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถและวิริยอุตสำหะของแต่ละคน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่ำงไฟฟ้ำอุตสำหกรรม	ช่ำงซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ำ	ช่ำงก่อสรำ้ง	ช่ำงโทรศัพท	์ช่ำงโทรเลข

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	
	 -		กระทรวงแรงงำน	
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	
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นิยามอาชีพ
		 ออกแบบ	 วำดแบบ	 จ�ำลองลวดลำยหรือรูปลงบน
สกรีนทองแดง	 หรือผ้ำสกรีนเพื่อใช้ในกำรพิมพ์สิ่งทอสิ่งถัก
ด้วยกรรมวิธีสกรีน	 ขึงสกรีนทองแดงหรือผ้ำสกรีนลงบน 
กรอบ;	รำดน�้ำยำไวแสงลงบนสกรีน;	วำงสกรีนที่รำดน�้ำยำไว
แสงแล้วลงบนแท่นถ่ำยภำพ;	 วำงฟิล์มที่มีลวดลำยหรือ 
รูปลงบนสกรีนที่รำดน�้ำยำไวแสงไว้แล้ว	 และเปิดไฟใน 
ห้องมืดตำมเวลำที่ก�ำหนดไว้;	 เอำสกรีนไว้บนรำวไม้เพ่ือผ่ึง 
ให้แห้ง;	 ทำแลกเกอร์ลงบนสกรีนเฉพำะส่วนที่ไม่มีภำพ	 
ผึ่งให้แห้งเป็นครั้งสุดท้ำยแล้วส่งไปยังฝ่ำยพิมพ์หลังจำก 
ที่ผู้ควบคุมงำนได้ตรวจดูแล้ว

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ขึงสกรีนทองแดงหรือผ้ำสกรีนลงบนกรอบ
	 2.		 รำดน�้ำยำไวแสงลงบนสกรีน
	 3.		 วำงสกรีนที่รำดน�้ำยำไวแสงแล้วลงบนแท่นถำ่ยภำพ
	 4.		 วำงฟิล์มที่มีลวดลำยหรือรูปลงบนสกรีนท่ีรำดน�้ำยำไวแสงไว้แล้ว	 และเปิดไฟในห้องมืดตำมเวลำ 
ที่ก�ำหนดไว้
	 5.		 เอำสกรีนไว้บนรำวไม้เพื่อผึ่งให้แห้ง
	 6.		 ทำแล็กเกอร์ลงบนสกรีนเฉพำะส่วนที่ไม่มีภำพ	ผึ่งให้แห้งเป็นครั้งสุดทำ้ยแล้วส่งไปยังฝำ่ยพิมพ์

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพน้ีควรส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 สำขำวิชำศิลปกรรม	 หรือ 
สำขำที่เกี่ยวข้อง	 สำมำรถปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมส่ิงทอหรือเคร่ืองนุ่งห่ม	 ได้รับค่ำตอบแทน 
เป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	 ประมำณ	 9,500	 -	 12,5000	 บำท	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	 
และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวันละประมำณ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	
วันอำทิตย์	และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพน้ี	 ต้องท�ำงำนท้ังในและนอกสถำนที่	 ในภำคสนำม	 หรือห้องมืด	 ปฏิบัติงำนซิลค์สกรีน	 
กำรออกแบบ	กำรท�ำแม่แบบแผ่นใส	กำรท�ำแม่พิมพ์	 กำรซิลค์สกรีน	กำรเก็บชิ้นงำนสกรีน	กำรติดตั้งชิ้นงำน	ฯลฯ	 

ช่างท�าซลิค์สกรนี
Maker, Silk-Screen Printing
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มีสภำพกำรท�ำงำนที่ค่อนขำ้งละเอียด	ประณีต	โดยใช้ทฤษฎี	ทักษะ	วิธีกำรที่หลำกหลำย	และควำมเข้ำใจทำงด้ำน
ควำมงำมมำใช้ในกำรปฏบัิตงิำน	บำงโอกำสอำจจะต้องท�ำงำนตำมล�ำพงั	โดยใช้ควำมระมดัระวงั	ควำมรอบคอบ	เพือ่
ป้องกันผลงำนเสียหำย	และอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำนออกแบบ	วำดแบบ	จ�ำลองลวดลำยหรือรูปลงบนสกรีนทองแดง	
หรือผ้ำสกรีนเพื่อใช้ในกำรพิมพ์สิ่งทอสิ่งถักด้วยกรรมวิธีสกรีน

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันงำนซิลค์สกรีนมีกำรพัฒนำอยู่ตลอดเวลำ	 ท้ังด้ำนวัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 รูปแบบและวิธีกำรพิมพ์
สกรีนขณะที่ประชำชนโดยทั่วไปมีควำมสนใจในงำนพิมพ์สกรีนประเภทตำ่ง	ๆ 	รวมทั้งในกำรตกแต่งผลิตภัณฑ์เกือบ
ทุกชนิดก็มีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องใช้กำรพิมพ์สกรีนเป็นหลัก	โอกำสของกำรมีงำนท�ำมีค่อนข้ำงสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	สำขำวิชำศิลปกรรม	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.	ร่ำงกำยแข็งแรง
	 3.	ละเอียดรอบคอบ	คล่องแคล่ว	ว่องไว	ช่ำงสังเกต
	 4.	มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	มีควำมอดทน	ขยันหมั่นเพียร	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งได้
	 5.	มั่นใจในตนเอง	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหนำ้ได้
	 6.	มีควำมเป็นผู้น�ำ	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
	 7.	มีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประเภทวิชำศิลปกรรม	 สำขำงำนกำรพิมพ์สกรีน	 (ทวิภำคี)	 หรือสำขำเทคโนโลยีศิลปกรรม	 ในสถำบัน 
กำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
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	 -		วิทยำลัยอำชีวศึกษำเสำวภำ	 เว็บไซต์	 www.swbvc.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2222-1888,	 0-2222-1786,	 
0-2623-8323
	 -		วิทยำลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	เว็บไซต์	www.bacc.ac.th	โทรศัพท	์0-2376-0062-3
	 -		วิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่	 เว็บไซต์	www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp	 โทรศัพท์	 0-5322-1493,	
0-5341-6203

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงท�ำซิลค์สกรีน	 เมื่อมีควำมรู้	 ควำมช�ำนำญ	 และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนมำกขึ้น 
ก็อำจจะได้รับกำรเลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยช่ำงเทคนิคซิลค์สกรีน	 ช่ำงเทคนิคซิลค์สกรีน	 หรือเป็นหัวหน้ำงำน	 
และควรศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	คณะศิลปกรรม	หรือที่เกี่ยวข้อง	ก็สำมำรถท�ำงำนใน
ต�ำแหน่งช่ำงเทคนิคซิลค์สกรีน	หรือสำมำรถรับรำชกำรเป็นอำจำรย์สอนในสถำบันกำรศึกษำได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่ำงท�ำแม่พิมพ์สกรีน	ช่ำงพิมพ์แก้ว	ช่ำงแท่นพิมพ์สกรีน	เจ้ำหน้ำที่งำนศิลป์	ช่ำงแยกสี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	 เว็บไซต์	 www.boga.go.th	 โทรศัพท์	 0-2281-6450	 
0-2281-5555	ต่อ	1020
	 -		สมำคมกำรพิมพ์สกรีนไทย	เว็บไซต	์www.thaiscreenprinting.or.th	โทรศัพท	์0-2612-4128-9
	 -	 บริษัท	ควอลิตี้	กรำฟิค	เฮ้ำส์	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.qgh2000.com	โทรศัพท์	0-2270-0950,	0-2278-
1780,	0-2618-7212
	 -		ดี	กรำฟฟิกส์	แอนด์	พริ้นติ้ง	เว็บไซต	์www.dg-printing.com	โทรศัพท	์0-2731-1495
	 -		บริษัท	เฟรนไซด์สกรีน	จ�ำกัด	เว็บไซต	์www.geocities.com/screenengineer	โทรศัพท	์0-2948-1366
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นิยามอาชีพ
	 ท�ำงำนทำงเทคนิคภำยใต้กำรแนะน�ำและควบคุม
ของวิศวกรเครื่องกล	 โดยใช้ควำมรู ้ทำงด้ำนวิศวกรรม
เครือ่งกลมำใช้ในกำรออกแบบ	กำรสร้ำง	กำรตดิต้ัง	และกำร
ใช้อุปกรณ์ทำงด้ำนวิศวกรรมเครื่องกล	 รวมท้ังกำรพัฒนำ
และทดสอบอุปกรณ์เครื่องกล	 ใช้ควำมรู้ท้ังภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมเคร่ืองกลข้ันสูง
ในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปฏิบัติงำน	 ควบคุม
ช่ำงหรอืพนักงำนอืน่	ๆ 	ทีท่�ำงำนเกีย่วกบักำรผลติ	ติดตัง้และ
ใช้เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น	 ๆ	 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกวิศวกรเครื่องกล

ลักษณะของงานที่ท�า
	 อำชีพช่ำงเทคนิคเครื่องกล	ได้จัดระดับงำนเป็น	2	ระดับ	ดังนี	้
	 -	 งำนระดับช่ำงฝีมือ	 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรอ่ำนแบบ	 เขียนแบบเครื่องกล	 แบบโครงสร้ำงผังโรงงำน 
งำนเขียนแบบสั่งงำนและก�ำหนดขนำดงำนซ่อม	 และสร้ำงชิ้นส่วนเคร่ืองมือกลตำมแบบที่ก�ำหนด	 โดยกำรท�ำงำน
ตัง้แต่กำรร่ำงแบบกำรเจำะ	กำรคว้ำน	กำรกลงึ	กำรไส	กำรกดั	กำรเจียระไนรำบ	กำรเจียระไนกลม	กำรประกอบปรบั
ฟิตชิ้นส่วนเครื่องกลตำมคู่มือติดตั้ง	 บ�ำรุงรักษำเครื่องมือ	 เครื่องจักร	 ตรวจสอบค้นหำข้อบกพร่องของเครื่องจักร 
ชนิดต่ำง	ๆ	ซ่อมสร้ำงชิ้นส่วนที่ช�ำรุดด้วยเครื่องมือกล	
	 -	 งำนระดับชำ่งเทคนิค	ปฏิบัติงำนในลักษณะผู้ควบคุมงำน	ผู้ช่วยวิศวกร	หรือท�ำงำนภำยใต้กำรแนะน�ำของ
วิศวกร	 เป็นงำนเกี่ยวกับกำรออกแบบ	 เขียนแบบ	 กำรสร้ำง	 หรือซ่อมชิ้นส่วนและเครื่องมือแม่พิมพ์	 ตัดแม่พิมพ์ 
ขึ้นรูป	แม่พิมพ์พลำสติก	อุปกรณ์จับยึด	อุปกรณ์จับเจำะด้วยวิธีกำรเจำะ	คว้ำน	กลึง	ไส	กัด	เจียระไนด้วยเครื่องมือ
กลอัตโนมัติ	 หรือเครื่องมือกลซีเอ็นซี	 และกำรท�ำงำนในห้องทดลอง	หรือห้องตรวจสอบวัสดุ	 กำรวำงแผน	กำรวำง
ระบบบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน	 และระบบกำรซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหำย	ตรวจสอบ	 ค้นหำ	 วิเครำะห์ข้อบกพร่อง
เครื่องจักรกลชนิดต่ำง	ๆ	
	 ผู้ประกอบช่ำงเทคนิคเครื่องกล-ช่ำงเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลปฏิบัติงำน	ดังนี	้
	 1.	 ตรวจสอบข้อสั่ง	และชี้แจงโครงกำร	และแบบพิมพ์เขียวเพื่อก�ำหนดรำยละเอียด	วิธีด�ำเนินกำร	อุปกรณ์
ที่ใช้และปัญหำที่จะท�ำกำรทดสอบเกี่ยวกับชิ้นส่วนซึ่งออกแบบใหม่	กำรเปลี่ยนวัสดุหรือชิ้นส่วน	หรือกำรจัดชิ้นส่วน
ขึ้นใหม	่หรือกำรประกอบย่อย	
	 2.		 เขียนรูปแบบแสดงรำยละเอียด	หรือเขียนภำพสเกตช์เพื่อก�ำหนดสัดส่วน	

ช่างเทคนิคเครื่องกล
Mechanical Engineering Technician
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	 3.		 อ�ำนวยกำรยกตั้ง	และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องกลอื่น	ๆ	ซึ่งโดยปกติเป็นเครื่องมือเครื่องจักร
ขนำดหนักในสถำนที่ที่ใช้งำน	
	 4.		 เตรียมฐำนส�ำหรับวำงเครื่องจักร	 โดยใช้เครื่องวัดต่ำง	 ๆ	 ตรวจสอบให้แน่ว่ำกำรติดตั้งเป็นไปอย่ำง 
ถูกต้องแล้ว	
	 5.	 เคลื่อนย้ำยเครื่องจักร	หรือส่วนของเครื่องจักรด้วยกว้ำน	ลูกรอก	รถบรรทุก	และเครื่องทุ่นแรงอื่น	ๆ	
	 6.		 วำงส่วนต่ำง	ๆ	ตำมต�ำแหน่ง	และประกอบขึ้นเป็นเครื่องจักร	
	 7.		 วำงแนวเพลำของเครื่องจักร	หรือระบบกำรส่งพลังงำนอื่น	ๆ	
	 8.		 ตรวจสอบเครื่องจักร	และปรับเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้เครื่องจักรท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
	 9.		 เปลี่ยนผังของเครื่องจักร	และเปลี่ยนเครื่องจักรตำมควำมต้องกำร	
	 10.		ซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภำพที่ท�ำงำนได้	
	 11.		งำนเกี่ยวกับกำรติดตั้งซ่อมบ�ำรุงรักษำเคร่ืองมือ	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ในโรงงำนอุตสำหกรรม	 
ซึ่งประกอบด้วยงำนควบคุมระบบกำรบ�ำรุงรักษำเชิงป้องกัน	
	 12.		งำนตรวจสอบค้นหำข้อบกพร่องของเครื่องจักรกล	งำนถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล	
	 13.		งำนซ่อมสร้ำงชิ้นส่วนที่ช�ำรุดเสียหำยด้วยกำรใช้เครื่องมือกล

สภาพการจ้างงาน
	 ช่ำงเทคนิคเครื่องกลที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 ประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูง	 ท่ีไม่มีประสบกำรณ์จะได้รับเงิน
เดือนตำมประสบกำรณ์งำน
  ส�ำหรบังำนเอกชนนัน้	อตัรำเงนิเดอืนขึน้
อยู่กับควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญงำน	 และวุฒิ
กำรศึกษำของแต่ละบุคคล	 นอกเหนือจำกเงิน
เดือนและค่ำจ ้ำงประจ�ำแล้ว	 อำจได้รับผล
ประโยชน์พิเศษอย่ำงอ่ืนในรูปของสวัสดิกำร 
ต่ำง	ๆ	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	ค่ำเล่ำเรียนบุตร	โบนัส	บ�ำเหน็จ	บ�ำนำญ	
	 ผู้ปฏิบัติงำนช่ำงเทคนิคเครื่องกล	 ท�ำงำนสัปดำห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 อำจจะต้องท�ำงำนวันเสำร์	 วันอำทิตย์	 
และวันหยุด	หรือต้องท�ำงำนล่วงเวลำในกรณีที่ต้องกำรให้งำนติดตั้งหรือซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรให้เสร็จทันกำรใช้งำน	
	 ช่ำงเทคนิคเครื่องกลสำมำรถประกอบอำชีพอิสระ	เช่น	รับซ่อม	และสรำ้งชิ้นส่วนจักรกล	เครื่องมือกล	โดย
ใช้เครื่องมือกลต่ำง	 ๆ	 หรือรับรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ	 เช่น	 กรมโยธำธิกำร	 กรมชลประทำน	 กำรประปำฯ	 กำรไฟฟ้ำ	
เป็นต้น

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏบิตังิำนช่ำงเทคนคิเครือ่งกลท�ำงำนทัง้ในและนอกสถำนที	่ท�ำงำนในกำรตรวจ	ซ่อม	และบรกิำร	กำรดแูล	
และซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรในงำนอุตสำหกรรม	 สภำพกำรท�ำงำนหนักปำนกลำง	 ต้องใช้ควำมอดทนต่อ 
สภำพควำมร้อน	 เสียง	 กลิ่นของสำรเคมีท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์	 และบำงโอกำสท�ำงำนตำมล�ำพังต้องใช้ควำม
ระมดัระวงั	และรอบคอบสงูพอสมควร	เพือ่ป้องกนักำรเกดิอบุติัเหตุจำกกำรท�ำงำน	และบำงคร้ังต้องท�ำงำนเกินเวลำ
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โอกาสในการมีงานท�า
	 แนวโน้มส�ำหรับแหล่งจ้ำงงำนช่ำงเทคนิคเครื่องจักรกลโดยทั่วไป	เช่น	สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม	หรือ
หน่วยงำนรำชกำร	 และรัฐวิสำหกิจ	 ถึงแม้ว่ำภำวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศก�ำลังประสบปัญหำอยู่ท�ำให้กำรลงทุน
เพื่อขยำยตัวในภำคอุตสำหกรรมชะงักไป	แต่ควำมต้องกำรแรงงำนทำงดำ้นช่ำงเทคนิคเครื่องจักรกลยังคงมีอยู่	และ
เพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เนื่องจำกยังมีงำนกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรที่ยังมีควำมต้องกำรช่ำงเทคนิคอยู่อีกมำกในภำค

อุตสำหกรรม	
	 เมื่อภำวะเศรษฐกิจดีขึ้น	 ภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศที่ก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจะกลับฟื้นตัวและ
ขยำยกำรลงทนุข้ึนอกี	ฉะนัน้	งำนช่ำงเทคนคิเครือ่งกลกย็ิง่กลบัมำเป็นทีต้่องกำรในตลำดแรงงำนอกีมำกขึน้ตำมอตัรำ
กำรขยำยตัวของสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	
	 2.	 มีร่ำงกำยแข็งแรง	สำมำรถท�ำงำนหนักได้	
	 3.		 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	ชอบกำรคิดค�ำนวณ	และงำนทดลอง	
	 4.		 มีควำมเป็นผู้น�ำ	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 5.		 มีควำมเชื่อมั่น	แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ด	ี
	 6.		 มีควำมละเอียดรอบคอบ	ชอบกำรบันทึก	
	 7.		 สำมำรถวิเครำะห์	และตัดสินใจแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรท�ำงำนได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบอำชีพช่ำงเทคนิคเครื่องกลควรเตรียมควำมพร้อมดังต่อไปนี้:	 ส�ำหรับในระดับช่ำงฝีมือต้อง
ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	สำขำวิชำช่ำงกลโรงงำน	 จำก
สถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	หรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 ส่วนผู้ที่จะเป็นชำ่งเทคนิคต้องส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ประเภทวิชำช่ำง
อตุสำหกรรม	สำขำวชิำเทคนคิกำรผลติ	จำกสถำนศกึษำสงักดักรมอำชวีศกึษำ	หรือสำขำวชิำช่ำงกลโรงงำนจำกสถำน
ศึกษำสงักัดสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล	หรอืสำขำวชิำช่ำงกลโรงงำน	(แม่พมิพ์)	จำกวทิยำลยัเทคโนโลยอีตุสำหกรรม	
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูป้ระกอบอำชพีช่ำงเทคนคิทีม่ปีระสบกำรณ์และควำมช�ำนำญจะได้เล่ือนต�ำแหน่งขึน้ไปจนถงึระดับหวัหน้ำ
งำน	 และส�ำหรับผู้ท่ีสนใจท่ีจะศึกษำต่อเพื่อปรับวิทยฐำนะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพต่อไป 
มีแนวทำงในกำรศึกษำต่อ	ดังนี้	
	 -	ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	ศึกษำต่อ	
	 	 -		ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หลักสูตร	2	ปี	ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	สำขำวิชำช่ำง
เทคนิคกำรผลิต	 (งำนเครื่องมือกล	 งำนชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกล	 งำนแม่พิมพ์โลหะ	 งำนแม่พิมพ์พลำสติก)	 
ในสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	 หรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	
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	 	 -	 ระดับปริญญำตรี	 หลักสูตร	 4	 ปี	
สำขำวิชำวิศวกรรมสิ่งทอ	 ในคณะวิศวกรรม 
ศำสตร์	 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือสำขำ
วิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 สำขำวิชำวิศวกรรม
อุ ต ส ำหก ำ ร ใ นสถ ำนศึ กษ ำสั ง กั ด ทบว ง
มหำวิทยำลัย	 เช่น	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	
มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม	่
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	เป็นต้น	
	 -	ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัร
วิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	ศึกษำต่อ	
	 	 -	 ระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	3	 -	3	ปี
ครึ่ง	สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	ในคณะวิศวกรรมศำสตร	์หรือสถำนศึกษำสังกัดสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 	 -	 ระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	 2	 -	 3	 ปี	 สำขำวิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล	 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
เครื่องมือกล	 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 วัสดุอุตสำหกรรม	 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม	 ในสถำนศึกษำสังกัด
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 	 -	 ระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	 2	 -	 3	 ปี	 สำขำวิชำเทคโนโลยีเครื่องกลในวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์	วิศวกรเครื่องจักรกล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 หนังสือพิมพ์ที่ลงข่ำวควำมต้องกำรช่ำงเทคนิค	
	 -		สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด	สกอ.	
	 -		กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	
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นิยามอาชีพ
		 ท�ำงำนทำงเทคนิคภำยใต้กำรแนะน�ำและควบคุมของ 
วศิวกรเคร่ืองกล	เกีย่วกบักำรออกแบบ	กำรตดิตัง้	กำรตรวจสอบและ
กำรใช้เครื่องจักร	 เครื่องยนต์และอุปกรณ์ทำงวิศวกรรมอื่น	 ๆ	 :	
ออกแบบ	 ติดตั้ง	 ตรวจสอบและบ�ำรุงรักษำระบบเครื่องท�ำ 
ควำมเย็นและปรับอำกำศ	 ควบคุมกำรบริหำรประกอบกำรผลิต 
กำรใช้และกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรกลและเครื่องต้นก�ำลังต่ำง	 ๆ	
วำงแผน	 ควบคุม	 วิเครำะห์ปัญหำให้ค�ำแนะน�ำและจัดกำรเกี่ยวกับ
กำรถอดประกอบ	 ซ่อมแซม	 ทดสอบ	 และบ�ำรุงรักษำยำนยนต์	
เครื่องกล	 เครื่องกลเกษตร	 และอุปกรณ์อื่น	 ๆ	 รวมทั้งใช้ควำมรู้ทำงวิศวกรรมเครื่องกลแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นในกำร
ปฏิบัติงำน	ปฏิบัติงำนด้ำนอื่น	ๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกวิศวกรเครื่องกล

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ปฏบิตังิำนในลกัษณะผูค้วบคมุงำน	โดยท�ำงำนภำยใต้กำรแนะน�ำและควบคมุของวศิวกรเคร่ืองกลรถยนต์	
	 2.		 ปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วกบักำรออกแบบ	ติดต้ัง	ซ่อมบ�ำรุง	ตรวจสอบ	และวเิครำะห์ระบบเคร่ืองยนต์เล็ก/ใหญ่	
ระบบไฟฟ้ำในยำนยนต์	 ระบบส่งก�ำลัง	 ระบบช่วงล่ำงรถยนต์	 ระบบกำรท�ำงำนเครื่องมือ	 เคร่ืองจักรที่	 ควบคุม 
ด้วยนิวเมติกส์	และไฮดรอลิก	(นอกจำกนี้มีงำนพิเศษเฉพำะอย่ำง	เช่น	ระบบเครื่องยนต์เรือ	ระบบเครื่องยนต์	และ
เครื่องกลกำรเกษตร	และระบบเครื่องจักรกลไอน�้ำ)	
	 3.		 ควบคุมกำรประกอบช้ินส่วนต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ระบบจุดระเบิด	 เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 (ไดนำโม)	 กระปุกเฟือง	 
พวงมำลัย	กระปุกเกียร์	และห้ำมล้อ	
	 4.		 ตรวจสอบระบบที่ติดตั้ง	รวมทั้งระบบส่งถ่ำยก�ำลัง	ตรวจสอบข้อต่อต่ำง	ๆ	
	 5.		 ตรวจสอบเครื่องยนต์	และปรับเท่ำที่จ�ำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ	
	 6.		 อำจให้บริกำร	และซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์เพื่อให้คงอยู่ในสภำพที่ท�ำงำนได้ดี

สภาพการจ้างงาน
		 ช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
ที่ไม่มีประสบกำรณ์จะได้รับเงินเดือนตำมประสบกำรณ์กำรท�ำงำนของแต่ละคน
	 ส�ำหรับงำนเอกชนนั้น	 อัตรำเงินเดือนขึ้นอยู่กับควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญงำน	 และวุฒิกำรศึกษำของ 
แต่ละบคุคล	นอกเหนอืจำกเงนิเดอืนและค่ำจ้ำงประจ�ำแล้ว	อำจได้รบัผลประโยชน์พเิศษอย่ำงอืน่ในรปูของสวสัดกิำร
ต่ำง	ๆ	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	ค่ำเล่ำเรียนบุตร	โบนัส	บ�ำเหน็จ	บ�ำนำญ	

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องยนต์
Automotive Engineering Technician
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์ท�ำงำนสัปดำห์ละ	40	ชั่วโมง	อำจจะต้องท�ำงำนวันเสำร์	วันอำทิตย	์และวันหยุด	หรือ
ต้องท�ำงำนล่วงเวลำ	 ในกรณีที่ต้องกำรให้งำนติดต้ังหรือซ่อมบ�ำรุงเคร่ืองยนต์ให้เสร็จทันกำรใช้งำน	 ช่ำงเทคนิค
เครื่องยนต์สำมำรถประกอบอำชีพอิสระ	 เช่น	 รับซ่อม	 และประกอบเครื่องยนต์	 หรืองำนรำชกำร/รัฐวิสำหกิจ	 
เช่น	กรมโยธำธิกำร	กรมชลประทำน	กำรประปำฯ	กำรไฟฟ้ำ	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
		 ผู้ปฏิบัติงำนช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์	 ท�ำงำนทั้งในและนอกสถำนที่ท�ำงำน	 ในกำรตรวจซ่อม	 และบริกำรกำร
ดูแล	 และซ่อมบ�ำรุงเครื่องยนต์ต่ำง	 ๆ	 สภำพกำรท�ำงำนหนักปำนกลำง	 ต้องใช้ควำมอดทนต่อสภำพควำมร้อน	 
เสียง	 กลิ่นของสำรเคมีท�ำควำมสะอำดอุปกรณ์	 และบำงโอกำสท�ำงำนตำมล�ำพัง	 ต้องใช้ควำมระมัดระวังและ 
รอบคอบสูงพอสมควร	เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน	และบำงครั้งต้องท�ำงำนเกินเวลำ

โอกาสในการมีงานท�า
		 ถึงแม้ว่ำภำวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศก�ำลังประสบปัญหำอยู่ท�ำให้กำรลงทุนเพ่ือขยำยตัวในภำค
อุตสำหกรรมชะงักไป	แต่ควำมต้องกำรแรงงำนทำงดำ้นช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์ยังคงมีอยู่	และเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ	
เมื่อภำวะเศรษฐกิจดีขึ้น	ภำคอุตสำหกรรมภำยในประเทศที่ก�ำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำจะกลับฟื้นตัว	และขยำยกำร
ลงทุนขึ้นอีก	 ฉะนั้น	 งำนช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์จะกลับมำเป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนอีกมำกขึ้น	 ตำมอัตรำกำร
ขยำยตัวของสถำนประกอบกิจกำรอุตสำหกรรม	
	 ส�ำหรบัแหล่งจ้ำงงำนช่ำงเทคนคิเครือ่งยนต์โดยทัว่ไป	ได้แก่	สถำนประกอบกำรอตุสำหกรรม	หรอืหน่วยงำน
รำชกำร	และรัฐวิสำหกิจ	เช่น	กรมกำรขนส่งทำงบก	กรมเจ้ำทำ่	กำรรถไฟแห่งประเทศไทย	หรือประกอบอำชีพอิสระ	
เช่น	รับติดตั้ง	ซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	และประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	สำขำวิชำช่ำงยนต์	
	 2.		 มีร่ำงกำยแข็งแรง	สมบูรณ์	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้ง	และงำนหนักได้	
	 3.		 มีควำมอดทน	ละเอียดรอบคอบ	
	 4.		 ช่ำงสังเกต	จดจ�ำ	สำมำรถวิเครำะห์	และตัดสินใจแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรท�ำงำนได้	
	 5.		 มีควำมรับผิดชอบ	และตระหนักถึงควำมปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย
	 6.		 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	ชอบกำรคิดค�ำนวณ	และงำนทดลอง	
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้สนใจประกอบช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์	ควรเตรียมควำมพร้อมดังนี	้ คือ	ระดับช่ำงฝีมือต้องส�ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำหกรรม	 สำขำวิชำช่ำงยนต	์ จำกสถำนศึกษำสังกัดกรม
อำชีวศึกษำหรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	 ระดับช่ำงเทคนิค	ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	
(ปวส.)	ประเภทวชิำช่ำงอุตสำหกรรม	สำขำวชิำช่ำงยนต์	จำกสถำนศกึษำสงักดักรมอำชวีศกึษำ	หรอืสถำบนัเทคโนโลยี
รำชมงคล	หรือวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู ้ประกอบอำชีพช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์ท่ีมี
ประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญจะได้เลื่อนต�ำแหน่งขึ้น
ไปจนถึงระดับหัวหน้ำงำน	 และส�ำหรับผู้ท่ีสนใจที่จะ
ศึกษำต่อเพื่อปรับวิทยฐำนะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ 
ในกำรประกอบอำชีพต่อไป	 มีแนวทำงในกำรศึกษำต่อ	
ดังนี้	
	 ผู ้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพ	 (ปวช.)	 ศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 หลักสูตร	 2	 ปี	 ประเภทวิชำช่ำงอุตสำห 
กรรม	 สำขำวิชำช่ำงยนต์	 ในสถำนศึกษำสังกัดกรม
อำชวีศกึษำ	หรือมหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล	หรือ
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	 หรือระดับปริญญำตรี 
หลักสูตร	4	ปี	สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	ในคณะวิศวกรรมศำสตร	์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	หรือสำขำ 
วิชำในสถำนศึกษำสังกัดทบวงมหำวิทยำลัย	 เช่น	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์มหำวิทยำลัยขอนแก่น	มหำวิทยำลัย
เชียงใหม	่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน	ี
	 ผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สูง	(ปวส.)	ศกึษำต่อระดับปริญญำตรีต่อเนือ่ง	3	-	3	ปีครึง่ 
สำขำวชิำวศิวกรรมเครือ่งกล	ในคณะวศิวกรรมศำสตร์	หรือสถำนศกึษำสังกดัสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล	หรอืระดบั
ปริญญำตรีต่อเนื่อง	 2	 -	 3	 ปี	 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำรเครื่องมือกล	 สำขำวิชำ
วิศวกรรมอุตสำหกรรม	 กำรวัสดุอุตสำหกรรม	 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม	 ในสถำนศึกษำสังกัดสถำบันเทคโนโลยี
รำชมงคล	หรือระดับปริญญำตรีต่อเนื่อง	2	-	3	ปี	สำขำวิชำเทคโนโลยี	เครื่องกลในวิทยำลัยเทคโนโลยี	อุตสำหกรรม	
สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ช่ำงเทคนิคเครื่องกล	วิศวกรเครื่องจักรกล

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 หนังสือพิมพ์ที่ลงข่ำวควำมต้องกำรช่ำงเทคนิคเครื่องยนต์	
	 -	 สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด	สกอ.

	 -	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	
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นิยามอาชีพ
		 ตรวจและซ่อมบ�ำรุงรักษำเครื่องยนต์
อำกำศยำน	:	ตรวจอุปกรณ์ที่เสียเพื่อให้ทรำบถึง
ลักษณะและจุดที่เสีย	 เช่น	 ใบพัด	 ถังน�้ำมัน	 ล้อ	
ปีก	 และระบบไฟฟ้ำ	 เป็นต้น	 ถอดอุปกรณ์ออก
เพื่อซ่อม	 หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน	 ประกอบช้ินส่วน
เข้ำด้วยกัน	ทดสอบอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่	และ
ปรับตำมควำมจ�ำเป็น	บ�ำรุงรักษำ	และตรวจเช็ก
สภำพเครื่องยนต์และอุปกรณ์ให้อยู ่ในสภำพ 
ที่พร้อมจะท�ำกำรบิน	 บันทึก	 รำยงำนเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์และกำรปฏิบัติงำนของอำกำศยำน	
ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ตรวจซ่อม	แก้ไขข้อขัดข้องอำกำศยำน	และตรวจซ่อมตำมก�ำหนดระยะเวลำ	
	 2.		 เตรียมอำกำศยำนให้พร้อมทุกระบบ	(เครื่องยนต์	ล�ำตัว	และไฮดรอลิก	ไฟฟ้ำ)	ก่อนส่งอำกำศยำนขึ้นบิน	
หรือในกำรฝึกอบรม	
	 3.		 ดูแลรักษำกำรใช้เครื่องมือกลพิเศษ	 (Special	 Tools)	 ทุกชนิดที่ใช้เฉพำะกับอำกำศยำนแบบที่ตน 
รับผิดชอบใช้และบ�ำรุงรักษำเครื่องมือและอุปกรณ์ภำคพื้นดิน	
	 4.		 ติดตำม	 และแก้ไขคู่มือ	 ค�ำสั่ง	 ค�ำแนะน�ำทำงด้ำนช่ำง	 ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับอำกำศยำนในควำม 
รับผิดชอบของตนให้ทันสมัยตำมแจ้งควำมหรือค�ำแนะน�ำทำงเทคนิคอยู่ตลอดเวลำ	
	 5.		 ดูแลรักษำควำมสะอำดอำกำศยำนให้สะอำดอยู่เสมอ	
	 6.		 ตรวจอุปกรณ์ท่ีเสยี	เพือ่ให้ทรำบถงึลกัษณะและจดุทีเ่สยี	เช่น	ใบพัด	ถงัน�ำ้มนั	ล้อ	ปีก	ระบบไฟฟ้ำ	เป็นต้น	
	 7.		 ซ่อมหรือให้บริกำร	 และซ่อมเครื่องจักรเคร่ืองยนต์ของอำกำศยำน	 ท�ำงำนเกี่ยวกับเคร่ืองยนต์ไอพ่น
เครื่องยนต์ลูกสูบ	เครื่องยนต์กังหันไอน�้ำ	หรือเครื่องยนต์ประเภทอื่น	ๆ	ซึ่งต้องใช้ควำมรู้เป็นพิเศษ	
	 8.		 ถอดอุปกรณ์ออกทั้งหมด	หรือแต่เพียงบำงส่วนเพื่อเอำส่วนที่เสียหรือช�ำรุดออก	
	 9.		 ซ่อมชิ้นส่วน	หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน	
	 10.		ประกอบชิ้นส่วนเข้ำด้วยกัน	 โดยใช้เครื่องมือช่วยในกำรประกอบตำมควำมจ�ำเป็นเพื่อให้กำรประกอบ
ชิ้นส่วนเป็นไปอยำ่งถูกต้อง	
	 11.		ทดสอบอุปกรณ์ที่ประกอบใหม่	และปรับตำมควำมจ�ำเป็น	

ช่างเทคนิคอากาศยานและเครื่องยนต์
Aircraft Maintenance Technician

Mechanic Repairman Aircarft Engineering
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	 12.		ตรวจสอบ	 ปรับ	 และหยอดน�้ำมันหล่อล่ืนอุปกรณ์เป็นคร้ังครำว	 หรือส่ังให้ผู้ช่วยท�ำงำนดังกล่ำว	 
ตลอดจนท�ำงำนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวกับกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องกลอำกำศยำนให้อยู่ในสภำพที่ใช้งำนได้ด	ี
	 13.		อำจเชื่อมประสำน	และบัดกรีส่วนต่ำง	ๆ	
	 14.		อำจตรวจตรำอำกำศยำนที่จอดอยู่	เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเครื่องจักรกลที่ช�ำรุดเสียหำย	
	 15.		ตรวจสอบเครื่องยนต์	ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ตำ่ง	ๆ	ก่อนท�ำกำรบิน	
	 16.		ให้บริกำร	 และซ่อมอำกำศยำนในขณะก�ำลังบิน	 และแนะน�ำนักบินเกี่ยวกับเครื่องยนต์	 คอยตรวจด ู
เครื่องวัดมิเตอร์	และเครื่องมือประกอบกำรบินอย่ำงอื่น	เพื่อกันควำมผิดพลำดทำงเทคนิค	
	 17.		ตรวจข้อขัดข้องของเครื่องยนต์	 และท�ำงำนซ่อมด่วน	 และซ่อมเล็กน้อย	 พร้อมทั้งแจ้งนักบินทรำบถึง 
ข้อขัดข้องต่ำง	ๆ	
	 18.	บันทึกรำยงำนเกี่ยวกับเครื่องยนต์	 และกำรปฏิบัติงำนของอำกำศยำน	 ตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น	 
และกำรซ่อมแซมในระหว่ำงท�ำกำรบิน

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเคร่ืองยนต์ท่ีท�ำงำนในภำครัฐวิสำหกิจ	 เช่น	 บริษัทกำรบินไทย
จ�ำกัด	 มหำชน	 หรือภำคเอกชน	 เช่น	 บริษัทบำงกอกแอร์เวย์	 ที่มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดไว้	 ได้รับค่ำตอบแทนเป็น 
เงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 และอำจมีค่ำวิชำเพิ่มให้ส�ำหรับผู ้ที่มีประสบกำรณ์	 ส�ำหรับผู ้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ 
ระดับปริญญำตรีหรืออนุปริญญำจำกหลักสูตรช่ำงอำกำศยำนและเครื่องยนต์	 (Aircraft	 Maintenance)	 จำก 
สถำบันกำรบินพลเรือนที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนได้รับเงินเดือนประมำณ	 16,000	 -	 21,500	 บำท	 ส่วน
โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบกำร	
	 ผู้ปฏิบัติงำนช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์	โดยปกติปฏิบัติงำนวันละ	8	ชั่วโมง	แต่บำงหน่วยงำนที่มี
ควำมจ�ำเป็นต้องมีช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์ท�ำงำนตลอด	24	ชั่วโมง	ก็จะต้องท�ำงำนเป็นกะ	โดยท�ำงำน
กะละ	 8	 ชั่วโมง	 ผู้ท่ีท�ำงำนในกะดึก	 คือรอบที่สำมอำจจะได้รับค่ำจ้ำงพิเศษ	 ในกำรท�ำงำนอำจมีกำรหมุนเวียนกัน
ปฏิบัติงำนตำมรอบของกะ	และอำจต้องท�ำงำนวันเสำร์	วันอำทิตย์	และวันหยุดอื่น	ๆ	ด้วย	ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนจะได้รับ
ค่ำจ้ำงพิเศษในกำรท�ำงำนวันหยุด

สภาพการท�างาน
		 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์	ปฏิบัติงำนเหมือนช่ำงทั่วไปเกี่ยวกับงำนซ่อมบ�ำรุงที่
ต้องกระท�ำตำมแผนเป็นส่วนใหญ่แต่ในบำงโอกำสอำจต้องท�ำงำนนอกแผน	 เนื่องจำกอำกำศยำนมีข้อขัดข้องก่อน
ครบก�ำหนดเวลำเข้ำรับกำรซ่อมบ�ำรุงตำมแผน	ดังนั้นงำนช่ำงซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนจึงต้องเป็นผู้ที่มีควำมคล่องตัว	
สำมำรถปฏิบัติงำนได้ทุกเวลำและอย่ำงต่อเนื่อง	เพื่อจัดเตรียมอำกำศยำนให้พร้อมท�ำกำรบินได้ตำมก�ำหนดเวลำ	
	 งำนช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์เป็นงำนหนักท่ีท้ำทำยกับเทคโนโลยีท่ีก้ำวหน้ำไปอย่ำงไม่หยุดยั้ง
ที่ต้องกำรทักษะค่อนขำ้งสูงในกำรวิเครำะห์ปัญหำ	มีควำมละเอียดรอบคอบ	เปื้อนสกปรก	ร้อน	บำงครั้งต้องท�ำงำน
ใต้ท้องเคร่ืองอำกำศยำน	 อำจต้องท�ำงำนในที่แคบ	 ๆ	 ใช้มือและอุปกรณ์เครื่องมือทำงกำรช่ำงช่วยในกำรท�ำงำน	
นอกจำกกำรท�ำงำนติดตั้ง	 และซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกลอำกำศยำนในภำคพื้นดิน	 โดยกำรตรวจสอบเครื่องยนต ์
ชิ้นส่วนของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่ำง	ๆ 	ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะท�ำกำรบิน	และในกำรบินบำงครั้งต้องมีช่ำงเทคนิค
อำกำศยำน	และเครื่องยนต์ที่ต้องให้บริกำร	และซ่อมอำกำศยำนในขณะก�ำลังบินในกรณีมีปัญหำเครื่องยนต์ขัดข้อง
โดยผู้ที่ท�ำหน้ำที่นี้ต้องมีใบอนุญำตในกำรประกอบอำชีพช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต	์
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 ผู ้ประกอบช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์	 ในระดับปฏิบัติงำนจะท�ำงำนในบริเวณสนำมบิน	 
ซึ่งต้องมีช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์ประจ�ำทุกสนำมบินทั่วประเทศ	 บำงครั้งอำจต้องปฏิบัติหน้ำที่ใน 
สนำมบินในต่ำงจังหวัด

โอกาสในการมีงานท�า
	 อำชีพช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเครื่องยนต์จัดเป็นอำชีพที่ขำดแคลนอำชีพหนึ่ง	 เนื่องจำกผู้ที่จะประกอบ
อำชีพนี้ต้องเขำ้รับกำรอบรมหลักสูตรพิเศษ	ซึ่งสำมำรถผลิตได้ครั้งละไม่มำก	และคำ่ใช้จำ่ยในกำรศึกษำค่อนข้ำงสูง	
แต่เมื่อส�ำเร็จกำรอบรมแล้วต้องมีคุณสมบัติตำมเงื่อนไขกำรรับสมัครงำนจึงสำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้
	 อำชีพนี้ยังเป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนและจัดได้ว่ำเป็นอำชีพท่ีมีรำยได้สูงอำชีพหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ผู้ที่ได้รับวุฒิอนุปริญญำหรือวุฒิปริญญำตรีทั่วไป
	 ผูท้ีต้่องกำรประกอบอำชพีนีค้วรทีจ่ะมคีวำมรู้ภำษำองักฤษดีพอสมควร	สำมำรถท�ำคะแนนในวชิำคณติศำสตร์	
และวิทยำศำสตร์ได้ดี
	 อำชีพช่ำงเทคนิควิศวกรรมอำกำศยำนนี้นอกจำกท�ำงำนในบริษัทสำยกำรบินทั่วไปแล้วยังสำมำรถท�ำงำน 
ในบริษัทเอกชนที่น�ำเขำ้เครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับอำกำศยำนได	้หำกมีประสบกำรณ์และมีควำมช�ำนำญ
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ได้รบัอนุปรญิญำในหลกัสตูรวิชำบ�ำรงุรกัษำ
อำกำศยำน	 (Aircraft	Maintenance)	 หรือส�ำเร็จกำร
ศกึษำ	ระดบัปรญิญำตร	ีซึง่สำมำรถสอบขอรบัใบอนญุำต
ในกำรประกอบอำชีพพิเศษนี้เพื่อปรับเพิ่มค่ำวิชำชีพได้	
	 2.		 ภำษำติดต ่อสื่อสำรภำษำอังกฤษได ้ดี	 
สนใจ	 และศึกษำวิชำคณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 และ 
ไม่ตำบอดสี	
	 3.		 เป็นเพศชำย	 เนื่องจำกงำนช่ำงต้องปีน 
ตรวจซ่อมเครื่องอำกำศยำน	 และท�ำงำนช่ำงที่อำจจะ
ต้องท�ำงำนยกของหนักและอันตรำย	 จึงไม่เหมำะ 
ส�ำหรับเพศหญิง	
	 4.		 มีควำมอดทน	 มีปฏิภำณไหวพริบดี	 มีส�ำนึกในควำมปลอดภัย	 และกำรตัดสินใจในกำรแก้ปัญหำ 
ที่อำจเกิดขึ้นได้รวดเร็ว	มีควำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำน	และมีมนุษยสัมพันธ์ด	ี
	 5.		 มคีวำมรบัผดิชอบในงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำย	มคีวำมกล้ำหำญ	สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว	มีควำมมั่นใจในตนเอง	ละเอียดรอบคอบ	มีควำมจ�ำดี	ช่ำงสังเกต	
	 6.		 ผู ้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกต�ำแหน่งหำกไม่ได้รับกำรอบรมในเทคนิคกำรซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรกล 
อำกำศยำน	 จะถูกส่งเข้ำศึกษำต่อหลักสูตรวิชำบ�ำรุงรักษำอำกำศยำน	 (Aircraft	Maintenance)	 ในสถำบันที่ทำง
รำชกำรรับรอง	 เช่น	 สถำบันกำรบินพลเรือน	 เป็นต้น	 โดยใช้ระยะเวลำอบรมประมำณ	67	 สัปดำห์	 ซ่ึงต้องศึกษำ
หลักสูตรเทคนิคกำรบินภำคภำษำอังกฤษ	 (Aviation	 Technical	 English	 Course)	 ใช้เวลำ	 20	 สัปดำห์	 และ 
หลักสูตรกำรบ�ำรุงรักษำอำกำศยำน	(Aircraft	Maintenance)	เป็นเวลำ	2	ปี		
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		สำขำเทคโนโลยีซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบิน	 มหำวิทยำลัยรังสิต	 ห้อง	 230	 อำคำร 
วิษณุรัตน์	 วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรังสิต	 52/347	 ถนนพหลโยธิน	 ต�ำบลหลักหก	 อ�ำเภอเมือง	 
จังหวัดปทุมธำนี	12000	โทรศัพท์	0-2997-2222-40	ต่อ	3257	โทรสำร	0-2997-2222-40	ต่อ	3257
	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
ธนบุรี	 (มจธ.)	126	ถนนประชำอุทิศ	แขวงบำงมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140	โทรศัพท	์0-2470-8333	โทรสำร	
0-2470-8367	อีเมล	admission@kmutt.ac.th 
	 -	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบินและอวกำศ	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 50	 
ถนนงำมวงศ์วำน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท	์0-27970999	ต่อ	1803,	1804	โทรสำร	0-25794576
	 -	คณะวิศวกรรมศำสตร์	ภำควิชำวิศวกรรมอำกำศยำน	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	254	ถนนพญำไท	แขวง 
วังใหม	่เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th
	 -		คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำวิชำวิศวกรรมกำรบิน	 เอกวิชำซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	
239	ถนนห้วยแก้ว	ต�ำบลสุเทพ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5394-3071	ต่อ	108,	131	-	134
	 -		คณะวิศวกรรมศำสตร์	 ภำควิชำวิศวกรรมกำรบิน	 มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ	 622	 เอ็มโพเรี่ยมทำวเวอร์	 
สุขุมวิท	24	แขวงคลองตัน	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท	์0-2300-4563

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ช่ำงเทคนิคอำกำศยำนและเคร่ืองยนต์ที่
ปฏิบัติงำนมำนำนจนมีควำมช�ำนำญ	 และหำกได้รับ
กำรอบรมในหลักสูตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป	จะสำมำรถ
เลือ่นขัน้ไปจนถงึต�ำแหน่งหวัหน้ำ	หำกมคีวำมสำมำรถ
ในกำรบริหำร	 และมีคุณสมบัติตำมเงื่อนไข	 สำมำรถ
ได้เลื่อนขั้นจนถึงต�ำแหน่งสูงสุด	 คือ	 ผู้บริหำรของ
องค์กรในสำยงำนปฏิบัติกำร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ชำ่งซ่อมบ�ำรุงเครื่องมือสื่อสำรกำรบิน	ช่ำงซ่อมบ�ำรุงรักษำเครื่องวัดประกอบกำรบิน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		สถำบันกำรบินพลเรือน	
	 -		หนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์บริกำรจัดหำงำน
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 ท�ำหน้ำที่พิมพ์และควบคุมแท่นพิมพ์แบบ
ออฟเซท	 :	 เตรียมควำมพร้อมของเครื่องพิมพ์	 โดย
ท�ำควำมสะอำดแม่พิมพ์ตรวจดูหมึกและเติมน�้ำ 
ในเครื่องพิมพ์ท้ังก่อนและหลังใช้งำน;	 จัดเตรียม
กระดำษตำมชนิดของแท่นพิมพ์	 เช่น	 พิมพ์งำนเป็น
แผ่นพิมพ์หนังสือรำยวัน	 หรือนิตยสำร;	 ควบคุมกำร
พิมพ ์ให ้ เป ็นไปอย ่ำงต ่อเนื่อง	 และเรียบร ้อย; 
ตรวจดูควำมคมชัด	ท�ำกำรปรับแก้เล็ก	ๆ	น้อยๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ท�ำงำนฝ่ำยกำรผลิตของโรงพิมพ์	 ท�ำหน้ำที่อยู่หน้ำแท่นพิมพ์ออฟเซต	 โดยกำรควบคุมแท่นพิมพ์ที่มีระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในกำรสั่งงำน	ซึ่งมีขั้นตอนกำรท�ำงำน	ดังนี้	
	 1.		 จดัตำรำงเวลำขัน้ตอนกำรใช้เครือ่งพมิพ์ก�ำหนดเวลำเริม่ต้นและแล้วเสรจ็ของงำนแต่ละชิน้	เพ่ือให้มีกำร
ใช้แท่นพิมพ์อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และเต็มศักยภำพ	
	 2.		 ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ท�ำควำมสะอำด	 ดูแลควำมพร้อม	 ตรวจดูหมึกเติมในเครื่องพิมพ์ก่อนใช้และหลัง
ใช้งำนเสร็จแล้ว	
	 3.		 เตรียมจัดกระดำษให้ถูกต้องกับชนิดของแท่นพิมพ์	 รวมถึงกำรตัดกระดำษ	 และน�ำเคลื่อนย้ำยมำที ่
แท่นพิมพ์	
	 4.		 ควบคุมเทคนิคกำรพิมพ์ใส่กระดำษ	 ตรวจดูเพลท	 เดินเคร่ืองพิมพ์	 กำรไหลสม�่ำเสมอของหมึก	 ดูแล 
ขั้นตอนกำรพิมพ์ให้คมชัดเป็นที่เรียบร้อย	 แก้ไขข้อบกพร่องแล้วจัดส่งไปพับ	 เข้ำเล่ม	 ถ้ำเป็นกำรพิมพ์หนังสือพิมพ์	
เครื่องพิมพ์จะท�ำกำรพับเล่มเอง	
	 5.		 จดักำรดแูลตรวจสอบกำรจดัซือ้วสัดทุีใ่ช้ในระบบกำรพมิพ์	เช่น	คณุภำพของเนือ้กระดำษม้วนส�ำหรบัใช้
พิมพ์หนังสือพิมพ์รำยวัน	 หรือรำยสัปดำห์	 หรือกระดำษแผ่นที่ต้องน�ำมำตัดใช้กับนิตยสำร	 เพ่ือให้ได้งำนที่มี
ประสิทธิภำพ	และรำคำที่เหมำะสม	
	 6.		 ประสำนงำนกับแผนกต่ำง	ๆ	เพื่อให้งำนเสร็จตำมเวลำ	

สภาพการจ้างงาน
	 อำจแบ่งหน้ำที่ออกได้เป็น	3	ระดับ	คือ	ช่ำงแท่นพิมพ	์รองหัวหน้ำช่ำง	หัวหน้ำช่ำง	อัตรำเงินเดือนส�ำหรับ
ผู้รับรำชกำรจะได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 และมีสวัสดิกำรตำมระเบียบทำงรำชกำร	 ส่วนธุรกิจโรงพิมพ์ภำค
เอกชนนั้น	 ช่ำงแท่นพิมพ์จะได้เงินเดือนประมำณ	 9,500	 –	 15,500	 บำท	 รองหัวหนำ้ช่ำงจะได้เงินเดือนประมำณ	
15,500	 -	 19,000	 บำท	 ส่วนหัวหน้ำช่ำงแท่นพิมพ์จะได้เงินเดือนประมำณ	 20,000	 -	 23,000	 บำท	 ตำมล�ำดับ	 

ช่างแท่นพิมพ์ออฟเซต
Pressman Offset
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มสีวสัดกิำรตำมกฎหมำยแรงงำน	ผลประโยชน์อย่ำงอืน่	และโบนัสขึน้อยูก่บัผูป้ระกอบกำรของกจิกำร	เวลำกำรปฏบิตัิ
งำนวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อำจมีกำรท�ำงำนล่วงเวลำซึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลำที่มีกำรว่ำจ้ำงงำนพิมพ์มำก	 เช่น	 ในช่วงก่อน 
ปีใหม่และก่อนเปิดภำคเรียน	

สภาพการท�างาน 
	 ต้องท�ำงำนในโรงพิมพ์ที่มีเสียงดังจำกเครื่องพิมพ์	มีฝุ่นละอองจำกกระดำษ	อำจมีฝุ่นสำรเคมีจำกหมึก	และ
กลิ่นสำรเคมี	ซึ่งผู้ปฏิบัติงำนอำจต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัว	เช่น	ที่ปิดห	ูผำ้ปิดปำก	และจมูก	เป็นต้น	
	 กำรพิมพ์งำนต้องใช้ช่ำงแท่นพิมพ์	 3	 -	 4	 คนต่อแท่นพิมพ	์ 1	 แท่น	 ซึ่งแล้วแต่ขนำดของแท่นพิมพ	์ ถำ้เป็น 
แท่นพิมพ์	 4	สีขนำดใหญ่อำจใช้ช่ำงแท่นพิมพ์มำกกว่ำ	 4	คน	ปฏิบัติงำนเป็นกะ	กะละ	8	ชั่วโมงต่อวัน	อำจมีกำร
ท�ำงำนล่วงเวลำในวันหยุดในกรณีที่มีงำนเร่งด่วน	และมีจ�ำนวนมำก

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ช่ำงแท่นพิมพ์ออฟเซตไม่ตกงำน	 ถึงแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในขำลง	 และธุรกิจกำรพิมพ์ด้วยระบบออฟเซตใน
ประเทศไทยยังใช้ศักยภำพของเครื่องไม่เต็มระบบ	 หรือเต็มรูปแบบ	 คือใช้ช่ำงแท่นพิมพ์อย่ำงน้อย	 2	 -	 3	 คน 
ต่อ	1	แท่นพิมพ์	แทนกำรใช้กำรสั่งงำนด้วยคอมพิวเตอร์อย่ำงเต็มระบบที่มีรำคำแพง	กำรใช้ช่ำงแท่นพิมพ์ออฟเซต
จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยได้	 แต่เนื่องจำกตลำดแรงงำนในธุรกิจโรงพิมพ์ไม่ได้ขยำยตัวจำกเดิมโดยเฉพำะในยุคเศรษฐกิจ
ทรุดถอย	 ค่ำกระดำษขึ้นรำคำ	 ซึ่งจำกกำรที่ค่ำกระดำษจะต้องจ่ำยเป็นเงินสดทันที	 หรือได้รับผ่อนผันเวลำกำรให ้
สินเช่ือเพียง	 30	 -	 45	 วัน	 ท�ำให้โรงพิมพ์ขนำดเล็กอยู่ในธุรกิจนี้ไม่ได้ต้องปิดตัวลงในเป็นจ�ำนวนมำก	 กอปรกับ
มหำวิทยำลัยทั่ว	ๆ	ไปของรัฐและเอกชนมีโรงพิมพ์ของมหำวิทยำลัยเอง	เพื่อลดต้นทุนกำรผลิตในกำรจัดพิมพ์ต�ำรำ	
และเอกสำรประกอบกำรสอน	ตลำดแรงงำนทำงด้ำนนีค่้อนข้ำงมลีกัษณะกำรจ้ำงงำนแบบทัง้หมนุเวยีนและขยำยตวั 
คือ	 เมื่อมีผู้เข้ำมำประกอบช่ำงแท่นพิมพ์ออฟเซต	 (Offset	 Pressman)	 ได้ระยะหน่ึงก็ออกจำกงำนไปท�ำธุรกิจอื่น	 
หรือเปลี่ยนโรงพิมพ์เจ้ำของกิจกำรก็จะว่ำจ้ำงช่ำงแท่นพิมพ์ใหม่มำทดแทน	
	 ถงึแม้ธรุกจิโรงพิมพข์นำดใหญจ่ะใช้เครือ่งพมิพอ์อฟเซตระบบดจิิตอล	หรือใชร้ะบบคอมพวิเตอร์เข้ำควบคมุ
กำรสั่งกำรครบวงจรซึ่งมีประสิทธิภำพและศักยภำพในกำรผลิตสูง	 แต่ก็ใช้ช่ำงแท่นพิมพ์เพียงคนเดียวควบคุม	 
กำรปฏิบัติงำนเท่ำนั้น	และส่วนมำกเป็นโรงพิมพ์ประเภทผลิตหีบห่อและบรรจุภัณฑ์	
	 ส�ำหรับผู้ต้องกำรประกอบอำชีพอิสระ	ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ซึ่งเพียงใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำมำรถ
ออกแบบและเครือ่งพมิพ์สทีีร่ำคำไม่แพง	องค์กรบริษทัห้ำงร้ำนต่ำง	ๆ 	กส็ำมำรถท�ำงำนผลตินำมบตัรกระดำษ	จดหมำย	
ข่ำวประชำสัมพันธ์ที่มีหัวจดหมำยขององค์กร	และบริษัทหำ้งร้ำนตำ่ง	ๆ	ได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 เป็นผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสำยสำมัญหรือสำยอำชีพ	 หรือต�่ำกว่ำ	 แต่ต้องมี
ประสบกำรณ์จนถึงระดับปริญญำตรี	
	 2.		 เป็นผู้ที่มีควำมละเอียดรอบคอบ	และถี่ถ้วนในกำรท�ำงำน	
	 3.		 ควรมีควำมรู้เรื่องเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซต	
	 4.		 สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง	
	 5.		 มีควำมรู้ภำษำอังกฤษ	
	 6.	เจำ้หน้ำที่ควำมปลอดภัย	
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยกีำรพมิพ์แห่งชำต	ิฝ่ำยจดักำรฝึกอบรม	ศนูย์ฝึกอบรมเทคโนโลยกีำรพมิพ์แห่งชำติ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช	ต�ำบลบำงพูด	อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุร	ี11120	โทรศัพท์	0-2504-7771-2	
โทรสำร	0-2503-4909	อีเมล	npttcstou@yahoo.com,	ptoffice@stou.ac.th
	 -		สมำคมกำรพิมพ์ไทย	โทรศัพท์	0-9444-6713
	 -		สมำคมผู ้จัดพิมพ์และผู ้จ�ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย	 เลขท่ี	 83/159	 หมู ่	 6	 ซอยชินเขต	 2	 
ถนนงำมวงศ์วำน	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	โทรศัพท	์0-2954-9560-4	โทรสำร	0-2954-9566,	
0-2954-9565	อีเมล	info@pubat.or.th
	 -		สำขำวิชำชีพเทคโนโลยีกำรพิมพ์	มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ	1	ถนนอู่ทองนอก	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	
กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0-2160-1470	ต่อ	18	โทรสำร	0-2160-1470	ต่อ	11
	 -		สำขำเทคโนโลยีทำงภำพและกำรพิมพ์	 คณะวิทยำศำสตร์	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 254	 ถนนพญำไท	 
แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-0871-3	โทรสำร	0-2215-4804	
	 -		สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรพิมพ์	 คณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
126	ถนนประชำอุทิศ	แขวงบำงมด	เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140	โทรศัพท์	0-2470-8000,	0-2427-0039

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ถ้ำต้องกำรควำมก้ำวหน้ำจะต้องหมั่นเข้ำรับกำรฝึก
อบรม	ต้องเป็นคนเปิดกว้ำงส�ำหรบัควำมรู	้และน�ำเทคนคิใหม่
มำใช้อยู่เสมอ	 ผู้ที่มีควำมสำมำรถอำจได้รับเลื่อนต�ำแหน่ง 
เป็นหัวหนำ้ช่ำงพิมพ์ในเวลำ	3	-	5	ปี	ส่วนมำก	เมื่อท�ำงำนไป
ถงึจดุหนึง่ทีเ่งนิค่ำจ้ำงไม่สำมำรถจะปรบัขึน้ไปได้	มกัจะเปลีย่น
อำชพีเป็นพนกังำนขำยหมกึหรอือปุกรณ์ส�ำหรบัโรงพมิพ์	หรอื
ไปประกอบอำชีพอย่ำงอื่นแทนในภำวะปัจจุบัน	 อำจท�ำกำร
คำ้ขำย	หรือเปิดกิจกำรเล็ก	ๆ	เช่นรับพิมพ์นำมบัตรซึ่งใช้กำร
ลงทุนไม่มำกนัก	 อำจเปลี่ยนงำนหรืออำจพัฒนำหำควำมรู้ใน
กำรเป็นช่ำงเทคนิคซ่อมแท่นเครื่องพิมพ์ออฟเซต

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 เปิดบริกำรรับพมิพน์ำมบัตร	รับพิมพ์งำน	วิทยำนพินธ์	และถำ่ยส�ำเนำเอกสำร	ฯลฯ	เป็นตวัแทนขำยอุปกรณ์
ส�ำหรับโรงพิมพ์	นำยหน้ำรับงำนพิมพ์	เปิดบริกำรซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ให้กับโรงพิมพ์ตำ่ง	ๆ	เป็นรำยปี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สมำคมกำรพิมพ์ไทย	
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ	
	 -		โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช	
	 -		โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
	 -		โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
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นิยามอาชีพ 
	 ประกอบชิน้ส่วนของเครือ่งจกัรและเครือ่งยนต์หรอื
ชิ้นส่วนต่ำง	 ๆ	 ของยำนยนต์	 ตำมข้ันตอนกำรท�ำงำนที่
ก�ำหนดไว้	 :	 ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและกำร 
แนะน�ำของวิศวกรยำนยนต์	 อำจท�ำกำรควบคุมอุปกรณ์ 
และเคร่ืองมือในกำรช่วยประกอบ	 เช่น	 เคร่ืองเชื่อม 
เครื่องย�้ำหมุด	 และมีชื่อเรียกตำมอุปกรณ์หรือเครื่องจักร 
ที่ควบคุม

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ปฏิบัติงำนภำยใต้กำรแนะน�ำ	และควบคุมของ
วิศวกรเครื่องกลรถยนต์
	 2.		 ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรประกอบ	 ติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์	 ระบบเคร่ืองยนต์เล็ก	 /	 ใหญ่	 ระบบไฟฟ้ำใน 
ยำนยนต์ระบบส่งก�ำลัง	 ระบบช่วงล่ำงรถยนต์	 ระบบกำรท�ำงำนเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีควบคุมด้วยนิวเมติกส์และ 
ไฮดรอลิก	 นอกจำกนี้มีงำนพิเศษเฉพำะ	 อย่ำงเช่น	 ระบบเครื่องยนต์เรือ	 ระบบเครื่องยนต์	 เครื่องกลกำรเกษตร	 
และระบบเครื่องจักรกลไอน�้ำ
	 3.		 ประกอบชิ้นส่วนต่ำง	 ๆ	 เช่น	 ระบบจุดระเบิด	 เคร่ืองก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 (ไดนำโม)	 กระปุกเฟือง	 พวงมำลัย	
กระปุกเกียร์และหำ้มล้อ
	 4.		 ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งระบบส่งถำ่ยก�ำลัง
	 5.		 ตรวจสอบข้อต่อต่ำง	ๆ
	 6.		 ตรวจสอบเครื่องยนต์	และปรับเทำ่ที่จ�ำเป็นเพื่อให้เครื่องยนต์ท�ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ควรส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำขำช่ำงยนต์	 หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง	 หรือผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 
สำมำรถปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนยำนยนต์	 และจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้น 
กำรท�ำงำน	 6,000	 -	 8,000	 บำท	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	 และโบนัสเป็นไปตำมเง่ือนไขข้อตกลงกับ 
ผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนปฏิบัติ
งำนภำยใต้กำรควบคุมของวิศวกรเครื่องกลรถยนต์	 ท�ำหน้ำที่ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรและเครื่องยนต์	 หรือ 
ชิ้นส่วนต่ำง	ๆ	ของยำนยนต์	ตำมขั้นตอนกำรท�ำงำนที่ก�ำหนดไว้

ช่างประกอบยานยนต์ 
Assembler, Motor Vehicle
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สภาพการท�างาน 
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรมผลิตยำนยนต์	 สภำพกำรท�ำงำนหนักปำนกลำง	 ต้องใช้
ควำมอดทนต่อสภำพควำมร้อน	เสียง	กลิ่นของสำรเคมี	ต้องใช้ควำมระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร	และต้อง
ปฏิบัติงำนตำมที่ก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัดเพื่อให้งำนเรียบร้อยและต้องปฏิบัติตำมหลักควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 แนวโน้มของผู้ที่จะประกอบอำชีพนี้ขึ้นอยู่กับกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์	 ซึ่งในช่วง	 4	 -	 5	 ปี 
ที่ผ่ำนมำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมยำนยนต์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้ำงดี	 ในปี	 2545	 อุตสำหกรรมยำนยนต์ได้สร้ำง
มูลค่ำเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	 3.1	 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 และคำดว่ำในอนำคตอันใกล้จะยังมีกำรขยำย
ตัวอย่ำงต่อเนื่อง	 เน่ืองจำกมีกำรลงทุนขนำดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย	 รวมถึงกำรขยำยตัวของกำรบริโภค 
ยำนยนต์ที่เพิ่มขึ้น	 (ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,	 2548)	 ปัจจัยดังกล่ำว 
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนท�ำให้สถำนประกอบกำรยำนยนต์ยังคงมีควำมต้องกำรผู้ที่ประกอบอำชีพช่ำงประกอบ 
ยำนยนต์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	
สำขำช่ำงยนต์	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ละเอียดรอบคอบในกำรท�ำงำน
	 3.		 ร่ำงกำยแข็งแรง	สำมำรถท�ำงำนหนักได้	มีควำมอดทนสูง
	 4.		 ขยันหมั่นเพียร
	 5.		 มีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย
	 6.		 มนุษยสัมพันธ์ดี
	 7.		 ชอบกำรบันทึกและวิเครำะห์ข้อมูล
	 8.		 มีควำมรับผิดชอบ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำช่ำงยนต์หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง	 ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	 
อำทิ
	 -		วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร	เว็บไซต์	www.sptc.ac.th	โทรศัพท์	0-2323-9009,	0-2323-9680
	 -		วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.cmtc.ac.th	โทรศัพท	์0-5321-7708
	 -		วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี	เว็บไซต	์www.minburi.ac.th	โทรศัพท์	0-2517-2041,	0-2517-5134
	 -		วิทยำลัยเทคนิคยะลำ	เว็บไซต์	www.ytc.ac.th	โทรศัพท	์0-7321-2471,	0-7321-6769
	 -		วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์	 เว็บไซต์	 www.aitc.ac.th	 โทรศัพท์	 0-3535-6541-42,	 
0-3522-6279
		 -		สำขำช่ำงยนต์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 
โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -		สำขำช่ำงยนต์	วิทยำลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก	เว็บไซต์	www.donboscobkk.ac.th	โทรศัพท์	0-2652-
9625-44
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ประกอบอำชีพช่ำงประกอบยำนยนต์ที่มีประสบกำรณ์	 ควำมช�ำนำญ	 และมีควำมสำมำรถอำจได้เลื่อน
ต�ำแหน่งจนถึงระดับหัวหน้ำงำน	 ผู้ประกอบอำชีพนี้ควรศึกษำต่อเพื่อปรับวิทยฐำนะให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์หรือ 
ควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพขึ้นสู่ระดับวิศวกร	 รองผู้จัดกำรหรือผู้จัดกำรโรงงำนในอนำคต	 โดยศึกษำต่อ 
ในระดับปริญญำตรี	 สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
พระนครเหนือ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 หรือสถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร
ลำดกระบัง

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่ำงปั๊มชิ้นส่วนรถยนต์	 ช่ำงประกอบเครื่องยนต์	 ช่ำงผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์	 ช่ำงตรวจสอบชิ้นส่วนยำนยนต์	
ช่ำงยนต์	ชำ่งไฟฟ้ำรถยนต์	พนักงำนอะไหล่

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	สถำบันยำนยนต์	เว็บไซต	์www.thaiauto.or.th	โทรศัพท์	0-2712-2414
	 -	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	เว็บไซต์	http://www.vec.go.th	โทรศัพท	์0-2281-5555
	 -	สมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย	www.thaiautoparts.or.th	โทรศัพท	์0-2712-2246,	0-2712-2971,	
0-2712-3594-6
		 -	บริษัท	วอลโว่	คำร์	(ประเทศไทย)	เว็บไซต	์http://www.volvocars.co.th	โทรศัพท์	0-2319-9820-30
	 -	บรษัิท	โตโยต้ำมอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	เวบ็ไซต์	http://www.toyota.co.th	โทรศพัท์	0-2386-1000
	 -	บริษัท	สยำมนิสสัน	ออโตโมบิล	จ�ำกัด	เว็บไซต์	http://www.nissan-th.com	โทรศัพท์	0-2312-8523-24
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นิยามอาชีพ 
	 ปรับ	ประกอบ	และซ่อมชิ้นส่วนเครื่องไฟฟ้ำของยำนยนต์ในโรงงำนผลิต	
โรงซ่อม	 :	 ปฏิบัติงำนหลักมูลฐำนเช่นเดียวกันกับช่ำงปรับไฟฟ้ำทั่วไป	 แต่ท�ำงำน
เกี่ยวกับชิ้นส่วนไฟฟ้ำของยำนยนต์	ซึ่งต้องใช้ควำมรู้พิเศษ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ต่อวงจรและแก้ไขข้อขัดข้องของมอเตอร์สตำร์ท
	 2.		 ถอด	ประกอบและตรวจสอบมอเตอร์สตำร์ท
	 3.		 ต่อวงจร	และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบจุดระเบิด
	 4.		 ถอด	ประกอบและต่อวงจร	พร้อมทั้งแก้ไขข้อขัดข้องของระบบประจุไฟ
	 5.		 ต่อวงจร	และแก้ไขข้อขัดข้องของระบบไฟฟำ้แสงสว่ำงและไฟสัญญำณ
	 6.		 ต่อวงจร	และแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องปัดน�้ำฝน	และเกจวัดตำ่ง	ๆ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ควรส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำขำช่ำงยนต์	 หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 จะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนยำนยนต์	 หรือ 
ผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	 
9,500	 -	 11,000	 บำท	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	 และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	 
ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย์	และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนปรับ	

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ท�ำงำนทั้งในและนอกสถำนที่ท�ำงำน	 ในกำรตรวจซ่อมระบบไฟฟ้ำตำ่ง	 ๆ	 ของรถยนต์	
สภำพกำรท�ำงำนหนักปำนกลำง	 ต้องใช้ควำมอดทนต่อสภำพควำมร้อน	 และบำงโอกำสอำจต้องท�ำงำนตำมล�ำพัง	
ต้องใช้ควำมระมัดระวังและรอบคอบในกำรท�ำงำน	เพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรท�ำงำน

 โอกาสในการมีงานท�า
	 แนวโน้มของผูท้ีจ่ะประกอบอำชพีนี	้ส่วนส�ำคญัขึน้อยูก่บักำรขยำยตัวของอตุสำหกรรมยำนยนต์	ซ่ึงในปี	2548	
ปริมำณกำรผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเข้ำสู่หลัก	1	ล้ำนคัน	ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรผลักดันส�ำคัญจำกกำรที่ภำค
รัฐร่วมกับภำคเอกชนจัดท�ำแผนแม่บทอุตสำหกรรมยำนยนต์	ซึ่งระยะที	่1	ได้ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ป	ี2545	และก�ำลัง
จะจดัท�ำแผนแม่บทอตุสำหกรรมยำนยนต์ระยะที่	2	(พ.ศ.	2549	-	2553)	ปัจจยัดงักล่ำวจะเป็นปัจจยัสนบัสนนุส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรประกอบอำชีพช่ำงปรับไฟฟำ้	(ยำนยนต์)	ซึ่งตลำดแรงงำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรในระดับสูง

ช่างปรับไฟฟ้า (ยานยนต์)
Electrical Fitter, Motor Vehicle
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร 
วิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	สำขำช่ำงยนต์	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	หรือผ่ำนกำรอบรมจำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน
	 2.		 รำ่งกำยแข็งแรงสมบูรณ์	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งและงำนหนักได้	และมีใจรักดำ้นเครื่องยนต์กลไก
	 3.		 อดทน	ละเอียดรอบคอบ
	 4.		 ชำ่งสังเกต	จดจ�ำ	รู้จักวิเครำะห์และแก้ไขปัญหำ
	 5.		 มีควำมรับผิดชอบ	และตระหนักถึงควำมปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		วิทยำลัยเทคนิคสมุทรปรำกำร	เว็บไซต	์www.sptc.ac.th	โทรศัพท์	0-2323-9009,	0-2323-9680
	 -		วิทยำลัยเทคนิคเชียงใหม่	เว็บไซต	์www.cmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-5321-7708
	 -		วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี	เว็บไซต์	www.minburi.ac.th	โทรศัพท	์0-2517-2041,	0-2517-5134
	 -		วิทยำลัยเทคนิคยะลำ	เว็บไซต	์www.ytc.ac.th	โทรศัพท	์0-7321-2471,	0-7321-6769
	 -		วิทยำลัยเทคนิคอุตสำหกรรมยำนยนต์	เว็บไซต์	www.aitc.ac.th	โทรศัพท์	0-3535-6541-42,	0-3522-
6279
	 -		สำขำช่ำงยนต์	หรอืสำขำทีเ่กีย่วข้อง	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล	เวบ็ไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศพัท์	
0-2549-4990-2

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้	ในหน่วยงำนรำชกำรจะได้รับกำรเลื่อนขั้นและปรับเงินเดือนตำมกฎระเบียบที่ก�ำหนดไว้	
ในภำคเอกชนผู้ที่มีประสบกำรณ์และควำมช�ำนำญอำจจะได้รับกำรเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นไปจนถึงระดับหัวหนำ้งำนได้	

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่ำงซ่อมตัวถังรถยนต์	ช่ำงสีรถยนต์	ช่ำงยนต	์ช่ำงเชื่อม	ช่ำงแอร์รถยนต์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สถำบันยำนยนต์	เว็บไซต์	www.thaiauto.or.th	โทรศัพท์	0-2712-2414
	 -	 สมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย	 เว็บไซต์	 www.thaiautoparts.or.th	 โทรศัพท์	 0-2712-2246-7,	
0-2712-2971,	0-2712-3594-6	
	 -	 บริษัท	วอลโว	่คำร์	(ประเทศไทย)	เว็บไซต์	www.volvocars.co.th	โทรศัพท์	0-2319-	9820-30
	 -		บริษัท	โตโยตำ้มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.toyota.co.th	โทรศัพท์	0-2386-1000
	 -	 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2245-4035,	0-2643-4990
	 -	บริษัท	อีซูซุ	มอเตอร์	ประเทศไทยจ�ำกัด	เว็บไซต์	www.isuzumotor.com	โทรศัพท	์0-2394-2541-43	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชพี 
	 ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนติดตั้ง	 ซ่อมคอมพิวเตอร์	 และ
อุปกรณ์พ่วงต่อ	ตลอดจนบ�ำรุงรักษำ	และบริกำรทำงดำ้น
คอมพิวเตอร์	 และอุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลส�ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ซ่อมคอมพวิเตอร์จำกสำเหตทุำงด้ำนฮำร์ดแวร์	
และโปรแกรมกำรใช้งำน	
	 2.		 ซ่อมอุปกรณ์พ่วงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่ำง	ๆ	จอภำพ	เครื่องพิมพ์	
	 3.		 ติดตั้งคอมพิวเตอร์	ประกอบชิ้นส่วนตำ่ง	ๆ	เข้ำด้วยกัน	และปรับแต่งกำรท�ำงำนของชิ้นส่วนต่ำง	ๆ	ให้
ท�ำงำนด้วยกันอย่ำงถูกต้อง	
	 4.		 ติดตั้งโปรแกรมกำรท�ำงำนต่ำง	ๆ	บนเครื่องคอมพิวเตอร์	
	 5.		 แนะน�ำกำรใช้งำนเบื้องต้น	และข้อปฏิบัติในกำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ลูกค้ำ	
	 6.		 ปรับ/ประกอบ	ซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่ำง	ๆ	ตรวจรูปแบบ	และแผนภำพทำงเดินสำยไฟ	
ตรวจชิ้นส่วนต่ำง	ๆ	เพื่อดูควำมเที่ยงตรง	และปรับให้ถูกต้อง	
	 7.		 ใช้เครื่องมือประกอบชิ้นส่วนต่ำง	 ๆ	 ลงบนแท่นหรือแผงเดิน	 และต่อสำยไฟ	 หรือบัดกรี	 รอยต่อตำม 
ควำมจ�ำเป็น	 ทดสอบ/วัดขนำด	 และปรับอุปกรณ์/วินิจฉัยข้อบกพร่องต่ำง	 ๆ	 ด้วยอุปกรณ์ทดสอบอิเล็กทรอนิกส์	 
ถอดอุปกรณ์ออกเป็นชิ้น	ๆ	ถำ้จ�ำเป็น	และเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือสำยไฟที่บกพร่อง

สภาพการจ้างงาน
	 รำยได้ของช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	ประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูง	และระดับปริญญำตรี	จะได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	ประสบกำรณ์	และหน่วยงำนหรือองค์กรที่ท�ำ
	 ส�ำหรบังำนเอกชนนัน้	อตัรำเงนิเดอืนขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถ	ควำมช�ำนำญงำน	และวฒุกิำรศกึษำของแต่ละ
บุคคล	 นอกเหนือจำกเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ�ำแล้ว	 อำจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่ำงอื่น	 ในรูปของสวัสดิกำร 
ต่ำง	ๆ	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	ค่ำเล่ำเรียนบุตร	โบนัส	บ�ำเหน็จบ�ำนำญ	
	 ช่ำงปรับอิเล็กทรอนิกส์ท�ำงำนสัปดำห์ละ	40	ชั่วโมง	อำจจะต้องท�ำงำนวันเสำร์วันอำทิตย	์และวันหยุด	หรือ
ต้องท�ำงำนล่วงเวลำในกรณทีีต้่องกำรให้เครือ่งคอมพิวเตอร์ท่ีปรับปรุงหรือแก้ไขแล้วทันกำรใช้งำน	ส�ำหรับช่ำงเทคนคิ
คอมพวิเตอร์ทีม่ปีระสบกำรณ์	มคีวำมช�ำนำญ	และมเีงนิทนุ	สำมำรถทีจ่ะเปิดกจิกำรส่วนตวัโดยรบัซ่อม	และจ�ำหน่ำย
คอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน

ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ 
(เครื่องจักรกลส�านักงาน)

Electronics fiFitters (Offififfiice Machinery)
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สภาพการท�างาน 
	 ท�ำงำนในสถำนที่ที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ 
น�ำไปซ่อม	 ร้ำนค้ำ	 หรือห้องซ่อม	 เป็นงำนที่ต้องใช้ควำม
อดทน	 เพรำะต้องนั่งแก้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำน 
ต้องใช ้ควำมระมัดระวังในกำรท�ำงำน	 เพรำะเครื่อง
คอมพิวเตอร์มีรำคำแพงและท�ำงำนกับไฟฟ้ำ	 บริเวณที่ 
ท�ำงำนสะอำดและไม่มีเสียงรบกวน

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 คอมพิวเตอร์มีควำมจ�ำเป็นมำกส�ำหรับกำร
ประกอบกิจกำรงำนของส�ำนักงำนและหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน	ดังนั้น	ควำมต้องกำรช่ำงเทคนิค
ทำงคอมพิวเตอร์ในตลำดแรงงำนยังมีอยู ่ ในระดับสูง	
เนื่องจำกได ้น�ำ เค ร่ืองคอมพิวเตอร ์มำเป ็นอุปกรณ  ์

ที่ใช้งำนมำกทั้งในสถำนประกอบกิจกำรขนำดเล็ก	ขนำดกลำง	และขนำดใหญ่	 รวมทั้งนักบริหำรและนักปฏิบัติกำร 
ก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในกำรท�ำงำนด้วย	 ช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์จึงมีโอกำสเข้ำท�ำงำนได้ทั้งในภำครัฐและ 
ภำคเอกชน	 เช่น	 ร้ำนขำยเครื่องคอมพิวเตอร์	 ร้ำนซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	 และอำจรับงำนส่วนตัวก็ได้	 
ถ้ำมีควำมช�ำนำญงำนมำกพอ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	หรือ	ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	(ปวส.)	
สำขำช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์	
	 2.		 มีสำยตำดี	ร่ำงกำยแข็งแรง	
	 3.		 มีควำมละเอียดรอบคอบ	อดทน	
	 4.		 มีประสบกำรณ์ในกำรดูแลรับผิดชอบระบบคอมพิวเตอร์	
	 5.		 มีควำมเชี่ยวชำญในเรื่องซอฟต์แวร์	กรำฟิก	ฮำร์ดแวร	์ระบบเน็ตเวิร์ค	(Network)	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ผู้ที่จะประกอบช่ำงปรับอิเล็กทรอนิกส์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	 ควรเตรียมควำมพร้อมดังนี้	 :	 ผู้ที่ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี	 3	 หรือเทียบเท่ำ	 สำมำรถศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 สำขำ 
ช่ำงเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ใช้เวลำในกำรศึกษำ	 3	 ปี	 สำมำรถประกอบช่ำงปรับอิเล็กทรอนิกส์-อุปกรณ์คอมพิวเตอร	์
หรือศึกษำต่อระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ใช้เวลำในกำรศึกษำ	 2	 ปี	 ประเภทวิชำช่ำงเทคนิค
อิเล็กทรอนิกส	์ในสถำนศึกษำสังกัดกรมอำชีวศึกษำ	หรือสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 นอกจำกนี้	 ยังมีกำรเปิดหลักสูตรกำรอบรมระยะสั้นที่ด�ำเนินงำนโดยกรมอำชีวศึกษำ	 ได้แก่	 โรงเรียน
สำรพัดช่ำง	 และหน่วยงำนฝึกฝนเคลื่อนที่	 ซึ่งรับผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีท่ี	 3	 (ม.3)	 หรือเทียบเท่ำ 
เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสูตรกำรสอนคอมพิวเตอร์	
	 ส�ำหรับผู้ที่มีอำยุตั้งแต่	15	ปีขึ้นไป	และส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่	3	หรือเทียบเท่ำขึ้นไป	สมัคร
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เข้ำรับกำรฝึกอบรมในสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน	หรือศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัดเป็นเวลำ	2	เดือน	และฝึกใน
สถำนประกอบกำรอีก	1	เดือน	รวมระยะเวลำกำรฝึกทั้งสิ้น	3	เดือน	จะได้รับวุฒิบัตรพัฒนำฝีมือแรงงำน	(วพร.)	ซึ่ง
แนวกำรฝึกเน้นภำคปฏบิตั	ิควำมรูค้วำมสำมำรถทีผู่ร้บักำรฝึกจะได้รบัจำกกำรฝึก	ได้แก่	กำรตดิตัง้กำรตรวจซ่อม	กำร
บ�ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อ	รวมทั้งกำรบริกำรลูกคำ้	ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงำนแล้ว	สำมำรถหำควำม
รู	้และทกัษะเพิม่เตมิจำกกำรฝึกยกระดบัฝีมอืโดยอำจใช้เวลำในกำรฝึกภำคค�ำ่	หรือตำมค�ำขอของสถำนประกอบกำร
ระยะเวลำฝึก	60	ชั่วโมง	มีหลักสูตรเทคนิคกำรตรวจซ่อม	และปรับปรุงไมโครคอมพิวเตอร์	และกำรตรวจซ่อมไมโคร
คอมพิวเตอร์

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผูม้พีืน้ฐำนสำมำรถฝึกเพิม่เตมิฝีมอืในหลกัสตูรกำรฝึกยกระดับฝีมอืในสถำบนัพฒันำฝีมอื	แรงงำน	หรอืสถำน
ประกอบกำรที่จัดฝึกอบรมเพื่อให้มีควำมช�ำนำญทำงดำ้นคอมพิวเตอร์ชั้นสูง	 มีโอกำสพัฒนำเป็นผู้ประกอบกำรขำย
เครือ่งคอมพวิเตอร์	ออกแบบระบบงำนคอมพิวเตอร์	หำกมคีวำมเชีย่วชำญและมคีวำมสำมำรถในกำรสอนกส็ำมำรถ
หำรำยได้พิเศษโดยเป็นผู้สอนเทคนิคกำรซ่อม	และติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ชำ่งเทคนิคคอมพิวเตอร์	พนักงำนบ�ำรุงรักษำเครื่องคอมพิวเตอร์	พนักงำนขำยเครื่องคอมพิวเตอร์	ช่ำงซ่อม
คอมพิวเตอร์ชั้นสูง	ชำ่งไฟฟ้ำ	ช่ำงซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	ช่ำงโทรคมนำคม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		หนังสือพิมพ์ที่ลงข่ำวควำมต้องกำรช่ำงเทคนิคคอมพิวเตอร์	
	 -		สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด	สกอ.
	 -		กรมอำชีวศึกษำ
	 -		กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	
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นิยามอาชีพ 
	 ผู ้ประกอบอำชีพนี้	 มีหน้ำที่ในกำร 
เตรียมหนัง	 ฟอกหนัง	 ตกแต่งหนัง	 ฟอกทับ	
ย้อมสี	 และใส่น�้ำมัน	 ตำมกระบวนกำรผลิต
เพือ่ผลติและแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์ตำมควำม
ต้องกำรของตลำดต่อไป

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 เตรยีมหนงัก่อนฟอก	โดยท�ำกำร
เตรยีมหนงัให้พร้อมทีจ่ะฟอก	โดยเริม่จำกกำร
ล้ำงกำรคัดแยก	 และตัดแต่งหนังเดิม	 หรือ
ก�ำจัดส่วนทีไ่ม่ต้องกำร	เช่น	กบีเท้ำ	ขนเศษหนงั
	 2.		 ฟอก	เพื่อเปลี่ยนสภำพหนังซึ่งเน่ำเปื่อยได้ให้เป็นหนังส�ำเร็จที่คงตัวกว่ำ	ไม่เน่ำเปื่อย	จะต้องใช้สำรเคมี
บำงชนิด	เช่น	ฟำด	โครเมียม	หรือสำรเคมีอื่น	ๆ	ไปท�ำปฏิกิริยำกับโปรตีน	(คอลลำเจน)	ในหนัง	โดยอำจใช้กรรมวิธี
กำรฟอกหนังแบบกำรฟอกโครมหรือกำรฟอกฝำด	 น�ำหนังที่ได้รีดน�้ำเพื่อให้แห้ง	 เจียนผิวด้วยเครื่องตัดแต่ง	 และ 
คัดเลือกเพื่อเก็บไว้รอจ�ำหนำ่ย	หรือแปรรูปตำมควำมต้องกำรของตลำดต่อไป
	 3.		 ท�ำกำรตกแต่ง	ซึ่งจะต้องด�ำเนินกำรฟอกทับ	กำรย้อมสี	และกำรใส่น�้ำมัน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ควรส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตร 
วชิำชีพช้ันสงู	(ปวส.)	สำขำเกษตรศำสตร์	สำขำสตัวศำสตร์	หรอืสำขำทีเ่กีย่วข้องสำมำรถปฏบิตังิำนในสถำนประกอบ
กำรอุตสำหกรรมฟอกหนังสัตว์	 มีควำมรู้ในเรื่องกำรฟอกหนังสัตว์จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับ 
เริ่มต้นกำรท�ำงำนประมำณ	13,900	-	18,500	บำท	สวัสดิกำรตำ่ง	ๆ 	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไข
ข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละประมำณ	 8	 -	 9	 ชั่วโมง	 อำจท�ำงำนล่วงเวลำวันเสำร์	 วันอำทิตย์	 และวันหยุด 
ตำมควำมจ�ำเป็น

สภาพการท�างาน
 ช่ำงฟอกหนังสัตว์จะท�ำงำนภำยในสถำนประกอบกำร	 ซึ่งจะต้องใช้ควำมอดทนต่อกลิ่นและสำรเคมี 
ซึ่งอำจท�ำให้เกิดอันตรำย	 ผู้ประกอบอำชีพนี้จึงต้องใช้เคร่ืองป้องกันส่วนบุคคล	 เช่น	 ใส่หน้ำกำกป้องกันกำรหำยใจ 
เอำสำรเคมีเข้ำไปในร่ำงกำย	กำรใส่ถุงมือในขณะปฏิบัติงำน	กำรล้ำงมือ	และท�ำควำมสะอำดร่ำงกำยหลังกำรท�ำงำน
ทุกครั้ง

ช่างฟอกหนังสัตว์  
Tanner Animals
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 อุตสำหกรรมหนังและเครื่องหนังเป็นอุตสำหกรรมกำรเกษตร	 (Agro	 Industry)	 ท่ีมีควำมส�ำคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยำ่งมำกประเภทหนึ่ง	โดยเป็นอุตสำหกรรมที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับหนังสัตว์	จำกกำรน�ำ
หนังดิบอันเป็นผลพลอยได้จำกกำรปศุสัตว์	 มำผลิตเป็นหนังฟอกชนิดตำ่ง	ๆ	และยังก่อให้เกิดอุตสำหกรรมต่อเนื่อง	
ที่สร้ำงมูลคำ่เพิ่มได้อีกมำกในอุตสำหกรรมเครื่องหนังหลำกหลำยประเภท	เช่น	รองเท้ำหนัง	กระเป๋ำหนัง	 เสื้อหนัง	
ถุงมือหนัง	สำยนำฬิกำหนัง	เฟอร์นิเจอร์หนัง	และอื่น	ๆ	โดยผลผลิตมีทั้งจ�ำหนำ่ยในประเทศและส่งออก	เป็นแหล่ง
รำยได้และสำมำรถน�ำเงนิตรำต่ำงประเทศเข้ำมำในประเทศ	นอกจำกนีส่้วนใหญ่ยงัเป็นอตุสำหกรรมทีใ่ช้แรงงำนมำก	
(Labor	Intensive)	และยังเป็นอุตสำหกรรมที่ต้องกำรแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	
(ปวช.)	 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ประเภท
วิชำเกษตรกรรม	 สำขำวิชำเกษตรศำสตร์	 สำขำวิชำสัตว
ศำสตร์	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีควำมรู้เรื่องกำรฟอกหนังสัตว์
	 3.		 ควรมีควำมรู้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำง	 ๆ	 จำก
หนังสัตว์
	 4.		 ประณีต	และอดทน	เพือ่ให้ได้ผลงำนทีม่คีณุภำพ
	 5.		 มีศิลปะในกำรออกแบบ
	 6.		 กระตือรือร้น	ช่ำงสังเกต
	 7.		 ใจเย็น	และรักงำนศิลปะ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการ
ศึกษา
	 -		สำขำเกษตรศำสตร์	 สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	
สำขำสัตวศำสตร์	สำขำธุรกิจเกษตร
	 สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร	 จำกสถำบันกำร 
ศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
	 -	 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีล�ำพูน	 เว็บไซต์	 www.lcat.ac.th/indexlcat.htm	 โทรศัพท์	 
0-5397-6225
	 -	 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	 เว็บไซต์	 www.geocities.com/yasothonatc	 โทรศัพท์	 
0-4571-1090
	 -		สำขำเกษตรศำสตร์	สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	สำขำสัตวศำสตร	์สำขำธุรกิจเกษตร
	 -		สำขำวิชำอุตสำหกรรมเกษตร	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 
โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	 ล�ำปำง	 เว็บไซต์	 www.lpc.rmutl.ac.th	 โทรศัพท์	 0-5434- 
2547-8
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 	 ผู้ประกอบอำชีพนี้เมื่อมีควำมรู้	 ควำมช�ำนำญ	 และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนมำกขึ้นสำมำรถเลื่อน
ต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำฝ่ำย	หรือผู้จัดกำรฝ่ำย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่ำงผลิตเครื่องหนัง	ช่ำงเบำะหนัง	ช่ำงเครื่องเรือน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สมำคมอุตสำหกรรมฟอกหนังไทย	 เว็บไซต์	 www.thaitanning.org	 โทรศัพท์	 0-2703-9009-10, 
0-2703-8886
		 -		สมำคมเครื่องหนังไทย	เว็บไซต	์www.thaileathergoods.net	โทรศัพท์	0-2645-3505-6
		 -		องค์กำรฟอกหนัง	เว็บไซต	์www.tto.or.th	โทรศัพท์	0-2391-4129,	0-2392-0547
		 -		บริษัท	พร็อสเพอร์	แทนเนอรี่	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.prospertannery.com	โทรศัพท์	0-2720-6133-8
	 -	 บริษัท	ซุนหวัง	บรำเธอร์	แทนเนอรี่	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.chunwang.co.th	โทรศัพท	์0-2249-8030-2,	
0-2249-4036
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นิยามอาชีพ
	 ท�ำงำนให้ควำมช่วยเหลือและสนับสนุนงำนด้ำนเทคนิคและกำร
บริกำรแก่นักวิทยำศำสตร์	 วิศวกร	 และนักวิชำชีพอื่นๆ	 ที่ท�ำงำนในสำขำ
เกษตรกรรม	 ชีววิทยำของพืชและสัตว์	 และสำขำอื่นๆ	 ท่ีเกี่ยวข้อง	 :	 
ช่วยด�ำเนนิกำรทดสอบทำงด้ำนชวีวทิยำ	จลุชวีวทิยำ	ชวีเคมวีทิยำ	เซลล์วทิยำ
เทคโนโลยีชีวภำพ	พันธุวิศวกรรม	 กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	 นิเวศวิทยำ	 และ
ท�ำกำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำร	 วิทยำศำสตร์เพื่อสนับสนุนงำนควบคุม
คุณภำพของผลิตภัณฑ์อำหำร	 ผลิตภัณฑ์ยำ	 และผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
อื่น	 ๆ;	 ปฏิบัติงำนด้ำนเทคนิคในกำรสนับสนุนงำนวิจัยทำงดำ้นเกษตรกรรม 
กำรผสมพนัธุแ์ละกำรขยำยพนัธุพ์ชืและสตัว์;	ช่วยงำนด้ำนกำรวจิยัภำคสนำม 
และกำรส�ำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและตัวอย่ำงของน�้ำ	ดิน	ประชำกร	พืช 
สตัว์	และจุลนิทรย์ี	ตลอดจนช่วยในกำรวเิครำะห์ข้อมลูและจดัเตรยีมเอกสำร
รำยงำน

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 คัดเลือกพันธุ์	 ขยำยพันธุ์	 ปรับปรุงพันธุ์	 และผลิตเมล็ดพันธุ	์ วำงแผนกำรขยำยพันธุ์	 ดูแลรักษำกลำ้ไม	้ 
ก่ิงพันธุ์	 เมล็ดพันธุ์	 เลือกใช้วิธีกำรขยำยพันธุ์ให้เหมำะสมกับพันธุ์ไม้	 ซ่ึงกำรขยำยพันธุ์มีกิจกรรมที่ต้องด�ำเนินกำร 
หลำยวิธีที่ส�ำคัญ	ดังนี้
	 	 -	ขยำยพันธุ์ไม้ด้วยวิธีกำรตัดช�ำ	 โดยพิจำรณำดูว่ำส่วนของต้นไม้ที่ไปตัดช�ำนั้นเป็นส่วนที่เหมำะสม 
ที่สุด	 เฉือนไม้ท่ีตัดออกมำเพำะแล้วปลูกลงในกระบอกที่มีทรำยบรรจุอยู่	 เพ่ือให้งอกรำกและย้ำยต้นที่งอกรำก 
แล้วไปปลูกลงในที่ที่ส�ำหรับปลูกต้นไม้
	 	 -	 ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรติดตำ	 โดยเอำตำของต้นไม้อีกต้นหนึ่งใส่ลงในที่ที่ถำกไว้	 ผูกมัดเปลือกไม้ 
ตรงทีถ่ำกแล้วด้วยเชอืก	ตดัเชอืกออกหลงัจำกทีไ่ด้ทิง้	ไว้ตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด	เมือ่ถงึฤดูฝนกตั็ดต้นเดิมทีอ่ยูเ่หนอื
ตำออก
	 	 -	 ขยำยพันธุ ์ด้วยวิธีกำรทำบกิ่ง	 ท�ำกำรพ่นหรือโรยยำฆ่ำแมลงลงบนกล้ำไม้และไม้ซ่ึงงอกจำก 
กำรทำบกิ่ง	ใส่ฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้ต้นไม้เจริญเติบโต
	 	 -	 ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำรต่อกิ่ง;	 ท�ำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรำกขณะติดอยู่กับต้นแม่	 จะท�ำให้ได้ต้นพืชใหม	่ 
ที่มีลักษณะทำงสำยพันธุ์	เหมือนกับต้นแม่ทุกประกำร
	 	 -	ควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นในเรือนกระจกที่ใช้ปลูกต้นไม้
	 	 -	 ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีท�ำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	 โดยน�ำเอำเซลล์พืชหรือเนื้อเยื่อ	 หรืออวัยวะบำงส่วน
ของพืช	เช่น	ยอด	ล�ำต้น	ใบ	รำก	ส่วนต่ำง	ๆ	ของดอกหรือผล	มำเพำะเลี้ยงบนอำหำรสังเครำะห์ในสภำพปลอดเชื้อ	
ท�ำกำรขยำยบนอำหำรสังเครำะห์ที่มีกำรควบคุมสภำพแวดล้อมในสถำนปลอดเชื้อ	แล้วท�ำกำรยำ้ยปลูก	และปฏิบัติ
งำนในหน้ำที่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

นักขยายพันธุ์พืช
The Plant Propagation
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้ในภำครัฐ	อำทิ	กรม
ส่งเสริมกำรเกษตร	 กรมวิชำกำรเกษตร	 กรมป่ำ
ไม้	 โครงกำรหลวง	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงิน
เดอืนตำมวฒุกิำรศกึษำ	ผูท้ีส่�ำเรจ็กำรศกึษำระดบั
ประกำศนียบตัรวชิำชพี	(ปวช.)	ได้รบัเงนิเดอืนใน
อัตรำ	9,500	บำท	หรือผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ได้รับเงิน
เดือนในอัตรำ	 13,900	 บำท	 ได้รับสวัสดิกำร	 
และเบี้ยเลี้ยงตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน	 ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงำนนี้ในภำคเอกชน	 ในสถำนประกอบกำรผลิตพันธุ์ไม้เพื่อกำรจ�ำหน่ำย
ปลีกและส่ง	 สถำนประกอบกำรเพำะขยำยพันธุ์พืช	 หรือโรงเรือนเพำะช�ำพันธุ์ไม้เพ่ือจ�ำหน่ำยและตกแต่งบริเวณ	 
ซึ่งไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำนวุฒิกำรศึกษำ 
ระดับ	ปวช.	จะได้รับเงินเดือนประมำณ	9,000	บำท	และผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	ปวส.	จะได้รับเงินเดือนประมำณ	
11,500	 บำท	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำลและโบนัสเป็นไปตำมเง่ือนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละ	 
8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย์	และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนนอกจำกนี้ผู้ประกอบอำชีพ
นี้จะสำมำรถประกอบเป็นอำชีพอิสระรับขยำยพันธุ์พืชจ�ำหน่ำย	หรือรับงำนขยำยพันธุ์พืชตำมสวนไม้ผล

สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้	จะต้องท�ำงำนกลำงแจ้งในกำรขยำยพันธุ์พืช	หรือบำงสถำนประกอบกำรอำจต้องท�ำงำน
ในห้องปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	จะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรขยำยพันธุ์พืช	ได้แก่	มีดส�ำหรับขยำยพันธุ์พืช	
กรรไกรตัดก่ิง	 มีดตัดโฟม	 (คัตเตอร์)	 มีดตัดไม้สิ่ว	 เหล็กเจำะรู	 เลื่อย	 หินลับมีด	 ค้อน	 ถุงพลำสติก	 แผ่นพลำสติก	 
เส้นลวด	เชือกพลำสติกแบน	หรือเชือกฟำง	ส�ำล	ีฮอร์โมนเร่งรำก	ถังน�้ำและกระติกน�้ำ	สำรเคมี	และอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	
ในห้องปฏิบัติกำร	นักขยำยพันธุ์พืชจึงต้องใช้ควำมระมัดระวังในกำรท�ำงำน	และต้องสุขุม	รอบคอบ	ใจเย็น

โอกาสในการมีงานท�า
	 สำมำรถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัว	 หรือเป็นพนักงำนประจ�ำสถำนประกอบกำรในกำรขยำยพันธุ์ไม้ต้น	 
ไม้พุ่ม	และพันธุ์ไม้ดอก	ไม้ประดับ	และพืชชนิดอื่น	ๆ 	เพื่อกำรจ�ำหน่ำยตำมควำมต้องกำรของตลำด	ซึ่งแนวโน้มควำม
ต้องกำรของตลำดในพนัธุพ์ชืไม้	และไม้พุม่ต่ำง	ๆ 	ยงัมคีวำมต้องกำรอย่ำงต่อเนือ่ง	แนวโน้มควำมต้องกำรผูท้ีป่ระกอบ
อำชีพนี้จึงยังคงมีอยู่

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	หรือระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	
สำขำเกษตรกรรม	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีควำมรู้ด้ำนกำรขยำยพันธุ์พืชวิธีต่ำง	ๆ
	 3.		 มีควำมรู้ในกำรใช้ฮอร์โมนและสำรเคมีทำงดำ้นกำรเกษตร
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	 4.		 สุขุม	รอบคอบ	ใจเย็น	รักในอำชีพ
	 5.		 ใฝ่หำควำมรู้อยู่เสมอ	มีควำมคิดสร้ำงสรรค์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำเกษตรศำสตร์	 สำขำเกษตรและเทคโนโลยี	 สำขำพืชศำสตร์	 สำขำที่เกี่ยวข้อง	 ในสถำบันกำรศึกษำ	 
ที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
		 -		วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยลี�ำพูน	เวบ็ไซต์	www.lcat.ac.th/indexlcat.htm	โทรศพัท์	0-5397-6225
		 -		วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	เว็บไซต์	www.geocities.com/yasothonatc	โทรศัพท	์0-4571-
1090
	 สำขำเกษตรกรรม	 สำขำพืชศำสตร์	 สำขำที่เกี่ยวข้อง	 ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ	อำทิ	
	 -	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 นักขยำยพันธุ์พืชท่ีรับรำชกำรจะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบที่วำงไว้และ	 ในภำคเอกชน	
ที่มีควำมรู้	ประสบกำรณ์	ควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนมำกขึ้นก็อำจจะได้รับกำรเลื่อนต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำฝ่ำย	หรือ 
ผู้จัดกำรฝ่ำย	 และสำมำรถประกอบเป็นอำชีพส่วนตัว	 ขยำยพันธุ์พืชจ�ำหน่ำยและเพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ	หรือ
ปรับวิทยฐำนะควรศึกษำต่อในระดับปริญญำตรีสำขำพืชศำสตร์	 สำขำเกษตร	 สำขำกำรบริหำรธุรกิจเกษตร	
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 หรือสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	 อำท	ิ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 มหำวิทยำลัยแม่โจ้	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 และหรือมหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกที่เปิดสอน
ด้ำนเกษตรศำสตร์	เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 เจ้ำหน้ำที่คัดเลือกพันธุ์พืช	นักส่งเสริมกำรเกษตร	เจ้ำหน้ำที่เพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช	พนักงำนส่งเสริมกำรขำย
สินคำ้เกษตร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรม 
รำชกุมำรี	เว็บไซต	์www.rspg.thaigov.net	โทรศัพท์	0-2282-1850,	0-2282-0665
	 -		กรมส่งเสริมกำรเกษตร	เว็บไซต์	www.doae.go.th	โทรศัพท์	0-2579-0121-7,	0-2940-6080-89
	 -		กรมวิชำกำรเกษตร	เว็บไซต์	www.doa.go.th	โทรศัพท์	0-2579-0151-7
	 -		องค์กรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำไทยหรือเครือข่ำยสิทธิ
	 -		ภูมิปัญญำไทย	เว็บไซต	์www.biothai.org	โทรศัพท์	0-2985-3837
	 -		โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	 เว็บไซต์	 www.plantgenetic-rspg.org	 โทรศัพท์	 0-2282-1850, 
0-2282-0665
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นิยามอาชีพ 
	 ปฏิบัติงำนหลักมูลฐำนเช่นเดียวกันกับ
นักเคมีทั่วไป	:	แต่จะมีควำมเชี่ยวชำญในแขนง
วิชำที่เกี่ยวกับเคมีของเส้นใยต่ำง	 ๆ;	 ท�ำกำร
ศึกษำวิจัย	 พัฒนำวัสดุเส้นใยที่ใช้ในกำรผลิต 
สิ่งทอต่ำง	 ๆ	 ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น;	 ท�ำกำร
สังเครำะห์เส้นใยใหม่	 ๆ	 ที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ	
เพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง	 ๆ:	 น�ำควำมรู้ทำง
เคมีมำวิเครำะห์	ทดลอง	ทดสอบคุณสมบัติของ
เส้นใยต่ำงๆ	 ที่ได้จำกธรรมชำติ	 หรือที่มนุษย์
สังเครำะห์ขึ้น;	ค้นคว้ำ	ทดลองเกี่ยวกับสีย้อมที่
ใช้กับเส้นใยชนิดตำ่งๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ท�ำงำนวิจัย	 พัฒนำ	 ทดสอบ	 ทดลอง	 และวิเครำะห์เชิงปฏิบัติกำรเกี่ยวกับส่วนประกอบ	 คุณสมบัติ	 
เพื่อพัฒนำวัสดุเส้นใยที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอต่ำง	ๆ	ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
	 2.		 ท�ำกำรสังเครำะห์เส้นใยใหม่	ๆ	ที่ใช้ในกำรผลิตสิ่งทอ	เพื่อใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำง	ๆ
	 3.		 น�ำควำมรู้ทำงเคมีมำวิเครำะห์	 ทดลอง	 ทดสอบคุณสมบัติของเส้นใยต่ำง	 ๆ	 ที่ได้จำกธรรมชำติหรือที่ 
มนุษย์สังเครำะห์ขึ้น
	 4.		 ค้นคว้ำ	ทดลองเกี่ยวกับสีย้อมที่ใช้กับเส้นใยชนิดต่ำง	ๆ
	 5.		 ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ที่ท�ำงำนเกี่ยวกับกำรค้นคว้ำในห้องปฏิบัติกำร	 หรือท�ำงำนใน 
กรรมวิธีทำงอุตสำหกรรมที่เกี่ยวกับสำรเคมีของเส้นใย

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงำนในภำคเอกชน	 ในโรงงำนอุตสำหกรรมส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม	 
ควรส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือปริญญำโท	 สำขำเคมีสิ่งทอ	 สำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ	 หรือสำขำอื่น	 ๆ	 
ทีเ่ก่ียวข้อง	จะได้รบัค่ำตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นกำรท�ำงำน	ระดับปรญิญำตรปีระมำณ	15,500	-	19,900	
บำท	และปริญญำโทประมำณ	19,900	 -	25,900	บำท	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำม
เงือ่นไขข้อตกลงกบัผูว่้ำจ้ำงท�ำงำนสปัดำห์ละ	6	วนั	วนัละประมำณ	8	ชัว่โมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วนัเสำร์	วนัอำทติย์	 
และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น

นักเคมีเส้นใย-สิ่งทอ   
Chemist, Textile and Fibre
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอำชีพนักเคมีสิ่งทอ	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนในห้องทดลอง	 เพ่ือปฏิบัติงำนด้ำนกำรทดสอบและทดลอง
ทำงเคมีและสิ่งที่เกี่ยวข้องตำมงำนที่ได้รับมอบหมำย	 เตรียมหรือควบคุมผลิตภัณฑ์ทำงเคมีสิ่งทอตำมสูตรที่รับรอง	 
แล้วท�ำกำรทดสอบ	 ซึ่งต้องอยู่กับสำรเคมีที่ต้องใช้ในกำรทดสอบ	 โดยสำรเคมีดังกล่ำวอำจท�ำให้เป็นอันตรำยได	้ 
ดังน้ันผู้ที่ประกอบอำชีพนี้จึงต้องรู ้จักวิธีกำรใช้	 วิธีป้องกัน	 และต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในระหว่ำง 
กำรปฏิบัติงำน	เช่น	ถุงมือ	หน้ำกำก	เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า 
	 จำกกำรท่ีรฐับำลเหน็ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงมลูค่ำเพิม่ของอตุสำหกรรมแฟชัน่	และได้มกีำรวำงแผน	โครงกำร
กรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่น	 เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมแฟชั่นของไทยในอนำคตโดยจะสร้ำงกรุงเทพฯ	 ให้เป็นศูนย์กลำง
และศูนย์ธุรกิจแฟชั่นแห่งหนึ่งของโลก	ซึ่งบุคลำกรที่มีส่วนส�ำคัญ	คือ	เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยผลิต	ซึ่งอำชีพนักเคมีเส้นใย	–	สิ่ง
ทอ	เป็นอำชพีหนึง่ในฝ่ำยผลติ	ซึง่มส่ีวนส�ำคญัต่อกำรพัฒนำรูปแบบวสัดุเส้นใยทีใ่ช้ในกำรผลิตผลิตภณัฑ์ส่ิงทอต่ำง	ๆ 	
ให้มีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรของตลำดทั้งในประเทศและตำ่งประเทศ	แต่ในปัจจุบันพบวำ่จ�ำนวนบุคลำกรยังมีจ�ำนวน
จ�ำกัด	และสถำบันกำรศึกษำที่เปิดสอนยังมีจ�ำนวนไม่มำกนัก	อำชีพนี้จึงเป็นอำชีพที่ตลำดแรงงำนมีควำมต้องกำรสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจนถึงปริญญำโท	สำขำเคมีสิ่งทอ	สำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ	สำขำเคม	ี
หรือสำขำอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ชอบกำรค้นคว้ำทดลอง	กำรใช้สติปัญญำในกำรวิเครำะห์
	 3.		 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
	 4.		 รับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
	 5.		 มีควำมแม่นย�ำ	ใจเย็น	และละเอียดรอบคอบ
	 6.		 มีควำมสำมำรถเป็นพิเศษในกำรสังเกต	 คิดอะไรเป็นระบบระเบียบ	 และสำมำรถแสดงผลกำรค้นคว้ำ 
ออกมำได้ง่ำย	และชัดเจนทั้งกำรพูด	และกำรเขียน
	 7.		 มีเหตุผล	และสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงชัดเจน
	 8.		 เชื่อมั่นในตนเอง	กล้ำตัดสินใจ	และสำมำรถแก้ไขปัญหำตำ่ง	ๆ	ได้รวดเร็ว
	 9.		 ร่ำงกำยแข็งแรง	อดทน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 โทรศัพท	์ 
0-2549-4990-2
	 -	 สำขำเคมอีตุสำหกรรม	อำท	ิสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื	เวบ็ไซต์	www.kmitnb.ac.th	
โทรศัพท์	0-2913-2500
	 -	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmitl.ac.th	โทรศัพท์	0-2327-
1199,	0-2737-3000
	 -	มหำวิทยำลัยบูรพำ	เว็บไซต	์www.buu.ac.th	โทรศัพท	์0-3874-5820
	 -	มหำวิทยำลัยมหิดล	เว็บไซต์	www.mahidol.ac.th/muthai/	โทรศัพท	์0-2201-5000		 	
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สำขำเคม	ีสถำบันกำรศึกษำอื่น	ๆ 	ที่สังกัด
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	
อำทิ
		 -	 จุฬำลงกรณ ์มหำวิทยำลัย	
เว็บไซต์	 www.chula.ac.th/chula/ 
th/main.html	 โทรศัพท ์	 0-2215 
-0871-3
		 -	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	
เว็บไซต ์	 www.ku.ac.th	 โทรศัพท	์
0-2579-0113,	0-2942-8500-11
		 -	 มหำวทิยำลยัขอนแก่น	เวบ็ไซต์	
www.kku.ac.th/	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	เว็บไซต์	www.ru.ac.th	โทรศัพท์	0-2310-8000
	 -	 มหำวิทยำลัยทักษิณ	เว็บไซต	์www.tsu.ac.th	โทรศัพท	์0-7431-1885-7

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและต�ำแหน่งของผู้ประกอบอำชีพนี้ขึ้นอยู่	 กับประสบกำรณ์ควำมสำมำรถ	 และ 
ควำมช�ำนำญงำน	 นอกจำกนั้นกำรศึกษำเพิ่มเติมในระดับปริญญำโทจะช่วยให้ผู ้ประกอบอำชีพนี้ได้เลื่อนขั้น 
เลือ่นต�ำแหน่งได้รวดเรว็	ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนประกอบกำรซ่ึงสำมำรถพัฒนำขึน้สู่ระดบั
ต�ำแหน่งผู้จัดกำรโรงงำน	 ผู้จัดกำรด้ำนคุณภำพและผู้จัดกำรฝ่ำยขำย	 อำจประกอบธุรกิจส่วนตัว	 โดยสำมำรถผลิต
ผลิตภัณฑ์เคมีเส้นใย-สิ่งทอ	ผ่ำนกำรทดสอบและได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง	สำมำรถจดลิขสิทธิ์
กำรเป็นเจำ้ของสูตรในผลิตภัณฑ์นั้น	ๆ	และผลิตเป็นสินค้ำออกจ�ำหน่ำยให้กับอุตสำหกรรมสิ่งทอ	หรืออุตสำหกรรม
เครื่องนุ่งห่ม

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักเคมี	(ชีววิทยำ)	หรือนักชีวเคมี	นักเคมี	(อินทรีย์เคมี-อนินทรีย์เคมี)	นักเคมี	(ฟิสิกส์)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 ส�ำนกังำนมำตรฐำนและประเมนิผลอดุมศกึษำ	ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอดุมศกึษำ	กระทรวงศึกษำธกิำร	
เว็บไซต์	www..mua.go.th	โทรศัพท์	0-2610-5200
		 -		สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต	์www.thaitextile.org	โทรศัพท	์0-2280-4085
	 -	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต	ิเว็บไซต์	www.nesdb.go.th/	โทรศัพท์	
0-2280-4085
		 -		สมำคมวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมรำชปูถมัภ์	เวบ็ไซต์	www.scisoc.or.th	โทรศพัท์	0-2252-
7987,	0-2218-5245
	 -	 สมำคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	 เว็บไซต์	 www.tiche.org	 โทรศัพท  ์

0-2218-6999
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นิยามอาชพี
	 ท�ำหน ้ำที่ ในกำรเขียนและใส ่ โปรแกรม 
ที่มีควำมซับซ้อนให้เครื่องจักรกลมีควำมสำมำรถ
เหมือนมนุษย์	 ทั้งควำมสำมำรถท่ีคิดเหมือนมนุษย์	
กระท�ำเหมือนมนุษย์	 คิดอย่ำงมีเหตุผล	 หรือกระท�ำ
อย่ำงมีเหตุผล

ลักษณะของงานที่ท�า  
วัตถุประสงค์ของกำรท�ำงำนในอำชีพนี้คือ	 กำรท�ำให้
เครื่องจักรกลสำมำรถท�ำงำนได้เทียบเท่ำกับระดับสติ
ปัญญำของมนุษย์	 โดยสำมำรถแก้ปัญหำได้ดีเท่ำกับ
หรอืมำกกว่ำมนษุย์ได้โดยท�ำกำรเขยีนและใส่โปรแกรมท่ีมคีวำมซับซ้อนให้เคร่ืองจักรกลมคีวำมสำมำรถเหมอืนมนษุย์	
กำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว	จัดแบ่งออกเป็น	4	ประเภท	หรือมองได้	2	มิต	ิคือ	งำนที่เน้นระบบที่เลียนแบบมนุษย์	กับงำน
ที่เน้นระบบที่มีเหตุผล	 (แต่ไม่จ�ำเป็นต้องเหมือนมนุษย์)	 โดยงำนท้ัง	 4	 ประเภท	 จะต้องท�ำให้เคร่ืองจักรกลมีควำม
สำมำรถ	ดังนี้
	 1.		 ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์	 (Systems	 that	 Think	 Like	 Humans)	 โดยกำรท�ำให้คอมพิวเตอร์คิดได้	
เครื่องจักรที่มีสติปัญญำอย่ำงครบถ้วนและแท้จริงและมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดมนุษย์	 เช่น	 กำรตัดสินใจ	 
กำรแก้ปัญหำ	กำรเรียนรู้	ซึ่งจะต้องศึกษำกระบวนกำรคิดหรือลักษณะกำรคิดของมนุษย์
	 2.	 ระบบที่กระท�ำเหมือนมนุษย์	(Systems	that	Act	Like	Humans)	โดยกำรสรำ้งเครื่องจักรที่ท�ำงำนใน
สิ่งซึ่งอำศัยปัญญำเมื่อกระท�ำโดยมนุษย์	 เช่น	สื่อสำรได้ด้วยภำษำที่มนุษย์ใช	้ เช่น	ภำษำไทย	ภำษำอังกฤษ	อำจจะ
โดยกำรแปลงข้อควำมเป็นค�ำพูด	 และกำรแปลงค�ำพูดเป็นข้อควำม	 มีประสำทรับสัมผัสคล้ำยมนุษย์	 เช่น	 หุ่นยนต ์
ช่วยงำนต่ำง	ๆ
	 3.		 ระบบท่ีคิดอย่ำงมีเหตุผล	 (Systems	 that	 Think	 Rationally)	 ท�ำกำรศึกษำควำมสำมำรถในด้ำน 
สติปัญญำโดยกำรใช้โมเดลกำรค�ำนวณกำรศึกษำวิธีกำรค�ำนวณที่สำมำรถรับรู้	 ใช้เหตุผล	 และกระท�ำ	 คิดอย่ำง 
มีเหตุผล	หรือคิดถูกต้อง
	 4.		 ระบบที่กระท�ำอยำ่งมีเหตุผล	(Systems	that	Act	Rationally)	ศึกษำเพื่อออกแบบโปรแกรมที่มีควำม
สำมำรถในกำรกระท�ำ	 หรือเป็นตัวแทนในระบบอัตโนมัติต่ำง	 ๆ	 ท�ำหน้ำที่ในกำรเขียนและใส่โปรแกรมที่มีควำม 
ซับซ้อนให้เครื่องจักรกลมีควำมสำมำรถเหมือนมนุษย์	 ท้ังควำมสำมำรถที่คิดเหมือนมนุษย์	 กระท�ำเหมือนมนุษย ์
คดิอย่ำงมเีหตผุล	หรอืกระท�ำอย่ำงมเีหตผุล	(เอเจนต์)	ทีม่ปัีญญำ	เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมทีแ่สดงปัญญำในส่ิงทีม่นษุย์
สร้ำงขึ้นกระท�ำอยำ่งมีเหตุผล	เช่น	สำมำรถกระท�ำอย่ำงมีเหตุผลเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้	เช่น	เอเจนต์ในระบบ

นักปัญญาประดิษฐ์
Artificial Intelligence
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ขับรถอัตโนมัติ	 ที่มีเป้ำหมำยว่ำต้องไปถึงเป้ำหมำยในระยะทำงที่สั้นที่สุด	 ต้องเลือกเส้นทำงที่ไปยังเป้ำหมำย 
ที่สั้นที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	ส่วนใหญ่ท�ำงำนในส�ำนักงำนมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสบำย	เช่น	ส�ำนักงำนทั่วไป	อำจ
จะอยูใ่นรปูแบบของสถำบนัวจิยั	ท่ีมห้ีองส�ำหรบักำรทดลอง	มอีำคำรส�ำหรับกำรทดสอบส่ิงประดิษฐ์	อำจต้องออกไป
ติดต่อต่ำงส�ำนักงำนบำ้งเป็นครั้งครำวตำมควำมจ�ำเป็น

สภาพการท�างาน 
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนในส�ำนักงำนมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกสบำย	 เช่น	 ส�ำนักงำนทั่วไป	 
อำจจะอยู่ในรูปแบบของสถำบันวิจัย	 ที่มีห้องส�ำหรับกำรทดลอง	 มีอำคำรส�ำหรับกำรทดสอบส่ิงประดิษฐ์	 อำจต้อง
ออกไปติดต่อต่ำงส�ำนักงำนบำ้งเป็นครั้งครำวตำมควำมจ�ำเป็น

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันนักปัญญำประดิษฐ์ได้มีส่วนช่วยในกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก	 ซึ่งมีกำรประยุกต์กำรใช้งำน 
ทั้งในส่วนของหุ่นยนต์อุตสำหกรรม	 สมองกลรักษำโรค	 รวมถึงเทคโนโลยีทำงวิศวกรรมสมัยใหม่อื่น	 ๆ	 อีกมำกมำย	
และมีแนวโน้มที่จะมีควำมส�ำคัญหรือมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจไทยมำกข้ึนตำมล�ำดับ	 ในขณะที่กำรพัฒนำ	 และ
บุคลำกรด้ำนนี้ยังอยู่ในวงจ�ำกัด	 และยังมีจ�ำนวนไม่มำกนัก	 เพรำะฉะนั้นจึงคำดว่ำควำมต้องกำรนักปัญญำประดิษฐ์	
เพื่อมำคิดค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ	เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมตำ่ง	ๆ	จะมีควำมต้องกำรอยู่ในระดับสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป	สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สำขำวิศวกรรม	ซอฟต์แวร	์สำขำ
วิศวกรรมเมคำทรอนิกส์	สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	สำขำวัสดุศำสตร	์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีทักษะในกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำ	และมีควำมคิดสร้ำงสรรค์
	 3.		 ทักษะทำงด้ำนคณิตศำสตร์และภำษำอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
	 4.		 มีทักษะในกำรติดต่อสื่อสำรและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
	 5.		 ท�ำงำนเป็นทีมได้ดี
	 6.	 สำมำรถวิเครำะห์และออกแบบระบบงำน	สำมำรถเขียนโปรแกรมภำษำคอมพิวเตอร์ประยุกต์	มีควำมรู้
ด้ำนฐำนข้อมูล	รวมถึงควำมปลอดภัยและกำรบ�ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครื่องจักรกล

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำวศิวกรรมคอมพวิเตอร์	สำขำวศิวกรรมซอฟต์แวร์	สำขำวศิวกรรมเมคำทรอนกิส์	สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล	
สำขำวัสดุศำสตร์	หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง	สถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th	โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เว็บไซต์www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
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	 -	 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	เว็บไซต	์www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2350-3500	(เอกชน)
	 -	 สำขำวิศวกรรมเมคำทรอนิกส์	และสำขำวิศวกรรมเครื่องกล	สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร	เว็บไซต์	
www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ประกอบอำชีพน้ีท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรระบบกำรท�ำงำน	 กำรท�ำงบประมำณขององค์กร	 มีควำม
สำมำรถควบคุมลูกน้องได้ดี	และมีทักษะในกำรสื่อสำรดี	จะมีโอกำสเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ำงำน	หรือผู้บริหำร
หน่วยงำน	 และหรือเป็นผู้บริหำรขององค์กรได้	 ผู้รับรำชกำรเป็นครูหรืออำจำรย์สอน	 หรือท�ำงำนวิจัยในกรม	 
กอง	 สถำบันค้นคว้ำและวิจัยจะมีโอกำสก้ำวหน้ำในระดับผู้บริหำร	 หรือถ้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำโทหรือ 
ปริญญำเอก	 จนส�ำเร็จกำรศึกษำ	 ก็สำมำรถท�ำงำนเป็นอำจำรย์หรือท�ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ	 โดยท�ำงำนใน 
หน่วยงำนปฏิบัติกำรวิจัยทำงคอมพิวเตอร์	 หุ่นยนต์	 ส�ำหรับผู้ที่ชอบประดิษฐ์	 ค้นคว้ำอำจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และน�ำมำผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ำยเป็นอุตสำหกรรมได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 วิศวกรคอมพิวเตอร์	 วิศวกรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์	 อำจำรย์	 ผู้ออกแบบ	 นักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์หรือ 
ระบบอัตโนมัติให้กับบริษัทสินค้ำเทคโนโลยีชั้นน�ำ	 วิศวกรควบคุมกำรใช้และดูแลรักษำเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัต ิ
ที่ใช้ในโรงงำน	 วิศวกรและนักเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	 นักประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่	 ผู้ประสำนงำนให้วิศวกรที่ปรึกษำ 
ในแขนงสำขำต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ผู้ประกอบกำรอิสระ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	 (สวทช.)	 เว็บไซต์	 www.nstda.or.th	 โทรศัพท์	
0-2564-7000
		 -	 ศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	(NECTEC)	เวบ็ไซต์	www.nectec.or.th	โทรศพัท์	
0-2564-6900
	 -		สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร	 (SIIT)	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 เว็บไซต์	 www.siit.tu.ac.th	 
โทรศัพท์	0-2986-9009
	 -		พจนำนุกรมอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต	์www.wikipedia.org

	 -		สมำคมสมองกลฝังตัวไทย	เว็บไซต์	www.tesa.or.th	โทรศัพท	์0-2641-1960



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

404

นิยามอาชีพ 
	 ปฏบิตังิำนในกำรวเิครำะห์	วจิยั	ศกึษำ	ค้นคว้ำ	ทดลองทำง
ด้ำนนิวเคลียร ์ เคมี	 เพื่อประโยชน์ในทำงกำรเกษตร	 หรือ
อุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง

ลักษณะของงานที่ท�า   
	 ค้นคว้ำ	วิจยั	วเิครำะห์	ตรวจสอบ	องค์ประกอบของแร่	สำร
เคมี	 กัมมันตภำพรังสีนิวเคลียร์	 เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้สนับสนุน
งำนนิวเคลียร ์ เทคโนโลยี 	 เพื่อส ่งเสริมกิจกำรเกษตรและ
อุตสำหกรรมอำหำร	 อำทิ	 กำรเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภำพของผลผลิต	 ซึ่งก�ำลังแพร่ขยำยออกไปสู ่ชนบท 
เพิ่มมำกขึ้น	อำทิ
	 1.		 กำรใช้เทคนคินวิเคลยีร์วเิครำะห์ดนิเพือ่กำรจ�ำแนกพืน้ทีเ่พำะปลกู	ท�ำให้ทรำบว่ำพืน้ทีท่ีศ่กึษำเหมำะสม
ต่อกำรเพำะปลูกพืชชนิดใด	ควรเพิ่มปุ๋ยชนิดใด
	 2.		 เทคนิคกำรสะกดรอยด้วยรังสี	 ใช้ศึกษำเกี่ยวกับกำรดูดซึมของแร่ธำตุและปุ๋ยในต้นไม้และพืชเศรษฐกิจ 
ต่ำง	ๆ	เพื่อปรับปรุงกำรใช้ปุ๋ยให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
	 3.		 กำรฉำยรังสีแกมมำ	ภำยหลังจำกบรรจุในภำชนะเพื่อกำรส่งออกจ�ำหน่ำย
	 4.		 กำรใช้รังสีเพื่อกำรก�ำจัดแมลงศัตรูพืชบำงชนิด	โดยวิธีท�ำให้ตัวผู้เป็นหมัน
	 5.		 กำรถนอมเนื้อสัตว์	พืชผัก	และผลไม้โดยกำรฉำยรังสีเพื่อเก็บไว้ได้นำนยิ่งขึ้น	เป็นประโยชน์ในกำรขนส่ง
ทำงไกลและกำรเก็บอำหำรไว้บริโภคนอกฤดูกำล
	 6.		 กำรใช้เทคนิครังสีเพื่อกำรขยำยพันธุ์สัตว์เลี้ยงและกำรเพิ่มอำหำร	นม
	 7.		 กำรน�ำเทคนิคทำงรังสีด้ำนอุทกวิทยำ	ในกำรเสำะหำแหล่งน�้ำส�ำหรับกำรเกษตร
	 8.		 กำรใช้เทคนิคกำรวิเครำะห์ด้วยวิธีอำบรังสี	 วิเครำะห์สำรตกค้ำงในส่ิงแวดล้อมจำกกำรใช้ยำปรำบศัตรู
พืช	ยำฆ่ำแมลง	ซึ่งมีควำมส�ำคัญต่อผู้บริโภค
	 9.		 กำรเอำพลังงำนนิวเคลียร์มำใช้ฉำยพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงพันธุกรรม	 (Induced	 
Mutation)	ปฏิบัติงำนในกำรวิเครำะห	์วิจัย	ศึกษำ	ค้นคว้ำทดลองทำงด้ำนนิวเคลียร์เคมี	 เพื่อประโยชน์ในทำงกำร
เกษตร	หรืออุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่อง

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	 คณะวิทยำศำสตร	์ สำขำรังสีประยุกต์และไอโซโทป	
สำมำรถปฏิบัติงำนในภำครัฐ	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 ได้รับสวัสดิกำร	 และเบ้ียเลี้ยง 
ตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

นักรังสีประยุกต์ (ด้านการเกษตร) 
Radiological Applied, Agricultural
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ส�ำหรับผู้ท่ีปฏิบัติงำนในภำคเอกชน	 ซึ่งไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่
ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำนตำมวุฒิกำรศึกษำ	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลง
กับผู้วำ่จ้ำง	ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมงอำจท�ำงำนล่วงเวลำวันเสำร	์วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้	จะปฏิบัติงำนอยู่ในโรงงำน	หรือห้องปฏิบัติกำรทำงเคมี	สภำพของห้องปฏิบัติกำรขึ้นอยู่
กับสถำนประกอบกำร	 อำจมีเครื่องปรับอำกำศหรือไม่ขึ้นอยู่กับชนิดของสำรเคมีที่ใช้	 กำรปฏิบัติงำนจะต้องปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 คือจะต้องมีเคร่ืองก�ำบังรังสีท่ีเป็นฉนวนประเภทตะกั่ว	 พำรำฟิน	 ซึ่งใช้ 
ก่อเป็นก�ำแพงกั้นระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำนกับสำรรังสี	 หรือมีเครื่องมือวัดกัมมันตภำพรังสี	 (Survey	Meter)	 เพื่อให้ 
ผู้เก่ียวข้องที่ปฏิบัติหน้ำที่ระมัดระวังในกำรเข้ำใกล้และก็ได้รู ้ว่ำควรใช้เวลำนำนเท่ำใดกับประเภทของสำรรังสี 
แต่ละชนิด	 จะต้องสวมใส่เคร่ืองแบบที่ใช้ในห้องปฏิบัติกำร	 โดยข้ึนอยู่กับคุณสมบัติของสำรเคมีว่ำมีควำมจ�ำเป็น 
จะต้องใช้เครื่องแบบพิเศษส�ำหรับใส่ป้องกันหรือไม่

โอกาสในการมีงานท�า
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้สำมำรถท�ำงำนได้ทั้งหน่วยงำนรำชกำร	 รัฐวิสำหกิจ	 เช่น	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันต ิ
แห่งชำติ	 กองชีวภำพ	 และท�ำงำนในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำร	 อุตสำหกรรมผลิตกระดำษ	 
ยำง	ยำรักษำโรค	โรงงำนปิโตรเคมี	โรงกลั่นน�้ำมัน	โรงงำนอื่น	ๆ	ที่ใช้สำรรังสีในอุตสำหกรรมกำรผลิต	ซึ่งกำรใช้รังสี
มีแนวโน้มได้รับควำมนิยมมำกขึ้น	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้รังสีในอุตสำหกรรมอำหำรเพ่ือกำรถนอมอำหำร	 
อย่ำงไรก็ตำม	 ในปัจจุบันกำรผลิตบุคลำกรด้ำนนี้ยังมีจ�ำนวนจ�ำกัด	 จึงถือเป็นโอกำสส�ำหรับผู้ท่ีต้องกำรจะประกอบ
อำชีพนี้ในอนำคต

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี	 คณะวิทยำศำสตร์	 สำขำรังสีประยุกต์	 และไอโซโทป	 สำขำ
วิทยำศำสตร์เคมี
	 2.		 มีควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์อย่ำงลึกซึ้ง
	 3.		 มีควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรใช้สำรเคมี
	 4.		 เป็นผู้มีควำมละเอียดรอบคอบ	ระมัดระวัง	มีไหวพริบและปฏิภำณดี	ช่ำงสังเกต
	 5.		 ชอบกำรค้นคว้ำ	วิจัย	พัฒนำ
	 6.		 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่ำงดี
	 7.		 มีทักษะในกำรใช้ภำษำอังกฤษได้เป็นอย่ำงดี
	 8.		 มีควำมขวนขวำยศึกษำหำควำมรู้ใหม่	 ๆ	 อยู่เสมอ	 เพ่ือน�ำมำใช้ในกำรท�ำงำน	 และพัฒนำเทคโนโลย ี
ใหม	่ๆ	ที่สร้ำงสรรค์ให้เกิดคุณประโยชน์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะวิทยำศำสตร์	 สำขำเคมีและฟิสิกส์	 ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	
อำทิ
	 -	คณะวิทยำศำสตร์	สำขำรังสีประยุกต์และไอโซโทป	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร	์เว็บไซต์	www.ku.ac.th	
โทรศัพท์	0-2948-2004-5,	0-2579-0113,	0-2942-8491-99



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

406

	 -		คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำวิศวกรรมนิวเคลียร์	 สำขำนิวเคลียร์เทคโนโลยี	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 
เว็บไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท	์0-2215-0871-3
	 -		คณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 เว็บไซต์	 www.chiangmai.ac.th	 โทรศัพท์	 0-5322-1699,	
0-5394-1000
	 -		คณะวิทยำศำสตร์	มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	www.kku.ac.th	โทรศัพท	์0-4324-2331-9

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู ้ที่รับรำชกำรหรือเป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบที่วำงไว้	 
ส่วนงำนภำคเอกชนนั้นเมื่อมีควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญ	 และผ่ำนกำรท�ำงำนเป็นระยะเวลำนำนหลำยปีก็จะได้ 
เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น	 โดยอำจเลื่อนต�ำแหน่งเป็นหัวหน้ำงำน	 ผู้จัดกำรประจ�ำฝ่ำยผลิต	 หัวหน้ำ 
ฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพ	หรือหัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำเทคโนโลยี
	 นอกจำกนี้	 ผู้ที่ประกอบอำชีพนี้	 โดยเฉพำะในส่วนของงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจอำจได้รับทุนสนับสนุน 
กำรศึกษำต่อในระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในสำขำวิทยำศำสตร์	 ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	 จึงท�ำให ้
มีโอกำสเพิ่มรำยได้สูงขึ้นได้อีกในอนำคต

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นกัเทคนคิกำรแพทย์	นกันวิเคลยีร์วทิยำ	นกัทฤษฎสีมัพทัธภำพ	นกัอนภุำควทิยำนกัวจิยั	นกัวชิำกำร	ทีป่รกึษำ
ในองค์กรอุตสำหกรรมต่ำง	ๆ	นักวิทยำศำสตร์	ตัวแทนขำยอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวกับรังสี

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 ส�ำนักงำนปรมำณูเพื่อสันติ	กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย	ี เว็บไซต์	www.oaep.go.th	 โทรศัพท์	
02-579-5230
		 -	 ภำควิชำรังสีประยุกต์และไอโซโทป	คณะวิทยำศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 เว็บไซต์	 www.sci.
ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
		 -		กรมวิชำกำรเกษตร	เว็บไซต์	www.doa.go.th	โทรศัพท์	0-2579-0151-7
	 -		หน่วยบ่มเพำะวิสำหกิจ	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.ubi.chiangmai.ac.th	โทรศัพท	์0-5321-
0731-2
	 -		มูลนิธิโครงกำรหลวง	เว็บไซต์	www.kanchanapisek.or.th	โทรศัพท	์0-5327-8332,	0-5327-8204
	 -		กองวิศวกรรมนิวเคลียร์	เว็บไซต	์www.egat.co.th/me/nuc/	โทรศัพท์	0-2436-1700
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นิยามอาชีพ
		 ศึกษำ	 ค้นคว้ำ	 วิจัยและทดลองงำน 
ทำงด้ำนโลหะกรรม	 กำรถลุงโลหะ	 ทั้งกำรถลุง 
โดยใช้ควำมร้อน	 กำรใช้สำรละลำยแยกโลหะ	 
รวมไปถึงกำรใช ้ เทคนิคทำงด ้ำนเคมีไฟฟ ้ำ	 
แยกโลหะออกจำกสำรละลำยและกำรผลิต 
เหล็กพรุน	 :	 คัดเลือกกรรมวิธีกำรถลุงโลหะ 
เพ่ือให้เหมำะสมกับชนิดและปริมำณของสินแร่
ปรับปรุงกรรมวิธีกำรถลุงโลหะเพื่อให้ได้ผลผลิต 
ในปริมำณสูง;	 ปรับปรุงองค์ประกอบทำงเคมี 
ของโลหะที่ได้จำกกำรถลุงตลอดจนกำรใช้เทคนิคต่ำง	 ๆ	 เพื่อก�ำจัดหรือลดสำรมลพิษท่ีติดมำจำกกรรมวิธ ี
กำรถลุงโลหะและสินแร่ดั้งเดิม;	 ตรวจสอบโครงสร้ำงจุลภำคของโลหะที่ได้จำกกำรถลุงทดสอบคุณสมบัต ิ
เชิงกลของโลหะและตรวจสอบองค์ประกอบทำงเคมีของโลหะและสำรละลำย;	 เลือกใช้เทคนิคในกำรวิเครำะห์ 
และปรับแต่งองค์ประกอบทำงเคมีของสำรละลำยให้เหมำะสม	 มีควำมช�ำนำญในวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง	 เช่น 
เทอร์โมไดนำมิกส์ทำงโลหวิทยำ	(Metallurgical	thermodynamics)	โลหะวิทยำเชิงเคมี	(Chemical	Metallurgy) 
	วิทยำศำสตร์เคมี	ผลึกวิทยำ	ควำมรู้ทำงด้ำนแร่ธำตุต่ำง	ๆ	รวมไปถึงควำมรู้ในดำ้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 พัฒนำและควบคุมวิธีกำรผลิตโลหะจำกสินแร	่
	 2.		 ศกึษำปัญหำเกีย่วกบักำรผลติโลหะจำกสินแร่	เพือ่พิจำรณำก�ำหนดกรรมวธิกีำรผลิตโลหะให้ได้คุณภำพ
และปริมำณสูง	
	 3.		 พิจำรณำอุณหภูมิ	ส่วนผสม	และตัวแปรอื่น	ๆ	ที่ใช้ในกรรมวิธีกำรผลิต	
	 4.		 ค้นหำกรรมวิธีต่ำง	ๆ	ที่จะปรับปรุงวิธีกำรผลิตให้ได้ผลดียิ่งขึ้น	
	 5.		 ควบคุม	และประสำนงำนกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนผลิตตำ่ง	ๆ	
	 6.		 อำจมีควำมช�ำนำญในเรื่องเหล็กหรือโลหะอื่นที่มิใช่เหล็ก	หรือมีควำมช�ำนำญในโลหะเฉพำะอย่ำง
	 7.		 ควบคุม	และส่งเสริมกำรประกอบโลหะกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยแร่	
	 8.		 ศึกษำวิจัยทำงโลหะวิทยำ	เพื่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมโลหะ	และเป็นแหล่งข้อมูลดำ้นโลหะ	
	 9.		 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

สภาพการจ้างงาน
		 ส�ำหรับบุคลำกรในนักโลหะกรรมจะมีรำยได้ในลักษณะเงินเดือนซึ่งจะเป็นอัตรำเงินเดือนตำมกำรจ้ำงงำน

นักโลหะกรรม
Metallurgists
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ตำมวฒุกิำรศกึษำ	โดยมรีำยได้ในต�ำแหน่งวศิวกรโลหะกรรม	ที่ส�ำเรจ็กำรศกึษำวฒุปิรญิญำตรแีละไม่มปีระสบกำรณ์
ในกำรท�ำงำน
	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนสัปดำห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 อำจจะต้องมำท�ำงำนวันเสำร์	 วันอำทิตย์	 วันหยุด	 หรือท�ำงำน 
ล่วงเวลำในกรณีท่ีต้องกำรให้งำนท่ีได้รับมอบหมำยเสร็จทันต่อกำรใช้งำน	 นอกจำกผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว
ในภำครัฐวิสำหกิจและเอกชนอำจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่ำงอื่น	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือ	
สวัสดิกำรในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
		 ผู้ประกอบนักโลหะกรรม	ท�ำงำนในสถำนที่ท�ำงำนที่มีสภำพเหมือนสถำนที่ท�ำงำนทั่วไป	คือ	 เป็นส�ำนักงำน 
ที่มีอุปกรณ์	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเช่นส�ำนักงำนทั่วไป	 ส�ำหรับบำงหน่วยงำนที่ตรวจสอบ	 ทดลอง	 หรือวิจัย 
ต้องปฏิบัติกำรในห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์	 หรือทดสอบอุปกรณ์ที่วิจัยในภำคสนำม	 ต้องมีควำมละเอียด
รอบคอบ	เนื่องจำกอำจจะเกิดอันตรำยจำกกำรทดสอบ	หรือวิจัยงำน

โอกาสในการมีงานท�า
		 ผูท้ีส่�ำเรจ็กำรศกึษำด้ำนนีส้ำมำรถทีจ่ะตดิตำมกำรรบัสมคัรงำนตำมหน่วยงำน	กรม	กองต่ำง	ๆ 	แล้วพจิำรณำ
ว่ำตนเองมีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำรหรือไม่	เช่น	กรมทรัพยำกรธรณี	มหำวิทยำลัยตำ่ง	ๆ	กระทรวงศึกษำธิกำร	กรม
วทิยำศำสตร์ทหำรเรอื	กรมอนำมยัสิง่แวดล้อม	ส�ำนกังำนปรมำณเูพ่ือสันติ	กองทพับก	กองทพัเรือ	และกองทพัอำกำศ	
หรืออำจจะเข้ำท�ำงำนในภำคเอกชนในสถำนประกอบกำรที่ผลิตโลหะภัณฑ	์



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

409

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ผูป้ระกอบนักโลหะกรรม	โดยควำมเป็นจรงิแล้วมคีวำมต้องกำรมำก	แต่เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกจิของประเทศ
ตกต�่ำ	 และนักโลหะกรรม	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนกับหน่วยงำนของรำชกำร	 ท�ำให้ควำมต้องกำรค่อนข้ำงน้อย	 เนื่องจำก 
งบประมำณมจี�ำกดั	กำรเข้ำสูต่ลำดแรงงำนส่วนใหญ่จะทดแทนอตัรำทีว่่ำงลง	มอีตัรำใหม่ไม่มำกนกันอกจำกต�ำแหน่ง
ที่เป็นสำขำขำดแคลนเท่ำนั้น	
	 อย่ำงไรกต็ำม	อำชพีกำรเป็นอำจำรย์ในระดบัอดุมศกึษำจะดทีีส่ดุ	เพรำะเป็นทีต้่องกำรของสถำบนักำรศึกษำ
ทุกสถำบัน	เนื่องจำกประเทศไทยยังขำดแคลนบุคลำกรด้ำนนี้อยู่มำก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทำงวิทยำศำสตร	์หรือวิศวกรรม	สำขำวิชำโลหะกรรม	
	 2.		 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	ชอบคิดค้นประดิษฐ	์
	 3.		 มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย	
	 4.		 มีบุคลิกดี	มนุษยสัมพันธ์ดี	รักควำมก้ำวหน้ำ	
	 5.		 มีควำมขยันและอดทน	
	 6.	 มีควำมคิดกว้ำงไกล	 เพรำะนักโลหะกรรม	 จะท�ำงำนที่ต่อเนื่องเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนทำงโลหะกรรม 
ส�ำเร็จตำมที่ตั้งใจในชิ้นนั้น	ๆ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 254	 ถนนพญำไท 
แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร	์ต�ำบลคอหงส์	
อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	90112	โทรศัพท	์0-7428-7065-6	โทรสำร	0-7455-8834
	 -		คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำวิชำวิศวกรรมเหมืองแร่	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 239	 ถนนห้วยแก้ว	 
ต�ำบลสุเทพ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5394-1000	โทรสำร	0-5321-7143,	943002	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้รับรำชกำรเป็นครหูรอือำจำรย์สอน	หรอืท�ำงำนวจิยัในกรม	กอง	และสถำบนัค้นคว้ำและวจิยั	ซ่ึงจะมีโอกำส
ก้ำวหน้ำในระดบัผูบ้รหิำร	หรอืศกึษำต่อในระดับปรญิญำโทหรอืเอก	เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำแล้วอำจท�ำงำนเป็นอำจำรย์
หรือท�ำงำนในหน่วยงำนภำครัฐ	 โดยท�ำงำนในหน่วยงำนปฏิบัติกำรวิจัยทำงโลหะ	 ส�ำหรับผู้ที่ชอบประดิษฐ์	 ค้นคว้ำ	
อำจคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือ	เครื่องใช้	น�ำมำผลิตออกเป็นผลิตภัณฑ์จ�ำหน่ำยเป็นอุตสำหกรรมได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ครู/อำจำรย์	นักฟิสิกส์	วิศวกร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
 - สถำบันอุดมศึกษำในสังกัด	สกอ.
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นิยามอาชีพ 
	 ศึกษำ	วิจัย	คิดค้น	ออกแบบ	พัฒนำ	ทดสอบ	ทดลอง	และ
วิเครำะห์เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับยำนยนต์	 ซึ่งรวมถึง	 ส่วนประกอบ	
คุณสมบัติ	 และกำรเปลี่ยนแปลงอันอำจเกิดขึ้นได้ในงำนทำง 
ยำนยนต์

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ศึกษำ	 วิจัย	 คิดค้น	 ออกแบบ	 พัฒนำยำนยนต์	 อำทิ	
รถยนต์นั่งและรถจักรยำนยนต์รวมถึงส่วนประกอบ	 คุณสมบัติ	 
และท�ำกำรทดสอบอุปกรณ์เครื่องยนต์	 โครงสร้ำงของรถยนต์	 ตัวถัง	 ระบบห้ำมล้อ	 (เบรก)	 ระบบควำมปลอดภัย	
พัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของยำนยนต์	 เช่น	 ด้ำนกำรประหยัดน�้ำ	 ระบบรักษำสิ่งแวดล้อมของเครื่องยนต์	 หรือ 
ส่วนประกอบอื่น	ๆ	ของยำนยนต์
	 2.		 วำงแผน	 วิเครำะห์ปัญหำ	 ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรสร้ำง	 กำรประกอบควบคุมกำรท�ำงำน 
อัตโนมัติของเครื่องยนต์
	 3.		 พัฒนำกำรใช้อุปกรณ์ไฮดรอลิก	นิวเมติกส์	โรเมติกส์	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ	อิเล็กทรอนิกส์	และคอมพิวเตอร์
เข้ำมำควบคุมกำรท�ำงำนของยำนยนต์

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้จะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรด้ำนยำนยนต์	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
ขึ้นไป	สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	สำขำวิศวกรรมยำนยนต์	หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง	จะได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเงินเดือน
ที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	 และตำมวุฒิกำรศึกษำ	 สวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	 และโบนัสเป็นไปตำม 
เงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	 วันเสำร์	 วันอำทิตย์	 และวันหยุดตำม 
ควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 สถำนที่ท�ำงำนจะมีสภำพเหมือนที่ท�ำงำนทั่วไป	 คือ	 ส�ำนักงำนที่มีอุปกรณ์	 มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกม ี
เครื่องมือช่วยในกำรออกแบบยำนยนต์	เช่น	คอมพิวเตอร์ระบบ	CAD/CAM,	CATIA,	Auto	CAD	และอุปกรณ์อื่นที่
จ�ำเป็นส�ำหรับกำรวิจัยเพื่อพัฒนำยำนยนต์	กำรปฏิบัติงำนจะต้องท�ำหนำ้ที่วำงแผนงำน	ประชุม	ออกแบบยำนยนต์	
ปฏิบัติงำนในห้องแล็บ	 ทดลองรูปแบบต่ำง	 ๆ	 เพื่อปฏิบัติกำรทดลองระบบของยำนยนต์	 เช่น	 ทดสอบระบบควำม
ปลอดภัย	ทดสอบ	สมรรถนะของเครื่องยนต์	 เป็นต้น	บำงครั้งอำจจะต้องตรวจดูรถยนต์ที่ผลิตในโรงงำนให้มีสภำพ
เรยีบร้อยและถกูต้องตำมท่ีได้ออกแบบไว้	โดยต้องใส่เคร่ืองแบบเพือ่ป้องกนัฝุน่และสิง่สกปรก	และสวมอปุกรณ์นริภยั
เมื่ออยู่ในพื้นที่ที่จ�ำเป็น

นักวิจัยยานยนต์
Researcher, Motor Vehicle
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 อุตสำหกรรมยำนยนต์ในประเทศไทย	 มักจะเป็นกำรลงทุนร่วมกับบริษัทผลิตรถยนต์จำกต่ำงประเทศ	 
กำรวิจัยคิดค้นเพื่อกำรออกแบบรถยนต์ทั่วไปนั้นได้มีกำรศึกษำวิจัยและออกแบบพร้อมทั้งก�ำหนดรำยละเอียด 
ของอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบเครื่องกลรถยนต์มำก่อนจำกบริษัทแม่ในต่ำงประเทศ	 นักวิจัยยำนยนต์ในประเทศจึงไม่ได้
เป็นผู้ก�ำหนดรูปแบบ	 ออกแบบยำนยนต์ที่ผลิต	 แต่ปัจจุบันเมื่อภำวะเศรษฐกิจดีขึ้น	 ภำคอุตสำหกรรมรถยนต์ 
ภำยในประเทศขยำยตัว	 มีกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกมำกขึ้นและมีกำรขยำยกำรลงทุนขึ้นอีก	 รวมถึงมีกำรลงทุน 
ด้ำนทรัพยำกรบุคคลซึ่งเป็นท่ีมำของกำรส่งเสริมให้มีนักวิจัยด้ำนยำนยนต์เกิดขึ้น	 ท�ำให้นักวิจัยในอุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ของไทยเริ่มมีบทบำทในกำรคิดค้น	 ศึกษำ	 วิจัย	 ออกแบบและพัฒนำยำนยนต์เพื่อผลิตในประเทศมำกขึ้น 
ซึ่งผลที่ได้นั้นจะท�ำให้อุตสำหกรรมยำนยนต์ของประเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	 และปัจจุบันประเทศไทย 
ยังต้องกำรนักวิจัยยำนยนต์ที่มีควำมสำมำรถอยู่อีกเป็นจ�ำนวนมำก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรขีึน้ไป	สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล	สำขำวศิวกรรมยำนยนต์	หรอืสำขำอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ละเอียดรอบคอบ	และช่ำงสังเกต
	 3.		 รักงำนช่ำงและสนใจด้ำนวิศวกรรมยำนยนต์
	 4.		 ชอบงำนบุกเบิก	ชอบคิดค้นนวัตกรรมใหม่	ๆ
	 5.		 ออกแบบยำนยนต์ได้ดี
	 6.		 ท�ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำวิศวกรรมยำนยนต์	ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
		 -	 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -	สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	เว็บไซต์	www.kmitnb.ac.th	โทรศัพท	์0-2913-2500
	 สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039, 
0-2427-0059
	 -		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		มหำวิทยำลัยบูรพำ	เว็บไซต	์www.buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -		สำขำวิศวกรรมเครื่องกล	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 โทรศัพท	์ 
0-2549-4990-2
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 นักวิจัยยำนยนต์	 หำกเพิ่มประสบกำรณ์ 
กำรท�ำงำน	มีควำมสำมำรถ	มคีวำมอดทน	และศกึษำ
ค้นคว้ำอยู ่เสมอ	 สำมำรถพัฒนำควำมรู ้	 ควำม 
เชีย่วชำญ	และมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรสำมำรถ
เลื่อนขั้นเป็นผู้บริหำรโครงกำร	 หรือเป็นผู้บริหำร
หน่วยงำนได ้	 ส�ำหรับผู ้ที่ศึกษำเพิ่มเติมถึงขั้น 
ปริญญำโทหรือปริญญำเอก	 สำมำรถที่จะเป ็น 
อำจำรย์หรือนักวิชำกำรในมหำวิทยำลัยได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ผู้คิดค้นประดิษฐ์เครื่องกลกำรผลิตที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ	 ผู้ออกแบบเครื่องจักรกลอัตโนมัติ	 ผู้ผลิต 
หุ่นยนต์ผู้ควบคุมคุณภำพในกำรผลิต

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถำบันยำนยนต์	เว็บไซต	์www.thaiauto.or.th	โทรศัพท	์0-2712-2414
	 -		สมำคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยำนยนต์ไทย	 เว็บไซต์	 www.thaiautoparts.or.th	 โทรศัพท์	 0-2712-	 2246-7,	
0-2712	-2971,	0-2712-3594-6
	 -		สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.fti.or.th	โทรศัพท์	0-2345-1000
	 -		กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม	เว็บไซต	์www.dip.go.th	โทรศัพท์	0-2202-4414-18,	0-2202-4511
	 -		บริษัท	ซีเอสเอ็น	แอนด์	แอสโซซิเอท	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.csnthailand.com	โทรศัพท	์0-2440-0140
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ตรวจสอบวตัถดุบิ	กระบวนกำรผลติ	และ
ผลติภณัฑ์ประเภทอำหำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
หรือเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	 :	 น�ำตัวอย่ำงวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์ท่ีส�ำเร็จแล้วไปท�ำกำรทดสอบเพื่อหำ 
สิ่งเจือปน	 สิ่งผิดปกติ	 หรือวัดหำค่ำต่ำง	 ๆ	 ที่
ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนของอำหำรแต่ละ
ประเภท	 เช่น	 วัดสำรตกค้ำง	 วัดหำค่ำจุลินทรีย	์ 
สิ่งเจือปน	เป็นต้น;	อำจตรวจสอบดูกระบวนกำร
ผลิตเพื่อหำข้อบกพร่องท่ีเกิดข้ึน	 ให้ค�ำแนะน�ำ 
แก่เจ ้ำหน้ำท่ีผู ้ปฏิบัติงำนหรือผู ้ ท่ี เกี่ยวข้อง 
เพื่อปรับปรุงแก้ไข

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 น�ำตัวอย่ำงวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป	 แล้วไปท�ำกำรทดสอบเพื่อหำสิ่งเจือปน	 สิ่งผิดปกติ	 หรือ 
วัดหำค่ำต่ำง	 ๆ	 ที่ก�ำหนดไว้ในเกณฑ์มำตรฐำนของอำหำรแต่ละประเภท	 เช่น	 วัดสำรตกค้ำง	 วัดหำค่ำจุลินทรีย	์ 
สิ่งเจือปน	เป็นต้น
	 2.		 ตรวจสอบดูกระบวนกำรผลิตเพื่อหำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น	 ให้ค�ำแนะน�ำแก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนหรือ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไข
	 3.		 ประยุกต์ทักษะหลักเพื่อกำรท�ำงำน	 และสำมำรถท�ำงำนร่วมกับผู้อื่น	 เช่น	 ปฏิบัติงำนภำยใต้กำร 
แนะน�ำ	และควบคมุของผูช่้วยหวัหน้ำงำนควบคมุคณุภำพวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์อำหำร	อำจท�ำงำนในบทบำทหวัหน้ำ
งำนที่มีควำมเป็นอิสระในกำรจัดกำรงำน	และให้ค�ำแนะน�ำผู้อื่น
 

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติอำชีพนี้	 สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรำชกำร	 เช่น	 หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ออกใบรับรองคุณภำพ
ผลติภัณฑ์	โดยผูท้ีส่�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ได้รบัเงนิเดอืนอตัรำ	14,500	บำท	และ
ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีได้รับเงินเดือนอัตรำ	16,500	บำท	 ได้รับสวัสดิกำร	และเบี้ยเลี้ยงตำมระเบียบ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑ์อาหาร

Quality Controller Raw Material  
and Food Product
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	 ส�ำหรับผูท้ีท่�ำงำนนีใ้นภำคเอกชน	ได้แก่	บรษิทัทีด่�ำเนนิธรุกจิกำรแปรรปูสตัว์น�ำ้	(บรรจกุระป๋อง	แช่เยอืกแขง็	
ท�ำแห้ง	 หมักดอง	 ฯลฯ)	 โดยเป็นผู ้ช่วยหัวหน้ำงำน	 หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพของโรงงำน	 หรือผู ้ช่วย 
หัวหน้ำงำน	หัวหน้ำแผนกควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ	 กำรออกใบรับรอง
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำ	 ผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำง	 ๆ	 ซึ่งไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือน 
ที่ระดับเริ่มต้น	กำรท�ำงำน	ผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	ปวส.	ได้รับเงินเดือนประมำณ	15,500	บำท	และวุฒิปริญญำตรี
ได้รับเงินเดือนประมำณ	17,500	บำท	ได้รับสวัสดิกำรตำ่ง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	ค่ำล่วงเวลำ	และโบนัสตำมเงื่อนไข
ข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำงท�ำงำนวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น
เร่งด่วน

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงำนในโรงงำน	 ซึ่งจะต้องมีกำรใช้เครื่องมือ	 เครื่องจักรในกำรผลิต	 เพื่อควำมปลอดภัย	 ผู้ปฏิบัติงำน
อำชพีนีต้้องมคีวำมละเอยีดรอบคอบ	สำมำรถแก้ปัญหำ	มกีำรวำงแผน	และควบคมุกำรผลติ	และรับผดิชอบกำรปฏบิตัิ
งำนให้เสร็จสิ้นตลอดกระบวนกำรผลิต
 

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันกำรค้ำระหว่ำงประเทศมีควำมเสรีมำกขึ้น	 กฎเกณฑ์กำรค้ำโลกหันมำให้ควำมส�ำคัญกับ 
สขุอนำมยัและสิง่แวดล้อม	โดยก�ำหนดให้เป็นมำตรฐำนในกำรผลิตสินค้ำอำหำรเพ่ือกำรส่งออก	กำรก�ำหนดมำตรฐำน	
ปริมำณสำรตกค้ำงในสินค้ำอำหำรประเภทต่ำง	ๆ	ซึ่งที่ผำ่นมำรัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญ	และได้ก�ำหนดนโยบำยด้ำน
สุขอนำมัยสิ่งแวดล้อม	 นโยบำยควำมปลอดภัยด้ำนอำหำร	 และกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ให้ประเทศไทยเป็นครัว 
ของโลก	 เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขันที่มีควำมยั่งยืน	 ดังนั้นอำชีพนี้ซึ่งเป็นอำชีพที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ 
ควำมปลอดภัยดำ้นอำหำรจึงเป็นอำชีพที่มีควำมส�ำคัญและมีแนวโน้มควำมต้องกำรสูง
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	หรือเทียบเท่ำ	หรือส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ 
ปริญญำตรี	 สำขำวิทยำศำสตร์	 และเทคโนโลยีกำรอำหำร	 เทคโนโลยีชีวภำพ	 จุลชีววิทยำ	 เทคโนโลยีกำรอำหำร 
และโภชนำกำร	หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีควำมรู้เกี่ยวกับระบบคุณภำพตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรผลิตอำหำรในโรงงำนผลิตอำหำร	(GMP)	
ระบบหลักกำรวิเครำะห์อันตรำยและควบคุมจุดวิกฤติ	(HACCP)
	 3.		 เป็นผูท้ีม่ร่ีำงกำยแขง็แรง	หูรบัฟังได้ด	ีตำไม่บอดส	ีมอืและสมองสำมำรถท�ำงำนสมัพนัธ์กนัได้ตลอดเวลำ
	 4.		 ควรมีควำมละเอียดรอบคอบ	 คล่องแคล่ว	 ว่องไว	 ช่ำงสังเกต	 อดทน	 ขยันหมั่นเพียร	 มีควำมคิดริเริ่ม
สร้ำงสรรค	์ชอบคิดค�ำนวณ	มั่นใจในตนเอง	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้
	 5.		 มีเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 วิทยำลัยประมง	สังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำ	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
	 -		วิทยำลัยประมงติณสูลำนนท	์เว็บไซต	์www.tfc.ac.th/	โทรศัพท	์0-7433-3642,	0-7433-3525
	 -		วิทยำลัยประมงปัตตำนี	เว็บไซต	์www.pfcollege.com	โทรศัพท์	0-7343-7506,	0-7343-7357
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 สถำนศึกษำอื่น	ๆ	ในสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง	เว็บไซต	์www.ru.ac.th	โทรศัพท	์0-2310-8000
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -		สำขำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีทำงอำหำร	 หรือเทคโนโลยีอำหำร	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีร่บัรำชกำร	จะได้เลือ่นต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบยีบทีว่ำงไว้	ส่วนงำนภำคเอกชนนัน้	เมือ่มีควำม
สำมำรถ	ควำมช�ำนำญ	และระยะเวลำในกำรท�ำงำนเพิ่มขึ้น	ก็จะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น	อำท	ิกำรเลื่อน
ต�ำแหน่งขึ้นสู่ระดับหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและควบคุมคุณภำพกำรผลิต	เป็นต้น	
 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู ้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อำหำรด้ำนควำมปลอดภัยสุขภำพ	 และคุณภำพผลิตภัณฑ์	 ผู ้ประกันคุณภำพ	 
ผู้ประสำนงำนฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	เว็บไซต์	www.oie.go.th	โทรศัพท์	0-2644-8405
	 -		ส�ำนักงำนมำตรฐำนสินค้ำเกษตรและอำหำรแห่งชำติ	 (มกอช.)	 เว็บไซต์	 www.acfs.go.th	 โทรศัพท์	 
0-2281-3600
	 -		สถำบันอำหำร	เว็บไซต	์www.nfi.or.th	โทรศัพท์	0-2886-8088
	 -		สมำคมผู้ผลิตอำหำรส�ำเร็จรูป	เว็บไซต์	www.thaifood.or	โทรศัพท	์0-2261-2684-6
	 -		สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย	 เว็บไซต์	 www.thai-frozen.or.th	 โทรศัพท์	 0-2235-5622,	 0-2636-
9001-4
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นิยามอาชีพ
	 อ�ำนวยกำรวำงแผน	ควบคุม	สั่งกำร	และ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนที่ท�ำงำนด้ำนวิจัย
และพฒันำผลติภัณฑ์อำหำร	ซึง่รวมถึงกำรวำงแผน
งบประมำณโครงกำร	 ตลอดจนติดตำม	 ศึกษำ 
งำนวิจัยและพัฒนำ	 และแนวโน้มกำรตลำดของ
ผลิตภัณฑ์อำหำรชนิดต่ำงๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ก�ำหนดหลักสูตรและโครงกำรฝึก
อบรมต่ำง	ๆ	ที่สอดคล้องกับภำรกิจของแต่ละฝ่ำยในองค์กร	โดยมุ่งหวังพัฒนำประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำนของบุคลำกร
	 2.		 ประสำนงำนและวำงแผนร่วมกับหน่วยงำนอื่น	 เพื่อศึกษำถึงควำมต้องกำรของหน่วยงำนในด้ำนกำร 
ฝึกอบรม	เพื่อเพิ่มทักษะหรือเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้
	 3.		 เขียนร่ำงโครงกำรหลักสูตรฝึกอบรม	และวำงแผนกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม
	 4.		 คิดริเริ่มหลักสูตรใหม่	ๆ	และด�ำเนินกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรม
	 5.		 ควบคุมกำรจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย	วัตถุประสงค์หลัก	และบริหำรทีมงำน
	 6.		 ให้กำรฝึกอบรมและค�ำแนะน�ำแก่คนงำน	หรือหน่วยงำนตำมควำมจ�ำเป็น	ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงำน
	 7.		 ตดิต่อสือ่สำรทัง้ทำงด้ำนกำรเขยีนและกำรพดูในทีช่มุนมุชน	ตลอดจนติดต่อสือ่สำรกบักลุม่ผูเ้ข้ำฝึกอบรม
และประสำนงำนกับผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบิตังิำนอำชพีน้ี	ควรส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรขีึน้ไป	ด้ำนบรหิำรธรุกจิ	สำขำกำรจดักำรทรพัยำกร
มนุษย์	 สำขำกำรจัดกำร	 หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 ท�ำงำนในสถำนประกอบกำรภำคเอกชน	 และควรมีประสบกำรณ์ 
ในกำรจัดฝึกอบรมอย่ำงน้อย	 5	 ปี	 โดยจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	 วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรีและปริญญำโทประมำณ	25,000	 -	 30,000	บำท	 ได้รับสวัสดิกำรต่ำง	 ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัส 
ตำมเงื่อนไข	ข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย	์และวันหยุด
ตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหาร)
Department Manager, Food Product 
Research and Development



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

417

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนทั่วไป	 มีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกครบครัน	 ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
ในกำรท�ำงำน	 และต้องท�ำงำนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชำ	 คือ	 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยฝึกอบรม	 และประสำนงำนกับฝ่ำยงำน 
ทีเ่กีย่วข้อง	อำจท�ำงำนกบัคนหลำยเช้ือชำตใินกรณทีีเ่ป็นองค์กรสำกล	และอำจต้องใช้ภำษำต่ำงประเทศในกำรสือ่สำร
ภำยในองค์กรมีกำรจัดอบรมสัมมนำนอกสถำนที่หรือปฏิบัติงำนต่ำงจังหวัดบำ้งเป็นครั้งครำว

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อำหำรท่ีมีอยู่ในท้องตลำดล้วนมีกำรแข่งขันทำงกำรตลำดค่อนข้ำงรุนแรง	 และมีพลวัต 
หรือกำรเปลี่ยนแปลงในแง่ของพฤติกรรมกำรบริโภคค่อนข้ำงสูง	 จึงจ�ำเป็นที่ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมอำหำรจะ
ต้องขยำยหรือคงควำมเป็นผู้น�ำหรือเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด	 ซ่ึงจะต้องอำศัยงำนพัฒนำและวิจัยผลิตภัณฑ์อำหำร 
ใหม่	 ๆ	 ที่สอดคล้องและตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภค	 จึงจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องมีผู้มำบริหำรจัดกำรที่มีควำมรู	้ 
ควำมสำมำรถในกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์	ดังนัน้ตลำดแรงงำนจงึมคีวำมต้องกำรผูป้ฏบิตังิำนอำชพีนีค่้อนข้ำงสงู

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีถึงปริญญำโท	ในคณะวิทยำศำสตร์	สำขำชีววิทยำ	สำขำวิทยำศำสตร์
กำรอำหำร	สำขำเคมี	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในต�ำแหน่งนักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อย่ำงน้อย	5	ปีขึ้นไป
	 3.		 ควรมคีวำมรูเ้กีย่วกบัระบบคณุภำพตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรผลติอำหำรทีดี่ในโรงงำนผลติอำหำร	(GMP)	
ระบบหลักกำรวิเครำะห์อันตรำยและควบคุมจุดวิกฤติ	(HACCP)
	 4.		 ควรมีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภำพกำรให้บริกำร	(ISO	9001:2000)
	 5.		 มีควำมเป็นผู้น�ำ	 และเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร	 สำมำรถจูงใจพนักงำนให้อุทิศและทุ่มเทกำร
ท�ำงำนให้กับองค์กรได้
	 6.		 สำมำรถศึกษำหำข้อมูล	วิเครำะห์ปัญหำ	และสรุปได้อยำ่งเป็นเหตุ	เป็นผล
	 7.		 เชื่อมั่นในตนเอง	กล้ำกระจำยอ�ำนำจและวินิจฉัยสั่งกำร	และพร้อมที่จะรับผิดชอบ
	 8.		 สำมำรถใช้ภำษำได้อย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่ทั้งกำรอ่ำนและกำรเขียน
	 9.		 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	ชอบค้นคว้ำ
	 10.		มีมนุษยสัมพันธ์ดี	เป็นที่ไว้วำงใจและนำ่เชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ำยทั้งในและนอกองค์กร
	 11.		ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น

สถานฝึกอบรม / สถาบันการศึกษา
	 ผูร้บัผดิชอบจดักำรฝึกอบรมหำกจะให้สำมำรถปฏบิตังิำนด้ำนกำรบรหิำรงำนฝึกอบรมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ
จะต้องมีควำมรู้	ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรฝึกอบรมและหลักกำรบริหำรงำนฝึกอบรม	รวมถึงจะต้องมีควำมรู้
พื้นฐำนทำงสังคมศำสตร์	 และพฤติกรรมศำสตร์แขนงต่ำง	 ๆ	 อย่ำงกว้ำงขวำง	 เช่น	 สังคมวิทยำ	 จิตวิทยำและ 
ศำสตร์กำรจัดกำร	สถำบันกำรศึกษำที่เปิดให้กำรศึกษำเกี่ยวกับกำรฝึกอบรม	มีดังนี้
	 สำขำกำรจัดกำรองค์กร	 หรือทรัพยำกรมนุษย์	 ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัด	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยกรุงเทพ	เว็บไซต	์www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
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	 -		มหำวิทยำลัยรังสิต	 เว็บไซต์	 www.rsu.ac.th	
โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร	 เว็บไซต์	 www.
mut.ac.th	โทรศัพท์	0-2988-3666,	0-2988-3655	(เอกชน)
	 -	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 เว็บไซต์	 www.chula.
ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 เว็บไซต	์www.tu.ac.th	
โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -	 บริษัทหรือสมำคมที่รับจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง	ๆ	เช่น	สมำคมจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย

โอกาสความก้าวหน้า
	 ปัจจุบันกำรปฏิรูประบบต่ำง	 ๆ	 ในสังคม	 และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 มุ่งเน้นที่กำร 
พัฒนำคนเป็นส�ำคัญ	 และเป็นที่ยอมรับว่ำกำรพัฒนำองค์กรจะต้องพัฒนำที่คนเป็นส�ำคัญ	 ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยน 
รูปแบบตำมกำรบริหำรองค์กรในยุคโลกำภิวัตน์	 ท�ำให้สถำนประกอบกำรต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะสถำนประกอบกำร 
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ต่ำงมีกำรสรรหำพนักงำน	 และหรือจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกเข้ำด�ำเนินกำรจัดกำร 
ด้ำนกำรฝึกอบรม	 ซึ่งผู้ที่ด�ำเนินกำรฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 สำมำรถน�ำกลยุทธ์ด้ำนกำรฝึกอบรม	 เนื้อหำ 
กำรฝึกอบรม	 มำผสมผสำนเพื่อพัฒนำบุคลำกรขององค์กรให้สำมำรถท�ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 เพรำะฉะนั้นอำชีพผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรมจึงเป็นอำชีพที่มีแนวโน้มเป็นที ่
ต้องกำรของตลำดทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ
	 ผู้จัดกำรฝ่ำยฝึกอบรมที่เป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจจะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบที่วำงไว	้
และผู้ประกอบอำชีพนี้ในภำคเอกชนที่มีควำมรู้	 ประสบกำรณ์	 มีควำมสำมำรถ	 และศึกษำต่อในระดับปริญญำโท	 
สำขำบริหำรจัดกำร	 หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 จะได้เลื่อนขั้นหรือต�ำแหน่งเป็นผู ้อ�ำนวยกำร	 หรือสำมำรถเปิด 
สถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดฝึกอบรมในสำยงำนที่มีควำมถนัด	 อำจได้รับเชิญเป็นอำจำรย์พิเศษ 
หรือวิทยำกรบรรยำยในสถำบันกำรศึกษำ	หรือหน่วยงำนภำคเอกชน	

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้จัดกำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล	 ผู้จัดกำรแผนกกำรจ้ำงงำน	 อำจำรย์พิเศษ	 วิทยำกรพิเศษ	 ผู้จัดกำรฝ่ำย
แรงงำนสัมพันธ์	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		บริษัท	ไทยเรทติ้ง	แอนด์	อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.tris.co.th	โทรศัพท	์0-2231-3011
	 -		สถำบันส่งเสริมเทคโนโลยี	(สถำบัน	สสท.)	เว็บไซต์	www.tpif.or.th	โทรศัพท	์0-2727-3000-29
	 -		สถำบันฐำนวิชำกำร	เว็บไซต์	www.thanedu.com	โทรศัพท์	0-2941-2315,	0-2941-2292-3
	 -	สถำบันสร้ำงสรรค์สัมพันธภำพ	เว็บไซต	์www.mini-eng.org	โทรศัพท์	0-2998-2913-4
	 -	สมำคมกำรจัดกำรงำนบุคคลแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.pmat.or.th/	โทรศัพท	์0-2374-0855
		 -	งำนบริกำรข้อมูลเทคนิค	เว็บไซต์	www.tiskmutt.org	โทรศัพท	์0-2428-4014
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 อ�ำนวยกำร	 วำงแผนกำรจัดวำงตู้สินค้ำที่ถูก 
ส่งเข้ำมำในคลังจัดเก็บสินค้ำ	 โดยประสำนงำนกับ 
พนักงำนขับรถขนถ่ำยสินค้ำ	 พนักงำนขับรถเครนยก 
ตู้คอนเทนเนอร์	หรือพนักงำนอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 วำงแผนกำรจัดเก็บตู้สินค้ำที่ถูกส่งเข้ำมำ
ภำยในคลังสินค้ำ	 เพรำะลักษณะของสินค้ำแต่ละชนิด
แตกต่ำงกัน	 ในกำรรับสินค้ำที่ เข ้ำมำจึงต้องมีกำร 
ตรวจรับสินค้ำว่ำครบถ้วนขำด	 หรือเสียหำย	 ก่อนจะ
ท�ำกำรจัดเก็บในต�ำแหน่งท่ีเหมำะสม	 เพื่อให้กำรใช้ 
พื้นที่วำงตู้สินค้ำเกิดประโยชน์สูงสุด
	 2.		 กำรจัดวำงตู้สินค้ำจะต้องพิจำรณำก่อนว่ำเป็นสินค้ำประเภทใด	หรือเป็นสินค้ำที่ต้องจัดเก็บเป็นพิเศษ 
หรือไม่
	 3.		 จัดล�ำดับในกำรจัดวำงสินค้ำเพื่อให้กำรจัดเก็บตู้สินค้ำเป็นไปด้วยควำมคล่องตัว	 เพ่ือให้กำรจัดเก็บ 
เคลื่อนยำ้ย	หรือขนส่งมีควำมถูกต้อง	แม่นย�ำ	และรวดเร็ว	และสำมำรถให้พนักงำนตรวจสอบสินค้ำได้
	 4.		 หลังจำกส่งมอบสินค้ำแล้ว	พื้นที่ในคลังสินคำ้อำจจะต้องจัดใหม	่เพื่อให้มีพื้นที่เก็บสินค้ำที่เหมำะสมขึ้น

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบัิตงิำนอำชพีนี	้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดับปรญิญำตร	ีสำขำกำรจดักำร	หรอืสำขำทีเ่กีย่วข้อง	สำมำรถปฏบิตัิ
งำนในหน่วยงำนรฐัวสิำหกจิ	หรอืภำคเอกชน	อำท	ิกรมกำรขนส่งทำงน�ำ้และพำณชิย์นำว	ีกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย	
(กทท.)	บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ำกัด	(บทด.)	บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ำกัด	(บอท.)	บริษัทขนส่งสินค้ำตำ่ง	ๆ	เป็นต้น	
ภำคเอกชนมีอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นที่ประมำณ	30,000	-	40,000	บำท	ส่วนรัฐวิสำหกิจประมำณ	30,000	-	35,000	
บำท	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจำ้ง	หรือระเบียบกำรว่ำจำ้ง
ขององค์กร	ท�ำงำนวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 ผูป้ระกอบอำชพีนี	้ปฏบิตังิำนในบรเิวณสถำนท่ีท�ำงำน	ทัง้ในส�ำนกังำนท่ัวไปในกำรดูแลเร่ืองงำนเอกสำร	และ
ในสถำนที่ที่ตั้งเครื่องจักร	และเครื่องมือในกำรยก	หรือย้ำยของ	อำจต้องท�ำงำนในลำนกลำงแจ้ง	ในกำรท�ำงำนอำจ 
ต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่อต้องปฏิบัติงำนภำยในคลังสินคำ้	สภำพแวดล้อมที่ท�ำงำนอำจมี
ควำมเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละอองหรือควำมร้อน

ผู้จัดการส่วนการจัดวางตู้สินค้า 
Manager, Load Container Division
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 กำรขนส่งสินค้ำทำงน�้ำและทำงบกนับว่ำ
เป็นกำรขนส่งที่มีบทบำทที่ส�ำคัญต่อกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งมีตู้สินค้ำเป็นที่ 
เก็บและรักษำสินค้ำส�ำหรับกำรส่งออกไปยังจุดหมำย
ยังประเทศต่ำง	 ๆ	 ที่เป็นคู ่ค ้ำส�ำคัญ	 และในอดีต 
กำรขยำยตวัของตูส้นิค้ำมแีนวโน้มไปในทศิทำงเดยีวกบั
กำรส่งออกของประเทศ	 ซึ่งจะต้องมีผู ้ก�ำกับดูแล	 
และบริกำรจัดกำรตู ้สินค้ำที่มี	 ทั้งนี้	 แนวโน้มกำร 
ส่งออกของไทยในปัจจบุนัยงัมแีนวโน้มทีจ่ะยงัขยำยตวั
ได้อย่ำงเนื่อง	 ฉะน้ัน	 ควำมต้องกำรผู้ประกอบอำชีพนี้
มำบริหำรจัดกำรตู้สินค้ำ	จึงยังเป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	สำขำกำรจัดกำร	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีประสบกำรณ์ในงำนอยำ่งน้อย	5	ปี	ในด้ำนกำรบริหำรคลังสินคำ้
	 3.		 มีบุคลิกภำพและมนุษยสัมพันธ์ดี
	 4.		 เป็นผู้น�ำ	และมีควำมกระตือรือร้นในกำรท�ำงำน
	 5.		 มีระเบียบวินัย	และมีควำมรับผิดชอบสูง
	 6.		 สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ดี
	 7.		 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้
	 8.		 ละเอียดรอบคอบ	ปฏิบัติตนตำมกฎอย่ำงเคร่งครัด
	 9.		 สำมำรถท�ำงำนเป็นทีมได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำกำรจัดกำรหรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง	 ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	
อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยรังสิต	เว็บไซต	์www.rsu.ac.th	โทรศัพท	์0-2997-2200
	 -		วิทยำลัยรัชต์ภำคย์	เว็บไซต์	www.rajapark.ac.th	โทรศัพท์	0-2314-6339,	0-2319-8201-3
	 -	 จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th	โทรศัพท	์0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222
	 สำขำกำรจัดกำรทั่วไป	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	มหำวิทยำลัยรำชภัฏทุกแห่งที่เปิดสอน	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต	เว็บไซต	์www.dusit.ac.th	โทรศัพท	์0-2668-7125-35
		 -		มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต	์www.chandra.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-6900
	 -		สำขำกำรจดักำรทัว่ไป	หรอืสำขำทีเ่กีย่วข้อง	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล	เวบ็ไซต์	www.rmut.ac.th	
โทรศัพท์	0-2549-4990-2
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้จัดกำรส่วนกำรจัดวำงตู้สินค้ำ	 ที่มีควำมสำมำรถ	 และขวนขวำยหำควำมรู้เพิ่มเติม	 รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ 
กวำ้งไกล	อำจจะได้รับกำรเลื่อนให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำร	หรือกรรมกำรบริหำร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ	 ผู้จัดกำรฝ่ำยวัตถุดิบ	 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด	 ผู้จัดกำรฝ่ำยชิปปิ้ง	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำร 
จัดส่งสินคำ้	ผู้จัดกำรฝ่ำยคลังสินค้ำ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	เว็บไซต์	www.port.co.th/	โทรศัพท์	0-2269-3000
	 -		สมำคมไทยโลจิสติกส์และกำรผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
		 -		โลจิสติกส์ไทยแลนด์ดอดคอม	 เว็บไซต์	 www.logisticsthailand.com	 โทรศัพท์	 0-2514-2839,	 
0-2514-2868
	 -		โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรโซ่อุปทำนในอุตสำหกรรมขนำดกลำงและขนำดย่อม	 เว็บไซต์	 www. 
scm4sme.com	โทรศัพท์	0-2367-8126-7
	 -		บริษัท	บลูแอนด์ไวท	์โลจิสติกส์	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.bwlogistics.co.th	โทรศัพท์	0-2962-0840-2
	 -		บริษัท	อินเตอร์	เอ็กซ์เพรส	โลจิสติกส	์จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.iel.co.th	โทรศัพท	์0-2682-3101
		 -		บริษัท	 โลจิสติกส์	 เทรนนิ่ง	 แอนด์	 คอนซัลติ้ง	 จ�ำกัด	 เว็บไซต์	 www.logisticsfocus.net	 โทรศัพท์	 

0-2946-5173
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นิยามอาชีพ
	 จัดระบบงำนและควบคุมดูแลกำรตกแต่งพื้นที่สำธำรณะ
หรือของส่วนบุคคลให้สวยงำมตำมกำรวำงผัง	 :	 ศึกษำผังและ 
สั่งให้จัดเกรดของภูมิประเทศ	 สภำพของดิน	 กำรเพำะปลูก	 หรือ
กำรย้ำยไม้ต้น	 ไม้พุ่ม	 ไม้ดอกไม้ประดับ	 และหญ้ำ	 รวมถึงกำร
ออกแบบกำรก่อสร้ำงร้ำนต้นไม้	กำรจัดหิน	กำรสร้ำงสระน�้ำ	กำร
ท�ำน�ำ้ตก	น�ำ้พ	ุทำงเท้ำ	และระบบกำรให้น�ำ้,	คดัเลอืกและซือ้เครือ่ง
มือและอุปกรณ์ต่ำง	ๆ 	ที่จ�ำเป็นในกำรจัดสวน;	ประเมินรำคำ	และ
ดูแลรักษำสวนและเลือกใช้พืชประดับเพื่อกำรตกแต่งสถำนที่;	 
จ้ำง	 ฝึกอบรมควบคุมดูแลและปลดคนงำนตำมต้องกำร,	 ท�ำ 
บันทึกกำรท�ำงำนเท่ำท่ีจ�ำเป็น	 อำจเข้ำร่วมในกำรปฏิบัติงำน 
เกี่ยวกับกำรตบแต่งสวนไม้ประดับ	 อำจเตรียมผังเพ่ือกำรวำงผัง
หรือดัดแปลงกำรตกแต่งสวนไม้ประดับ	และปฏิบัติงำนในหน้ำที่อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 วำงผังพื้นที่	ศึกษำสภำพพื้นที่	ลักษณะดิน	ต้นไม้	ทำงระบำยน�้ำ	และสิ่งก่อสรำ้งที่มีอยู่เดิม	เพื่อวำงแผน	
เขียนแบบ	 ออกแบบ	 และสั่งให้จัดเกรดของภูมิประเทศ	 สภำพของดิน	 กำรเพำะปลูก	 หรือกำรย้ำยไม้ต้น	 ไม้พุ่ม	 
ไม้ดอกไม้ประดับ	และหญ้ำ
	 2.		 จัดท�ำรำยกำรพืชพรรณ	 ต้นไม้	 ประมำณรำคำวัสดุ	 ต้นไม้	 และสิ่งของต่ำง	 ๆ	 ที่ใช้ในกำรตกแต่ง	 
เตรียมพื้นที่ด�ำเนินกำร	ตกแต่ง
	 3.	ออกแบบกำรก่อสร้ำงร้ำนต้นไม้	กำรจัดหิน	กำรสร้ำงสระน�้ำ	กำรท�ำน�้ำตก	น�้ำพุทำงเท้ำ	และระบบกำร 
ให้น�้ำ	
	 4.		 คัดเลือกและซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	ที่จ�ำเป็นในกำรจัดสวน
	 5.		 ประเมินรำคำ	ดูแลรักษำสวน	และเลือกใช้พืชประดับเพื่อกำรตกแต่งสถำนที่
	 6.		 จำ้ง	ฝึกอบรม	ควบคุมดูแล	และปลดคนงำนตำมต้องกำร
	 7.		 ท�ำบันทึกกำรท�ำงำนเท่ำที่จ�ำเป็น
	 8.		 อำจเข้ำร่วมในกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตกแต่งสวนไม้ประดับ
	 9.		 อำจเตรียมผังเพื่อกำรวำงผังหรือดัดแปลงกำรตกแต่งสวนไม้ประดับ
	 10.		ให้ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริกำรเกี่ยวกับกำรดูแลรักษำสวน
	 11.		ปฏิบัติงำนในหน้ำที่อื่น	 ๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดสวน	 จัดระบบงำนและควบคุมดูแลกำรตกแต่งพื้นที่
สำธำรณะหรือของส่วนบุคคลให้สวยงำมตำมกำรวำงผัง

ผู้ตกแต่งสวน; ผู้ออกแบบจัดสวน
Gardener, Landscape / Park
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	 (ปวช.)	 ถึงประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 ในสำขำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	 สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 สำมำรถประกอบ 
อำชีพในสถำนประกอบกำรรับจัดสวน	 หรือรับสร้ำงบ้ำน	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้น 
กำรท�ำงำน	เดือนละประมำณ	7,000	-	9,000	บำท	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ 	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไข
ข้อตกลงกบัผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวนัละ	8	-	9	ชัว่โมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วนัเสำร์	วนัอำทติย์	และวนัหยดุตำมควำมจ�ำเป็น
เร่งด่วนนอกจำกนี้	ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้สำมำรถประกอบเป็นอำชีพอิสระได้

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงำนในส�ำนักงำนเพื่อกำรออกแบบ	 เขียนแบบ	 มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรออกแบบ 
พร้อม	และจะต้องออกนอกพื้นที่	หรือออกดูงำนสนำม	เพื่อตรวจดูงำนให้ตรงกับงำนที่ออกแบบไว้

โอกาสในการมีงานท�า
	 จำกกำรท่ีรัฐบำลมีนโยบำยจะพัฒนำเมืองไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร	 เพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยว 
ต่ำงชำติใช้เวลำเท่ียวเมืองไทยมีระยะเวลำนำนที่สุด	 อำชีพผู้ตกแต่งสวนหรือผู้ออกแบบจัดสวนจึงเป็นอำชีพหนึ่ง 
ที่จะมีส่วนส�ำคัญซึ่งจะสำมำรถสร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยวต่ำงชำติได้เป็นอย่ำงดี	 ซึ่งจะเป็นกำรท�ำรำยได้
เงินต่ำงประเทศเข้ำสู่ประเทศในระยะยำว	 จึงนับเป็นนโยบำยที่สนับสนุนกำรสร้ำงงำนหรือส่งเสริมกำรมีงำนท�ำ 
ส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรประกอบอำชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพี	(ปวช.)	จนถงึประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ประเภท
วิชำเกษตรกรรม	สำขำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	สำขำเทคโนโลยีภูมิทัศน์	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรออกแบบจัดสวน
	 3.		 รู้จักธรรมชำติของพันธุ์ไม้	ตลอดจนวิธีกำรขยำยพันธุ์	และกำรบ�ำรุงรักษำ
	 4.		 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
	 5.		 เป็นผู้มีควำมสำมำรถในงำนศิลปะ	รักต้นไม้
	 6.		 มีพำหนะ	มีอุปกรณ์เครื่องมือในกำรจัดสวนครบครัน
	 7.		 เป็นผู้มีควำมละเอียดรอบคอบ	ช่ำงสังเกต	มีควำมอดทน	ขยันหมั่นเพียร
	 8.		 สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้งได้
	 9.		 มีควำมมั่นใจตนเอง	สำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประเภทวิชำเกษตรกรรม	สำขำวิชำเกษตรศำสตร	์สำขำวิชำเกษตร	และเทคโนโลยี	สำขำวิชำอุตสำหกรรม 
เกษตร	 สำขำวิชำธุรกิจเกษตร	 สำขำวิชำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมหรือสำขำวิชำพืชศำสตร์	 สำขำวิชำเทคโนโลยี 
ภูมิทัศน	์ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
	 -		วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี	เว็บไซต์	www.pkaset.net	โทรศัพท์	0-3259-4070
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	 ประเภทวชิำเกษตรกรรม	สำขำวชิำพชืศำสตร์	สำขำวชิำเกษตรศกึษำ	สำขำวชิำกำรบรหิำรธรุกจิเกษตร	อำทิ
		 -		สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต	์www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 -		สำขำวิชำพืชศำสตร์	โปรแกรมวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร	มหำวิทยำลัยรำชภัฏ	อำทิ
		 -		มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร	เว็บไซต	์www.pnru.ac.th/	โทรศัพท์	0-2552-6644
		 -		มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่	เว็บไซต	์www.cmru.ac.th	โทรศัพท	์0-5341-2526
	 ประเภทวิชำเกษตรศำสตร์	ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ	
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th/	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหำวิทยำลัยแม้โจ้	เว็บไซต	์www.mju.ac.th	โทรศัพท	์0-5387-8038-50
	 -		มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	เว็บไซต	์www.chiangmai.ac.th	โทรศัพท	์0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4324-2331-9

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ออกแบบจัดสวน	 เมื่อมีประสบกำรณ์หรือมีควำมช�ำนำญ	สำมำรถประกอบเป็นกิจกำรของตนเอง	 โดยรับ
เหมำออกแบบและบริกำรจัดหำวัสดุมำตกแต่งสวนหรือสถำนที่อย่ำงครบวงจร	หรือถ้ำศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี
ในสำขำภูมิสถำปัตย์	ก็สำมำรถเลื่อนต�ำแหน่งเป็นภูมิสถำปนิก	ซึ่งสำมำรถเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นเป็นหัวหน้ำในหน่วยงำน
หรือรับงำนอื่น	ๆ	ที่มีรำยได้เพิ่ม

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 บริกำรจัดหำพรรณไม้ตำมที่ลูกค้ำต้องกำร	 ค้ำขำยอุปกรณ์และวัสดุกำรจัดสวน	 รับออกแบบงำนศิลปกรรม
เพื่อใช้ในกำรตกแต่งอำคำรสถำนที่ท�ำงำนและบ้ำนเรือน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สมำคมธุรกิจท่องเที่ยวภำยในประเทศ	เว็บไซต์	www.d-thai.com	โทรศัพท์	0-2657-0975
		 -	 THE	YOUNG	เว็บไซต	์www.theyoung.net
		 -	 สมำคมกำรจัดกำรธุรกิจแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.tma.or.th/	โทรศัพท์	0-2319-7675-8
		 -	 สมำคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	เว็บไซต	์www.hsstth.org	โทรศัพท์	0-2940-6578
		 -	 กรมวิชำกำรเกษตร	เว็บไซต	์www.doa.go.th	โทรศัพท	์0-2579-0151-7
		 -	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th/	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ตรวจสอบและทดสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้ำหรืออิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด	 :	 
ตรวจสอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์	 โดยใช้
เครื่องมือวัด	-	ทดสอบเฉพำะ	เช่น	เครื่องวัดก�ำลังไฟฟ้ำ,	
ก�ำลงัวตัต์,ค่ำควำมถ่วงแรงดนั	เป็นต้น	แยกอปุกรณ์หรอื
ชิ้นส่วนที่ไม่สมบูรณ์ออก	 จัดท�ำรำยงำนไปยังฝ่ำยผลิต
หรอืสถำนประกอบกำรเพือ่แจ้งถงึสิง่ผดิปกต	ิหรอืควำม
ไม่สมบรูณ์	อำจมคีวำมช�ำนำญในกำรตรวจสอบคณุภำพ
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	 และมีชื่อเรียกตำมผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำกำรตรวจสอบ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ตรวจสอบอปุกรณ์และชิน้ส่วนของผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำหรอือเิล็กทรอนกิส์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด	
โดยใช้เครื่องมือวัด-ทดสอบเฉพำะ	เช่น	เครื่องวัดก�ำลังไฟฟ้ำ	ก�ำลังวัตต	์ค�ำควำมถ่วงแรงดัน	เป็นต้น
	 2.		 ปฏิบัติงำนตำมคู่มือคุณภำพสินค้ำ	และมีขั้นตอนกำรท�ำงำนตำมโครงสร้ำงระบบอย่ำงเคร่งครัด
	 3.		 ตรวจสอบกำรแสดงชีบ่้ง	และกำรสอบกลับได้ของผลิตภณัฑ์	เพือ่ค้นหำแหล่งข้อบกพร่องของผลติภณัฑ์
	 4.		 ตรวจ	 ทดสอบ	 และจดบันทึกต้ังแต่กำรตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว	 จนกระท่ังส่งมอบอย่ำงละเอียด	
และเรียกกลับทันทีที่มีข้อบกพร่องก่อนถึงมือลูกค้ำ	ต้องบันทึกผลกำรตรวจสอบว่ำผ่ำนหรือไม่ผ่ำน
	 5.		 ตรวจสอบเครื่องตรวจ	 เครื่องวัด	 และเครื่องทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ได้อย่ำงถูกต้องแม่นย�ำ	 เช่ือถือได้	 
ตลอดจนขั้นตอนกำรบ�ำรุงรักษำ
	 6.		 ต้องรู้สถำนกำรณ์กำรตรวจและกำรทดสอบของผลิตภัณฑ์	พิจำรณำผลทดสอบเป็นอย่ำงไร	ผ่ำนหรือไม่	
โดยท�ำเครื่องหมำยติดป้ำยแยกเก็บต่ำงหำกจำกกัน
	 7.		 ตรวจสอบกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตำมข้อก�ำหนด	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีกำรน�ำผลิตภัณฑ์ที่ม ี
ข้อบกพร่องไปใช้งำนโดยไม่ตั้งใจ	จัดกำรท�ำลำย	ลดเกรด	น�ำกลับไปท�ำใหม่แล้วตรวจซ�้ำ
	 8.		 จัดท�ำรำยงำนไปยังฝ่ำยผลิตหรือสถำนประกอบกำรเพื่อแจ้งถึงสิ่งผิดปกต	ิหรือควำม
ไม่สมบรูณ์	ตรวจสอบและทดสอบคณุภำพของอปุกรณ์และชิน้ส่วนผลติภณัฑ์ไฟฟ้ำหรอือเิลก็ทรอนกิส์ตำมมำตรฐำน
ที่ก�ำหนด	ค้นหำแหล่งข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์	จัดท�ำรำยงำนเพื่อแจ้งถึงสิ่งผิดปกติไปยังฝำ่ยผลิต
	 9.		 ควบคุมบันทึกกำรเคลื่อนย้ำย	กำรบรรจ	ุกำรเก็บรักษำ	และกำรส่งมอบให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
	 10.		อำจมีควำมช�ำนำญในกำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด	และมีชื่อเรียกตำม
ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำกำรตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า 
(ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์)

Inspector, Quality Product, 
Electrical and Electronic 
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์	
สำขำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลงั	จนถงึปรญิญำตร	ีสำขำวิศวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	วทิยำศำสตร์อเิลก็ทรอนกิส์	หรอืสำขำท่ีเกีย่วข้อง
ส่วนใหญ่ท�ำงำนอยู่ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่
ระดับเริ่มต้นตำมวุฒิกำรศึกษำ	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจำ้ง	
ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย	์และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน
	 ผู้ที่ปฏิบัติงำนในอำชีพนี้จะต้องท�ำงำนในส�ำนักงำน	และในโรงงำน	
ในส่วนของกำรท�ำงำนในส�ำนกังำนจะมสีภำพเหมอืนที่ท�ำงำนทัว่ไป	คอืเป็น
ส�ำนักงำนที่มีอุปกรณ์	 สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเช่นส�ำนักงำนทั่วไป	 แต่โดย
ลักษณะงำนที่จะต้องตรวจสอบคุณภำพของผลิตภัณฑ์จึงจ�ำเป็นต้องปฏิบัติ
งำนในส่วนของโรงงำนทีท่�ำกำรผลติอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เนือ่งจำกจะต้องด�ำเนนิ
กำรตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์สินค้ำไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันโรงงำนอุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์มีจ�ำนวนมำกกว่ำ	 1,200	 แห่ง	 ลักษณะกำรลงทุน 
จะเป็นกำรร่วมทุนกับต่ำงประเทศ	 ส่วนใหญ่เป็นโรงงำนขนำดกลำงและขนำดเล็ก	 ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ	 นับเป็นอุตสำหกรรมที่มีควำมส�ำคัญของประเทศโดยมีมูลค่ำกำรส่งออกเป็นอันดับหนึ่งต่อเนื่อง 
มำเป็นระยะเวลำหลำยปี	มจี�ำนวนกำรจ้ำงงำนในอตุสำหกรรมกว่ำ	300,000	คน	(ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ,	2549)
	 ในส่วนของกำรพัฒนำกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีของอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	พบว่ำได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	 และมีแนวโน้มรำคำถูกลงเร่ือย	 ๆ	 ประกอบกับเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีควำมจ�ำเป็นในชีวิต 
ประจ�ำวันของประชำชนทั่วไป	อำทิ	 วิทยุโทรทัศน์	 และคอมพิวเตอร์	 เป็นต้น	ส่งผลให้ควำมต้องกำรของประชำชน 
มีสูงขึ้น	 เพรำะฉะน้ัน	 ด้วยปัจจัยดังกล่ำวย่อมส่งผลให้ควำมต้องกำรบุคลำกรที่ประกอบอำชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดแรงงำน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์	 สำขำช่ำงไฟฟ้ำ
ก�ำลัง	จนถึงปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	วิทยำศำสตร์อิเล็กทรอนิกส์	หรือสำขำอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควำมรู้	ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี
	 3.		 คล่องแคล่ว	ละเอียดรอบคอบ	ช่ำงสังเกต	มีไหวพริบ
	 4.		 มีควำมรับผิดชอบสูง	และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด
	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี	และมีกำรถ่ำยทอดสื่อสำรที่ชัดเจน
	 6.		 เป็นผู้น�ำ	และผู้ตำมที่ดี
	 7.		 สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่	 และปรับปรุงควำมรู้ที่มีอยู่เสมอ	 เพื่อให้สำมำรถก้ำวทันควำมเปล่ียนแปลงของ
วิทยำกำรด้ำนเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
	 8.		 สำมำรถควบคุมอำรมณ์ในกำรท�ำงำนได้ดี
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200 ข้อมูลอาชีพ
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำช่ำงอิเล็กทรอนิกส์	 สำขำช่ำงไฟฟ้ำก�ำลัง	 ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ	อำทิ
	 -		วิทยำลัยเทคนิคกำญจนบุรี	เว็บไซต	์www.technickan.ac.th	โทรศัพท	์0-3451-1176
	 -		วิทยำลัยเทคนิคชลบุรี	เว็บไซต	์www.chontech.ac.th	โทรศัพท	์0-3844-3066
	 -		วิทยำลัยเทคนิคนครสวรรค์	เว็บไซต	์www.nkstec.ac.th	โทรศัพท์	0-5622-1390
	 -		วิทยำลัยเทคนิคมีนบุรี	เว็บไซต	์www.minburi.ac.th	โทรศัพท์	0-2517-2041
	 สำขำอิ เล็กทรอนิกส ์และคอมพิวเตอร ์ 	 ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmitl.ac.th	โทรศัพท์	0-2327-
1199,	0-2737-3000
	 -		สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ	 เว็บไซต์	 www.kmitnb.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2913-2500 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีส่�ำเรจ็กำรศกึษำระดบั	ปวส.	ควรศกึษำต่อในระดับปรญิญำตร	ีในสำขำวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์	หรอืสำขำ 
อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะท�ำให้กำรเลื่อนขั้น	เงินเดือน	และต�ำแหน่งเป็นไปอยำ่งรวดเร็ว	โดยอำจเลื่อนต�ำแหน่งขึ้นสู่
ระดับหัวหน้ำฝ่ำย	ผู้จัดกำรหรือผู้ช่วยผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพหรือตรวจสอบคุณภำพผลิตภัณฑ์

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้ประสำนงำนฝ่ำยควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์	เจ้ำหน้ำที่รับประกันคุณภำพ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	www.thaieei.com	โทรศัพท	์0-2280-7272
	 -		ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	www.ptec.or.th	โทรศัพท์	0-2739-2185-97 
ต่อ	111,	113
		 -		กรมส่งเสริมอุตสำหกรรม	www.dip.go.th	โทรศัพท	์0-2202-4414-18,	0-2202-	4511
		 -		บริษัท	โตชิบำ	ไทยแลนด์	จ�ำกัด	www.toshiba.co.th	โทรศัพท์	02-512-0270-81
	 -	 บริษัท	อีเลคโทรนิคส์	อินดัสเตรียล	จ�ำกัด	www.eicsemi.com	โทรศัพท์	02-326-1234
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นิยามอาชีพ
	 ท�ำกำรตรวจสอบและให้ค�ำแนะน�ำแก่สถำนประกอบ
กำรต่ำง	ๆ 	รวมทั้งแรงงำนให้ปฏิบัติตำมกฎว่ำด้วยเรื่องควำม
ปลอดภยั	สิง่แวดล้อมและสขุอนำมยั	:	ให้ค�ำแนะน�ำแก่ตวัแทน
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงในกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบข้อบังคับ
ของทำงรำชกำรในเรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม;	 
ตรวจสอบสถำนทีท่�ำงำนและบรเิวณข้ำงเคยีง	และทดสอบหำ
ภำวะมลพษิและของเสยีท่ีเกดิจำกสถำนประกอบกำรต่ำง	ๆ;	
แจ้งด�ำเนินกำรเพื่อให้ท�ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง	 หรือ
ออกค�ำสั่งระงับกำรด�ำเนินกำรหำกพบภำวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ	 โดยทั่วไปผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้จะท�ำงำนในนำมของ 
เจำ้หน้ำที่ภำครัฐหรือองค์กรที่ได้รับกำรรับรองและจดทะเบียนกับทำงรำชกำร

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ผูป้ฏิบตังิำนอำชพีนี	้จะท�ำงำนในนำมของเจ้ำหน้ำทีภ่ำครัฐหรือองค์กรทีไ่ด้รับกำรรับรองและจดทะเบยีนกับ
ทำงรำชกำร	มีลักษณะของงำนที่ท�ำดังนี้
	 1.	 ให้ค�ำแนะน�ำแก่ตัวแทนนำยจ้ำงและลูกจ้ำงในกำรด�ำเนินกำรตำมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำร	ใน
เรื่องควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
	 2.		 ตรวจสอบสถำนท่ีท�ำงำน	 บริเวณข้ำงเคียง	 และทดสอบหำภำวะมลพิษ	 และของเสียที่เกิดจำกสถำน 
ประกอบกำรต่ำง	ๆ
	 3.		 แจ้งด�ำเนินกำรเพื่อให้ท�ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง	
	 4.		 ออกค�ำสั่งระงับกำรด�ำเนินกำรหำกพบภำวะที่ก่อให้เกิดมลพิษ
 

สภาพการจ้างงาน 
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่ำ	สำขำเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม	 หรือปริญญำตรี	 สำขำสิ่งแวดล้อม	 สำขำชีววิทยำ	 สำขำเคมี	 หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 และปฏิบัติงำน 
ในภำครัฐจะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 โดยผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	 ปวส.	 มีอัตรำเงินเดือน	
รวมทั้งได้รับสวัสดิกำร	และเบี้ยเลี้ยงตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรพลเรือน
	 ส�ำหรบัผูท่ี้ปฏิบัตงิำนในภำคเอกชน	เมือ่เริม่ต้นกำรท�ำงำน	ผู้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบั	ปวส.	และผู้ส�ำเรจ็ปรญิญำ
ตรีจะได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	รวมทั้งได้รับสวัสดิกำรตำ่ง	ๆ 	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสจะเป็นไปตำม

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย 
และสุขอนามัย (ด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม)
Safety and Health Inspector, Environment
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

เงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย์	และวันหยุดตำม
ควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน	

สภาพการท�างาน   
	 อำชีพนี้กำรปฏิบัติงำนทั้งในและนอกสถำนที่ที่มีควำมเสี่ยงทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ	 เช่น	 ในโรงงำน
อุตสำหกรรมอำหำรที่เกี่ยวกับสำรเคมี	 โดยจะต้องท�ำอำชีพกำรตรวจสถำนประกอบกำรในเร่ืองควำมปลอดภัย	 
สิ่งแวดล้อมและสุขอนำมัย	ให้ค�ำแนะน�ำ	จัดท�ำรำยงำน	ใช้เครื่องวัดที่มีควำมละเอียดหลำยชนิด	ต้องใช้ควำมอดทน
ต่อสภำพควำมร้อน	กลิ่น	และสำรปนเปื้อนต่ำง	ๆ	ต้องใช้ควำมระมัดระวังและควำมรอบคอบสูง	ทั้งนี้ในสถำนที่ที่มี
ควำมเสี่ยงสูงมำกต่อสุขภำพร่ำงกำย	ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้จะต้องใช้เครื่องป้องกันอันตรำยส่วนบุคคลที่ได้มำตรฐำน
 

 โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันประชำคมโลกมีควำมตื่นตัวและสนใจในสภำวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีพของ 
สิ่งมีชีวิต	ทั้งทำงภำคเกษตรกรรมและภำคอุตสำหกรรม	ซึ่งถูกน�ำไปเชื่อมโยงกับกำรค้ำระหวำ่งประเทศที่มีควำมเสรี
มำกขึน้	กฎเกณฑ์กำรค้ำโลกจงึมกีำรเปลีย่นแปลงและให้ควำมส�ำคญักบัส่ิงแวดล้อม	ผูป้ระกอบอำชพี	ในอตุสำหกรรม
ต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุตสำหกรรมอำหำร	 จ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำควำมสำมำรถของเทคโนโลยีกำรผลิต	 ทั้งทำง
ด้ำนควำมสะอำด	 และสุขอนำมัย	 ควบคู่ไปกับกำรจัดกำร	 ท่ีเข้ำสู่ระบบมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14000)	 
หรือมำตรฐำนระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 เพื่อกำรแข่งขันทำงธุรกิจ	 อำชีพ	 อย่ำงยั่งยืน	 ดังนั้น	 อำชีพ	 นี้จึงเป็น	 
อำชีพ	ที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรสูง	
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	หรือเทียบเท่ำ	สำขำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	หรือ
ปริญญำตรี	สำขำสิ่งแวดล้อม	สำขำชีววิทยำ	สำขำเคมี	หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง	
	 2.		 ควรมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแลระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย	และระบบควบคุมมลพิษอื่น	ๆ	ไม่น้อยกว่ำ	3	ปี		
	 3.		 อำชีพนี้ต้องมีร่ำงกำยแข็งแรง	 หูรับฟังได้ดี	 ตำไม่บอดสี	 มือและสมองสำมำรถท�ำงำนที่สัมพันธ์กันได้ 
ตลอดเวลำ
	 4.		 ต้องเป็นผู้ที่มีควำมละเอียดรอบคอบ	 มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	 อดทน	 ช่ำงสังเกต	 ขยันหมั่นเพียร	 
และตรงต่อเวลำ
	 5.		 ควรมีเจตคติที่ดีต่องำน	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยี	 สังกัดสถำบันกำรอำชีวศึกษำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	 กำรอำชีวศึกษำ 
อำชีพ	อำทิ
	 -	 วทิยำลยัเกษตรและเทคโนโลยลี�ำพูน	เวบ็ไซต์	www.lcat.ac.th/indexlcat.htm	โทรศัพท์	0-5397-6225
		 -	 วิทยำลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร	 เว็บไซต์	 www.geocities.com/yasothonatc	 โทรศัพท์ 
0-4571-1090
	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏ	อำทิ
	 -	 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต	เว็บไซต	์www.dusit.ac.th	โทรศัพท์	0-2668-7125-35
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	 -	มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต	์www.chandra.ac.th	โทรศัพท	์0-2942-6900
	 สำขำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม	ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำร	กำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เว็บไซต	์www.chula.ac.th	โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต์	www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11	
	 -		มหำวิทยำลัยมหิดล	เว็บไซต	์www.mahidol.ac.th/muthai	โทรศัพท์	0-2201-5000	
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์www.kku.ac.th	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ   
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพนี้	 ที่รับรำชกำรจะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎระเบียบที่วำงไว้	 นอกจำกนี้ 
ยังสำมำรถหำรำยได้พิเศษ	 โดยรับออกแบบภูมิทัศน์	 ส่วนงำนภำคเอกชนนั้น	 เมื่อมีควำมสำมำรถ	 ควำมช�ำนำญ	 
และประสบกำรณ์เพิ่มข้ึนก็จะได้เลื่อนต�ำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้น	 นอกจำกนี้ยังเป็นผู้ประกอบ	 อำชีพอิสระ	 
เกี่ยวกับกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง                                                        
	 นักวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม	/	ผู้ประกอบอำชีพขำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ    
	 -		สมำคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.eeat.or.th
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200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ
	 ดูแลงำนด้ำนกำรจัดดอกไม้ทุกประเภทในโรงแรม	:	
เตรยีมและจดัดอกไม้เพือ่น�ำไปตกแต่งภำยในโรงแรม	 รวมถงึ 
บริเวณพื้นที่สำธำรณะภำยในห้องพักแขก	 ห้องจัดเลี้ยง 
และนอกสถำนที่ในโอกำสพิเศษต่ำง	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 วำงแผนเตรียมงำนจัดดอกไม้	 และออกแบบ 
จดัดอกไม้เป็นรปูแบบต่ำง	ๆ 	ตกแต่งสถำนที	่เช่น	ห้องประชมุ	
ภำยในโรงแรม	หรือสถำนที่ที่จัดงำนให้เหมำะสมกับโอกำส
ด้วยไม้ดอกไม้ประดับ	หรือไม้ใบตำมแต่ควำมเหมำะสม
	 2.		 คอยดูแลรักษำดอกไม้ตลอดกำรจัดงำนให้ดูสวยงำมอยู่เสมอ
	 3.		 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ส�ำหรับจัดดอกไม้
	 4.		 ควบคุมงำนจัดดอกไม้ตกแต่งสถำนที่ทั้งก่อนและหลังจัดดอกไม้

สภาพการจ้างงาน
	 พนักงำนจัดดอกไม้อำจท�ำงำนประจ�ำตำมโรงแรมต่ำง	 ๆ	 หรืออยู่ประจ�ำตำมร้ำนดอกไม้ทั่วไป	 ควรส�ำเร็จ 
กำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	(ปวช.)	หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	สำขำคหกรรมศำสตร์	
หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอัตรำค่ำตอบแทนกำรจ้ำงในแต่ละแห่งจะแตกต่ำงกันไป	 อำจประกอบเป็นอำชีพอิสระ	 
หรืออำจท�ำงำนประจ�ำร้ำนจัดดอกไม้ที่อยู่ในโรงแรม	ซึ่งจะได้รับคำ่ตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	
ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปวช.	ถึง	ปวส.	จะได้รับเงินเดือนประมำณ	7,000	-	9,500	บำท	สวัสดิกำร	ค่ำรักษำพยำบำล	
และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจำ้ง	ท�ำงำน	5	-	6	วัน	วันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	
วันอำทิตย์	และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น

สภาพการท�างาน
	 ผู้ปฏิบัติงำนอำชีพน้ี	 จะปฏิบัติงำนทั้งในสถำนประกอบกำรและนอกสถำนประกอบกำร	 โดยพนักงำน 
จัดดอกไม้อำจถูกว่ำจ้ำงให้ไปท�ำงำนนอกสถำนที่	 เช่น	 ในโรงแรมบำงแห่งอำจมีกำรว่ำจ้ำงพนักงำนจัดดอกไม้จำก 
ร้ำนจัดดอกไม้เข้ำมำจัดในโรงแรม	 หรือพนักงำนจัดดอกไม้ซ่ึงท�ำงำนประจ�ำในโรงแรมก็สำมำรถที่จะออกไปรับงำน
จัดดอกไม้นอกสถำนที่	ตำมแต่ที่ผู้ว่ำจ้ำงจะให้ไปท�ำดูแลงำนดำ้นกำรจัดดอกไม้ทุกประเภท	เพื่อน�ำไปตกแต่งภำยใน
โรงแรม	รวมถึงบริเวณพื้นที่สำธำรณะภำยในห้องพักแขก	ห้องจัดเลี้ยง	และนอกสถำนที่ในโอกำสพิเศษต่ำง	ๆ

พนักงานประจ�าห้องจัดดอกไม้; 
พนักงานจัดดอกไม้

Attendant, Flower Arranging
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โอกาสในการมีงานท�า
	 ในปัจจบัุนพนกังำนจดัดอกไม้ท่ีมคีวำมสำมำรถ	
และมีฝ ี มือในกำรจัดดอกไม ้ก�ำลังเป ็นที่ต ้องกำร 
ของตลำด	 และมีกำรประกอบธุรกิจด้ำนนี้มำกข้ึน
สำมำรถท�ำเป็นอำชีพอิสระ	 เป็นพนักงำนในธุรกิจร้ำน
ดอกไม้ในโรงแรม	โรงงำนท�ำดอกไม้ประดิษฐ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับประกำศนียบัตร
วิชำชีพ	 (ปวช.)	 จนถึงประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	
(ปวส.)	คณะคหกรรมศำสตร์	หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ค ว ร มี ค ว ำ ม รู ้ ค ว ำ ม ส ำ ม ำ ร ถ แ ล ะ
ประสบกำรณ์ในกำรเลือกสรรวัสดุ	 อุปกรณ์	 หรือไม้
ดอกไม้ประดับต่ำง	ๆ	ที่จะน�ำมำประดับตกแต่งได้อย่ำง
เหมำะสม
	 3.		 ควรมีทักษะในกำรออกแบบ	 จัดดอกไม้	
และกำรดูแลรักษำ
	 4.		 มีควำมสำมำรถในกำรจัดดอกไม้ได้หลำกหลำยสไตล์
	 5.		 เป็นผู้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์	มีจินตนำกำรในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดดอกไม้
	 6.		 รักงำนศิลปะ	ใจเย็น	มีควำมประณีต

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประเภทวิชำคหกรรมศำสตร์	ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ	อำทิ
		 -		วิทยำลัยอำชีวศึกษำพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.plvc.ac.th	โทรศัพท	์0-5525-8570
	 -		วิทยำลัยอำชีวศึกษำเลย	เว็บไซต	์www.lvc.ac.th	โทรศัพท์	0-4281-1284
	 -		วิทยำลัยอำชีวศึกษำแพร่	เว็บไซต	์www.pvc.ac.th	โทรศัพท	์0-5451-1286
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -		กรมกำรศึกษำนอกโรงเรียน	เว็บไซต์	www.nfe.go.th	โทรศัพท	์0-2281-6364,	0-2281-6461
	 -		กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2248-3393
	 -		โรงเรียนฝึกอำชีพกรุงเทพฯ	(บำงรัก)	http://203.155.220.217/vtcbangrak	โทรศัพท	์0-2236-6929
		 โรงเรียนสอนจัดดอกไม้ของเอกชน	อำทิ	
	 -	 โรงเรียนสอนจัดดอกไม้สดสำกล	(UFAS)	เว็บไซต์	www.great-hana.com	โทรศัพท	์0-2743-4116-8

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูป้ระกอบอำชพีนีท้ีม่ฝีีมอื	มคีวำมช�ำนำญ	เป็นนกัออกแบบสร้ำงสรรค์ผลงำนใหม่	ๆ 	ผลติผลงำนออกสูต่ลำด
ได้ตลอดเวลำ	 สำมำรถสร้ำงรำยได้	 สร้ำงฐำนะให้มั่นคงได้	 ผู้ท่ีเป็นพนักงำนในสถำนประกอบกำร	 สำมำรถสร้ำง
ประสบกำรณ	์และก้ำวสู่กำรเป็นเจ้ำของกิจกำรได้
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่ำงร้อยมำลัย	รับตกแต่งสถำนที	่ช่ำงท�ำพวงหรีด	ช่ำงประดิษฐ์ดอกไม้แห้งของที่ระลึก/ของช�ำร่วย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 	-		THE	YOUNG	เว็บไซต์	www.theyoung.net
	 	-		 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชวีศกึษำ	เวบ็ไซต์	www.boga.go.th	โทรศพัท์	0-2281-6450,	0-2281-
5555	ต่อ	1020
	 	-	กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2248-3393
	 	-	โรงแรมอมำร	ีวอเตอร์เกท	กรุงเทพ	เว็บไซต์	www.amari.com/watergate	โทรศัพท	์0-2653	-9000
	 	-	โรงแรมแกรนด์	ไดมอนด์	เว็บไซต์	www.granddiamondbkk.com/	โทรศัพท	์0-2656-6888-98
	 -	 กองพัฒนำกำรศึกษำนอกโรงเรียน	 เว็บไซต์	 www.nfe.go.th/0405	 โทรศัพท์	 0-2282-2853,	 
0-2282-1859
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นิยามอาชีพ
	 ศึกษำ	 วิจัยผลิตภัณฑ์เคมีและปฏิกิริยำ	 และกระบวนกำรทำงเคมี
ส�ำหรับเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ	 กำรผลิตเคมีภัณฑ์	 วิเครำะห์
คุณสมบตัเิคมีสิง่ทอเหล่ำนัน้เพือ่ประโยชน์ด้ำนกำรใช้งำน	ด้ำนควำมปลอดภยั	
และกำรควบคุมสิ่งแวดล้อมอันอำจจะเกิดจำกเคมีสิ่งทอ	:	ออกแบบ	ควบคุม
กำรผลิต	 จัดกำรและอ�ำนวยกำรกำรควบคุม	 วำงโครงกำรอุตสำหกรรม	
พิจำรณำตรวจสอบและให้ค�ำปรึกษำท้ังหมดเฉพำะส�ำหรับอุตสำหกรรม 
เคมีสิ่งทอ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 วิเครำะห์คุณสมบัติเคมีสิ่งทอเพื่อประโยชน์ด้ำนกำรใช้งำน	 ด้ำนควำมปลอดภัย	 และกำรควบคุม 
สิ่งแวดล้อมอันอำจจะเกิดจำกเคมีสิ่งทอ
	 2.		 ออกแบบควบคมุกำรผลติ	จดักำร	และอ�ำนวยกำรควบคมุวำงโครงกำรอตุสำหกรรม	พจิำรณำตรวจสอบ	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำร	และกระบวนกำรผลิตในโรงงำน	 (Process	 Plants)	 ในแง่
ของค่ำใช้จำ่ย	ควำมปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมของกระบวนกำร	และเงื่อนไขที่ใช้ในกำรผลิต	รวมถึงวัตถุดิบ	พลังงำน
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ	ทั้งปริมำณและคุณภำพ
	 3.		 ให้ค�ำปรึกษำและกำรบริกำรกำรแก้ปัญหำ	 กำรตรวจสอบวินิจฉัย	 กำรบริกำรทำงเทคนิค	 กำรศึกษำ	 
และกำรท�ำงำนวิศวกรรมของหน่วยปฏิบัติกำรและระบบกระบวนกำรผลิตส�ำหรับอุตสำหกรรมเคมีสิ่งทอ
	 4.		 วิจัยและพัฒนำ	 ค้นคว้ำ	 สืบค้น	 ทดสอบสมมติฐำนหรือข้อมูลทำงสถิติของกระบวนกำรหรือระบบทำง
วิศวกรรมเพื่อกำรแก้ปัญหำทำงวิศวกรรมเคมี	กำรออกแบบ	สรำ้งและทดสอบกระบวนกำรผลิต	และกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
	 5.		 วิเครำะห์และทดสอบ	กำรวัด	กำรวิเครำะห์ในห้องปฏิบัติกำรที่เกี่ยวกับคุณภำพของวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	
และวัสดุอื่น	ๆ	ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตสิ่งทอ
	 6.		 อำจควบคุมดูแลควำมปลอดภัย	และกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงงำน	ควบคุม	ออกแบบ	และพัฒนำ
มำตรกำรและอุปกรณ์ส�ำหรบัควำมปลอดภยั	และอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	ตลอดจนกำรวเิครำะห์ภยัอนัตรำยของสำรเคมี	
ของเสียทำงเคมี	อุปกรณ์	และกระบวนกำรเคมี

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบิตังิำนอำชพีนี	้ควรส�ำเรจ็กำรศกึษำขัน้ต�ำ่ระดับปริญญำตรี	ด้ำนวศิวกรรมเคม	ีหรือเคมส่ิีงทอ	ส่วนใหญ่
ท�ำงำนในภำคเอกชน	 ตำมสถำนประกอบกำรในอุตสำหกรรมสิ่งทอ	 ได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้น
กำรท�ำงำนตำมวุฒิกำรศึกษำ	สวัสดิกำรต่ำง	ๆ	ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	
ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร์	วันอำทิตย์	และวันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น

วิศวกรเคมีสิ่งทอ 
Chemical Engineer, Textile
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สภาพการท�างาน
 ผู ้ประกอบอำชีพวิศวกรเคมีสิ่งทอ	 ส่วนใหญ่ท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรทดลอง	 เพื่อปฏิบัติงำนด้ำน 
กำรพัฒนำ	 และกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงเคมีหรือฟิสิกส์เพ่ือเปล่ียนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์	 ซึ่งจะน�ำไปสู่กำร
ผลิตผลิตภัณฑ์อ่ืน	 ๆ	 อีกมำกมำย	 ต้องอยู่กับสำรเคมี	 ซึ่งสำรเคมีในห้องปฏิบัติกำรทดลองอำจจะท�ำปฏิกิริยำ 
ที่ท�ำให้เป็นอันตรำยได้	 ดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีใช้	 และวิธีป้องกัน	 ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	 เช่น	 ถุงมือ 
หน้ำกำก	 เป็นต้น	 และจะต้องออกดูแล	 และควบคุมกระบวนกำรทำงเคมีท่ีใช้ในกระบวนกำรผลิตในโรงงำน 
ให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

โอกาสในการมีงานท�า
	 อตุสำหกรรมสิง่ทอเป็นอตุสำหกรรมทีม่บีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงรำยได้ให้กบัประเทศและมขีดีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศจัดอยู่ในล�ำดับต้น	ๆ	ของโลก	แต่ก็มีประเทศคู่แข่งอื่น	ๆ	ซึ่งในระยะหลังมีต้นทุนกำร
ผลติทีถ่กูลงอย่ำงมำก	จงึได้มกีำรปรบัวสิยัทศัน์ใหม่	โดยปัจจุบนัท้ังภำครัฐและภำคเอกชนได้ร่วมมอืกนัสร้ำง	โครงกำร
กรุงเทพฯ	เมืองแฟชั่น	เพื่อจุดประสงค์ในกำรสรำ้งกรุงเทพฯ	ให้เป็นผู้น�ำแฟชั่น	และให้เป็นศูนย์กลำงแฟชั่นแห่งหนึ่ง
ของโลกภำยในปี	 2555	 โดยประเด็นข้อจ�ำกัดของอุตสำหกรรมสิ่งทอ	 คือ	 ยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ 
ในกำรผลิต	 ท�ำให้อำชีพวิศวกรเคมีสิ่งทอเป็นอำชีพหนึ่งที่ยังขำดแคลน	 เนื่องจำกผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนนี ้
มีจ�ำนวนจ�ำกัด	แต่แนวโน้มตลำดแรงงำนในปัจจุบันยังมีควำมต้องกำรสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตร	ีด้ำนวิศวกรรมเคมี
	 2.		 วิศวกรเคมีสิ่งทอจะต้องมีควำมรู้ในด้ำนคณิตศำสตร์	 เคมี	 ฟิสิกส์	 และวิทยำศำสตร์ทั่วไปเป็นอย่ำงดี 
ทั้งจำกกำรเรียนรู้	ประสบกำรณ์และกำรฝึกฝน
	 3.		 ซื่อสัตย์ในอำชีพ
	 4.		 ยึดมั่นในหลักกำรที่ถูกต้อง
	 5.		 มนุษยสัมพันธ์ดี
	 6.		 มีคุณธรรม
	 7.		 เชื่อมั่นในตนเอง	กล้ำตัดสินใจ	และสำมำรถแก้ไขปัญหำตำ่ง	ๆ	ได้รวดเร็ว
	 8.		 มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
	 9.		 จะต้องค�ำนึงถึงกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ควำมปลอดภัย	และหลักเศรษฐศำสตร์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำวิศวกรรมเคมี	ในสถำนศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		สำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	http://www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	 
0-2549-4990-2
	 -		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th/	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	www.kku.ac.th/	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	www.kmutt.ac.th	โทรศัพท์	0-2427-0039,	0-2427-0059
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	 -	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เว็บไซต์	www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		มหำวิทยำลัยบูรพำ	เว็บไซต์	www.buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -		บำงสถำบันมีกำรสอนทั้งในระดับปริญญำตร	ีและระดับปริญญำโท

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้	 เม่ือมีประสบกำรณ์	 ควำมสำมำรถ	 จะได้เลื่อนขั้นขึ้นสู่ระดับหัวหน้ำแผนก	 หรือผู้ช่วย 
หรือผู้จัดกำรแผนก	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผู้ประกอบอำชีพนี้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	 ควรศึกษำต่อเพ่ิมเติม 
ในระดับปริญญำโท	 ซึ่งเปิดสอนอยู่ในหลำยสำขำ	 เช่น	 ด้ำนบริหำร	 ด้ำนวิศวกรรมเคมี	 หรือด้ำนวิศวกรรม 
อุตสำหกำร	 ซึ่งจะช่วยให้เลื่อนขั้น	 เลื่อนต�ำแหน่งได้รวดเร็วและสำมำรถเป็นถึงผู้บริหำรของหน่วยงำน	 ทั้งนี ้
ขึ้นอยู ่กับโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กร	 โดยสำมำรถข้ึนสู่ระดับผู้จัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ 
หรืออุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น	ๆ	ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 วิศวกรกำรผลิตสิ่งทอ	 วิศวกรในอุตสำหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	 อุตสำหกรรมอำหำรและยำ	 หรือ
อุตสำหกรรมสีและเคมีภัณฑ์	เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 เว็บไซต์	 www.nesdb.go.th/	 
โทรศัพท์	0-2280-4085
	 -		สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท์	0-2681-2222
	 -	 ศูนย์พัฒนำผลิตภัณฑ์	กรมส่งเสริมกำรส่งออก	เว็บไซต์	www.depthai.go.th	โทรศัพท์	0-2512-0093-
104,	0-2513-1901-15
	 -	 สมำคมวิศวกรที่ปรึกษำแห่งประเทศไทย	(วปท.)	เว็บไซต์	www.ceat.or.th/	โทรศัพท์	0-2935-6440
	 -	 สมำคมวศิวกรรมเคมแีละเคมปีระยกุต์แห่งประเทศไทย	เวบ็ไซต์	www.tiche.org	โทรศพัท์	0-2218-6999
	 -	 สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต	์www.thaitextile.org	โทรศัพท	์0-2280-4085
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นิยามอาชีพ
	 ออกแบบรถยนต์นั่งและรถยนต์
บรรทุกผู้โดยสำร	 หรือรถรับส่งสินค้ำ	 รถ
บรรทุกขนำดใหญ่	 รถแทรกเตอร ์ 	 รถ
จักรยำนยนต ์ 	 หรือยำนยนต ์ประเภท 
อื่น	 ๆ	 รวมทั้งวำงแผนและควบคุมกำรผลิต
และกำรทดสอบ	 :	 ปฏิบัติงำนหลักมูลฐำน 
เช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป	 แต่มี
ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับยำนยนต์ตั้งแต่หนึ่ง
แบบขึ้นไปหรือเชี่ยวชำญในเรื่องเครื่องยนต์	
โครงสรำ้งรถยนต์	ตัวถัง	ระบบหำ้มล้อ	หรือ
ส่วนประกอบอื่นๆ	ของยำนพำหนะ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ออกแบบรถยนต์นัง่และรถยนต์บรรทกุผูโ้ดยสำร	หรอืรถรบัส่งสนิค้ำ	รถบรรทกุขนำดหนกั	รถแทรกเตอร์	รถ
จักรยำนยนต์	หรือยำนยนต์ประเภทอื่น	ๆ	วำงแผน	ควบคุมกำรผลิต	และกำรทดสอบ	ก�ำหนดแบบของเครื่องจักร	
ค�ำนวณต้นทุน	และวิธีกำรผลิต	ค�ำนวณทำงคณิตศำสตร์	และจัดท�ำรำยกำรแสดงรำยละเอียดต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวกับกำร
ผลิต	 ควบคุมกำรผลิต	 กำรบ�ำรุงรักษำ	 และกำรซ่อมแซม	 ทดสอบอุปกรณ์เครื่องยนต์เกี่ยวกับควำมปลอดภัย	
ประสิทธิภำพและควำมถูกต้องตรงตำม	รำยละเอียดที่ก�ำหนดไว้	อำจช�ำนำญในกำรออกแบบหรือกำรวำงแผน	หรือ
กำรควบคุมงำนทำงวิศวกรรมเครื่องกล	ช่วงใดช่วงหนึ่ง	เช่น	กำรผลิต	กำรติดตั้ง	หรือกำรซ่อมแซม	ปฏิบัติงำนหลัก
มูลฐำนเช่นเดียวกันกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป	แต่เชี่ยวชำญเกี่ยวกับยำนยนต์ตั้งแต่หนึ่งแบบขึ้นไป	หรือเชี่ยวชำญใน
เรื่องเครื่องยนต	์โครงสร้ำงของรถยนต์	ตัวถังเครื่อง	ห้ำมล้อ	(เบรก)	หรือส่วนประกอบอื่น	ๆ	ของยำนพำหนะ

สภาพการจ้างงาน
	 วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ได้รับค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำโดยวิศวกรเครื่องกล
รถยนต์ที่ไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนจะได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ
		 ท�ำงำนสัปดำห์ละ	40	ชั่วโมง	อำจจะต้องมำท�ำงำนวันเสำร์	อำทิตย	์หรือวันหยุด	อำจจะต้องท�ำงำนล่วงเวลำ	
ในกรณทีีต้่องกำรให้งำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยเสร็จให้ทนัต่อกำรใช้งำน	นอกจำกผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว	ในภำค
รฐัวสิำหกจิและภำคเอกชนอำจได้รบัผลตอบแทนในรูปอืน่	เช่น	ค่ำรกัษำพยำบำล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือ	สวสัดกิำร
ในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น

วิศวกรเครื่องกล (ยานยนต์)
Mechanical Engineer, Automotive 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

438

สภาพการท�างาน
	 วิศวกรเครื่องกลรถยนต์จะ
ท�ำงำนในสถำนท่ีท�ำงำนท่ีมีสภำพ
เหมือนสถำนที่ท�ำงำนทั่วไป	คือเป็น
ส�ำนักงำนที่ มีอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวย
ควำมสะดวกเช่นส�ำนักงำนทั่วไป	
และอำจจะต้องใช้เครื่องมือช่วยใน
กำรออกแบบ	 เช่น	 คอมพิวเตอร์
ระบบ	 CAD/CAM,	 CATIA,	 Auto	
CAD	 เป็นต้น	 และโดยลักษณะงำน
ที่จะต้องตรวจดูรถยนต์ที่ผลิตให้มี
สภำพเรยีบร้อยและถกูต้องตำมทีไ่ด้
ออกแบบไว	้จึงจ�ำเป็นที่จะต้องดูงำนในโรงงำนประกอบกำรผลิตบ้ำงเป็นครั้งครำว

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันควำมต้องกำรวิศวกรเครื่องกลรถยนต์จะมีเพียงในกลุ่มอุตสำหกรรมรถยนต	์ซึ่งอุตสำหกรรมรถยนต์
ในประเทศไทยมักจะเป็นกำรลงทุนร่วมกับบริษัทผลิตรถยนต์จำกต่ำงประเทศ	กำรออกแบบรถยนต์ทั่วไปนั้นจะได้มี
กำรออกแบบและก�ำหนดรำยละเอยีดของอปุกรณ์ทีใ่ช้ประกอบเครือ่งกลรถยนต์มำก่อนจำกบรษิทัแม่ในต่ำงประเทศ	
วิศวกรเครื่องกลรถยนต์ในประเทศจึงไม่ได้เป็นผู้ออกแบบ	แต่อำจจะศึกษำวัสดุอุปกรณ์ในกำรประกอบรถยนต	์และ
พยำยำมจัดหำอุปกรณ์ภำยในประเทศที่สำมำรถใช้ทดแทนได้โดยไม่ต้องน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อลดต้นทุนในกำร
ผลติ	ทัง้นีก้ำรใช้อปุกรณ์น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ	และกำรใช้อปุกรณ์ภำยในประเทศต้องเป็นไปตำมกำรตกลงระหว่ำง
บริษัทร่วมทุนทั้งสอง	 และปฏิบัติงำนในกำรทดสอบประสิทธิภำพของรถยนต์ในแต่ละรุ่นนอกเหนือจำกนี้จะปฏิบัติ
งำนตำมลักษณะงำนทั่วไป	
	 ในขณะนีบ้รษิทัผลติรถยนต์ในประเทศไทยยงัคงท�ำกำรผลติรถยนต์เพือ่จ�ำหน่ำยในและต่ำงประเทศอยูท่�ำให้
ยังมีควำมต้องกำรวิศวกรเครื่องกลรถยนต์อยู่จ�ำนวนหน่ึง	 แต่ในภำวะเศรษฐกิจตกต�่ำในขณะน้ีเป็นเหตุให้ 
แนวโน้มควำมต้องกำรบคุลำกรด้ำนนีค้งที	่แหล่งจ้ำงงำนวศิวกรเคร่ืองกลรถยนต์โดยทัว่ไปจะเป็นสถำนประกอบกำร
ผลติรถยนต์	เมือ่ภำวะเศรษฐกจิดขีึน้	ภำคอตุสำหกรรมรถยนต์ภำยในประเทศกจ็ะกลบัฟ้ืนตวัและขยำยกำรลงทนุขึน้
อีก	 งำนส�ำหรับวิศวกรสำขำนี้จะกลับมำเป็นที่ต้องกำรในตลำดแรงงำนอีก	 เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้รถยนต ์
ในประเทศและประเทศขำ้งเคียงยังคงมีอยู่

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.  ส�ำเร็จปริญญำตรี	วิศวกรรมศำสตร์	สำขำเครื่องกล	(รถยนต์)	
	 2.		 มีควำมละเอียดรอบคอบและช่ำงสังเกต	
	 3.		 รักงำนช่ำงและสนใจด้ำนวิศวกรรม	
	 4.		 ชอบงำนบุกเบิก	สำมำรถท�ำงำนต่ำงจังหวัดได	้
	 5.		 ออกแบบเครื่องกลได้ดี	
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	 ผู้ที่จะประกอบอำชีพนี้	ควรเตรียมควำมพร้อมดังต่อไปนี	้:	ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
สำขำวิทยำศำสตร์จำกสถำนศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะต้องสมัครสอบ	 คัดเลือกเพื่อศึกษำต่อ 
ระดับอุดมศึกษำในคณะวิศวกรรมศำสตร์หลักสูตร	 4	 ปี	 เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะได้รับปริญญำวิศวกรรม 
ศำสตรบณัฑิต	(วศ.บ.)	สำขำวศิวกรรมเครือ่งกล	ส�ำหรบัผูส้�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัประกำศนยีบตัรวชิำชพีชัน้สงู	(ปวส.)	
ที่ศึกษำเกี่ยวกับทำงช่ำงเครื่องกล	 จำกสถำนศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะต้องสมัครสอบ 
คัดเลือกเพ่ือศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำท่ีเปิดรับผู้มีวุฒิ	 ปวส.	 ใช้ระยะเวลำกำรศึกษำ	 2	 ปี	 (หลักสูตรต่อเนื่อง)	 
เมือ่ส�ำเรจ็กำรศกึษำแล้วจะได้รบัปรญิญำวศิวกรรมศำสตรบณัฑิต	(วศ.บ.)	ในสำขำวศิวกรรมเคร่ืองกล	ผู้ท่ีจะประกอบ
อำชีพวิศวกรในทุกสำขำควรจะ	 มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมเพื่อใช้ในกำรรับรองส�ำหรับกำรประกอบอำชีพ	 
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและวุฒิกำรศึกษำตำมข้อก�ำหนด	 โดยจะขอรับใบอนุญำตได้ที่กองวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม	 
สังกัดในกระทรวงมหำดไทย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -		สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 ภำควิชำ
วิศวกรรมเครื่องกล	 ยำนยนต์	 และอุตสำหกำร	
มหำวิทยำลัยรังสิต	 ห้อง	 230	 อำคำรวิษณุรัตน์	 
วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร ์ 	 มหำวิทยำลัยรั งสิต	 
52/347	 ถนนพหลโยธิน	 ต�ำบลหลักหก	 อ�ำเภอเมือง	
จังหวัดปทุมธำนี	12000	 โทรศัพท์	0-2997-2222-40	
ต่อ	3257	โทรสำร	0-2997-2222-40	ต่อ	3257
	 -	 สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 (มจธ.)	126	ถนนประชำอุทิศ	แขวงบำงมด	 เขตทุ่งครุ	กรุงเทพฯ	10140	 โทรศัพท์	
0-2470-8333	โทรสำร	0-2470-8367	อีเมล	admission@kmutt.ac.th	
	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	มหำวิทยำลัยศรีปทุม	2410/2	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทรศัพท์	0-2579-1111,	0-2561-2222	โทรสำร	0-2561-1721
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศำสตร์,	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 50	 ถนนงำมวงศ์วำน	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2797-0999	ต่อ	1803,	1804	โทรสำร	0-2579-4576
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภำพ	 
ต�ำบลในเมือง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 40002	 โทรศัพท์	 0-4320-2845	 โทรสำร	 0-4320-2849	 
อีเมล	mechkku@kku.ac.th
	 -		ภำควชิำวศิวกรรมเครือ่งกล	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	254	ถนนพญำไท	แขวงวงัใหม่	เขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	
10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำด้ำน	 วิศวกรเครื่องกลรถยนต์	 หำกท�ำงำนเพ่ิมประสบกำรณ์และได้รับกำรอบรมในวิชำ 
ที่เก่ียวข้องและมีควำมสำมำรถใน	 กำรบริหำรก็สำมำรถเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหำรโครงกำรในโรงงำนอุตสำหกรรม 
ได้	ส�ำหรับผู้ที่ศึกษำเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญำโทหรือปริญญำเอกสำมำรถที่จะเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยทั่วไปได้
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 วิศวกรเครื่องกล	 (เครื่องจักรและเครื่องมือ)	วิศวกรเครื่องกล	 (เรือ)	วิศวกรเครื่องกล	 (อำกำศยำน)	วิศวกร
เครือ่งกล	(หม้อน�ำ้และอปุกรณ์)	วศิวกรเครือ่งกล	(ควำมร้อน	กำรระบำยอำกำศ	และกำรท�ำควำมเยน็)	วศิวกรเคร่ืองกล	
(กำรบ�ำรุงรักษำ)	วิศวกรเครื่องกล	(โครงสร้ำง)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	เว็บไซต์	www.kmutt.ac.th	
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 -		สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmit.ac.th	
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นิยามอาชีพ
	 ออกแบบอุปกรณ์และระบบปรับอำกำศ	 กำรหมุนเวียนของ
อำกำศ	กำรก�ำจัดอำกำศเสีย	วำงแผนและควบคุมกำรผลิต	กำรติดตั้ง 
ระบบปรับอำกำศต่ำง	 ๆ	 ซ่อมหรือดัดแปลงระบบตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของระบบ	 :	 ปฏิบัติงำนหลักมูลฐำนเช่นเดียวกันกับวิศวกร
เครื่องกลทั่วไป	 แต่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะระบบกำรปรับอำกำศ
อำคำรส�ำนักงำน	และศูนย์กำรค้ำต่ำง	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ออกแบบอุปกรณ์และแผนผังระบบท�ำควำมร้อน	 กำรระบำยอำกำศ	 กำรท�ำควำมเย็น	 และระบบที่
คลำ้ยคลึงกัน
	 2.		 ออกแบบเครื่องปรับอำกำศเพื่อสมรรถนะที่เหมำะสม	 เช่น	 กำรออกแบบระบบระบำยอำกำศ 
ในอำคำรสูงเพื่อคุณภำพอำกำศในอำคำร	 กำรควบคุมพลังงำนไฟฟ้ำของมอเตอร์ในระบบแปรเปลี่ยนปริมำตร 
ลม	เป็นต้น	
	 3.		 วำงแผนงำน	และควบคุมกำรผลิต	กำรติดตั้ง	กำรใช้และกำรซ่อม	ก�ำหนดแบบของเครื่องจักร	ค�ำนวณ
ต้นทุน	 และวิธีกำรผลิต	 เช่น	 กำรติดตั้ง	 กำรใช้งำน	 และกำรบ�ำรุงรักษำระบบปรับอำกำศขนำดใหญ่	 กำรติดตั้ง 
เครื่องฟอกอำกำศส�ำหรับระบบปรับอำกำศ	
	 4.		 จัดท�ำรำยกำรแสดงรำยละเอียดที่เกี่ยวกับกำรติดตั้ง	 วำงแผนเกี่ยวกับวิธีกำรผลิต	 และควบคุมงำน 
ด้ำนเทคนิคกำรผลิต	
	 5.		 ควบคมุกำรตดิตัง้	กำรบ�ำรงุรกัษำ	และกำรซ่อมอปุกรณ์เครือ่งปรบัอำกำศ	เช่น	กำรแก้ไขและกำรป้องกนั
เสียงและควำมสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบปรับอำกำศ	
	 6.	 ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับควำมปลอดภัย	 ประสิทธิภำพ	 และควำมถูกต้องตรงตำมรำยละเอียด 
ที่ก�ำหนดไว้	
	 7.		 อำจช�ำนำญในกำรออกแบบ	 หรือกำรวำงแผน	 หรือกำรควบคุมงำนทำงวิศวกรรมเครื่องกล	 ช่วงใด 
ช่วงหนึ่ง	เช่น	กำรผลิต	กำรติดตั้ง	หรือกำรซ่อม	
	 8.		 เชี่ยวชำญเกี่ยวกับระบบท�ำควำมร้อนในอำคำร	 กำรจ่ำยอำกำศบริสุทธิ์	 กำรก�ำจัดอำกำศเสีย	 กำรท�ำ 
ห้องเย็นส�ำหรับเก็บสินค้ำ	กำรจ่ำยน�้ำให้แก่เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ	หรือเพื่อใช้ในงำนอื่น	ๆ	ที่คล้ำยคลึงกัน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบวิศวกรเครื่องกลได้รับค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	 ส�ำหรับผู้ที่ส�ำเร็จ 
กำรศึกษำระดับปริญญำตรีซึ่งไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	ได้รับเงินเดือนตำมวุฒิกำรศึกษำ	

วิศวกรเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ)
Mechanical Engineer, Air Conditioning
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	 ส่วนมำกท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	หรือสัปดำห์ละ	40	ชั่วโมง	อำจต้องท�ำงำน	ล่วงเวลำวันเสำร	์วันอำทิตย	์และ
วนัหยดุ	ในกรณีทีต้่องกำรให้งำนทีไ่ด้รบัมอบหมำยเสร็จให้ทนัต่อกำรใช้งำนนอกจำกผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้ว
ในภำครัฐวิสำหกิจและภำคเอกชน	อำจได้รับผลตอบแทนในรูปอื่น	เช่น	ค่ำรักษำพยำบำล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือ
สวัสดิกำรในรูปต่ำง	ๆ	เงินโบนัส	เป็นต้น

สภาพการท�างาน
	 สถำนที่ท�ำงำนของวิศวกรปรับอำกำศจะมีสภำพเหมือนสถำนที่ท�ำงำนทั่วไป	 คือเป็นส�ำนักงำนที่มีอุปกรณ	์
และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกเช่นส�ำนกังำนทัว่ไป	แต่โดยลกัษณะงำนทีจ่ะต้องควบคมุงำนกำรประกอบเครือ่งปรบัอำกำศ	
งำนติดตั้งระบบระบำยควำมร้อน	 รวมถึงกำรซ่อมบ�ำรุง	 จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องท�ำงำนหรือตรวจสอบเคร่ืองปรับอำกำศ
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องภำยในโรงงำนประกอบกำรผลิต	หรือสถำนประกอบกิจกำรที่ติดต้ังระบบปรับอำกำศ	หรือ
ระบบระบำยควำมร้อนอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เน่ืองจำกต้องควบคุมดูแลระบบปรับอำกำศให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสูงสุด	โดยวิศวกรปรับอำกำศควรค�ำนึงถึงกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศในเชิงอนุรักษ์พลังงำนและสภำพ
แวดล้อม	เช่น	ด�ำเนินกำรลดเลิกใช้สำรท�ำลำยชั้นโอโซน	(CFC)	จำกกำรใช้ระบบปรับอำกำศ	
	 ส�ำหรับวิศวกรปรับอำกำศท่ีท�ำงำนในบริษัทรับเหมำในกำรติดตั้งและซ่อมบ�ำรุงระบบระบำยควำมร้อนหรือ
ระบบปรับอำกำศในสถำนประกอบกิจกำรทั่วไปมักจะต้องท�ำงำนประจ�ำที่สถำนที่ในลักษณะงำนภำคสนำมซึ่งอำจ
ต้องเดินทำงไปประจ�ำที่สถำนประกอบกิจกำรจนกว่ำงำนที่รับเหมำจะแล้วเสร็จ
		 ผู้ประกอบอำชีพวิศวกรปรับอำกำศสำมำรถสอบเข้ำรับรำชกำรหรือท�ำงำนในรัฐวิสำหกิจ	 เช่น	 กำรไฟฟ้ำ
นครหลวง	กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิต	เป็นต้น	หรือท�ำงำนในโรงงำนอุตสำหกรรม	บริษัทรับเหมำติดตั้ง	และซ่อมบ�ำรุงระบบ
ไฟฟ้ำทั่วไป	หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวในกลุ่มอุตสำหกรรมเครื่องปรับอำกำศและเครื่องท�ำควำมเย็น	

โอกาสในการมีงานท�า
	 เนือ่งจำกภำวะวกิฤตทิำงเศรษฐกจิท�ำให้กำรลงทนุในภำคอตุสำหกรรมและกำรก่อสร้ำงสถำนประกอบกจิกำร
ต่ำง	ๆ 	ต้องชะลอตัว	หรือชะงักไป	กำรลงทุนในกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตลดลง	งำนกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ	ระบบ
ระบำยควำมร้อน	 ในสถำนประกอบกิจกำรต่ำง	 ๆ	 จะลดลง	 มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบวิศวกรเครื่องกลอยู่บ้ำง	
ท�ำให้ควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนนี้ค่อนข้ำงคงที่	แต่ยังมีงำนซ่อมบ�ำรุงระบบปรับอำกำศและระบบระบำยควำมร้อน
ในสถำนประกอบกำรทั่วไปที่ยังต้องกำรใช้ผู้ประกอบวิศวกรเคร่ืองกลอยู่	 รวมทั้งโครงกำรสำธำรณูปโภคขนำดใหญ่
เช่น	รถไฟฟ้ำ	(BTS)	รถไฟฟ้ำใต้ดิน	ที่อยู่ระหว่ำงด�ำเนินกำร	เมื่อแล้วเสร็จจะมีควำมต้องกำรบุคลำกรทำงดำ้นนี้เข้ำ
ท�ำงำนในด้ำนควบคุมกำรติดตั้งและซ่อมบ�ำรุงระบบระบำยอำกำศและปรับอำกำศ	
	 เมื่อภำวะเศรษฐกิจฟื้นตัวมีกำรขยำยตัวของธุรกิจอุตสำหกรรมมำกขึ้น	 และกำรลงทุนในกำรก่อสร้ำงสถำน
ประกอบกิจกำรเพิ่มขึ้น	คำดว่ำควำมต้องกำรวิศวกรปรับอำกำศในตลำดแรงงำนมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 วุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	 สำขำวิศวกรเครื่องกล	 (ควำมร้อน	 กำรระบำยอำกำศ	 และกำรท�ำ 
ควำมเย็น)	
	 2.		 มีรำ่งกำยแข็งแรง	ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องำนอำชีพ	เช่น	ตำบอดสี	
	 3.		 มีควำมอดทน	ขยันหมั่นเพียร	สำมำรถท�ำงำนกลำงแจ้ง	
	 4.		 มีควำมคิดริเริ่ม	สร้ำงสรรค์	ชอบกำรคิดค�ำนวณ	มีควำมละเอียดรอบคอบ	
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	 5.		 มีควำมเป็นผู้น�ำ	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
	 6.		 มีควำมมั่นใจในตนเอง	สำมำรถแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	ยำนยนต์	และอุตสำหกำร	มหำวิทยำลัยรังสิต	
ห้อง	 230	อำคำรวิษณุรัตน์	 วิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยรังสิต	 52/347	ถนนพหลโยธิน	ต�ำบลหลักหก	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดปทุมธำนี	12000	โทรศัพท์	0-2997-2222-40	ต่อ	3257	โทรสำร	0-2997-2222-40	ต่อ	3257
	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	มหำวิทยำลัยศรีปทุม	2410/2	ถนนพหลโยธิน	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทรศัพท์	0-2579-1111,	0-2561-2222	โทรสำร	0-2561-1721
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 50	 ถนนงำมวงศ์วำน	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2797-0999	ต่อ	1803,	1804	โทรสำร	0-2579-4576
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยขอนแก่น	 123	 ถนนมิตรภำพ 
ต�ำบลในเมือง	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 40002	 โทรศัพท์	 0-4320-2845	 โทรสำร	 0-4320-2849	 อีเมล	 
mechkku@kku.ac.th
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 254	 ถนนพญำไท	 แขวงวังใหม่	 เขตปทุมวัน	 
กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th
	 -		สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 (มจธ.)	 126	ถนนประชำอุทิศ	
แขวงบำงมด	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพฯ	10140	 โทรศัพท	์ 0-2470-8333	 โทรสำร	0-2470-8367	อีเมล	 admission@
kmutt.ac.th
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 วิศวกรปรบัอำกำศทีร่บัรำชกำรสำมำรถได้รบักำรเลือ่นขัน้	และเล่ือนต�ำแหน่งได้จนถงึระดบัสงูสดุในสำยงำน
ตำมเง่ือนไขระเบียบรำชกำร	และผูท้ีท่�ำงำนในสถำนประกอบกจิกำรหรอืในโรงงำนอตุสำหกรรม	ทัว่ไปกจ็ะได้รบักำร
เลื่อนขั้นและเงินเดือนตำมควำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์จนถึงระดับบริหำรในโรงงำน	ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงำนในบริษัท
รับเหมำในกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ	 และระบบระบำยควำมร้อน	 เมื่อมีประสบกำรณ์	 และมีควำมช�ำนำญ 
จะสำมำรถท�ำงำนในต�ำแหน่งผู ้จัดกำรโครงกำรที่มีระดับงำนรับผิดชอบตำมขนำดของสถำนประกอบกิจกำร	 
และควำมยำกง่ำยของงำนในแต่ละโครงกำร	โดยวศิวกรทีร่บัผดิชอบโครงกำร	ต้องมใีบอนญุำตประกอบวชิำชพีวศิวกร
ในระดับที่สำมำรถรับผิดชอบโครงกำรนั้น	ๆ	
	 ส�ำหรับผู้ท่ีมีประสบกำรณ์และมีเงินทุนมำกพอก็สำมำรถที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเป็นที่ปรึกษำ 
ในกำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำในสถำนประกอบกำร	 รับเหมำติดตั้ง	 และซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้ำตำม 
สถำนประกอบกำรทั่วไป	หรือน�ำเข้ำอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรติดตั้งระบบระบำยอำกำศ	และเครื่องปรับอำกำศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 วศิวกรเครือ่งกล	(เครือ่งจกัรและเครือ่งมอื)	วศิวกรเคร่ืองกล	(เครือ่งจักรไอน�ำ้ชนดิมลูีกสูบ)	วศิวกรเคร่ืองกล	
(เรือ)	 วิศวกรเครื่องกล	 (อำกำศยำน)	 วิศวกรเครื่องกล	 (รถยนต์)	 วิศวกรเครื่องกล	 (หม้อน�้ำและอุปกรณ์)	 
วิศวกรเครื่องกล	(กำรบ�ำรุงรักษำ)	วิศวกรเครื่องกล	(โครงสรำ้ง)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		สถำบันกำรศึกษำในสังกัดทบวงมหำวิทยำลัยทั่วไป	
	 -	 สถำบันพระจอมเกล้ำธนบุรี	เว็บไซต์	www.kmutt.ac.th	
	 -	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	
	 -	 สมำคมวิศวกรรมปรับอำกำศแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.acat.or.th		
	 -		สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmit.ac.th	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ศึกษำวิจัย	 และพัฒนำผลิตภัณฑ์เคมี	 ปฏิกิริยำ	
และกระบวนกำรพิมพ์ย ้อมเพื่อน�ำไปสู ่กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่ำง	 ๆ	 รวมถึงกำรควบคุมผลกระทบ 
ของเคมีพิมพ์ย้อมต่อสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
ในกำรปฏิบัติงำนพิมพ์ย้อม	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 พฒันำ	และประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงเคมี
หรือฟิสิกส	์เพื่อเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์เคมีส�ำหรับ
พิมพ์ย ้อม	 ซึ่งอำจจะน�ำไปสู ่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ  ์
สิ่งทอต่ำง	ๆ
	 2.		 วิเครำะห์ผลิตภัณฑ์เคมีส�ำหรับพิมพ์ย้อม	เพื่อประโยชน์ในด้ำนกำรใช้งำน	ด้ำนควำมปลอดภัย	และกำร
ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจจะเกิดจำกสำรเคมีพิมพ์ย้อม
	 3.		 ปรบัสิง่ทีค้่นพบในห้องทดลองจำกกำรวเิครำะห์โดยนกัเคมี	น�ำไปสูก่ำรผลติจรงิโดยคดิวธิทีีจ่ะน�ำไปปรบั
สภำวะต่ำง	ๆ 	ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ผลิตภัณฑ์ใหม	่ๆ 	ในกระบวนกำรผลิตต่อไป	ซึ่งจะน�ำไป
สู่กำรผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณสมบัติอื่น	ๆ 	ตรงกับควำมต้องกำรของผู้บริโภคต่อไป	โดยอำจเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนส่วนประกอบทำงเคมี	หรือกำรเปลี่ยนแปลงสถำนะทำงกำยภำพ
	 4.		 ออกแบบอปุกรณ์ท่ีเกีย่วเนือ่งกบักำรพมิพ์ย้อม	ระบบควบคมุกรรมวธิ	ีกำรควบคมุสิง่แวดล้อม	และควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติกำรพิมพ์ย้อม
	 5.		 ให้ค�ำปรกึษำด้ำนกำรพมิพ์ย้อมแก่สถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมสิง่ทอศกึษำวจิยั	และพฒันำผลติภณัฑ์
เคม	ีปฏิกิริยำ	และกระบวนกำรพิมพ์ย้อมเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอตำ่ง	ๆ 	รวมถึงกำรควบคุมผลกระทบ
ของเคมีพิมพ์ย้อมต่อสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนพิมพ์ย้อม

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบิตังิำนอำชพีนี	้ควรส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตรหีรอืปรญิญำโท	ในสำขำวศิวกรรมเคมสีิง่ทอ	สำขำ
วิศวกรรมสิ่งทอ	 สำขำวิศวกรรมเคมี	 หรือสำขำอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนใหญ่จะปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมสิ่งทอ	จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	ระดับปริญญำตรีประมำณ	15,000	
บำท	และปริญญำโทประมำณ	20,000	บำท	สวัสดิกำรตำ่ง	 ๆ	 ค่ำรักษำพยำบำล	และโบนัสเป็นไปตำมเงื่อนไขข้อ
ตกลงกับผู้วำ่จ้ำง	ท�ำงำนสัปดำห์ละ	6	วัน	วันละประมำณ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย์	และ 
วันหยุดตำมควำมจ�ำเป็น

วิศวกรย้อมพิมพ์ 
Printing Engineer
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สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอำชีพวิศวกรพิมพ์ย้อมส่วนใหญ่ท�ำงำนในห้องปฏิบัติกำรทดลอง	 เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัฒนำ	
และกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำรทำงเคมีหรือฟิสิกส์	 เพ่ือเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นผลิตภัณฑ์	 ซ่ึงอำจจะน�ำไปสู่กำรผลิต
ผลติภัณฑ์อ่ืน	ๆ 	อกีมำกมำย	ต้องท�ำงำนอยูก่บัสำรเคม	ีซ่ึงสำรเคมใีนห้องปฏบิตักิำรทดลองอำจจะท�ำปฏกิริยิำทีท่�ำให้
เป็นอันตรำยได้	ดังนั้นจึงต้องรู้จักวิธีใช้และวิธีป้องกัน	ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล	เช่น	ถุงมือ	หนำ้กำก	เป็นต้น	
และจะต้องดูแลและควบคุมกระบวนกำรพิมพ์ย้อมในโรงงำนให้สำมำรถท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด

โอกาสในการมีงานท�า
	 อุตสำหกรรมสิ่งทอนับว่ำมีบทบำทส�ำคัญในกำรสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศ	 และมีขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกับต่ำงประเทศจัดอยู่ในล�ำดับต้น	ๆ	ของโลก	แต่ก็มีคู่แข่งประเทศอื่น	ๆ	ที่ส�ำคัญ	คือ	จีน	และเวียดนำม	
ซึ่งมีต้นทุนกำรผลิตที่ต�่ำกว่ำมำก	 ประเทศไทยจึงได้มีกำรปรับวิสัยทัศน์ใหม่โดยท้ังภำครัฐและภำคเอกชนได้ร่วมกัน
สร้ำง	โครงกำรกรุงเทพฯ	เมืองแฟชั่น	เพื่อจุดประสงค์ในกำรสรำ้งกรุงเทพฯ	ให้เป็นผู้น�ำแฟชั่น	และให้เป็นศูนย์กลำง
แฟชั่นแห่งหนึ่งของโลกภำยในปี	2555	ซึ่งมีส่วนสนับสนุนอุตสำหกรรมสิ่งทอ	แต่ประเด็นข้อจ�ำกัดของอุตสำหกรรม
คือ	 ยังขำดแคลนบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลิต	 ซึ่งอำชีพวิศวกรพิมพ์ย้อมเป็นอำชีพหนึ่งที่ยังขำดแคลน	
เนื่องจำกผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนนี้มีจ�ำนวนค่อนข้ำงน้อย	แต่แนวโน้มตลำดแรงงำนยังมีควำมต้องกำรสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำตร	ีในสำขำวศิวกรรมเคมสีิง่ทอ	สำขำวศิวกรรมสิง่ทอ	สำขำวศิวกรรมเคมี	
หรือสำขำอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎี	และภำคปฏิบัติอย่ำงลึกซึ้ง
	 3.		 รับผิดชอบต่อหนำ้ที่ที่ได้รับมอบหมำย
	 4.		 มีควำมรู้ภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี
	 5.		 สำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
	 6.		 สุขภำพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่ำงกำย	และจิตใจ
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์	และบุคลิกภำพที่ดี
	 8.		 มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	มีปฏิภำณไหวพริบ	แก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำได้
	 9.		 มีจรรยำบรรณทำงวิชำชีพ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำวิศวกรรมเคมี	ในสถำบันกำรศึกษำที่สังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -	 สำขำวิศวกรรมสิ่งทอ	 หรือสำขำวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	 เว็บไซต์	 www.
rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 สำขำเคมีอุตสำหกรรม-เคร่ืองมือวิเครำะห์	 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ 
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmitl.ac.th	โทรศัพท	์0-2327-1199,	0-2737-3000
		 -		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	02-215-0871-3
	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th/	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหำวิทยำลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์www.kku.ac.th/	โทรศัพท	์0-4320-2222,	0-4320-3333
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	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -		มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		มหำวิทยำลัยบูรพำ	เว็บไซต	์www.buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 โดยบำงสถำบันมีกำรสอนทั้งในระดับปริญญำตรี	และระดับปริญญำโท

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ประกอบอำชีพนี้	 เมื่อมีประสบกำรณ์	 ควำมสำมำรถ	 จะได้เลื่อนขั้นขึ้นสู่ระดับหัวหน้ำแผนก	 หรือผู้ช่วย 
หรือผู ้จัดกำรแผนก	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผู ้ประกอบอำชีพนี้สำมำรถศึกษำต่อในระดับปริญญำโทได้ในหลำยสำขำ	 
อำทิ	ด้ำนบริหำร	ด้ำนวิศวกรรมเคมี	หรือด้ำนวิศวกรรมอุตสำหกำร	ซึ่งจะช่วยให้เลื่อนขั้น	เลื่อนต�ำแหน่งได้รวดเร็ว
และสำมำรถเป็นถึงผู ้บริหำรของหน่วยงำน	 และสำมำรถขึ้นสู ่ระดับผู ้จัดกำรโรงงำนอุตสำหกรรมสิ่งทอ	 
หรืออุตสำหกรรมกำรผลิตอื่น	ๆ	ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 อำจำรย์	 ท่ีปรึกษำ	 นักวิจัยอิสระ	 นักวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงเคมีสิ่งทอ	 นักวิจัยเพื่อกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติและพัฒนำผลิตภัณฑ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		สถำบันพัฒนำอุตสำหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต์	www.thaitextile.org	โทรศัพท์	0-2280-4085
	 -		สมำคมอุตสำหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	(TGMA)	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท์	0-2681-2222 
	 -		สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.fti.or.th	โทรศัพท	์0-2345-1000
	 -	 สมำคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย	 เว็บไซต์	 www.tiche.org	 โทรศัพท์	 
0-2218-6999
	 -	 สภำวิศวกร	เว็บไซต์	www.coe.or.th	โทรศัพท์	0-2935-6868
	 -		สถำบันมินิ	วิศวกร	เว็บไซต์	www.mini-eng.org	โทรศัพท์	0-3423-0903,	0-3423-0904
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นิยามอาชีพ 
	 ศึกษำ	 ออกแบบ	 ควบคุม	 จัดกำร	 และ
อ�ำนวยกำรโครงกำรวิจัยผลิตภัณฑ์เคมีและ
ปฏิกิริยำ	 และกระบวนกำรทำงเคมีส�ำหรับ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมสิ่งทอ	 ตลอดจนให ้
ค�ำปรึกษำกระบวนกำรผลิต	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
ด้ำนกำรใช้งำนด้ำนควำมปลอดภัย	 และไม่ส่ง 
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ควบคุมกำรก่อสร้ำง	 วิธีกำรผลิต	 กำรค�ำนวณต้นทุน	 ออกแบบ	 ติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ต่ำง	 ๆ	 ที่ใช้ในกระบวนกำรป้องกันมลพิษของโรงงำน	 รวมถึงกำรควบคุมมลภำวะทุกสถำนะของสิ่งแวดล้อม	 ได้แก่
บ�ำบัดน�้ำเสียชุมชน	 น�้ำเสียจำกอำคำรหมู่บ้ำน	 เมือง	 โรงงำน	 นิคมอุตสำหกรรม	 กระบวนกำรผลิตน�้ำประปำ 
ระบบและวิธีกำรจัดกำรขยะ	และของเสียอันตรำย
	 2.		 ทดสอบเครื่องมือ	 เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 ท่ีใช้ในกระบวนกำรป้องกันมลพิษหรือลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
	 3.		 ควบคมุ	บ�ำรงุรกัษำ	ซ่อมแซมเครือ่งมอื	เครือ่งจักรและอปุกรณ์ต่ำง	ๆ 	ทีใ่ช้ในกระบวนกำรป้องกนัมลพษิ	
หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำน
	 4.		 ให้ค�ำปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อมแก่สถำนประกอบกำร
	 5.		 ประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตของโรงงำน

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบิตังิำนอำชีพนี	้ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดับปริญญำตรีข้ึนไป	สำขำวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม	หรือสำขำทีเ่กีย่วข้อง	
สำมำรถปฏิบัติงำนในหน่วยงำนรำชกำร	 (กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม)	 จะได้รับเงินเดือนตำม
วฒุกิำรศกึษำ	ระดบัปรญิญำตรไีด้รบัเงนิเดอืนและปรญิญำโทได้รบัเงนิเดอืนอตัรำเดอืนละ	17,500บำท	ได้รบัสวสัดกิำร
และเบี้ยเลี้ยงตำมระเบียบส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
	 ส�ำหรับผู้ที่ประกอบอำชีพนี้ในภำคเอกชนซึ่งไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำน	 จะได้รับค่ำตอบแทนเป็นเงิน
เดือนที่ระดับเริ่มต้นกำรท�ำงำน	ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีได้รับเงินเดือนประมำณ	18,900	บำท	และผู้ที่
ส�ำเรจ็กำรศกึษำระดบัปรญิญำโทได้รบัเงนิเดอืนประมำณ	21,900	บำท	ได้รับสวสัดิกำรต่ำง	ๆ 	ค่ำรกัษำพยำบำล	และ
โบนัสตำมเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่ำจ้ำง	ท�ำงำนวันละ	8	ชั่วโมง	อำจท�ำงำนล่วงเวลำ	วันเสำร	์วันอำทิตย์	และวันหยุด
ตำมควำมจ�ำเป็นเร่งด่วน

วิศวกรสิ่งแวดล้อม
Environmental Engineering
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สภาพการท�างาน 
	 สถำนท่ีท�ำงำนของวิศวกรสิ่ งแวดล ้อมจะมีสภำพ 
เหมือนที่ท�ำงำนทั่วไป	 คือเป็นส�ำนักงำนที่มีอุปกรณ์	 ส่ิงอ�ำนวย
ควำมสะดวก	 จะต้องควบคุมระบบกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในหน่วยงำน	 จึงจ�ำเป็นท่ีจะต้องตรวจดูงำนในโรงงำนอย่ำง
สม�่ำเสมอ	 ท้ังนี้เพื่อให้กำรท�ำงำนของระบบงำนมีประสิทธิภำพ
สูงสุด

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องกำรของตลำด
แรงงำนทั้งในหน่วยงำนท่ีก�ำกับดูแลและควบคุมสิ่งแวดล้อมของ
ทำงรำชกำร	 รวมถึงภำคเอกชน	 สถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม	 บริษัทที่ปรึกษำและออกแบบของภำคเอกชน 
ต่ำง	 ๆ	 ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรมีนโยบำยส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีในกำรผลิตที่สะอำดของรัฐบำลตำมมติ 
กำรประชุมสหประชำชำตว่ิำด้วยสิง่แวดล้อมในปี	2535	เพ่ือแก้ไขปัญหำทีเ่กดิขึน้จำกสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นภยัต่อประชำกร
ในประเทศ	 และกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่เข้ำสู่มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14001)	 เป็นกำรปรับตัว 
เพือ่ลดกำรกดีกนัทำงกำรค้ำว่ำด้วยเงือ่นไขทำงส่ิงแวดล้อมเพรำะปัจจุบนัประชำคมโลกตระหนกัถึงปัญหำสิง่แวดล้อม
ว่ำอำจจะทวีควำมรุนแรงขึ้น	 ปัญหำในปัจจุบันมีทั้งปัญหำจำกน�้ำเสีย	 และปัญหำขยะมูลฝอย	 จึงจ�ำเป็นต้องมี 
วิศวกรดูแลด้ำนสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหำขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตของอุตสำหกรรมต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในอุตสำหกรรมอำหำร	เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไป	สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน	 ค�ำนวณ	 ออกแบบ	 และควบคุมกำรบ�ำบัดน�้ำเสีย	 กำร 
ระบำยน�้ำ	กำรเดินท่อในอำคำร	กำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม
	 3.		 สำมำรถศึกษำหำข้อมูล	วิเครำะห์ปัญหำ	และสรุปเหตุผลได้
	 4.		 ขยันและมีสุขภำพที่ดีในกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม
	 5.		 สำมำรถใช้ภำษำอย่ำงเหมำะสมแก่กำรปฏิบัติหน้ำที่	ทั้งอ่ำนและเขียน
	 6.		 สำมำรถเดินทำงไปปฏิบัติงำนในต่ำงจังหวัดได้
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี
	 8.		 สำมำรถเป็นผู้น�ำและผู้ตำมที่ดี
	 9.		 มีจรรยำบรรณในสำยงำนอำชีพนี้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	ในสถำบันกำรศึกษำสังกัดส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ	อำทิ
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
		 -		จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	02-215-0871-3 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

450

	 -		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	 เว็บไซต์	 www.ku.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2942-8200-45,	 0-2579-0113,	 
0-2942-8491-99
		 -		มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	เว็บไซต	์www.chiangmai.ac.th	โทรศัพท	์0-5322-1699,	0-5394-1000
	 -	มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี	เว็บไซต	์www.sut.ac.th	โทรศัพท์	0-4422-3000	(เอกชน)
	 -	มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	เว็บไซต	์www.psu.ac.th	โทรศัพท	์0-7421-1030-49

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมที่รับรำชกำรจะได้เล่ือนต�ำแหน่งและเงินเดือนตำมกฎ
ระเบียบที่วำงไว้	 ในส่วนที่ท�ำงำนในภำคเอกชนหำกได้ท�ำงำนท่ีเป็นกำรเพ่ิมประสบกำรณ์และได้รับกำรฝึกอบรมใน
วิชำที่เกี่ยวข้อง	และมีควำมรู้	 ควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นสำมำรถที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเป็นระดับหัวหน้ำแผนก	หัวหน้ำ
ฝ่ำยตำมล�ำดับ	 หรือผู้บริหำรในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมได้	 หรือสำมำรถประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษำ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือธุรกิจที่ด�ำเนินกำรในกำรวำงแผนระบบกำรก�ำจัดของเสียตำ่ง	ๆ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 วิศวกรระบบคุณภำพ	 เจ้ำหน้ำที่มูลนิธิพัฒนำเอกชน	
นักวิจัย	 วิทยำกรอบรมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	 (ISO	 14001) 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี	 เว็บไซต์	 www.
most.go.th	โทรศัพท์	0-2354-4466
	 -	 สมำคมวศิวกรสิง่แวดล้อมแห่งประเทศไทย	เวบ็ไซต์	
www.eeat.or.th	โทรศัพท์	0-2617-1530-1
	 -	 สภำวิศวกร	 เว็บไซต์	 www.coe.or.th	 โทรศัพท	์
0-2935-6868
	 -	 สถำบันมินิ-วิศวกร	 เว็บไซต์	 www.mini-eng.org	
โทรศัพท์	0-3423-0903,	0-3423-0904	
		 -	 สถำบันวจิยัสภำวะแวดล้อม	เว็บไซต์	http://www.
eric.chula.ac.th	โทรศัพท์	0-2218-8123,	0-2218-8114
	 -	บริษัท	สุรพลฟูดส์	จ�ำกัด	เว็บไซต์	www.surapon.com	โทรศัพท์	0-2385-3038-54
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 วิเครำะห์	 ตรวจสอบ	 โดยค้นคว้ำวิจัย	
ทดสอบ	หรอืหำข้อมลูและสถติต่ิำง	ๆ 	ตลอดจน
กำรตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอื่นเพื่อเป็นหลัก
เกณฑ์ประกอบกำรตรวจสอบวินิจฉัยงำนกำร
ผลิตเชิงอุตสำหกรรม	 จัดกำรระบบสำรสนเทศ	
ศึกษำเรื่องเวลำและกำรเคลื่อนท่ีในกำรท�ำงำน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนขององค์กร	
:วิจัย	 และวำงแผนกำรผลิต	 ออกแบบ	 และ	
อ�ำนวยกำรออกแบบ	เพือ่ให้ได้มำซึง่รำยละเอยีด 
เกี่ยวกับกำรวำงแผนผัง	 กำรวำงระบบหรือ 
กระบวนกำรที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำง	 กำรผลิต	
กำรประกอบ	กำรบรรจุ	กำรทดสอบ	กำรปรับปรุง	กำรล�ำเลียง	กำรเก็บรักษำ	หรือท�ำลำยสิ่งใด	ๆ	รวมถึงวำงแผน	
ออกแบบ	และควบคมุคณุภำพของผลติภณัฑ์ทัง้ขณะและหลงักำรผลติ	จดักำรระบบควบคมุมลพษิหรอืกำรก�ำจดัของ
เสีย	สำรพิษ	วัตถุอันตรำยหรือก�ำจัดสิ่งใดๆ	ของโรงงำน	ตลอดจนกรรมวิธีอื่น	โดยแสดงเป็นแบบรูป	ข้อก�ำหนด	หรือ
ประมำณกำรส�ำหรับงำนของโรงงำน;	จัดกำรระบบกำรผลิตและก�ำกับงำนตำมแผนกำรผลิต	กำรประกอบ	กำรบรรจุ	
กำรแปรสภำพ	กำรทดสอบ	กำรปรับปรุง	กำรล�ำเลียง	กำรเก็บรักษำ	และกำรท�ำลำย	สิ่งใด	ๆ	ส�ำหรับกรรมวิธีอื่นใด
เกี่ยวกับงำนของโรงงำน	รวมทั้งจัดกำรระบบกำรซ่อมบ�ำรุง	ควบคุมคุณภำพ	ควบคุมวิธีและควบคุมกำรท�ำงำนและ
ต้นทนุกำรผลติ	รวมทัง้ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนเพือ่ให้มปีระสทิธภิำพกำรผลติในโรงงำนสงูขึน้	โดยเฉพำะให้บรรลุ
เป้ำหมำยกำรเพิ่มผลผลิตที่ก�ำหนด;	 วำงระเบียบและประสำนงำนกับฝ่ำยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต	 แนะน�ำและ
ให้ค�ำปรึกษำวิธีกำรต่ำง	ๆ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและธุรกิจขององค์กรโดยรวมให้เหมำะสมดียิ่ง

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ออกแบบ	 วิเครำะห์วิธีกำรผลิต	 และปรับปรุงกระบวนกำรต่ำง	 ๆ	 ทำงอุตสำหกรรม	 เช่น	 กำรผลิต	 
กำรจัดกำร	 และกำรตลำด	 ใช้ระบบที่มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคน	 วัสดุ	 อุปกรณ์	 และเครื่องจักร	 ซึ่งจะน�ำพื้นฐำน 
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรจัดกำรมำใช้	เป็นต้น	
	 2.		 ตรวจสอบสถิติต่ำง	ๆ	เช่น	สถิติกำรขำยผลผลิตและวัสดุที่สิ้นเปลือง	 เป็นต้น	รวมทั้งศึกษำแผนผังของ
โรงงำนผลิต	น�ำเครื่องจักรใหม่	ๆ	มำใช้เปลี่ยนแปลง	ปรับปรุง	และดัดแปลงเพื่อให้มีประสิทธิภำพในกำรผลิตสูงขึ้น	
	 3.		 จัดวำงเครื่องจักรและสำยงำนเพื่อให้ได้ปริมำณผลผลิตสูงที่สุด	 โดยให้คุณภำพของผลิตภัณฑ์ต้นทุน 
ควำมปลอดภัย	และปัจจัยอื่น	ๆ	คงที่	

วิศวกรอุตสาหการ
Industrial Engineer
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	 4.		 แก้ไขปัญหำที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรใช้เงิน	วัสดุ	เวลำ	ก�ำลังกำรผลิตของคนงำน
และเครื่องจักรที่ใช้ในกำรผลิต	
	 5.		 ตรวจดูกรรมวิธีกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม	 ตรวจงำนในฝ่ำยผลิต	 วำงระเบียบ	 และประสำนงำน
ระหว่ำงฝ่ำยส�ำนักงำนกับฝ่ำยโรงงำน	แนะน�ำวิธีกำรตำ่งๆ	ที่จะเพิ่มประสิทธิภำพ	กำรผลิตให้สูงขึ้น	 ริเริ่ม	 และวำง
แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนที่จะเพิ่มผลผลิตของสถำนประกอบกำร	
	 6.		 ศกึษำ	และพจิำรณำก�ำหนดหน้ำท่ีกำรงำนให้มปีระสทิธภิำพมำกทีส่ดุ	ตรวจสอบและก�ำหนดระดับอตัรำ
ค่ำจ้ำงที่สมดุลกับค่ำของงำนที่คนงำนท�ำในลักษณะเดียวกัน	 อำจศึกษำลักษณะหน้ำท่ีงำนท่ีท�ำเฉพำะอย่ำง	 และ
แนะน�ำวิธีปรับปรุงกำรท�ำงำนให้ดีขึ้น	
	 7.		 อำจท�ำงำนเป็นลูกจ้ำงขององค์กำรใดองค์กำรหนึ่ง	 หรือท�ำหน้ำท่ีเป็นท่ีปรึกษำอิสระให้แก่องค์กำรที่
ต้องกำรค�ำปรึกษำแนะน�ำ	และควำมช่วยเหลือ	
	 8.		 วิศวกรอุตสำหกำรอำจแบ่งสำขำเฉพำะออกได้เป็นวิศวกรรมกำรจัดกำรระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์	
วิศวกรรมกำรปฏิบัติงำนของมนุษย์	 วิศวกรรมควำมปลอดภัยกำรวิจัยกำรปฏิบัติงำน	 และวิศวกรรมกำรผลิต
อุตสำหกรรม

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏิบตังิำนอำชพีนีไ้ด้รบัค่ำตอบแทนกำรท�ำงำนเป็นเงนิเดอืนตำมวฒุกิำรศกึษำตำมต�ำแหน่งและหน่วยงำน	
โดยปกติท�ำงำนสัปดำห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 แต่อำจจะต้องท�ำงำนวันเสำร์	 อำทิตย์	 และวันหยุด	 หรือท�ำงำนล่วงเวลำ 
ในกรณีที่ต้องกำรให้งำนที่ได้รับมอบหมำยเสร็จให้ทันต่อกำรใช้งำน

สภาพการท�างาน 
	 สถำนที่ท�ำงำนของวิศวกรอุตสำหกำรจะมีสภำพเหมือนที่ท�ำงำนทั่วไป	 คือเป็นส�ำนักงำนที่มีอุปกรณ์ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกเช่นส�ำนักงำนทั่วไป	 แต่โดยลักษณะงำนที่จะต้องควบคุมงำนกำรผลิต	 จึงจ�ำเป็นที่จะต้อง 
ตรวจดูงำนในโรงงำนท่ีท�ำกำรผลิตอย่ำงสม�่ำเสมอ	 เนื่องจำกต้องควบคุมดูแลงำนกำรผลิตให้สำมำรถท�ำงำนได ้
อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด	 ส�ำหรับงำนหรือสถำนที่ท�ำงำนที่เสี่ยงต่อควำมไม่ปลอดภัยในกำรท�ำงำน	 วิศวกร 
อุตสำหกำรจะต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคลในขณะปฏิบัติงำน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 เนื่องจำกอุตสำหกรรมภำยในประเทศก�ำลังอยู่ระหวำ่งกำรเร่งพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิต	 เพื่อให้สำมำรถ
แข่งขันในตลำดโลกได้	 และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมเห็นควำมส�ำคัญของวิศวกรอุตสำหกำรมำกขึ้น	 ฉะนั้นงำน
ส�ำหรับวิศวกรสำขำนี้จึงยังมีอยู่อย่ำงกว้ำงขวำง	 แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่เพิ่มขึ้นตำมภำวะกำร 
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ	 กำรขยำยตัวของโรงงำนต่ำง	 ๆ	 และกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตส�ำหรับหน่วย
งำนรำชกำรกอ็ำจจะยงัต้องกำรวศิวกรอตุสำหกำร	เพือ่ให้ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบกำรใช้เคร่ืองจักร	เคร่ืองมอื	และอปุกรณ์
กำรผลิต

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 ผู้ประกอบวิศวกรอุตสำหกำร	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	
	 1.		 ต้องเป็นผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี	คณะวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	
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	 2.		 เป็นผูท้ีม่คีวำมคดิสร้ำงสรรค์	มุง่มัน่ค้นคว้ำอย่ำงต่อเนือ่งเพือ่หำวธิทีีป่ระหยดัและมปีระสทิธภิำพมำกขึน้	
	 3.		 มีวิสัยทัศน์	 และสนใจกับเหตุกำรณ์ข่ำวสำรท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลำ	 รับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น	 และ 
มีจรรยำบรรณของวิศวกร	
	 4.		 มีควำมอดทน	และเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจ	มีอำรมณ์เยือกเย็น	มีควำมคิดสุขุม	
	 5.		 มีลักษณะเป็นผู้น�ำ	ทั้งนี้งำนส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับกำรควบคุมคนเป็นจ�ำนวนมำก	
	 6.		 มีพื้นฐำนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์	ฟิสิกส	์ภำษำอังกฤษและคณิตศำสตร์เป็นอย่ำงด	ี
	 ผู้สนใจประกอบวิศวกรอุตสำหกำร	 สำมำรถเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่อำชีพดังนี้	 :	 ส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย	 สำขำวิทยำศำสตร์	 หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพจำกสถำนศึกษำท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร 
รับรองวิทยฐำนะ	 เพื่อเข้ำศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำ	 ระยะเวลำกำรศึกษำ	 4	 ปี	 เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วจะได้ 
ปริญญำวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต	 (วศ.บ.)	 ในสำขำที่เรียน	 หรือส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
ช้ันสูงที่ศึกษำเกี่ยวกับทำงด้ำนช่ำง	 จำกสถำนศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรองวิทยฐำนะ	 เพื่อเข้ำศึกษำต่อ 
ระดบัอดุมศกึษำ	ระยะเวลำกำรศกึษำ	2	ปี	(หลักสูตรต่อเนือ่ง)	เมือ่ส�ำเร็จกำรศกึษำแล้วจะได้ปริญญำวศิวกรรมศำสตร
บัณฑิต	(วศ.บ.)	ในสำขำที่เรียน	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต	โทรศัพท	์0-2942-8555	
ต่อ	1601-3	โทรสำร	0-2579-8601	เว็บไซต์	www.ie.eng.ku.ac.th
	 -		ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	คณะวิศวกรรมศำสตร	์มหำวิทยำลัยขอนแก่น	ถนนมิตรภำพ	ต�ำบลในเมือง	
อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4320-2097	อีเมล	ssuraw@kku.ac.th
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	 -		ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 239	 ถนนห้วยแก้ว	 
ต�ำบลสุเทพ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทรศัพท์	0-5394-4126,	0-5394-4183	โทรสำร	0-5394-4185,	
0-5394-4125-126	ต่อ	104	อีเมล	iecmu000@gmail.com
	 -	ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 อ�ำเภอหำดใหญ	่ 
จังหวัดสงขลำ	90112	โทรศัพท์	0-7428-7026	โทรสำร	0-7455-8829
	 -	 ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุร	ี 
เลขที่	126	ถนนประชำอุทิศ	แขวงบำงมด	เขตทุ่งคร	ุกรุงเทพ	10140	โทรศัพท์	0-2470-9175
	 -		ภำควชิำวศิวกรรมอตุสำหกำร	คณะวศิวกรรมศำสตร์	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำพระนครเหนอื	
กรุงเทพฯ	 1518	 ถนนประชำรำษฎร์	 1	 แขวงวงศ์สว่ำง	 เขตบำงซื่อ	 กรุงเทพฯ	 10800	 โทรศัพท์	 0-2555-2000	 
ต่อ	8134	โทรสำร	0-2555-2198

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำนวิศวกรอุตสำหกำร	 หำกท�ำงำนเพิ่มประสบกำรณ์และได้รับกำรอบรมในวิชำที่
เกี่ยวข้อง	 และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรก็สำมำรถที่จะได้รับกำรเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหำรในสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมได	้ หรือสำมำรถท�ำธุรกิจส่วนตัวโดยท�ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำในกำรวำงแผนงำนกำรผลิต	 แก้ไขปรับปรุง	
กระบวนกำรผลิต	 และกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต	 ส�ำหรับผู้ที่ศึกษำเพิ่มเติมถึงขั้น
ปริญญำโทหรือปริญญำเอก	สำมำรถที่จะเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยทั่วไปได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 วิศวกรกำรผลิต	วิศวกรรักษำควำมปลอดภัย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี	เว็บไซต์	www.kmutt.ac.th	
	 -		มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmit.ac.th	
	 -		จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เว็บไซต์	www.chula.ac.th



ธุรกิจด้านการบิน
และโลจิสติกส์
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นิยามอาชีพ
	 รับผิดชอบการเดินเรือทะเล	 เรือขนถ่าย 
และเรืออื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 (เรือเดินทะเลประกอบ
ด้วย	 เรือระหว่างประเทศ	 เรือขนส่งชายฝั่งและ 
เรือเดินใกล้ฝั่ง)	 :	 จัดระบบงานและควบคุมบังคับ
บญัชา	คนประจ�าเรอืและกจิการในเรอืให้เกดิความ
ปลอดภัย;	ดแูลตรวจตราและเตรยีมความพร้อมของ
เรือ	รวมทั้งดูแลการเก็บเอกสาร	หนังสือส�าคัญตาม
บทของกฎหมาย

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 จัดระบบงานและควบคุมบังคับบัญชาคนประจ�าเรือและกิจการในเรือให้เกิดความปลอดภัย	รวมถึงการ
รักษาระเบียบวินัย	และความสงบเรียบร้อยภายในเรือ
	 2.		 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 3.		 ดูแลตรวจตราและเตรียมความพร้อมของเรือ
	 4.		 จัดแบ่งและมอบหมายหน้าที่	ให้แก่ลูกเรือประจ�าเรือให้เหมาะสม	และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 5.		 รับผิดชอบในการดูแลด้านการเงิน	สวัสดิการ	และอื่น	ๆ	ตลอดจนความเป็นอยู่	 ขวัญและก�าลังใจของ 
ลูกเรือประจ�าเรือ
	 6.		 ดูแลการเก็บเอกสาร	หนังสือส�าคัญตามบทของกฎหมาย

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและได้รับ
ประกาศนียบตัรจากกรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิย์นาวแีล้ว	ส่วนใหญ่กจ็ะประกอบอาชพีในกจิการทีเ่กีย่วข้องกับ
ธุรกิจทางเรือ	เช่น	หน่วยงานราชการ	ในกรมการขนส่งทางน�า้และพาณิชย์นาวี	กรมศุลกากร	กรมประมง	หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ	 ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (ส่วนงานที่เกี่ยวกับเรือ)	หน่วยงาน
บรษัิทเอกชน	ในบรษิทัเรอืต่าง	ๆ 	ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศทัว่โลก	รายได้ของผูป้ระกอบอาชพีนีเ้มือ่เทยีบ
กับคนท�างานบนบกทีม่คีวามรูเ้ท่าเทยีมกนั	จะมรีายได้สงูกว่าอย่างน้อยสองถงึสามเท่า	ซ่ึงกข็ึน้อยูก่บัสายการเดนิเรอื	
โดยแบ่งเป็น	 2	 ลักษณะใหญ่	 ๆ	 คือ	 สายนอก	 หมายถึง	 สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง	 ๆ	 
ทั่วโลกไปประเทศต่าง	 ๆ	 โดยไม่แวะเข้าเทียบท่าท่ีประเทศไทย	 สายใน	 หมายถึง	 สายการเดินเรือของบริษัทนั้น 
เดินทางรับส่งสินค้าต่าง	ๆ 	ไปประเทศในแถบใกล้เคียง	และจะต้องแวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยอยู่เป็นประจ�า	สาย

กัปตันเดินเรือ
Ship’s Captain
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การเดินเรือท่ีเป็นสายนอกจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสายการเดินเรือที่เป็นสายใน	 ผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับ 
ค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้น	การท�างานในส่วนของภาคเอกชนประมาณ	70,000	-	90,000	บาท	ราชการ
ประมาณ	50,000	บาท	และรัฐวิสาหกิจประมาณ	60,000	บาท
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีระยะเวลาในการท�างานที่ไม่แน่นอน	 นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน
แล้ว	ผู้ประกอบอาชีพนี้ยังจะได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ 	ที่บริษัทเดินเรือแต่ละแห่งจะให	้เช่น	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าเดินทางออก
ต่างประเทศ	 เงินพิเศษรับรอง	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ	 สวัสดิการอื่น	 ๆ	 เงินโบนัส	 ค่าล่วงเวลา 
เครื่องมือเครื่องใช้	และอุปกรณ์ในการท�างาน

สภาพการท�างาน 
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องท�างานในสภาวะการท�างานที่ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน	ทนต่อการตรากตร�าใน
ทะเล	และต้องพบแรงกดดันจากวฒันธรรมต่าง	ๆ 	ภายในเรือ	ซึง่คนท�างานในเรือไม่ใช่มเีฉพาะคนไทย	การท�างานบน
เรือเป็นสายงานอาชีพเฉพาะที่มีความพิเศษ	 สถานที่ประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลจากสายตาทั่วไป	 
การเดินทางบ่อย	ๆ	แต่ละครั้งเป็นเวลานานอาจจะท�าให้เกิดความว้าเหว่และวิตกกังวลได้ง่าย	ดังนั้นผู้ท�างานในเรือ
เป็นเวลานาน	ๆ	จึงต้องมีความอดทนสูง	ทั้งทางร่างกายและจิตใจ	เพราะการท�างานในเรือมีอุปสรรคมากมาย	ไม่ว่า
จะเป็นคลื่นลมทะเล	ความจ�าเจ	วัฒนธรรมสังคม	และภาษาที่หลากหลาย
 

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการเดินเรือมีสูงมาก	 เนื่องจากบุคลากรด้านการเดินเรือมีอายุงานค่อน
ข้างสั้น	 ท�าให้บุคลากรด้านการเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก	 ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย	 แต่ยังรวมถึงท่ัวโลก	 เพราะใน
ปัจจุบันชาวต่างประเทศมาลงทุนสร้างฐานผลิตในประเทศไทยกันเพิ่มมาก
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิทยาการเดินเรือ
	 2.		 ต้องมีประสบการณ์ในการท�างานประมาณ	 5	 -	 10	 ปี	 และได้รับประกาศนียบัตรผู้ท�าการในเรือจาก 
กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	(ชาวเรือเรียกว่า	ตั๋ว)	ในระดับกัปตันเรือ
	 3.		 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นเพศชาย
	 4.		 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติ
	 5.		 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
	 6.		 มีความอดทน	มีระเบียบวินัย	และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	 7.		 มีภาวะความเป็นผู้น�าสูง
	 8.		 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิทยาการเดินเรือ	 เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ทุนการเรียนการสอน 
ค่อนข้างสูง	เพราะต้องเชิญกัปตันเรือมาสอนและการฝึกภาคทะเลที่ศูนย์พาณิชย์
นาวี	จังหวัดสมุทรปราการ	มีการฝึกงานระยะยาว	12	-	15	เดือน	และเมื่อจบการ
ศึกษาก็ต้องสอบใบอนุญาตเพื่อท่ีสามารถไปท�างานเป็นนักเดินเรือและจะต้องใช้
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ระยะเวลาประมาณ	 5	 -	 10	 ปี	 จึงจะเลื่อนต�าแหน่ง	 ซึ่งเป็น 
ต�าแหน่งสูงสุด	คือ	กัปตันเรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอน	ได้แก่
	 -	 วิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการเดินเรือ	 วิทยาลัยการ
พาณิชย์นาวี	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เว็บไซต์	 www.buu.ac.th	
โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -	หลักสูตรฝ่ายเดินเรือ	 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	 เว็บไซต์	
www.mmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-2756-4971-80

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 กัปตันเรือที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการท�างานมากขึ้น	 ก็สามารถท�างานในต�าแหน่ง 
ผู้บริหารในองค์กร	จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้จัดการฝ่ายเดินเรือระหว่างประเทศ	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส	์ที่ปรึกษาด้านการเดินเรือ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.tnsc.com	โทรศัพท์	0-2679-7555
	 -		การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	เว็บไซต์	www.port.co.th/	โทรศัพท์	0-2269-3000
	 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต	์www.tlaps.or.th	โทรศัพท	์0-2512-0488
	 -		บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.tmn.co.th	โทรศัพท	์0-2672-8690
	 -		บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.bangkokdock.com	โทรศัพท์	0-2211-3040
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 จั ดก� าหนด เ วลา เข ้ า และออกของ 
ยานพาหนะและควบคุมยานพาหนะท่ีเข้าและ 
ออกบริเวณท่าเรือ:	 คอยฟังข่าวเรือเข้าเทียบท่า
และคอยควบคุมบริเวณท่าเรือเพื่อเตรียมการ 
ขนสินค้าขึ้นหรือลงจากเรือ;	 ท�ารายงานสินค้า 
ที่เข ้ามา	 และตรวจสอบกับใบขนหรือใบแจ้ง
รายการสินค้า;	 ท�าใบขนหรือใบแจ้งรายการ 
สนิค้าส�าหรบัสนิค้าทีส่่งออก;	เตรยีมการขนส่งและ
ดูแลความปลอดภัยในการส่งสินค้า;	 ควบคุมการ
ปฏิบัติงานบรรทุกและขนถ่ายสินค้าที่บริเวณ
ท่าเรือ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 คอยฟังข่าวเรอืเข้าเทยีบท่า	และคอยควบคมุบริเวณท่าเรือเพ่ือเตรียมการขนส่งสินค้าขึน้หรือลงจากเรอื
	 2.		 จัดท�ารายงานเกี่ยวกับสินค้าที่เข้ามา	และตรวจสอบจ�านวนสินค้าให้ตรงกับใบแจ้งรายการสินค้า
	 3.		 ท�าใบขนหรือใบแจ้งรายการสินค้าส�าหรับสินค้าที่ส่งออก
	 4.		 เตรียมการขนส่งและดูแลความปลอดภัยในการส่งสินค้า
	 5.		 ควบคุมการปฏิบัติงานบรรทุก	ขนถ่ายสินค้าที่บริเวณท่าเรือ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้สามารถท�างานได้ทั้งในภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ภาคเอกชน	ในส่วนของภาครัฐ	ได้แก่	กรมการ
ขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	 รัฐวิสาหกิจ	 ในส่วนของการท�าเรือแห่งประเทศไทย	 (กทท.)	 และภาคเอกชน	 ได้แก่
บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	(บทด.)	บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	(บอท.)	บริษัทขนส่งสินค้าต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนีใ้นส่วนของราชการจะได้รับอตัราเงินเดือนตามวฒุกิารศกึษา	15,500	บาท	ได้รับสวสัดกิาร	
และเบีย้เลีย้งตามระเบียบส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	รฐัวสิาหกจิมอีตัราเงนิเดอืนประมาณ	19,700	
บาท	ได้รบัสวสัดกิาร	และเบีย้เลีย้งตามระเบียบและเง่ือนไขการจ้างขององค์กร	ภาคเอกชนมอีตัราเงินเดือน	เดอืนละ
ประมาณ	 16,900	 บาท	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	 
ท�างานวันละ	 8	 -	 9	 ชั่วโมง	 อาจท�างานล่วงเวลา	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน 
จัดก�าหนดเวลาเข้าและออกของยานพาหนะและควบคุมพาหนะ	 เตรียมการขนถ่าย	 และดูแลความปลอดภัย 
การขนส่งสินค้าที่เข้าและออกบริเวณท่าเรือ;	จัดการงานด้านเอกสารเกี่ยวกับสินค้าที่เข้า-ออก

เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน�้าทั่วไป
Clerk, Water Transport
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สภาพการท�างาน 
	 ผู ้ประกอบอาชีพนี้ปฏิบัติงานใน
บริเวณสถานที่ท�างาน	ทั้งในส�านักงานทั่วไป
ในการดูแลเรื่องงานเอกสาร	 ตารางการเดิน
เรือ	 และเอกสารเกี่ยวกับสินค้าต่าง	 ๆ	 และ
ท�างานในสถานที่ที่ตั้งเครื่องจักร	และเครื่อง
มือในการยก	 หรือย้ายของ	 อาจต้องท�างาน
ในลานกลางแจ้ง	ท่าเรือ	ของสถานประกอบ
การณ์	ในการท�างานอาจต้องสวมใส่อุปกรณ์
เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลเมื่อตรวจรับสินค้า	 หรือพัสดุที่เป็นสารเคมี	 หรือมีสารเคมีเจือปน	 สภาพแวดล้อมที่
ท�างานอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละออง	หรือความร้อน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 การขนส่งสินค้าทางน�้านับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน	 และเป็นการขนส่งซึ่งสามารถขนสินค้าได้ในปริมาณมาก	 โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการ
ขนส่งด้วยวธิอีืน่	ๆ 	ทัง้นีส้ามารถทีจ่ะขนส่งสนิค้าไปได้ท่ัวทุกมมุโลก	จงึถือเป็นจุดแข็งของการขนส่ง	และจะมกีารขยาย
ตวัมากขึน้ตามการขยายตวัของภาคการส่งออก	ซึง่แนวโน้มการส่งออกของไทยยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีด่	ีและมยีงัมแีนวโน้ม
การขยายตัวได้ต่อเนื่อง	ฉะนั้นความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิทยาการเดินเรือ
	 2.		 ได้รับประกาศนียบัตรจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	(หรือตั๋ว)
	 3.		 ละเอียด	รอบคอบ	ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด
	 4.		 ความสามารถในการท�างานเป็นทีม
	 5.		 บุคลิกภาพดี	มีมนุษยสัมพันธ์ดี
	 6.		 อดทน	และมีความกระตือรือร้นในการท�างาน
	 7.		 มีระเบียบวินัย	และมีความรับผิดชอบสูง
	 8.		 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
	 9.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
	 10.		มสี�านึกในความปลอดภัย	และมกีารตดัสนิใจในการแก้ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้รวดเรว็	และมคีวามสามารถ
เป็นทั้งผู้น�าและผู้ตาม
	 11.		มั่นใจในตนเอง	มีความจ�าดี	ช่างสังเกต

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		วิทยาศาสตร์	 สาขาวิทยาการเดินเรือ	 วิทยาลัยการพาณิชย์นาวี	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เว็บไซต์	 www. 
buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -		สาขาฝ่ายเดินเรือ	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	เว็บไซต์	www.mmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-2756-4971-80
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางน�้าท่ีปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมีความช�านาญ	 และหากได้รับการอบรมเพิ่มความรู้	 
จะสามารถเลื่อนขั้นไปจนถึงต�าแหน่งหัวหน้า	หากมีความสามารถในการบริหาร	มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้
เลื่อนขั้นจนถึงต�าแหน่งสูงสุด	คือ	ผู้บริหารขององค์กร

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้า	เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุดิบ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	เว็บไซต์	www.port.co.th/	โทรศัพท์	0-2269-3000
	 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
	 -		วิทยาลัยการพาณิชย์นาวี	มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต์	www.buu.ac.th	โทรศัพท	์0-3874-5820
	 -		ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	เว็บไซต	์www.mmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-2756-4971-80
	 -		บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.tmn.co.th	โทรศัพท์	0-2672-8690
	 -		บริษัท	อู่กรุงเทพ	เว็บไซต	์จ�ากัด	www.bangkokdock.com	โทรศัพท์	0-2211-3040
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นิยามอาชีพ
	 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ท�างานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ 
การผลิตสินค้า	 และบริหารของสถานประกอบการ	 โดยตรวจสอบ 
ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต	 เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่
ก�าหนดโดยลกูค้า	หรอืทางราชการ	หรอืตามมาตรฐานท่ัวไป	ทัง้นีเ้พ่ือ
ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือต่อลูกค้าทั้งในประเทศและนานาชาติ	
และเพื่อลดต้นทุนการผลิต	ในขณะที่ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้มีหน้าที่ตรวจสอบ	 (Detection)	 และดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การ
ผลิตผลิตภัณฑ์	 หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด	 และไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการ	 หรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสียหายมากเกินความจ�าเป็น	 บันทึกการตรวจสอบและผลการผลิตรายงานส่งผู้บริหาร	 (Quality	
Management	 Representative:	 QMR)	 โดยเน้นการท�างานไปที่การตรวจสอบ	 ค้นหาสาเหตุที่ท�าให้เกิดความ 
เสียหาย	 ซึ่งแตกต่างจากกระบวนการประกันคุณภาพ	 (Quality	 Assurance)	 ที่เน้นระบบการจัดการป้องกัน 
(Prevention)	ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพมีดังนี้	
	 1.	 ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ	และมีขั้นตอนการท�างานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด
	 2.		 ตรวจทบทวนความต้องการของลูกค้า	 และจดบันทึกตั้งแต่เริ่มติดต่อก่อนที่จะมีค�าสั่งซื้อ	 และความ 
เข้าใจของบุคลากร	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร	
	 3.		 ตรวจสอบข้ันตอนของการควบคุมการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน	 ชัดเจน	 มีวิธีการจัดเก็บและ 
ท�าดัชนีการจัดเก็บ	(ที่เข้าถึง)	การรักษา	และการท�าลาย	
	 4.		 ตรวจสอบการควบคุมเอกสาร	 และข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมดให้อยู่ในระบบ
คุณภาพทุกหน่วยงาน	มีบัญชีแสดงสถานะของเอกสาร	น�าเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออกนอกพื้นที่ใช้งาน	คงไว้ซึ่งเอกสาร
ปัจจุบันที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	
	 5.		 ตรวจสอบการแสดงชี้บ่ง	และการสอบกลับได้ของผลิตภัณฑ์	เพื่อค้นหาแหล่ง	ข้อบกพร่อง	และติดตาม
การผลิต	
	 6.		 ตรวจสอบการควบคมุกระบวนการผลติ	การตดิตัง้อปุกรณ์เครือ่งมอื	และการบรกิารต้องอยูภ่ายใต้ภาวะ
ควบคุม	นบัตัง้แต่การรบัวตัถดุบิมาท�าการผลติ	และระหว่างท�าการผลติจนถงึสิน้สดุกระบวนการผลติ	ในการปรบัปรงุ
ขั้นตอนการผลิตต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจหน้าที่	
	 7.		 ตรวจ	 ทดสอบ	 และจดบันทึกตั้งแต่การตรวจรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแล้ว	 จนกระท่ังส่งมอบอย่างละเอียด	
และเรียกกลับทันทีที่มีข้อบกพร่องก่อนถึงมือลูกค้า	ต้องบันทึกผลการตรวจสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน	

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
Quality Control Offifififfiicer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 8.		 ตรวจสอบเครื่องตรวจ	 เครื่องวัด	 และเครื่องทดสอบให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	 แม่นย�า	 เชื่อถือได้	 ตลอดจน 
ขั้นตอนการบ�ารุงรักษา	ก�าหนดผลการสอบเทียบ	
	 9.		 ต้องรู้สถานการณ์การตรวจ	และการทดสอบของผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอน	พิจารณาผลทดสอบเป็นอย่างไร	
ผ่านหรือไม่ผ่าน	โดยท�าเครื่องหมายติดป้ายแยกเก็บต่างหากจากกัน	
	 10.		ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน�าผลิตภัณฑ์ 
ที่มีข้อบกพร่องไปใช้งานโดยไม่ตั้งใจ	ด�าเนินการจัดการท�าลาย	ลดเกรด	น�ากลับไปท�าใหม่แล้วตรวจซ�า้	
	 11.		ตรวจสอบบันทึก	 และปฏิบัติการแก้ไข	 และป้องกันข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้	 ท�าการวิเคราะห์ 
หาสาเหตุ	 เพื่อป้องกันการเกิดซ�้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต	 หรือการบริการ	 จากผลการประเมินข้อร้องเรียน 
จากลูกค้าข้อคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ	ผลการทบทวนของฝ่ายจัดการ	เป็นต้น	
	 12.		ควบคุมบันทึกการเคลื่อนย้าย	 การเก็บ	 การบรรจุ	 การเก็บรักษา	 และการส่งมอบให้เจ้าหน้าท่ี 
ผู้รับผิดชอบ	
	 13.		ตรวจติดตามคุณภาพภายในองค์กร	
	 14.		จัดการฝึกอบรมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงขั้นตอน	และกระบวนการท�างานระบบคุณภาพ	
	 15.		บันทึกกลวิธีทางสถิติในการรวบรวมวิเคราะห์หาแนวโน้มของข้อบกพร่องต่าง	 ๆ	 และท�าการป้องกัน 
ข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้

สภาพการจ้างงาน
		 ส�าหรับผู้เริ่มต้นงานท่ียังไม่มีประสบการณ์	 ซึ่งมีวุฒิการศึกษาขั้นต�่าประโยควิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตร	ี 
จะได้รับค่าตอบแทนการท�างานประมาณเดือนละ	 15,000	 บาท	 โดยมีเงื่อนไขคือ	 ต้องมียานพาหนะของตนเอง	 
และสามารถเดินทางไปท�างานต่างจังหวัดได้	
	 ส่วนผู้มีประสบการณ์	1	-	2	ปี	พร้อมมีความรู้ระบบคุณภาพมาตรฐานของ	ISO	9000	ระบบใดระบบหนึ่งจะ
ได้รับเงินเดือนประมาณเดือนละ	20,000	บาท	
	 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	Quality	 Control	 Officer	 จะต้องท�างานตลอดเวลาท่ีท�าการผลิต	 
ซึ่งอาจต้องท�างานวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 หรืออาจต้องท�างานตามกะด้วย	 เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
ที่ผลิต	ทุกขั้นตอนเวลาท�างานโดยปกติ	7	-	8	ชั่วโมง	หรือ	9	ชั่วโมงต่อวัน	และอาจต้องท�างานล่วงเวลา

สภาพการท�างาน
		 สถานที่ผู้ปฏิบัติงานนี้ขึ้นอยู่กับธุรกิจอุตสาหกรรมและประเภทงานที่จัดท�าระบบคุณภาพ	 ถ้าเป็นกลุ่มธุรกิจ	
เช่น	ภัตตาคาร	โรงแรม	การท่องเที่ยว	สนามบิน	โรงพยาบาล	และคลินิก	กลุ่มสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	ถ้าเป็นประเภท
งาน	ได้แก่	งานซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร	การจัดจ�าหน่าย	การส�ารวจ	การออกแบบวิจัยทางวิทยาศาสตร์	การฝึกอบรม	 
ทีป่รกึษาบคุลากร	และบรกิารในส�านักงาน	เป็นต้น	อย่างไรกด็กีารท�างาน	ในหน้าทีผู่ท้�างานจะต้องท�างานในส�านกังาน
ในโรงงาน	และปฏบัิตใินพืน้ท่ีหรอืท้องท่ีนอกส�านกังาน	เพือ่ด�าเนนิการตรวจระบบคณุภาพ	แม้กระทัง่ไปตรวจดสูนิค้า	
ณ.ที่ขาย	ถ้าในสถานที่มีความเสี่ยงในความปลอดภัย	อาจต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตลอดเวลา

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขั้นสูง	 และการเปิดการค้าเสรีมีผลกระทบต่อทุกประเภท 
ธุรกิจ	 อุตสาหกรรม	 สถานประกอบการทั้งขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ ์
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ในการประกอบการธุรกิจไม่ใช่แค่เพียงความอยู่รอดเท่านั้น	 แต่ต้องสามารถแข่งขันการบริการและการผลิต 
ผลิตภัณฑ์ได้ทั้งในระดับประเทศ	 และนานาชาติ	 การลดต้นทุนสินค้า	 รักษาคุณภาพของสินค้า	 และการบริการ 
ทีไ่ด้มาตรฐาน	คอืปัจจยัส�าคญัในการแข่งขนัทางการค้าทีเ่ข้มงวด	ดงันัน้	องค์กรต่าง	ๆ 	จงึต้องใช้ระบบพฒันาคณุภาพ
ที่ได้มาตรฐานระดับเดียวกันทั่วโลกคือ	 “อนุกรมมาตรฐาน	 มอก.	 ISO-9000”	 โดยส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม	 (สมอ�าเภอ)	 ท่ีได้ร่วมมือกับองค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศ	 (International	 Organization	 for	
Standardization	:	ISO)	
	 ดังนั้น	 องค์กรธุรกิจและสถานประกอบกิจการทุกองค์กรจึงต้องมีการปรับองค์กรเพ่ือขอน�าระบบคุณภาพ 
ดังกล่าวมาใช	้ เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ	 ประหยัดเวลา	 และไม่ต้องตรวจสอบคุณภาพซ�า้	 ได้รับการ
คุ้มครองคุณภาพ	 และได้รับการรับรองโดย	 สมอ�าเภอ	 ทุกองค์กรจึงมีความจ�าเป็นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ควบคุม 
คุณภาพ	 เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมขั้นตอนการท�างานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ดังกล่าว	 ท�าให้ตลาด
แรงงานทางด้านนี้เปิดโอกาสให้ผู้มีการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาได้	 มีงานท�าเป็นอาชีพค่อนข้างมั่นคงส�าหรับ 
ผู้ขยัน	และมีความสามารถ	
	 ในกรณีที่สถานประกอบกิจการมีขนาดใหญ่อาจต้องการเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพหลายระดับ	และมากกว่า	
1	 คน	 และคุณสมบัติในการประกอบอาชีพนั้นรับผู้จบการศึกษาหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องตามประเภทของ 
ธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพ	 หรือประโยควิชาชีพชั้นสูง	 สาขาเทคนิค
อุตสาหกรรม	 หรือปริญญาตรี	 จนถึงปริญญาโททางฟิสิกส์	 คณิตศาสตร์	 สถิติ	 เช่น	 บริษัทที่ผลิตยาและอาหาร 
อาจต้องการผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เคมี	 บริหารการผลิต	 และเทคโนโลยีทางอาหาร	 ถ้าเป็นบริษัท
อุตสาหกรรมพลาสติกก็จะรับผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรม	หรือวิศวกรรมอุตสาหการ	เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	Quality	Control	Officer	ควรมีคุณสมบัติ	ดังนี	้
	 1.		 มวีฒุกิารศกึษาระดบัประโยควชิาชพีชัน้สงู	ปริญญาตร	ีหรอืปรญิญาโท	สาขาทีเ่กีย่วข้องกบังานการผลติ
หรือบริการของสถานประกอบกิจการ	
	 2.		 มีสุขภาพแข็งแรง	มีความอดทน	สามารถเดินทางไปท�างานต่างจังหวัด	หรือต่างประเทศได้	
	 3.		 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี	
	 4.		 เป็นคนละเอียด	รอบคอบ	ช่างสังเกต	มีไหวพริบ	มีความรับผิดชอบสูง	และมีระเบียบวินัยเคร่งครัด	
	 5.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	และมีการถ่ายทอดสื่อสารที่ชัดเจน	
	 6.		 มีลักษณะเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	
	 7.		 เป็นผู้สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่	ๆ	และปรับปรุงความรู้ที่มีอยู่เสมอ	เพื่อให้สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของระบบการผลิตสินค้า	และบริการ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 ผู้ที่จะประกอบเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	Quality	 Control	 Officer	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 
ต้องมีความรู	้ความเข้าใจ	และฝึกอบรมเกี่ยวกับก�าหนดมาตรฐาน	ISO	9000	series	5	ระบบหลัก	คือ	
	 ISO	9000	เป็นแนวทางในการเลอืกและกรอบการเลอืก	และการใช้มาตรฐานระบบคณุภาพต่าง	ๆ 	ให้เหมาะสม	
	 ISO	9001	มาตรฐานระบบคณุภาพซึง่ก�ากบัดแูลทัง้การออกแบบ	และพฒันาการผลติ	การตดิตัง้	และบรกิาร	
	 ISO	9002	ระบบคุณภาพซึ่งก�ากับดูแลเฉพาะการผลิต	การติดตั้ง	และการบริการ	
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	 ISO9003	ระบบคุณภาพซึ่งก�ากับดูแลเรื่องการตรวจ	และการทดสอบขั้นสุดท้าย	
	 ISO9004	ระบบแนวทางการบริหารงานเพื่อคุณภาพเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ	 Quality	 Control	 Officer	 อาจได้รับการเลื่อนต�าแหน่ง	 และ 
ขั้นเงินเดือนตามสายงาน	 เมื่อปฏิบัติงานได้	 2	 -	 3	 ปี	 อาจได้รับการเลื่อนต�าแหน่งเป็นผู ้ควบคุมคุณภาพ 
(QC.	 Supervisor)	 ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ	 (QC.	 Assistant	 Manager)	 ผู้จัดการควบคุมคุณภาพ 
(QC.	Manager)	 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ	 (Head	 of	 QC.	 Department)	 และเป็นผู้บริหารระบบคุณภาพ	 
(QMR.)	ตามล�าดับ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้อ�านวยการฝ่ายการผลิต	 ผู้จัดการหรือผู้อ�านวยการของธุรกิจการบริการฝ่ายคลังสินค้า	 และฝ่ายส่งสินค้า
หัวหน้างานประกันคุณภาพ	(Chief	of	Quality	Assurance)	ผู้ประสานงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ	(Co-ordinator,	
Quality	Control)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		หนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์ในส่วนจัดหางาน	
	 -		เว็บไซต์	กระทรวงแรงงาน	เว็บไซต	์www.Mol.go.th	
	 -		ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	กระทรวงอุตสาหกรรม
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นิยามอาชีพ
	 ก�ากับดูแลและควบคุมการเดินทางของอากาศยาน
ภายในอาณาเขตท่ีได้รับมอบหมายเพื่อให้อากาศยานเดินทาง
จากจดุหนึง่ไปยงัอกีจดุหนึง่	หรอืขึน้	–	ลง	ณ	สนามบนิใดสนามบนิ 
หนึง่ด้วยความปลอดภยั	:	ตรวจสอบตารางการบินของสายการบนิ
ที่แจ้งการขึ้น-ลง;	มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องระบบสื่อสาร
วิทยุ	เรดาร	์สัญญาณไฟ	ธงหรืออื่น	ๆ	เพื่อใช้ในการควบคุมการ
เดินอากาศของอากาศยาน;	แจ้งข่าวสารสภาพอากาศ	ข่าวสาร
เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในการบิน	 และบันทึก
รายงานข่าวที่ได้รับจากอากาศยาน	 การระวังภัย	 (Alerting	 Service);	 ควบคุมการจราจรทางอากาศเขตประชิด
สนามบิน	 การควบคุมการขึ้น-ลงของอากาศยาน;	 ควบคุมสั่งการในกรณีฉุกเฉิน,	 ให้บริการการจราจรทางอากาศ 
กับบุคคลส�าคัญ	(VIP);	รายงานเหตุและผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา	ตลอดจนการดูแลเครื่องมือ	รวมทั้งอุปกรณ์
อื่น	ๆ	ที่ใช้ในการด�าเนินการตามความรับผิดชอบดังกล่าว	ให้ใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ตรวจสอบตารางการบินของสายการบินทุกสายที่แจ้งการขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารที่มีข้อตกลงกันไว้
ล่วงหน้า	
	 2.		 ควบคมุการบนิของอากาศยานภายในอาณาเขตทีก่�าหนด	ทัง้การขึน้และการลงสนามบนิ	เพือ่ให้มคีวาม
ปลอดภัยทั้งนักบิน	เจ้าหน้าที่ประจ�าเครื่องบิน	และผู้โดยสาร	
	 3.		 สังเกตเรดาร์แสดงต�าแหน่งอากาศยาน	เพื่อเตรียมการสั่งการกับนักบินในการน�าเครื่องบินขึ้นหรือลง	
	 4.		 ตดิต่อทางวทิยกุบัอากาศยานซึง่อยูภ่ายในบริเวณสนามบนิ	และสัง่การน�าเคร่ืองบนิข้ึนและลง	และระดบั
ความสูงของการบิน	
	 5.		 แนะน�านักบินในการวิ่งเข้า/ออกในพื้นทางวิ่งรันเวย์/แท็กซี	่
	 6.		 ควบคุมการขึ้นลงของอากาศยานที่สนามบินโดยทางวิทยุ	
	 7.		 ติดต่อกับอากาศยานในเส้นทางบินระหว่างท่าอากาศยาน	สั่งงาน	ให้ค�าแนะน�า	และแจ้งข่าวสารต่าง	ๆ	
แจ้งสภาพอากาศที่สนามบินและตามเส้นทางบิน	
	 8.		 บันทึกรายงานข่าวที่ได้รับจากอากาศยาน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและได้รับ
ประกาศนียบตัรจากกรมการขนส่งทางน�า้และพาณชิย์นาวแีล้ว	ส่วนใหญ่กจ็ะประกอบอาชพีในกจิการทีเ่กีย่วข้องกับ

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ
Air Trafffifiic Controller
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

ธุรกิจทางเรือ	 เช่น	 หน่วยงานราชการ	 ในกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	 กรมศุลกากร	 กรมประมง 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 ในการท่าเรือแห่งประเทศไทย	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (ส่วนงานท่ีเกี่ยวกับเรือ)	
หน่วยงานบริษัทเอกชน	 ในบริษัทเรือต่าง	 ๆ	 ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก	 รายได้ของผู้ประกอบ 
อาชีพน้ีเม่ือเทียบกับคนท�างานบนบกที่มีความรู้เท่าเทียมกัน	 จะมีรายได้สูงกว่าอย่างน้อยสองถึงสามเท่า	 
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสายการเดินเรือ	 โดยแบ่งเป็น	 2	 ลักษณะใหญ่	 ๆ	 คือ	 สายนอก	 หมายถึง	 สายการเดินเรือของ 
บริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง	ๆ 	ทั่วโลกไปประเทศต่าง	ๆ 	โดยไม่แวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทย	สายใน	หมายถึง	
สายการเดินเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง	 ๆ	 ไปประเทศในแถบใกล้เคียง	 และจะต้องแวะเข้าเทียบท่า 
ที่ประเทศไทยอยู่เป็นประจ�า	 สายการเดินเรือที่เป็นสายนอกจะได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสายการเดินเรือที่เป็น 
สายใน	ผู้ประกอบอาชีพนี้จะได้รับค่าตอบแทน

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ที่ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถเข้าสมัครงานในภาครัฐวิสาหกิจ	 เช่น	 บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ประจ�าหอบังคับการบินของกรมการบินพาณิชย์	 หรือภาคเอกชนท่ีประกาศ 
รับสมัคร	 เช่น	 สนามบินเอกชนของบริษัท	 บางกอกแอร์เวย์	 สนามบินสุโขทัย	 สนามบินสมุย	 แท่นขุดเจาะน�้ามัน 
ในทะเลของบรษิทั	ไทยออยล์	เป็นต้น	โดยต้องมคีณุสมบติัตามทีก่�าหนดไว้	และเมือ่ผ่านการคดัเลือก	รวมทัง้ผ่านการ
ตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชตามมาตรฐานสถาบันเวชศาสตร์การบินแล้ว	 จะต้องได้รับการอบรมหลักสูตร
การควบคุมจราจรทางอากาศจากสถาบันการบินพลเรือน	 โดยเมื่อจบการอบรมก็จะได้รับบรรจุเข้าเป็นเจ้าหน้าที่
ควบคุมจราจรทางอากาศประจ�าหน่วยงานนั้น	
	 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเป็นการจ้างงานตามวุฒิการศึกษา	
ส�าหรับผู้ที่จบปริญญาตรี	หรือได้รับอนุปริญญาจากหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ	และยังไม่มีประสบการณ์
ในการท�างาน	ได้รับเงินเดือน	8,000	-	10,000	บาทต่อเดือน	ส่วนเงินโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ	
	 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศจะมีชั่วโมงการท�างานแตกต่างจากอาชีพอื่นท่ัวไปเนื่องจาก
ต้องควบคุมการจราจรทางอากาศตลอด	24	ชัว่โมง	การท�างานอาจจะเป็นกะ	โดยก�าหนดให้ท�างานกะละ	4	-	6	ชัว่โมง	
มีการหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตามรอบของกะ	 โดยต้องท�างานวันเสาร์และอาทิตย์	 หรือวันหยุด	 ซ่ึงผู้ปฏิบัติงาน 
จะได้รับค่าจ้างพิเศษ	ในการท�างานวันหยุด

สภาพการท�างาน
		 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศต้องปฏิบัติงานที่หอบังคับการบิน	 ซ่ึงมีประจ�าทุกสถานีอากาศยาน 
ทัว่ประเทศ	หรอืในบางหน่วยงาน	เช่น	บรษิทัไทยออยล์ต้องมเีจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศทีแ่ท่นขดุเจาะน�้ามนั
กลางทะเล	 เพื่อท�าหน้าที่ควบคุมการบินขึ้นลงของเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินล�าเลียง	 โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศต้องปฏิบัติอยู่หน้าจอภาพที่แสดงเส้นทางการบินและติดต่อสื่อสารกับนักบินตามที่ได้รับมอบหมาย	 
ให้ค�าแนะน�านักบินในเส้นทางการบินและการลดระดับการบิน	 ซึ่งบางคร้ังการติดต่อส่ือสารไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
หรือแนะน�า	อาจเนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารทางด้านภาษา	หรือนักบินไม่เชื่อฟังตามที่แนะน�า	อาจท�าให้เกิดผลเสีย
หายในการบินได้	 ซึ่งการปฏิบัติงานนี้จะท�าให้เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศมีความเครียดได้	 บางองค์กร 
จึงได้ก�าหนดให้ท�างานเพียงรอบละ	 4	 ชั่วโมง	 เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ	 ไม่มีความเส่ียงอันตรายใด	 ๆ	 
แต่จะเป็นอาชีพที่ท�าให้เกิดความเครียด	 เนื่องจากความกดดันในความรับผิดชอบสูง	 ผู้ประกอบเจ้าหน้าที่ควบคุม
จราจรทางอากาศจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจิตก่อนการเข้าท�างาน	 และต้องเข้ารับการตรวจจิตเวชเป็น 
ประจ�าทุกปี
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โอกาสในการมีงานท�า
		 เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทาง
อากาศที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมี
ความช�านาญ	 และหากได้รับการอบรม
ในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสู งขึ้นไปจะ
สามารถเล่ือนขั้นไปจนถึงต�าแหน่ง
หัวหน้า	 หากมีความสามารถในการ
บริหาร	 และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข
สามารถได้เลือ่นขึน้จนถงึต�าแหน่งสงูสดุ	
คือ	ผู้บริหารขององค์กร

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ได้รับอนุปริญญาในหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ	หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ	
	 2.		 ใช้ภาษาติดต่อสื่อสารได้ดี	ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ	
	 3.		 มีความอดทน	และสามารถควบคุมอารมณ์ในทุกสถานการณ์ได้	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	มีปฏิภาณไหวพริบดี	
มสี�านกึในความปลอดภยั	และมกีารตดัสนิใจในการแก้ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ได้รวดเร็ว	และมคีวามสามารถเป็นทัง้ผูน้�า
และผู้ตาม	
	 4.		 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง	 และผู้อื่นมีความกล้าหาญ	 สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	มีความมั่นใจในตนเอง	ละเอียด	รอบคอบ	มีความจ�าด	ีช่างสังเกต	หรือส�าเร็จการศึกษาไม่
ต�่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
	 5.		 ในการปฏบิตัหิน้าทีต้่องได้รบัใบอนญุาตในการประกอบเจ้าหน้าทีค่วบคมุจราจรทางอากาศ	รวมทัง้ต้อง
ผ่านการทดสอบทางจิตเวช	ตามมาตรฐานจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน	กรมแพทย์ทหารอากาศ
	 ผู้ที่จะประกอบเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	 นอกจากจะมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว	 ควรเตรียมตัว 
เพื่อสอบคัดเลือกเมื่อผ่านการคัดเลือก	แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ	จะได้รับส่งเข้า
ศึกษาต่อหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ	 ในสถาบันการบินพลเรือน	 ซึ่งเป็นสถาบันท่ีให้การอบรมแห่งเดียว 
ในประเทศไทย	ซึง่ใช้ระยะเวลาอบรมประมาณ	67	สปัดาห์	โดยต้องศกึษาหลกัสตูรภาษาองักฤษส�าหรบัเทคนคิการบนิ	
(Aviation	 Technical	 English	 Course)	 ใช้เวลาอบรม	 20	 สัปดาห์	 และหลักสูตรการควบคุมจราจรทางอากาศ	 
(Air	Traffic	Control)	อีก	47	สัปดาห์	
	 นอกจากนี้	 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 หรือเทียบเท่า	 สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้า
สถาบันการบินพลเรือน	และเลือกศึกษาในหลักสูตรควบคุมจราจรทางอากาศ	หลักสูตรนี้จะใช้เวลาการศึกษา	2	ปี	ผู้
ส�าเร็จการศึกษาจะได้รับอนุปริญญา	และสามารถสมัครงานประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 50	 
ถนนพหลโยธิน	 แขวงลาดยาว	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900	 โทรศัพท์	 0-2797-0999	 ต่อ	 1702-4	 โทรสาร	 
0-2579-8570
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 -	 สถาบันการบิน	มหาวิทยาลัยรังสิต	โทรศัพท์	0-2997-2200-30	ต่อ	4104-7	โทรสาร	0-2997-2200-30	
ต่อ	4108	อีเมล	katatip@rsu.ac.th	เว็บไซต	์www.rsu.ac.th/pilot
	 -		สถาบันการบินพลเรือน	 1032/355	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงจอมพล	 เขตจตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900	 
โทรศัพท์	0-2272-5741-4	โทรสาร	0-2272-5288

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศที่ปฏิบัติหน้าที่นี้มานานจนมีความช�านาญและหากได้รับการอบรม 
ในหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปจะสามารถเล่ือนข้ันไปจนถึงต�าแหน่งหัวหน้า	 หากมีความสามารถในการบริหาร 
และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขสามารถได้เลื่อนขึ้นจนถึงต�าแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 เจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน	เจ้าหน้าที่อ�านวยการบิน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 สถาบันการบินพลเรือน	
	 -	 บริษัท	วิทยุการบินแห่งประเทศไทย	จ�ากัด	
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นิยามอาชีพ
	 วางแผน	 ควบคุม	 และรับผิดชอบ
การจัดส่งพัสดุจากสถานีต้นทางจนกระท่ัง
ส่งมอบปลายทาง	 ส�าหรับการขนส่งทาง
อากาศค�านวณจัดน�้าหนักบรรทุกและ
จ�านวนอุปกรณ์ยึดตรึง	 ด�าเนินการด้าน
เอกสารศุลกากร	 และบริหารคลังสินค้า 
ที่จัดส่ง	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ควบคุมและรับผิดชอบการส่งสินค้าต้ังแต่ต้นทางของสินค้า	 จนกระท่ังสินค้าถูกล�าเลียงขึ้นเครื่องบิน
เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินทางออกไป
	 2.		 วางแผนและจัดเตรียมเครื่องช่วยการบรรทุกขนถ่ายที่จะติดตั้งกับเครื่องบินให้เหมาะสมตามภารกิจ
	 3.		 ค�านวณจัดน�้าหนักบรรทุกบนอากาศยาน
	 4.		 ค�านวณหาจ�านวนอุปกรณ์ยึดตรึงและท�าการยึดตรึงพัสดุบนเครื่องบินให้ท�าการบินด้วยความปลอดภัย
	 5.		 ก�ากับ	ดูแล	เจ้าหน้าที่บรรทุกและขนถ่ายที่ท�าการบรรทุกและขนถ่ายกับอากาศยาน
	 6.		 ท�าการบันทึกใบแบบฟอร์มรายงาน	(Load	Sheet)
	 7.		 อาจควบคุมดูแลให้ค�าแนะน�าผู้โดยสารขณะโดยสารไปกับอากาศยาน
	 8.		 ด�าเนินการจัดเตรียมเอกสาร	 ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 การรับรองสินค้า	 การตรวจผ่านพิธีการทาง
ศุลกากร
	 9.		 ท�าการบริหารเวลา	และตารางเวลาต่าง	ๆ	การบริหารคลังสินค้าที่ต้นทางและปลายทางสนามบิน

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนีส้�าเรจ็การศกึษาระดบัปริญญาตรี	คณะบริหารธรุกจิ	คณะเศรษฐศาสตร์	สาขาการจัดการ	
การขนส่ง	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 สามารถท�างานได้ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	 อาทิ	 การท่าอากาศยาน 
แห่งประเทศไทย	การบนิไทย	บรษิทั	ไทย	แอร์พอร์ตกราวน์	เซอร์วสิ	หรอืแทก็ส์	เฟดเอก็ซ์	(FEDEX)	ดเีอชแอล	(DHL)	
ทีเอ็นที	(TNT)	เป็นต้นวางแผน	ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรรัฐวิสาหกิจ	จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้น
ประมาณ	16,300	-	18,500	บาท	สวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และเบี้ยเลี้ยง	เป็นไปตามระเบียบและเงื่อนไข
การว่าจ้างขององค์กร	 ส่วนผู้ท่ีปฏิบัติงานในภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน
ประมาณ	16,900	บาท	สวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างท�างาน
วันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเคร่ืองบิน 
Load Master
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สภาพการท�างาน 
	 ผูป้ระกอบอาชพีนี	้จะปฏิบัตงิานในบรเิวณสถานทีท่�างาน	ทัง้ในส่วนส�านกังานทัว่ไปในการจดัการด้านเอกสาร
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า	และสถานที่ที่ตั้งเครื่องจักรและเครื่องมือในการยก	หรือย้ายของ	อาจต้องสวมใส่
อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัส่วนบุคคล	สภาพแวดล้อมทีท่�างานอาจมคีวามเสีย่งในเรือ่งของฝุน่ละออง	หรอืความร้อน
 

โอกาสในการมีงานท�า 
	 การขนส่งสินค้าทางอากาศนับว่าเป็นการขนส่งที่มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศที่ก�าลังได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก	ถึงแม้ว่าการขนส่งสินค้าทางอากาศจะมีปริมาณไม่มากเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทาง
ทะเล	แต่การขนส่งสนิค้าทางอากาศนบัวนัมแีต่จะเพิม่ความส�าคญัมากขึน้	เพราะเป็นการขนส่งสินค้าทีม่คีวามสะดวก
และรวดเร็ว	มีตารางการบินที่สม�่าเสมอและตรงเวลา	อีกทั้งยังสามารถส่งสินค้าไปได้ทั่วทุกมุมโลก	เพราะมีเที่ยวบิน
ของสายการบินต่าง	 ๆ	 บินไปยังทุกประเทศ	 สามารถน�าส่งสินค้าไปยังจุดหมายปลายทางท้ังใกล้และไกลได้ในเวลา
ใกล้เคียงกัน	ด้วยความได้เปรียบมากกว่าการขนส่งประเภทอื่น	ๆ	และทวีความส�าคัญมากขึ้นตามล�าดับ	จึงท�าให้ผู้ที่
คิดจะประกอบอาชีพนี้หางานท�าได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 สาขาการจัดการ	 การขนส่ง	
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 สุขภาพร่างกายแข็งแรง	ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
	 3.		 มีความเป็นผู้น�า	สามารถท�างานเป็นทีมได้
	 4.		 ละเอียด	รอบคอบ	ปฏิบัติงานตามกฎอย่างเคร่งครัด
	 5.		 ซื่อสัตย์	มีระเบียบวินัย
	 6.		 มั่นใจในตัวเอง	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
	 7.		 ทักษะในการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะเศรษฐศาสตร	์
สาขาการจัดการ	 สาขาการตลาด	 สาขาการเงิน
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 สถาบันการศึกษาในสังกัด
ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต	์
www.chula.ac.th/chula/th/main.html	
โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 -	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เว็บไซต	์
www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เว็บไซต	์www.ru.ac.th	โทรศัพท	์0-2310-8000
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เว็บไซต์	www.swu.ac.th	โทรศัพท์	0-2664-1000
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่มีความสามารถอาจได้รับการส่งเสริมเลื่อนต�าแหน่งเป็นระดับบริหาร	 เช่น	 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย	 ผู้จัดการ
ฝ่าย	 เม่ือมีประสบการณ์ในการท�างาน	 รู้จักแหล่งสินค้าและมีเงินทุน	 อาจเปิดธุรกิจบริการคลังสินค้าของตนเอง 
ได้ขั้นจนถึงต�าแหน่งสูงสุดคือผู้บริหารขององค์กร

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า	เจ้าหน้าที่บริการจัดส่งสินค้า	เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายวัตถุดิบ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	เว็บไซต์	www.port.co.th/	โทรศัพท	์0-2269-3000
	 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
	 -		วิทยาลัยการพาณิชย์นาวี	มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต์	www.buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -		ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	เว็บไซต์	www.mmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-2756-4971-80
	 -		บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.tmn.co.th	โทรศัพท์	0-2672-8690
	 -	บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.bangkokdock.com	โทรศัพท์	0-2211-3040
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นิยามอาชพี 
	 ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ในสถานประกอบการ	
พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอขายหลาย	ๆ	ราย	สั่งซื้อเครื่องจักร	
อุปกรณ์	 เครื่องมือ	วัตถุดิบ	ชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ของอุปกรณ์	สิ่งของ
เครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างานขององค์การ	 ซ่ึงรวมถึงการ
ตรวจสอบผลติภณัฑ์	ราคา	ผูเ้สนอขาย	การท�าสญัญา	ควบคมุการ
รบัสนิค้า	เกบ็รกัษา	และตดิตามและตรวจสอบคณุภาพของสนิค้า

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ตรวจสอบความต้องการของผู้ใช้ในสถานประกอบการ
	 2.		 สอบถามผู้เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ความสามารถของผู้เสนอขายสินค้าที่จะจัดหา 
สินค้าให้การให้บริการและการส่งมอบให้ตรงตามก�าหนดเวลา
	 3.		 พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอขายหลาย	ๆ	ราย	 โดยค�านึงถึงคุณภาพ	ปริมาณ	ราคา	และก�าหนดเวลา 
การส่งมอบของ
	 4.		 ท�าสัญญากับผู้เสนอขาย	ซึ่งเสนอราคาภายในวงเงินงบประมาณที่ก�าหนด
	 5.		 ควบคุมการรับสินค้าให้เป็นไปตามคุณภาพ	ปริมาณ	ราคา	และก�าหนดเวลาการส่งมอบ
	 6.		 เก็บรักษาสินค้าที่ซื้อไว้ส�าหรับแจกจ่ายแก่ผู้ใช้
	 7.		 คอยติดตามและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ซ้ือไว้กับผู้ใช้	 เพื่อค้นหาสาเหตุที่การใช้สินค้าไม่ให้ผลดี 
เท่าที่ควร	และหาทางแก้ไขให้ดีขึ้น
	 8.		 ท�าบันทึกรายการต่าง	ๆ
	 9.		 อาจควบคุมรายการสินค้าที่ผู้ใช้รับไว้และใช้ไป
	 10.	อาจจ่ายเงินค่าซื้อสินค้า	หรืออนุมัติใบเก็บเงิน
	 11.	อาจติดตามการสั่งซื้อเพื่อประกันการส่งมอบให้ตรงตามวันเวลาที่ก�าหนด	ท�าหน้าที่สั่งซื้อเครื่องจักร	
อุปกรณ์	 เครื่องมือ	 วัตถุดิบ	 ชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 ของอุปกรณ์	 สิ่งของ	 เครื่องใช้ท่ีจ�าเป็นส�าหรับการท�างานขององค์การ 
ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบผลิตภัณฑ์	 ราคา	 ผู้เสนอขาย	 การท�าสัญญา	 ควบคุมการรับสินค้า	 เก็บรักษา	 ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	จนถึงระดับปริญญาตร	ีในคณะ
บริหารธุรกิจ	 หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง	 สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	 ในส่วนของราชการจะได้รับ 

ตัวแทนจัดซื้อ
Purchasing Agent
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เงินเดือนระดับ	 ปวช.	 เดือนละ	 9,500	 บาท	 ปวส.	 11,000	 บาท	 และปริญญาตรี	 16,200	 บาท	 ได้รับสวัสดิการ	 
และเบีย้เลีย้งตามระเบียบส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	ส่วนการท�างานในรฐัวสิาหกจิจะได้รบัเงนิเดอืน
เดือนละประมาณ	 15,000	 -	 19,500	 บาท	 สวัสดิการ	 และเบี้ยเล้ียงเป็นไปตามระเบียบและเง่ือนไขการจ้างของ 
องค์กร	 ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชน	 จะได้รับค�าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นในระดับ	 ปวช.	 
และ	ปวส.	ประมาณ	11,000	-	15,000	บาท	ส่วนระดับปริญญาตรีประมาณ	16,200	-	19,500	บาท	สวัสดิการ 
ต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อาจท�างาน
ล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน 
	 ผูป้ระกอบอาชพีนี	้จะปฏบิตังิานในส�านกังานเกอืบทัง้หมด	ต้องใช้ทกัษะในการส่ือสารบางกรณต้ีองสามารถ
สือ่สารด้วยภาษาสากล	ใช้เครือ่งใช้ส�านกังาน	ใช้คอมพวิเตอร์	และโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางการเงนิ	ต้องมคีวามละเอยีด	
รอบคอบในการท�างานสูง	สิ่งจ�าเป็นส�าหรับการท�างานที่มีประสิทธิภาพส�าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้	คือ	ควร
พัฒนาทกัษะในการใช้คอมพวิเตอร์	และซอฟต์แวร์ทีเ่กีย่วข้อง	(Skill	in	Using	Computer	and	Related	Software)

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ตัวแทนจัดซื้อเป็นอาชีพที่มีความจ�าเป็นท้ังในหน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และสถานประกอบการภาค
เอกชนต่าง	ๆ	ในทุกอุตสาหกรรม	จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเสมอ	ผู้ที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์	
หรือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการจัดการด้านส�านักงานได้เป็นอย่างดี	ก็จะมีโอกาสในการท�างานมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	จนถึงระดับปริญญาตร	ีคณะบริหารธุรกิจ
	 2.		 มนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถท�างานเป็นทีมได้
	 3.		 ละเอียด	รอบคอบ	มีความจ�าดี	คล่องแคล่ว	ว่องไว	ช่างสังเกต	มีความอดทน
	 4.		 ขยันหมั่นเพียร	มีความรับผิดชอบต่องาน	และมีความคิดสร้างสรรค์
	 5.		 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย
	 6.		 ทักษะในการติดต่อสื่อสารอยู่ในเกณฑ์ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 แผนกบริหารธุรกิจ	 (วิชาการจัดการธุรกิจ)	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา	อาทิ
	 -		วิทยาลัยพณิชยการบางนา	เว็บไซต	์www.bncc.th.edu	โทรศัพท	์0-2393-7292,	0-2393-0614
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	 เว็บไซต	์www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp	 โทรศัพท์	 0-5322-1493, 
0-5341-6203
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.plvc.ac.th	โทรศัพท	์0-5525-8570	
	 คณะบรหิารธรุกจิ	สาขาการบรหิารจดัการ	หรอืสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้องในสถาบนัการศกึษาทีสั่งกดัส�านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์www.ku.ac.th	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4320-2222,	0-4320-3333
	 -		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	www.ru.ac.th	โทรศัพท์	0-2310-8000
		 -		มหาวิทยาลัยทักษิณ	เว็บไซต	์www.tsu.ac.th	โทรศัพท์	0-7431-1885-7
	 -		คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการบริหารจัดการ	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	
เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการบริหารจัดการ	 หรือสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง 
ที่เปิดสอน	อาทิ
		 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	เว็บไซต	์www.dusit.ac.th	โทรศัพท์	0-2668-7125-35
		 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต์	www.chandra.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-6900
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	เว็บไซต์	www.riss.ac.th	โทรศัพท์	0-2243-2240-7

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะเลื่อนขั้น	เลื่อนต�าแหน่งตามกฎระเบียบที่วางไว้	ส่วนงานภาค
เอกชน	เมื่อมีความสามารถ	ความช�านาญ	และระยะเวลาในการท�างานเพิ่มขึ้นก็จะได้เลื่อนต�าแหน่งและเงินเดือนสูง
ขึ้น	 อาจได้รับการเลื่อนต�าแหน่งจนถึงระดับผู้ตรวจสอบคุณภาพ	 หรือฝ่ายตรวจสอบ	 ผู้ที่คิดจะประกอบอาชีพนี้	 
เพื่อความก้าวหน้าที่รวดเร็ว	ควรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ 
การเลื่อนขั้นหรือเลื่อนต�าแหน่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และเมื่อมีประสบการณ์มากยิ่งข้ึนอาจจะได้เล่ือนต�าแหน่งขึ้นสู่
ระดับผู้ช่วยผู้จัดการหรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	ผู้จัดการฝ่ายธุรการ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	หรือผู้จัดการฝ่ายการเงิน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักบัญช	ีนักการเงิน	นักการตลาด	พนักงานบันทึกข้อมูล	พนักงานธุรการ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
	 -		ส�านกัมาตรฐานการอาชวีศกึษาและวชิาชพี	เวบ็ไซต์	www.moe.go.th	โทรศพัท์	0-2281-5555,	0-2280-
5696
	 -		ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เว็บไซต์	www.mua.go.th	โทรศัพท์	0-2610-5200
		 -		สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.marketingthai.or.th/	โทรศัพท	์0-2679-7360-3
	 -		 สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.cmatthai.net	โทรศัพท	์0-2244-8802-3
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นิยามอาชีพ
	 บังคับอากาศยานที่ใช ้ในการขนส่งผู ้โดยสาร	 ไปรษณียภัณฑ์	 
หรือสินค้า:	 ควบคุมอากาศยานซึ่งท�าการบินในเที่ยวบินตามตาราง	 หรือ 
ในเที่ยวบินเช่าเหมา;	ศึกษาสภาพอากาศ	ณ	สนามบิน	,	เส้นทางบิน	บรรยาย
สรุปแก่ลูกเรือ;	 เฝ้าตรวจสอบเครื่องมือ	 เครื่องวัดที่ใช้ควบคุมอากาศยาน;	
ตรวจความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือต่าง	 ๆ 
ทีช่่วยในการบนิและควบคมุเส้นทางบนิ;	อาจเป็นผู้ควบคมุอากาศยาน	(กปัตนั)	
ซึ่งรับผิดชอบลูกเรือทั้งหมด	 หรือเป็นนักบินผู้ช่วย	 ซ่ึงท�าการบินภายใต ้
ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมอากาศยาน	(กัปตัน)	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ก�าหนดตารางการบินในแต่ละเดือนว่าเราจะบินที่ไหนบ้าง	เวลาใดบ้าง	
	 2.		 ตรวจสภาพเครื่องทั้งภายนอกและภายในของเครื่องบินว่าพร้อมที่จะบินหรือไม่
	 3.		 เตรียมพร้อมที่จะบิน	รวมทั้งเริ่มติดต่อกับหน่วยควบคุมการบินทั้งในและต่างประเทศ
	 4.		 บินตามแผนการเดินทางที่เราได้วางไว้จนถึงจุดหมายปลายทาง
	 5.		 ขับเครื่องบินที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร	ไปรษณียภัณฑ์	หรือสินค้า
	 6.		 ควบคุมอากาศยานให้อยู่ในเส้นทาง	ซึ่งท�าการบินประจ�า	หรือในเที่ยวบินเช่าเหมา
	 7.		 สังเกตเครื่องวัดมิเตอร์	และเครื่องวัดประกอบการบินอื่น	ๆ	ที่ใช้ควบคุมอากาศยาน
	 8.		 ตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์	 ใช้เคร่ืองช่วยในการเดินอากาศควบคุมเส้นทางบินของ
อากาศยาน
	 9.		 อาจเป็นผูค้วบคมุอากาศยาน	และรบัผิดชอบในลูกเรือทัง้หมด	หรอืเป็นนกับนิผู้ช่วย	และอาจท�าการบิน 
ภายใต้การควบคุมของผู้ควบคุมอากาศยาน
	 10.		แล้วแต่ว่าเราต้องออกเดินทางกี่โมง	มีระยะทางในการบินเท่าไรใช้เวลากี่ชั่วโมง	ถ้าเป็นระยะทางที่ไกล 
ต้องใช้เวลานาน	 ก็จะมีการผลัดเปลี่ยนเวรกันไปพัก	 เมื่อถึงที่หมายแล้วก็จะได้ไปพักหรือเที่ยวบ้าง	 ก็จะแล้วแต่คน	
ส่วนใหญ่จะได้พักหนึ่งคืนที่ประเทศนั้น	ๆ	แล้วจึงบินกลับ	

สภาพการจ้างงาน
	 ผูท้ีท่�างานในหน่วยงานราชการจะได้เงนิเดือนตามวฒุกิารศกึษา	และมเีงินพิเศษค่าเทีย่วบนิอกีต่างหาก	และ
ส�าหรับผู้ที่ท�างานในบริษัทสายการบินของเอกชน	ย่อมขึ้นอยู่กับสัญญาที่ตกลงไว้กับทางบริษัท	โดยรายได้ขั้นต�า่ของ
นักบินที่บินภายในประเทศจะได้รับเป็นเงินเดือนประมาณ	 28,000	 -	 30,000	 บาทต่อเดือน	 โดยมีค่าเบี้ยเลี้ยง 
การเดนิทาง	ขึน้อยูก่บัเส้นทางและค่าครองชพีแต่ละโซน	แต่ละประเทศ	โบนสัขึน้อยูก่บัผลประกอบการ	โดยมเีงือ่นไข
การจ้างจะต้องตรวจเช็ก	และต่อใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินทุก	1	ปี	และเกษียณอายุที่	60	ปี	

นักบิน
Pilot
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 อาชีพนักบินมีชั่วโมงการท�างานแตกต่างจากอาชีพอื่นทั่วไป	 นักบินที่ต้องขับเครื่องบินนอกประเทศ 
อาจจะต้องขับเครื่องบินในเส้นทางท่ีใช้เวลานานมากกว่า	 10	 ชั่วโมง	 และต้องมีสุขภาพแข็งแรง	 โดยทั่วไป 
ผู้ประกอบอาชีพนักบินจะต้องตรวจสุขภาพและจิตเวชประจ�าทุกปีตามเงื่อนไขและระเบียบการบิน
 

สภาพการท�างาน
	 นกับนิจะใช้เวลาการท�างานตามกฎหมายแรงงานและกฎของสถาบนัอากาศยานโลก	นกับนิจ�าเป็นต้องท�างาน
ในอากาศบนที่สูง	 แต่เดิมเครื่องบินได้ออกแบบโดยให้เคร่ืองยนต์บังคับการบิน	 ท�าให้อาชีพนักบินเป็นอาชีพที่เสี่ยง 
ต่ออันตรายอาชีพหนึ่ง	 ในปัจจุบันได้ออกแบบเครื่องบินให้ทุกอย่างควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์	 และมีระบบควบคุม 
การบินที่ปลอดภัย	ท�าให้อัตราการเสี่ยงในปัญหาเครื่องยนต์ลดลง	
	 ในการเดินทาง	 นักบินจะทราบตารางการเดินทางล่วงหน้าเป็นเวลา	 1	 เดือน	 นักบินต้องรับผิดชอบชีวิต 
ผูโ้ดยสารในระหว่างท�าการบนิ	อตัราการเสีย่งจะสงูมากเมือ่อยูร่ะหว่างการบนิ	หรอืการบนิขึน้และลงในสภาพอากาศ
ที่ไม่ปกติ	รวมทั้งการที่ต้องขับเครื่องบินในเส้นทางระยะยาวใช้เวลานาน	อาจจะท�าให้นักบินมีความเครียดและความ
เมื่อยล้าจากการบินได้	 ในระหว่างการบินระยะยาว	 นักบินมีโอกาสพักผ่อนเป็นครั้งคราว	 เนื่องจากมีผู ้ช่วย 
นักบินปฏิบัติงานร่วมด้วยอย่างน้อย	1	คน

โอกาสในการมีงานท�า
	 อาชีพนักบินเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความน่าสนใจมาก	 เพราะในปัจจุบันด้านการบินก�าลังเคล่ือนตัวไปได้ด ี
และก็มีการแข่งขันกันสูงข้ึน	 เรื่องเงินเดือนจะค่อนข้างสูงเพราะต้องมีความเสี่ยงเรื่องของการรักษาชีวิตผู้โดยสาร	 
การท�างานของนักบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 รวมไปจนถึงผู้ที่ท�างานในวงการการบิน	 เช่น	 เจ้าหน้าท่ี
ควบคมุจราจรทางอากาศ	ช่างซ่อมบ�ารงุ	วศิวกร	ต่าง	ๆ 	นัน้	จรงิ	ๆ 	ทีพ่วกเขาได้ค่าตอบแทนทีสู่งนัน้เพราะต้องท�างาน
ที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา	ต้องท�างานให้มีโอกาสผิดพลาดน้อยที่สุดหรือจนแทบจะไม่ให้เกิดขึ้นได้เลย	ดังนั้นก็ต้องเผชิญ
กับความเครียดและความกดดันอยู่ตลอดเวลาและต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อพร้อมท�างานอยู่ตลอดเวลา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 คนท่ีมีกระบวนการคิดท่ีดีในการแก้ไขปัญหานั้น	 มักจะเป็นคนที่รู ้จักใช้ประสาทสัมผัสทั้ง	 5	 ส่วน 
ผสมผสานกนัได้อย่างสอดคล้องและกลมกลนื	ส่งผลให้สมองสามารถสัง่การได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เมือ่มกีระบวนการ
คิดที่ดี	ก็จะสามารถน�าไปสู่การตัดสินใจที่ดีได้
	 2.		 การต้องแยกความแตกต่างให้เป็น	 มองและจ�าในลักษณะเด่นเฉพาะหรือรู้จัก	 จัดแบ่งให้เป็นหมวดหมู่
หรือกลุ่มก้อน	
	 3.		 พยายามฝึกฝนการท�างานท่ีอยู่ภายใต้ภาวะความกดดัน	 และบริหารความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นให้ได้	 
มุ่งไปสู่การรับรู้และการตัดสินใจที่ดีต่อไป
	 4.		 สามารถจดัล�าดบัความส�าคญัของข้อมลูได้	มข้ีอมลูอนัไหนบ้างทีไ่ม่ส�าคญัแต่กไ็ม่ตัดทิง้ไป	นักบนิทีมี่ทกัษะ 
การตัดสินใจที่ดีมักจะเป็นคนที่มีฐานความรู้แน่น	 รวบรวมข้อมูลที่เก่ง	 และรู้จักเปล่ียนแปลงการรับรู้ข้อมูลไปสู่ 
การตัดสินใจอย่างเป็นระบบรวดเร็วและรอบคอบ	
	 5.		 เปิดใจกว้าง	 อย่าให้มีทัศนคติเป็นคนชอบต่อต้านหรือไม่ยอมรับรู้สิ่งใหม่	 ๆ	 เปล่ียนนิสัยหรือทัศนคต ิ
ปรับอารมณ์	และมีความรอบคอบมากขึ้น
	 6.		 ไม่ประมาทหรือลดความเสี่ยงลง	 ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงตามการวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์เพื่อหาทางออกโดยไม่ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเข้าข้างตัวเอง	ต้องค�านึงถึงความปลอดภัยเป็นส�าคัญ
	 7.		 หมั่นพยายามปลูกจิตส�านึกตัวเองในเรื่องความปลอดภัยให้มาก	ๆ
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		โรงเรียนการบินกรุงเทพ	เว็บไซต์	www.bangkokflying.com	โทรศัพท์	02-900-4644
	 -	 โรงเรียนการบิน	(กองทัพอากาศ)	เว็บไซต์	www.fts.rtaf.mi.th
	 -		โรงเรียนการบินทหารบก	เว็บไซต	์www.aavnc-school.com/
	 -		โรงเรียนการบิน	กรมการบินพลเรือน	เว็บไซต์	www.aviation.go.th/
	 -		วิทยาลัยการบินนานาชาติ	มหาวิทยาลัยนครพนม	เว็บไซต์	http://iac.npu.ac.th/
	 -		สถาบันการบินพลเรือน	เว็บไซต์	www.catc.or.th/	โทรศัพท	์0-2272-5741-4
	 -		International	Aviation	College	(IAC)	เว็บไซต์	http://iac.npu.ac.th	โทรศัพท	์0-4253-1575-77, 
08-6327-7271	โทรสาร	0-4253-1574

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เป้าหมายสูงสุดในอาชีพนักบิน	 คือ	 โอกาสความก้าวหน้าในต�าแหน่งกัปตันซ่ึงเป็นต�าแหน่งสูงสุด 
และจะมักเป็นที่ต้องการของสายการบินอื่น	 ๆ	 เนื่องจากมีประสบการณ์ในการบินมามาก	 อาชีพนักบินจะเริ่มต้น 
การท�างานเป็นนักบินท่ี	 3	 หรือต้นหน	 System	Operator	 (ส�าหรับเครื่องบินขนาดเล็ก	 737	 /	 747	 ซึ่งปัจจุบัน 
เครื่องบินรุ่นใหม่ไม่ใช้นักบินที่	 3	 หรือต้นหน)	 และใช้เวลาปฏิบัติงานประมาณ	 4	 ปีจึงจะได้เป็นนักบินที่	 2	 หรือ	 
Co-pilot	และนักบินที	่2	ต้องมีความช�านาญประมาณ	8	ปี	จึงเป็นกัปตันหรือนักบินที่	1	ได้
	 ทั้งนี้	 ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง	 และผ่านการตรวจร่างกายและทดสอบทางจิตเวชทุกปี	 และส�าหรับนักบิน 
ทีม่ปีระสบการณ์	และได้รบัการอบรมจนเชีย่วชาญ	และมคีวามสามารถในการสอน	กส็ามารถเป็นผูส้อนนกับนิฝึกหดั	
หรือนักบินที่มีความสามารถในการบริหารงานสามารถที่จะเลื่อนต�าแหน่งขึ้นเป็นผู ้บริหารในหน่วยงานหรือ 
องค์กรนั้นได้
	 ผู้ประกอบอาชพี	“นกับนิ”	จะมโีอกาสก้าวหน้าอย่างยิง่ในด้านเงนิเดอืนทีไ่ด้รบัเพิม่	โดยเฉพาะความสามารถ
และความช�านาญในการบนิจะเป็นเครือ่งวดัความก้าวหน้าของนกับนินัน้	ๆ 	ผูเ้ป็นนกับนิในหน่วยงานของทางราชการ	
หรือองค์การต่าง	ๆ	นอกจากจะได้รับเงินเดือนตามปกติแล้ว	ยังได้รับเงินพิเศษจากการบินด้วย
	 นอกจากนี	้นักบินยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปในประเทศต่าง	ๆ	ทั่วโลก	และนับว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติอาชีพ
หนึ่งของสังคม

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นักบินกองทัพ	 นักบินส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 นักบินสายการบินต่างประเทศ	 เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร 
ทางอากาศ	ช่างซ่อมบ�ารุงวิศวกรต่าง	ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	เว็บไซต์	www.thaipilottraining.com/
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200 ข้อมูลอาชีพ
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นิยามอาชีพ 
	 ท�าหน้าทีใ่นการน�าเรอื	/	เดนิเรอืตามค�าสัง่โดยใช้เรดาร์	เขม็ทศิ	
แผนที่	 และเครื่องช่วยการเดินเรืออื่น	 ๆ	 :	 จัดระเบียบและวิธีการใช้
เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท	รวมทั้งดูแลอุปกรณ์	ความปลอดภัยและ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและคนประจ�าเรือ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ช่วยเหลือต้นเรือตามที่ได้รับมอบหมาย
	 2.		 รับผิดชอบโดยตรงในด้านการเดินเรือ
	 3.		 เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือ	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือให้พร้อมอยู่เสมอ 
ที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
	 4.		 ศึกษาและก�าหนดเส้นทางเดินเรือที่สะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัยที่สุด	เสนอผู้บังคับการเรือ/ผู้ควบคุม
เรือ	เพื่อตกลงใจในการเดินเรือแต่ละครั้ง
	 5.		 ปฏบิตัหิน้าทีอ่ยูบ่นสะพานเดนิเรือตลอดเวลา	ในขณะทีเ่รือเข้าพ้ืนท่ีอนัตรายและต้องใช้ความระมดัระวงั
ในการเดินเรือ
	 6.		 รับผิดชอบ	ควบคุมการจัดท�าปูมเรือ	(เป็นสมุดส�าหรับบันทึกเหตุการณ์	และรายละเอียดต่าง	ๆ	ในการ
เดินเรือ)	และเอกสารอื่น	ๆ	ตรงกับความเป็นจริง
	 7.		 รับผิดชอบในเรื่องสัญญาณต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	จะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิทยาการเดินเรือ	ได้รับประกาศนียบัตร 
ผู้ท�าการในเรือจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	 (ชาวเรือเรียกว่า	 ต๋ัว)	 ในระดับกัปตันเรือ	 สามารถปฏิบัติ
งานในหน่วยงานราชการ	(กรมการขนส่งทางน�า้)	รฐัวสิาหกจิ	(การท�าเรอืแห่งประเทศไทย)	หรอืภาคเอกชน	ในบรษิทั
เดนิเรอืโดยจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นท�าหน้าทีใ่นการน�าเรือ/เดินเรือตามค�าส่ังโดยใช้เรดาร์	เขม็ทศิ	แผนที	่และเครือ่ง
ช่วยการเดินเรืออื่น	ๆ	จัดระเบียบและวิธีการใช้เครื่องมือสื่อสารทุกประเภท	รวมทั้งดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยและ
ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่แผนกสื่อสารและคนประจ�าเรือ	 เงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน	 ในภาคเอกชนประมาณ	
40,000	-	60,000	บาท	ราชการประมาณ	35,000	-	40,000	บาท	และรัฐวิสาหกิจประมาณ	35,000	-	40,000	บาท	
อัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพน้ีในภาคเอกชนขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 ความสามารถ	 และความช�านาญงาน 
อาจได้รับค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ	 สวัสดิการอื่น	 ๆ	 
เงินโบนัส	 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการท�างานเป็นต้น	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะต้องท�างานอยู่ภายในเรือเป็น
ระยะเวลานาน	และมีเวลาท�างานที่ไม่แน่นอน

นายประจ�าเรือฝ่ายเดินเรือ
Assistant Chief Offiffiicer, Ship
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สภาพการท�างาน 
	 ท�างานอยูภ่ายในเรอืซึง่คบัแคบและมคีวามเสีย่งภยัสงู	
จะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัย	 และมีความอดทน	 ต้องมี
ร่างกายแขง็แรง	และต้องใช้ความระมดัระวังในการท�างาน	ควร
มเีครือ่งป้องกันสายตาเวลาออกทะเล	โดยเฉพาะเวลากลางวนั
แสงแดดจะกระทบพื้นทะเลเข้าตา	 จะเป็นอันตรายมาก 
ต่อสายตา

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันความต้องการบุคลากรด้านการเดินเรือมีสูงมาก	เนื่องจากมีอายุงานค่อนข้างสั้น	ท�าให้บุคลากรด้าน
การเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก	ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย	แต่ยังรวมถึงทั่วโลก	เพราะในปัจจุบัน	ต่างประเทศมาลงทุน
สร้างฐานผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิทยาการเดินเรือ
	 2.	 ได้รับประกาศนียบัตรผู้ท�าการในเรือจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	 (ชาวเรือเรียกว่า	 ตั๋ว)	 
ในระดับต้นหน
	 3.	ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นเพศชาย
	 4.	สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
	 5.	อดทน	และมีระเบียบวินัย
	 6.	มีความเป็นผู้น�า
	 7.	สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
	 8.	ความสูงไม่ต�่ากว่า	160	เซนติเมตร
	 9.	สายตาปกติและตาไม่บอดสี
	 10.	สามารถว่ายน�้าได้เป็นอย่างดี
	 11.	สุขภาพแข็งแรง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	โรงเรียนเดินเรือสากล	อาคารวิภากร	เลขที่	1122	หมู่ที่	6	ซ.เทศบาลบางปู	10	ถนนท้ายบ้าน	ต�าบลท้าย
บ้าน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10280	โทรศัพท	์0-2703-3232,	0-2703-3233	อีเมล	 info@ims.ac.th	
เว็บไซต์	www:	ims.ac.th
	 -	ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี	กรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม	120	หมู่	7	ซอยเทศบาล	6	(บางนางเกรง)	ถนนสุขุมวิท	
ต�าบลบางด้วน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรปราการ	10270	โทรศัพท	์0-2756-4971-80	โทรสาร	0-2384-7063	
	 -	โรงเรียนนักเดินเรือ	MES	เลขที่	14/25	ซอยชื่นประชา	ถนนประชาชื่น	แขวงจตุจักร	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2911-9884,	09-3981-7179	อีเมล	chanwit@mes.ac.th	และ	info@mes.ac.th
	 วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย	เลขที่	79/4	หมู่	4	ต�าบลบึง	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20230	
โทรศัพท์	0-3804-2049	เว็บไซต	์www.amcol.ac.th
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้เมื่อมีความรู้ความช�านาญและมีประสบการณ์ในการท�างานมากข้ึนสามารถไปสอบ
ประกาศนียบัตรผู้ท�าการในเรือ	 เพื่อเลื่อนต�าแหน่ง	 จากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	 ในต�าแหน่งต้นเรือ	 
และเม่ือมีอายุการท�างานมากขึ้น	 ประมาณ	 5	 –	 10	 ปี	 ก็สามารถไปสอบประกาศนียบัตรผู้ท�าการในเรือต�าแหน่ง 
กัปตันเรือได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ฝ่ายปฏิบัติการ	 ฝ่ายคนประจ�าเรือ	 รับราชการในกรมการขนส่งทางน�้า	 และพาณิชย์นาวี	 กรมประมงใน 
ต�าแหน่งนักเดินเรือ	5	ที่ปรึกษาด้านการเดินเรือ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.tnsc.com	โทรศัพท	์0-2679-7555
		 -		การท่าเรือแห่งประเทศไทย	(กทท.)	เว็บไซต์	www.port.co.th/	โทรศัพท์	0-2269-3000
		 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
		 -		บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.tmn.co.th	โทรศัพท์	0-2672-8690
		 -		บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.bangkokdock.com	โทรศัพท์	0-2211-3040
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นิยามอาชีพ
	 วางแผน	 ก�ากับดูแล	 และประสานงาน
ด้านนโยบายเกี่ยวกับงานอุตสาหกรรมสัมพันธ์	 :	
ควบคุมดแูลงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน
ขององค์กร	 ประสานงานและปรึกษาหารือกับ
ลูกจ ้างเพื่อวางกรอบด ้านแรงงานสัมพันธ ์	 
ช่วยก�าหนดวิธีการเสนอข้อข้องใจหรือข้อร้อง
ทุกข์;	 ท�าการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทและ 
ข้อร้องทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในองค์กร

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ให้ค�าปรึกษา	รับฟังปัญหา	รับฟังข้อเสนอแนะ	รับข้อร้องเรียน	และจัดอบรมสัมมนา
	 2.		 เป็นสื่อกลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง	 ประชาสัมพันธ์สิ่งต่างๆ	 ให้กับพนักงานรับทราบเกี่ยวกับ 
ความเป็นไปของบริษัทฯ	สรุปข้อร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ
	 3.		 สรุปสถิติพนักงานลาออก
	 4.		 ไกล่เกลีย่และระงบัข้อพพิาททีเ่กดิขึน้ภายในองค์กร	รับผดิชอบดแูลโครงการต่าง	ๆ 	ในองค์กร	มส่ีวนร่วม
ทุก	ๆ	กิจกรรมของบริษัท
 

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ควรส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 ในคณะนิติศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 
สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม	 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 สามารถท�างานในหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ	 มีอัตราเงินเดือนประมาณ	 30,000	 -	 40,000	 บาท	 ได้รับสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบและ 
เงื่อนไขการจ้างงานของแต่ละองค์กร
	 ส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชน	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนท่ีระดับเร่ิมต้นการท�างาน
ประมาณ	 30,000	 -	 45,000	 บาท	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลง 
กับผู้ว่าจ้างท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้จะปฏิบัติงานในสถานที่ท�างานเป็นส่วนใหญ่	มีระบบข้อมูล	และเครือข่ายในการเก็บข้อมูลของ
พนกังานด้วยเทคโนโลยท่ีีทันสมยั	และอาจจะต้องออกไปตรวจเย่ียมพนกังานในหน่วยงานภายใต้เครอืข่ายขององค์กร	
ท�างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา	คือ	เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์
Department Manager, Industrial Relation
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โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจบุนั	งานบรหิารฝ่ายอตุสาหกรรมสมัพนัธ์เป็นงานทีม่กีระแสการเปลีย่นรปูแบบตามการบรหิารองค์กรใน
ยุคโลกาภิวัตน์	 มีองค์กรธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างมากมาย	 ท�าให้มีการสรรหาและจัดจ้าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลในอุตสาหกรรมทุกระดับที่มีความเข้าใจในธุรกิจด้านการวางแผนกลยุทธ์	 ด้านการ
บริหารงานบุคคล	 ท่ีมีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากรระดับโลกและน�ามาผสมผสานกับความสามารถของ
บุคลากรท้องถิ่นได	้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลให้กบัองค์กร	นอกจากน้ีแล้วองค์กรธรุกจิยงัต้องการผู้ท่ีมคีวามรู้หลากหลาย	เป็น
นกัวเิคราะห์สถานการณ์	และเป็นนกัคาดการณ์แนวโน้มการใช้ทรัพยากร	เป็นผู้ทีม่คีวามยดืหยุน่สูง	พร้อมทีจ่ะศึกษา
เรียนรู้งานจากหน่วยงานข้ามองค์กร	และมีความเข้าใจวัฒนธรรม	และธุรกิจขององค์กร	ดังนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่
กล่าวมาแล้วจึงเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจ
 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	ในคณะนิติศาสตร	์คณะรัฐศาสตร์	สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม	
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	หรือสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีประสบการณ์ในการท�างานด้านงานบุคคลอย่างน้อย	5	ปีขึ้นไป
	 3.		 ควรมีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน
	 4.		 รู้และเข้าใจเรื่องแรงงานสัมพันธ์	สิทธิของลูกจ้าง	และผลประโยชน์ของกลุ่ม
	 5.		 มีความรู้ในธุรกิจขององค์กร	และมีความรู้ทั่วไปกว้างขวาง	เพื่อประโยชน์ขององค์กร
	 6.		 มนุษยสัมพันธ์ดี	และมีใจรักงานบริการ
	 7.		 มีความเป็นผู้น�า	กล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	คณะศิลปศาสตร์	สาขาวิชาบริหารงานบุคคล	สาขาวิชาจิตวิทยา	คณะ
รัฐศาสตร์	คณะนิติศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย	์สาขาวิชาการ	บริหารงานบุคคล	
ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	 สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 เว็บไซต	์ 
www.buu.ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 -	 คณะนิติศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เว็บไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท์	
0-2215-0871-3
	 -	 คณะรัฐศาสตร์	สาขาบริหารรัฐกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์เว็บไซต์	www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-
6111-20
	 -	 คณะบริหารธุรกิจ	 ภาควิชาการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 เว็บไซต	์ 
www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500	(เอกชน)
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์ที่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อนต�าแหน่งและเงินเดือน	ตามกฎ 
ระเบียบที่วางไว้	 ส่วนผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนที่มีความสามารถ	 และขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติม	 รวมทั้ง 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ
ประจำาปี 2558/2015

กร
มก

าร
จัด

หา
งา
น

484

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลจะได้รับการเลื่อนให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	 เช่น	 ผู้อ�านวยการ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	 ส�าหร ั
บผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานด้านนี้	 คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้องค์กรด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและ
ประสบผลส�าเร็จ	
 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู ้จัดการฝ่ายการจ้างงาน	 ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล	 ผู้จัดการฝ่ายค่าจ้างและเงินเดือน	 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายอบรม
 

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.pmat.org	โทรศัพท์	0-2374-0855
	 -		สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.tma.or.th	โทรศัพท์	0-2319-7675-8
	 -		กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน	 เว็บไซต์	 www.labour.go.th	 โทรศัพท์	 0-2246-8393,	 
0-2246-8392,	0-2246-8993,	0-2246-8825
	 -		บริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.toyota.co.th	โทรศัพท	์0-2386-1000
	 -		บริษัท	สยามนิสสัน	ออโตโมบิล	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.nissan-th.com	โทรศัพท	์0-2312-8523-24
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชพี 
	 วางแผน	 ก�ากับดูแลและประสานงานในกิจการด้าน 
การขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก	โดยด�าเนินธุรกิจที่เป็นของตนเอง
หรือในนามของเจ้าของกิจการ	 :	บริหารงาน	ควบคุมงบประมาณ
บุคลากรและทรัพยากรให้เป ็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
บรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 งานคลังสินค้า
	 	 -		วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าส�าเร็จรูป
	 	 -		ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 	 -		ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบ	และสินค้าส�าเร็จรูป
	 	 -		บริหารสต๊อกของวัตถุดิบ	และสินค้าส�าเร็จรูป
	 2.		 งานส่งสินค้า
	 	 -		งานแผนการจัดส่งสินค้า
	 	 -		คัดเลือกผู้ให้บริการขนส่ง
	 	 -		ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
	 	 -		ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง
	 	 -		ประเมินผู้รับเหมาขนส่ง
	 	 -		ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
	 3.		 การจัดการทั่วไป
	 	 -		ดูแลระบบคุณภาพต่าง	ๆ
	 	 -		บริหารบุคลากร
	 	 -		วางแผนและจัดท�างบประมาณประจ�าปี
	 	 -		เข้าร่วมกิจกรรมของสถานประกอบการตามที่ได้รับมอบหมายอ�านวยการวางแผน	 ก�ากับ	 ดูแล	 และ
บรหิารจดัการทัง้วตัถดุบิและสนิค้าส�าเรจ็รปู	ซึง่เกีย่วโยงถงึสารสนเทศ	การช�าระเงิน	จนถึงบริการต่าง	ๆ 	ท่ีมีมาตัง้แต่
ต้นกระบวนการผลิต	จนถึงการบริหารงานขนส่งสินค้า	เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงตามเวลาที่ต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพผู้จัดการโลจิสติกส์	ควรส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	สาขาโลจิสติกส	์สาขาการ
บริหารจัดการขนสง่สารสนเทศและการสือ่สาร	หรือสาขาอืน่	ๆ 	ทีเ่กี่ยวขอ้ง	สามารถปฏบิัตงิานในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่หรือขนาดกลางที่ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ขององค์กร	 มีประสบการณ์การท�างาน 
ในสายงานที่เกี่ยวข้อง	3	-	5	ปี	จะได้รับค�าตอบแทนเป็นเงินเดือนระดับปริญญาตรี	ประมาณ	15,000	-	18,000	บาท	

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
Logistics Manager
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และปริญญาโทประมาณ	 30,000	 -	 40,000	 บาท	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตาม 
เงื่อนไขข้อตกลงกับผู ้ว่าจ้าง	 ท�างานวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อาจท�างานล่วงเวลา	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์และวันหยุด 
ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 เป็นงานที่ต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ที่ต้องการวัตถุดิบหรือสินค้ากับ 
ข้อจ�ากัดของพ้ืนท่ีและต้นทุนของสต๊อก	 ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่เปลี่ยนเป็นเงินได้ง่ายและมีมูลค�าสูง	 เสี่ยงต่อการ 
สูญหายต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้บริการของบุคคลภายนอก	 ควบคุมการปฏิบัติงานที่มีผล 
กระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า	 มีอ�านาจการด�าเนินการเบิกจ่ายวัตถุดิบ/สินค้า	 อนุมัติใบผ่านสินค้า 
ออกนอกโรงงาน	การคัดเลือกผู้รับเหมาขนส่ง	และท�าสัญญากับผู้รับเหมาขนส่ง

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ภาพรวมความต้องการก�าลังคนส�าหรับระบบโลจิสติกส์	 ซ่ึงรวมถึงอาชีพผู้จัดการโลจิสติกส์มีแนวโน้ม 
ความต้องการก�าลังคนเพิ่มขึ้น	 หรือยังมีสถานะที่ขาดแคลน	ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศ
และตลาดการค้าระหว่างประเทศ	 โดยการขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวเป็นความขาดแคลนท้ังในเชิงคุณภาพและ 
ในเชิงปริมาณ	 กล่าวคือ	 ในเชิงคุณภาพ	 บุคลากรด้านโลจิสติกส์ยังขาดความรู้	 ความเชี่ยวชาญในทุกกิจกรรม 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน	 ซึ่งรวมกิจกรรมตั้งแต่การประสานงาน	 และควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลังทั้งของ 
วัตถุดิบ	และสินค้าส�าเร็จรูป	และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ	รวมถึงการหาพันธมิตรทางธุรกิจ	(ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2549)

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 สาขาโลจิสติกส์	 สาขาการบริหารจัดการขนส่งสารสนเทศและ
การสื่อสาร	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีประสบการณ์การท�างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง	3	-	5	ปี
	 3.		 ควรมีความรู้ในด้านของวัตถุดิบ	ผลิตภัณฑ์	ระบบการจัดเก็บ	และระบบการจัดส่ง
	 4.		 ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล	วิเคราะห์ปัญหา	และสรุปเหตุผลอยู่ในเกณฑ์ดี
	 5.		 สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่	ทั้งอ่านและเขียน
	 6.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
	 7.		 สามารถใช้โปรแกรมการบริหารจัดสต๊อก
	 8.		 มนุษยสัมพันธ์ดี
	 9.		 มีความเป็นผู้น�าที่ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาการจัดการด้านโลจิสติกส์	ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
		 -		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3 
	 -	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เว็บไซต	์www.ru.ac.th	โทรศัพท์	0-2310-8000
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 เว็บไซต์	 www.kmutt.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2427-0039,	 
0-2427-0059
	 -		มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต	์www.buu.ac.th	โทรศัพท	์0-3874-5820
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	 -		คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 เว็บไซต์	 www.ku.ac.th	 โทรศัพท	์ 
0-2579-0113,	0-2942-8500-11
		 -		คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการบริหารงานคลัง	 สาขาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เว็บไซต์	 
www.psu.ac.th	โทรศัพท์	0-7421-1030-49
	 -		คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการด้านการผลิตและด�าเนินงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เว็บไซต	์ 
www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท์	0-2215-0871-3
	 คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	อาทิ
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต์	www.chandra.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-6900
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	เว็บไซต์	www.rint.ac.th	โทรศัพท์	0-7537-7440
	 -		มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา	เวบ็ไซต์	www.aru.ac.th	โทรศพัท์	0-3524-1407,		0-3524-1196
	 -		คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 
โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 		 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	
(TIFFA)	เว็บไซต	์http://itbsthai.com	โทรศัพท	์0-2671-4004,	0-2671-5005
	 	-	หลักสูตร	Logistics	Management	and	Supply	Chain	Management	สาขาการขนส่ง	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	เว็บไซต	์www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศัพท	์0-2215-0871-3

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู ้ที่ประกอบอาชีพนี้เมื่อมีความสามารถ	 ความช�านาญ	 และระยะเวลาเพิ่มขึ้น	 ก็จะได้เลื่อนต�าแหน่ง 
และเงินเดือนขึ้นสู ่ระดับผู ้บริหารองค์กร	 หรืออาจพัฒนาขึ้นสู ่การเป็นผู ้ประกอบการอิสระ	 โดยท�าธุรกิจ 
รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ	หรือบริษัทที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส	์ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า	ผู้จัดการแผนกจัดส่ง	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต	เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
	 -		โครงการส่งเสริมการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม	 เว็บไซต์	 www. 
scm4sme.com	โทรศัพท์	0-2367-8126-7
		 -	 โลจิสติกส์ไทยแลนด์ดอดคอม	เว็บไซต์	www.logisticsthailand.com	โทรศัพท์	0-2514-2839,	0-2514-
2868
	 -	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์	เว็บไซต์	www.logex.kmutt.ac.th	โทรศัพท์	0-2470-8436-38
	 -	 บริษัท	 โลจิสติกส์	 เทรนนิง	 แอนด์	 คอนซัลติ้ง	 จ�ากัด	 เว็บไซต์	 www.logisticsfocus.net	 โทรศัพท์	 
0-2946-5173
	 -	 โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	 สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ	
(TIFFA)	เว็บไซต	์http://itbsthai.com	โทรศัพท	์0-2671-4004,	0-2671-5005
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นิยามอาชีพ 
	 ท�างานเกีย่วกบัการน�าเข้าและการส่งออกสนิค้า	การ
ดูแล	 การเก็บ	 และการควบคุมสินค้า	 อาจร่วมกันท�างาน 
เกี่ยวกับการน�าเข้า	และส่งออกสินค้า	การลงบันทึกเกี่ยวกับ
สินค้า	และการจดบันทึกสินค้าคงคลัง

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ท�าหน้าท่ีควบคมุ	ดแูล	จดบันทึกประเภทและจ�านวน
สินค้า	 การรับ	 การเก็บ	 การจัดการตรวจสอบสินค้าหรือ
วัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน	เพือ่ป้องกนัสนิค้าหรอืวตัถดุบิเสยีหายก่อนจดัส่งถงึมอืลกูค้าหรอืผูใ้ช้	อาจท�าการจดัระบบการจดัการสนิค้า
คงคลังที่เรียกว่า	Vendor	Management	Inventory	(VMI)	เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง	ดังต่อไปนี้	
	 1.		 ท�าการตรวจรับสินค้า	 โดยการเปิดหีบห่อตรวจนับ	 และจดบันทึกว่าเป็นของที่อันตรายในการจัดเก็บ 
หรือไม่	หรือมีความเสียหาย	หรือสภาพช�ารุดหรือไม่	
	 2.		 เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขายสินค้า	หรือบริษัทขนส่ง	หรือบริษัทประกันภัย	
	 3.		 จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับสินค้าในการจัดวาง	และเก็บรักษา	
	 4.		 จดัท�าบัญชหีมวดหมู	่และดชันรีายการของสนิค้า	หรือสิง่ของทีจ่ดัเกบ็	เพือ่ง่ายต่อการเข้าถงึและการดแูล	
	 5.		 ต้องทราบสถานะ	และสภาพอุณหภูมิของสินค้าและวัตถุดิบที่จัดเก็บ	
	 6.		 จัดเก็บสินค้าที่ยังไม่สามารถน�าส่งไว้ต่างหาก	
	 7.		 ดูแลความปลอดภัยของสถานที่	เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้าหรือวัตถุดิบ	
	 8.		 เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าหรือออกโดยได้รับอนุมัติจากผู้ที่มีอ�านาจหน้าที	่
	 9.		 ตรวจตราดแูลทุกส่วน	และพืน้ท่ีของทีจ่ดัเกบ็สนิค้า	รวมท้ังการทดสอบอปุกรณ์และเครือ่งมอืต่าง	ๆ 	ก่อน
และหลังการใช้ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย	รวมทั้งท�าการบันทึกการตรวจสอบด้วย	
	 10.	ท�าบันทึกรายงานถึงผู้บริหารคลังสินค้าทุกขั้นตอน	 เตรียมพร้อมจัดการ	 ป้องกันแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	
	 11.	ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยทุกประการ	เช่น	ฝ่ายจัดซื้อ	ฝ่ายขาย	ฝ่ายผลิต	ฝ่ายจัดส่งสินค้า	ประกันภัย	ชิปปิ้ง	ฝ่ายระบบควบคุม
คุณภาพ	ลูกค้า	ผู้แทนจ�าหน่าย	เป็นต้น

ผู้ดแูลคลังสินค้า
Storeman
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนตาม
วุฒิการศึกษา	สวัสดิการ	ผลประโยชน์	และสิทธิอื่น	ๆ 	
ส่วนโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท	 อาจ
จะได้รับเป็นเงินเท่ากับ	 1	 ถึง	 3	 เท่าของเงินเดือน	
ท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	และท�างานเป็นกะ

สภาพการท�างาน 
	 ปฏิบัติงานในบริเวณสถานท่ีท�างาน	 ทั้งใน
ส่วนส�านักงานท่ัวไป	 และในสถานที่ท่ีตั้งเครื่องจักร	
และเครื่องมือในการยก	หรือย้ายของ	อาจมีการท�างานที่ต้องยกของโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงในการยกของหนัก	เช่น	
รถยก	รถเข็น	อาจต้องสวมใส่อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคล	เมื่อตรวจรับของ	หรือพัสดุที่เป็นสารเคมี	หรือมี
สารเคมีเจือปน	สภาพแวดล้อมที่ท�างานอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของฝุ่นละออง	หรือความร้อน

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจบุนัได้มกีารท�าพาณชิยกรรมอเิลก็ทรอนกิส์กนัมากขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและทัว่โลก	ประเทศไทยกก้็าว
เข้าสูย่คุ	“เศรษฐกจิใหม่”	เช่นกนั	มกีารสัง่สนิค้าออนไลน์	โดยใช้เทคโนโลยทีางด้านอนิเทอร์เนต็	และการสร้างเวบ็ไซต์
มาใช้ปรับปรุงระบบโครงสร้างขององค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านข้อมูลไปยังโรงงานผลิต	 หรือการส่งข้อมูลจ�านวน
สนิค้าคงคลงัให้กบัผูแ้ทนจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทั	เพือ่ให้การตรวจสนิค้า	การจดัส่ง	และการสัง่สนิค้าได้สะดวก	และ
รวดเร็วขึ้น	 ดังนั้น	 คลังสินค้าขององค์กรธุรกิจต่างก็ปรับตัวและปรับปรุงระบบการสั่งสินค้าจากลูกค้า	 ระบบจัดการ
สินค้าคงคลัง	และระบบการผลิตให้เป็นไปตามแนวคิดของการด�าเนินงานบริหารการผลิตที่เรียกว่า	Just	 -In-Time 
(JIT)	ให้มปีระสทิธภิาพคอื	การผลติสนิค้าหรอืเกบ็สนิค้าให้มปีรมิาณพอดีกบัทีล่กูค้าสัง่	จะท�าให้สนิค้าคงคลงัมจี�านวน
น้อยมากจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า	 หรือค่าจัดเก็บและสั่งซื้อวัตถุดิบ	 ท�าให้ต้องการบุคลากรผู้ส�าเร็จ 
การศึกษารุ่นใหม่ที่มีความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเข้าร่วมท�างานด้วยเป็นจ�านวนมาก	
	 ปัจจุบันมีองค์กรท่ีบริการด้านการจัดส่งสินค้าและคลังสินค้าระดับนานาชาติที่ด�าเนินงานอยู่ในประเทศไทย
ถึง	7	องค์กร	ทั้งจากประเทศยุโรป	ออสเตรเลีย	และมีการจ้างงานประมาณแห่งละ	180	-	200	คน	มีองค์กรธุรกิจที่
ใช้บริการน้ีประมาณแห่งละ	 80	 -	 100	 องค์กร	 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดธุรกิจนี้จะมีการเติบโตขึ้นเรื่อย	 ๆ	 เพราะ
ประเทศไทยมีสาธารณูปโภคในด้านการคมนาคมและการสื่อสารดีมาก	 และกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์การจัดส่งที่ดี
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	จากแนวโน้มที่มีการบริการคลังสินค้าอิสระมากขึ้น	ดังนั้น	โอกาสในการจ้างงานต�าแหน่ง
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าก็จะมากขึ้นตามไปด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพจนถึงปริญญาตรี	สาขาการจัดการ	หรือบริหาร	
	 2.	 มีความละเอียด	รอบคอบ	ปฏิบัติตนตามกฎอย่างเคร่งครัด	
	 3.		 มีความซื่อสัตย์	มีระเบียบวินัย	
	 4.		 สามารถท�างานเป็นกะ	และท�างานล่วงเวลาได้	
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490 	 5.		 สามารถจัดเก็บเอกสารและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	ได้	
	 6.	 มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้	
	 7.		 มีความสามารถท�างานเป็นทีม	สามารถท�าตัวเป็นผู้น�าและผู้ตามได ้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาการจัดการคลังสินค้า	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	119	ถนนพระราม	4	คลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	อีเมล	 info@bu.ac.th	รับสมัครนักศึกษา	 
0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610	
	 -	 สาขาการจัดการโลจิสติกส์	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	อาคาร	7	ชั้น	11	เลขที่	126/1	 
ถนนวิภาวดี-รังสิต	 แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	 10400	 โทรศัพท์	 0-2697-6101-5	 โทรสาร	 
0-2277-1434	อีเมล	biz_school@utcc.ac.th
	 -	 สาขาวิชาการตลาด	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 50	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงลาดยาว	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2942-8777	โทรสาร	0-2942-8778
	 -	 ภาควิชาการตลาด	คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	202	ถนนโชตนา	ต�าบลช้างเผือก	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300	โทรศัพท์	0-5388-5800	โทรสาร	0-5388-5809	
	 -	 สาขาวิชาการตลาด	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 39/1	 ถนนรัชดาภิเษก	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2943-6900	ต่อ	4004,	0-2939-0900
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -	 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 1	 
ถนนอู่ทองนอก	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0-2160-1024-5,	0-2160-1260-1,	0-2160-1017 
โทรสาร	0-2160-1262

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ทีม่คีวามสามารถอาจได้รบัการส่งเสรมิเลือ่นต�าแหน่งเป็นระดบับรหิาร	เช่น	ผูจ้ดัการ	หรอืผูอ้�านวยการ	เม่ือ
มีประสบการณ์ในการท�างานผูด้แูลคลงัสนิค้า-เจ้าหน้าทีค่ลงัสนิค้า-พนกังานฝ่ายสนิค้าและพสัด	ุและรูจ้กัแหล่งสินค้า
และเส้นทางขนส่งดี	 อาจเปิดธุรกิจชิปปิ้ง	 หรือร่วมทุนเปิดบริการคลังสินค้า	 และการให้บริการการจัดส่งสินค้า 
ของตนเองได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายจัดซ้ือ	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวัตถุดิบ	 เจ้าหน้าท่ีบริการจัดส่งสินค้า	
พนักงานขาย	ชิปปิ้ง	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		หนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์จัดหางาน	
	 -		กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	
	 -		สถานประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับบริการจัดส่งสินค้าและการด�าเนินงานคลังสินค้า
	 -	Logistics	Service	and	Warehouse	Operation
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นิยามอาชีพ
		 ควบคุม	 หรือร่วมท�างานส่งหรือรับสินค้า	 และ
บันทึกรายงานการส่งสินค้า	:	ตรวจดู	สินค้าที่จะน�าส่ง;	
ศึกษาดูวิธีการขนส่ง	 ค่าส่ง	 และตัดสินใจใช้วิธีการที่ดี
ที่สุดในการขนส่ง;	 จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งโดยจัดเป็น
พวกๆ	 และตรวจดูให้แน่ว่าได้จ่าหน้านามผู้รับและ 
ทีอ่ยูไ่ว้ถกูต้อง	และพร้อมทีจ่ะส่งแล้ว;	บนัทึกการส่งและ
ด� า เ นิ น ก า ร ต ่ า ง ๆ 	 เ กี่ ย ว กั บ เ รื่ อ ง ป ร ะกั นภั ย	 
การควบคุมเงินตราต ่างประเทศ	 การออกของที ่
กรมศุลกากร	พิกัดอัตราภาษีศุลกากร	การค�านวณภาษีขาเข้า	การเก็บภาษี	การเลือกเส้นทางขนส่ง	และการส่งมอบ
สนิค้าให้ผูร้บั;	ตรวจสนิค้าท่ีได้รบัไว้กบัใบตราส่ง	ใบส�าคญัแสดงหลกัฐานการจ่าย	และเอกสารอืน่ๆ	บนัทกึสนิค้าช�ารดุ	
หรือการขาดจ�านวนสินค้า	และท�าการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับมอบ	

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ตรวจดูรายการสินค้าที่จะน�าเข้าหรือส่งออกต่างประเทศ	 ศึกษาวิธีการขนส่ง	 ค่าส่ง	 และตัดสินใจใช้วิธีการ 
ที่ดีที่สุดในการขนส่ง	 จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งออกเป็นพวก	 ๆ	 และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้จ่าหน้านามผู้รับและท่ีอยู่ไว้ 
ถูกต้อง	 และพร้อมที่จะส่งแล้วบันทึกการส่ง	 และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของสินค้าหรือวัตถุดิบ 
ที่น�าออกมา	การประกันภัย	การควบคุมเงินตราต่างประเทศ	ด�าเนินการออกของซึ่งน�าเข้าที่กรมศุลกากรพิกัดอัตรา
ภาษีศุลกากร	การค�านวณภาษีขาเข้า	 การเก็บภาษี	 การคืนเงินภาษีอากร	การเลือกเส้นทางขนส่ง	 และการส่งมอบ
สินค้าให้ผู้รับ	 ตรวจสินค้าที่ได้รับไว้กับใบส�าคัญแสดงหลักฐานการจ่ายสินค้า	 และเอกสารอื่น	 ๆ	 บันทึกสินค้าช�ารุด
หรือการขาดจ�านวนของสินค้า	 ท�าการมอบสินค้าให้แก่ผู้รับมอบ	 อาจห่อสินค้าเพ่ือเตรียมส่ง	 ควบคุมการท�างาน 
ของผู้ช่วยผู้ปฏิบัติงาน	อาจปฏิบัติงานเป็นกิจการส่วนตัว	หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการ

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้น�าของเข้าหรือส่งออกได้รับค่าตอบแทนการท�างานทั้งที่เป็นเงินเดือนประจ�า	ค่าล่วงเวลา	โบนัส	สวัสดิการ	
และค่าตอบแทนการท�างานตามท่ีก�าหนดเป็นเงื่อนไขการจ้างไว้	 หรืออาจได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะราย	 
หรือเฉพาะงานตามแต่จะตกลงกัน	 ผู้ปฏิบัติงานนี้จึงได้รับค่าตอบแทนไม่แน่นอน	 โดยมีรายได้เป็นเงินเดือนขั้นต�่า
ประมาณ	 6,500	 บาทต่อเดือน	 และรายได้พิเศษจากการออกของวันละประมาณ	 100	 บาท	 ก�าหนดเวลาท�างาน 
และช่ัวโมงท�างานไม่แน่นอน	เพราะเป็นการปฏบิตังิานให้ส�าเรจ็เป็นเฉพาะราย	หรอืเฉพาะงาน	แต่จะต้องท�างานด้วย
ความรวดเร็ว	เพราะมีเงื่อนไขเวลาในการออกของหรือส่งออก

ผู้น�าเข้าหรือส่งออกสินค้า
Clerk Dispatching / Shipping and receiving
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สภาพการท�างาน
		 เนื่องจากระบบการท�างานน�าเข้าหรือส่งออก	หรือตัวแทนออกของ	หรือชิปปิ้ง	 เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน 
ที่เกี่ยวกับการขนส่ง	 (Logistics)	 และฝ่ายจัดหาและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	 (Foreign	 Procurement	 and	 
Overseas	 Purchasing)	 การท�างานหน้าที่นี้จึงต้องติดต่อประสานงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาต	ิ 
ซึ่งประกอบด้วยหลายฝ่าย	 คือหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ภายในองค์กร	 ธนาคาร	 หน่วยงานของรัฐบาลคือ	 กรมศุลกากร	
(Royal	 Custom	 Department)	 และองค์กรต่างประเทศ	 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จัดส่งหรือน�าเข้าสินค้า	 
ณ	บริเวณท่าอากาศยาน	ท่าเรือ	หรือที่ท�าการไปรษณีย์แล้วน�าไปส่งยังคลังสินค้าในกรณีที่มีการออกสินค้าที่น�าเข้า

โอกาสในการมีงานท�า
		 แนวโน้มของผู ้น�าของเข้าหรือส่งออกจะเป็นที่ต้องการมากขึ้น	 เนื่องจากนโยบายการเปิดการค้าเสร ี
ระดับโลกของประเทศไทยในปี	 2542	 ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปตลาดใหม่	 อันเป็นนโยบาย 
ของกระทรวงพาณิชย์	และธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	ผ่อนปรนเงื่อนไขบริการด้านสินเชื่อ	
และชดเชยภาระดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่ผู้ส่งออก	 ตลอดจนการลดหย่อนด้านภาษี	 จึงท�าให้บริษัทท�าธุรกิจขยายธุรกิจ 
เพื่อการส่งออก	 บุคลากรด้านตัวแทนออกของหรือชิปปิ้งจึงเป็นท่ีต้องการเพ่ิมข้ึนของบริษัทระดับประเทศและ 
ระดับนานาชาติผู้น�าของเข้าหรือส่งออกอาจมีชื่อต�าแหน่งเรียกแตกต่างกันไป	เช่น	เจ้าหน้าที่เอ็กซปอร์ต	-	อิมปอร์ต	
เป็นต้น	
	 อย่างไรก็ดี	นอกจากบริษัทที่น�าสินค้าเข้าและส่งสินค้า
ออกของประเทศไทยแล้ว	 ยังมีบริษัทในระดับนานาชาติที่รับ
บรกิารน�าของเข้าและส่งออกโดยเฉพาะ	ซึง่ต้องการพนกังานท�า
หน้าที่นี้เช่นกัน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	ปวส.	ถึงปริญญาตรี	
และจะต้องมปีระกาศนยีบตัรแสดงการอบรมหลักสูตร	“ตัวแทน
ออกของ”	จากส�านักฝึกอบรมการน�าเข้าส่งออกของสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยกรมศุลกากร	
	 2.		 มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	 เนื่องจากเอกสารหลักฐานส่วนใหญ่ 
เป็นภาษาอังกฤษ	และต้องมีความรู้ด้านการน�าเข้าและส่งออก	
	 3.		 มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร	หรือบัตรตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร	
	 4.		 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์มีไหวพริบและปฏิภาณดีในการแก้ไขปัญหา	
	 5.		 มีมนุษยสัมพันธ์	มีความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กรและลูกค้า	มีคุณลักษณะในการท�างานเป็นทีมสูง	
	 6.		 มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับทางศุลกากร	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารการค้าธุรกิจ 
ระหว่างประเทศ	
	 7.		 มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์พอที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาวิชาการตลาด	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	 39/1	 ถนนรัชดาภิเษก	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2943-6900	ต่อ	4004,	0-2939-0900		
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	 -	 สาขาวิชาการตลาด	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 50	 ถนนพหลโยธิน	 แขวงลาดยาว	 
เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2942-8777	โทรสาร	0-2942-8778
	 -	 สาขาการจัดการคลังสินค้า	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตกล้วยน�้าไท	119	ถนนพระราม	4	คลองเตย	
กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2350-3500-99	โทรสาร	0-2240-1516	อีเมล	 info@bu.ac.th	รับสมัครนักศึกษา	 
0-2249-5132-6	(สายตรง)	0-2350-3500	ต่อ	1582-1588,	1609-1610
	 -	 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์	 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 1	 
ถนนอู่ทองนอก	แขวงวชิระ	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท	์0-2160-1024-5,	0-2160-1260-1,	0-2160-1017	
โทรสาร	0-2160-1262
	 -		สาขาการจัดการโลจิสติกส์	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	อาคาร	7	ชั้น	11	เลขที่	126/1	
ถนนวิภาวดี-รังสิต	 แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	 กรุงเทพมหานคร	 10400	 โทรศัพท์	 0-2697-6101-5	 โทรสาร	 
0-277-1434	อีเมล	biz_school@utcc.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู ้น�าของเข้าหรือส่งออกมีโอกาสก้าวหน้าเป็น 
หัวหน้างาน	หัวหน้าฝ่าย	ผู้จัดการ	หรือจัดตั้งสถานประกอบ
กิจการของตนเอง	เมื่อมีความช�านาญงาน	หรือพัฒนาตนเอง
ให้เป็นผูม้คีวามสามารถในงานนี	้เพือ่การพฒันาประสทิธภิาพ
และศักยภาพการท�างาน	 ในปัจจุบัน	 องค์กรเอกชน	บริษัท	
และกรมศุลกากร	 ได ้ ใช ้ เทคโนโลยี เข ้ามาใช ้ ในการ 
พธิศุีลกากรในการจดัเกบ็ภาษศีลุกากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
ให้กับการท�างานในระดับนานาชาติ	 ในส่วนของการปฏิบัติ
งานหน้าที่ ในองค ์กร	 บุคลากรที่มีความรู ้ด ้านการใช ้
คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างดีจะมีโอกาสความก้าวหน้าในการท�างานมากกว่าผู ้ไม่มีความสามารถ 
ในเรื่องดังกล่าว	 และสามารถพัฒนาตนเองข้ึนไปสู่ล�าดับขั้นความรับผิดชอบระดับบริหารในบริษัท	 หรือท�างาน 
ในองค์กรระดับนานาชาติที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก	 อันเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่ท�างานนี้และต้องการท�างาน 
ในต่างประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้จัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	 หรือจัดส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ	 พนักงานคลังสินค้า	 พนักงานประเมิน
ราคา	ตัวแทนการน�าเข้าและส่งออกสินค้า

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	 บริษัทที่น�าเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร	
	 -		ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของกรมศุลกากร	เว็บไซต์	www.customer.go.th	
	 -		สถาบันภาษาและธุรกิจการบิน	(NICS)	โทรศัพท	์0-2255-3323-4,	0-2252-5733,	0-2653-9325	

	 -		Maersk	International	Shipping	Education	เว็บไซต์	www.MISE.EDU	
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นิยามอาชีพ
	 ควบคุม	 หรือร่วมท�างานส่งหรือรับสินค้า	 และบันทึกรายงาน 
การส่งสินค้า	 :	 ตรวจดู	 สินค้าท่ีจะน�าส่ง;	 ศึกษาดูวิธีการขนส่ง	 ค่าส่ง	 
และตัดสินใจใช้วิธีการที่ดีที่สุดในการขนส่ง;	 จัดเตรียมสินค้าที่จะส่งโดย
จัดเป็นพวกๆ	และตรวจดูให้แน่ว่าได้จ่าหน้านามผู้รับและที่อยู่ไว้ถูกต้อง	
และพร้อมที่จะส่งแล้ว;	 บันทึกการส่งและด�าเนินการต่างๆ	 เก่ียวกับ 
เรื่องประกันภัย	 การควบคุมเงินตราต่างประเทศ	 การออกของท่ี 
กรมศุลกากร	 พิกัดอัตราภาษีศุลกากร	 การค�านวณภาษีขาเข ้า	 
การเก็บภาษี	 การเลือกเส้นทางขนส่ง	 และการส่งมอบสินค้าให้ผู้รับ;	 
ตรวจสินค้าที่ได้รับไว้กับใบตราส่ง	 ใบส�าคัญแสดงหลักฐานการจ่าย	 
และเอกสารอื่นๆ	บันทึกสินค้าช�ารุด	หรือการขาดจ�านวนสินค้า	และท�าการส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับมอบ	

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ตรวจดูรายการสินค้าที่จะน�าเข้าหรือส่งออกต่างประเทศ	ศึกษาวิธีการขนส่ง	ค่าส่ง	และตัดสินใจใช้วิธีการที่
ดีที่สุดในการขนส่ง	 จัดเตรียมสินค้าท่ีจะส่งออกเป็นพวก	ๆ	 และตรวจดูให้แน่ใจว่าได้	 จ่าหน้านามผู้รับ	 และท่ีอยู่ไว ้
ถูกต้อง	และพร้อมที่จะส่ง	แล้วบันทึกการส่ง	และด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของสินค้า	หรือวัตถุดิบที่น�า
ออกมา	การประกันภัย	การควบคุมเงินตราต่างประเทศ	ด�าเนินการออกของซึ่งน�าเข้าที่กรมศุลกากรพิกัดอัตราภาษี
ศุลกากร	การค�านวณภาษีขาเข้า	การเก็บภาษี	การคืนเงินภาษีอากร	การเลือกเส้นทางขนส่ง	และการส่งมอบสินค้า
ให้ผู้รับ	ตรวจสินค้าที่ได้รับไว้กับใบส�าคัญแสดงหลักฐานการจ่ายสินค้า	และเอกสารอื่น	ๆ 	บันทึกสินค้าช�ารุดหรือการ
ขาดจ�านวนของสนิค้า	ท�าการมอบสนิค้าให้แก่ผู้รับมอบ	อาจห่อสนิค้าเพ่ือเตรียมส่ง	อาจควบคมุการท�างานของผูช่้วย
ผู้ปฏิบัติงานนี้อาจปฏิบัติงานเป็นกิจการส่วนตัว	หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนการท�างานทั้งที่เป็นเงินเดือนประจ�า	 ค่าล่วงเวลา	 โบนัส	 สวัสดิการ	 
และค่าตอบแทนการท�างานตามที่ก�าหนดเป็นเง่ือนไขการจ้างไว้	 หรืออาจได้รับค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะราย	 
หรือเฉพาะงานตามแต่จะตกลงกัน	 ก�าหนดเวลาท�างานและชั่วโมงท�างานไม่แน่นอน	 เพราะเป็นการปฏิบัติงาน 
ให้ส�าเร็จเป็นเฉพาะราย	 หรือเฉพาะงาน	 แต่จะต้องท�างานด้วยความรวดเร็ว	 เพราะมีเง่ือนไขเวลาในการออกของ 
หรือส่งออก
 

สภาพการท�างาน
	 เนื่องจากระบบการท�างานน�าเข้าหรือส่งออก	หรือตัวแทนออกของ	หรือชิปปิ้ง	 เป็นส่วนหนึ่งของระบบงาน 
ที่เกี่ยวกับการขนส่ง	 (Logistics)	 และฝ่ายจัดหาและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ	 (Foreign	 Procurement	 and	 
Overseas	Purchasing)	การท�างานหน้าทีน่ีจ้งึต้องตดิต่อประสานงานทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาต	ิซึง่ประกอบ

เจ้าหน้าที่ส่งออกสินค้า
Export offiffiicer
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ด้วยหลายฝ่าย	คือหน่วยงานต่าง	ๆ 	ภายในองค์กร	ธนาคาร	หน่วยงานของรัฐบาล	คือ	กรมศุลกากร	(Royal	Custom	
Department)	 และองค์กรต่างประเทศ	 ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ที่จัดส่งหรือน�าเข้าสินค้า	 ณ	 บริเวณท่าอากาศยาน	
ท่าเรือ	หรือที่ท�าการไปรษณีย์	แล้วน�าไปส่งยังคลังสินค้าในกรณีที่มีการออกสินค้าที่น�าเข้า	

โอกาสในการมีงานท�า 
	 แนวโน้มของอาชพีนีจ้ะเป็นทีต้่องการมากข้ึน	เนือ่งจากนโยบายการเปิดการค้าเสรีระดับโลกของประเทศไทย
ในปี	 2542	 ตลอดจนนโยบายสนับสนุนการส่งสินค้าออกไปตลาดใหม่	 อันเป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์	 และ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	 ผ่อนปรนเง่ือนไขบริการด้านสินเชื่อ	 และชดเชยภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ให้แก่ผู้ส่งออก	 ตลอดจนการลดหย่อนด้านภาษี	 จึงท�าให้บริษัทท�าธุรกิจขยายธุรกิจเพื่อการส่งออก	 บุคลากร 
ด้านตัวแทนออกของหรือชิปปิ้งจึงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นของบริษัทระดับประเทศและระดับนานาชาติ	 อาชีพนี้ 
อาจมีชื่อต�าแหน่งเรียกแตกต่างกันไป	เช่น	เจ้าหน้าที่เอ็กซปอร์ต-อิมปอร์ต	เป็นต้น	
	 อย่างไรก็ดี	 นอกจากบริษัทท่ีน�าสินค้าเข้า	 และส่งสินค้าออกของประเทศไทยแล้ว	 ยังมีบริษัทในระดับ 
นานาชาติที่รับบริการน�าของเข้าและส่งออกโดยเฉพาะ	ซึ่งต้องการพนักงานท�าหน้าที่นี้เช่นกัน
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 มีโอกาสก้าวหน้าเป็นหัวหน้างาน	 หัวหน้าฝ่าย	 ผู้จัดการ	 หรือจัดตั้งสถานประกอบ 
กิจการของตนเอง	 เมื่อมีความช�านาญงาน	 หรือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถในงานนี้	 เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพ	และศักยภาพการท�างานในปัจจุบัน	องค์กรเอกชน	บริษัท	และกรมศุลกากรได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในการพิธีศุลกากรในการจัดเก็บภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการท�างานในระดับนานาชาติในส่วนของ
การปฏิบัติงานหน้าที่ในองค์กร	 บุคลากรที่มีความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างดีจะมีโอกาส 
ความก้าวหน้าในการท�างานมากกว่าผู้ไม่มีความสามารถในเรื่องดังกล่าวและสามารถพัฒนาตนเองขึ้นไปสู่ล�าดับ 
ขั้นความรับผิดชอบระดับบริหารในบริษัท	 หรือท�างานในองค์กรระดับนานาชาติที่มีเจ้าหน้าที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก	 
อันเป็นโอกาสอันดีของผู้ที่ท�างานนี้และต้องการท�างานในต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 ผู้ปฏิบัติงานทางด้านนี้ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	ปวส.	ถึงปริญญาตรี	และ 
จะต้องมีประกาศนียบัตรแสดงการอบรมหลักสูตร	 “ตัวแทนออกของ”	 จากส�านักฝึกอบรมการน�าเข้าส่งออก 
ของสถาบันที่ได้รับการรับรองโดยกรมศุลกากร	
	 2.		 มีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	เนื่องจากเอกสารหลักฐานส่วนใหญ่เป็น
ภาษาอังกฤษ	และต้องมีความรู้ด้านการน�าเข้าและส่งออก	
	 3.		 มีบัตรผ่านพิธีการศุลกากร	หรือบัตรตัวแทนออกของจากกรมศุลกากร	
	 4.		 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์	มีไหวพริบและปฏิภาณดีในการแก้ไขปัญหา	
	 5.		 มีมนุษยสัมพันธ์	มีความรับผิดชอบทั้งต่อองค์กรและลูกค้า	มีคุณลักษณะในการท�างานเป็นทีมสูง	
	 6.		 มีความรูเ้กีย่วกบักฎหมาย	ระเบยีบข้อบงัคบัทางศลุกากร	วธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัเอกสารการค้าธรุกจิระหว่าง
ประเทศ	
	 7.		 มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์พอที่จะใช้ในการปฏิบัติงานได้	
	 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้	ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	:	ต้องเข้ารับการอบรมกับสถาบันหรือองค์กรที่ทาง
กรมศุลกากรยอมรับในการอบรมวิชาชีพชิปปิ้ง	และจะต้องขอมีบัตรผ่านพิธีศุลกากรซึ่งด�าเนินการได้โดยการน�าบัตร
ประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้	ทะเบียนบ้าน	ทะเบียนการค้า	(ถ้ามี)	ปริญญาบัตร	หรือประกาศนียบัตร
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ผ่านการอบรมหลักสูตร	“ตัวแทนออกของ”	หนังสือรับรองให้เป็นผู้ถือบัตรผ่านพิธีการศุลกากรของบริษัท	ห้างร้าน	
รูปถ่ายหน้าตรง	1	นิ้ว	จ�านวน	2	รูป	ถ่ายไว้ไม่เกิน	6	เดือน	โดยถ่ายส�าเนาเอกสารทั้งหมดอย่างละ	1	ชุด	ขอออกบัตร
ได้ที่กรมศุลกากร

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 สาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
โลจิสติกส์และการขนส่ง
	 -		มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตศรีราชา	คณะวิทยาการจัดการ	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
	 -		มหาวิทยาลัยบูรพา	 คณะโลจิสติกส์	 (สาขาวิทยาการเดินเรือ	 สาขาการจัดการโลจิสติกส์	 และสาขาการ
จัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี)
	 -		มหาวิทยาลัยศิลปากร	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
และโลจิสติกส์
	 -		มหาวิทยาลัยเกริก	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการโลจิสติกส์
	 -		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
	 -		มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการโลจิสติกส์
	 -	 มหาวิทยาลัยคริสเตียน	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
	 -		วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูป้ฏบัิตงิานอาชพีนี	้มโีอกาสก้าวหน้าเป็นหวัหน้างาน	หวัหน้าฝ่าย	ผู้จดัการ	หรอืจดัตัง้สถานประกอบกิจการ
ของตนเอง	 เมื่อมีความช�านาญงาน	 หรือพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความสามารถ	 เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ	 และ
ศักยภาพการท�างานในปัจจุบัน	องค์กรเอกชน	บริษัท	และกรมศุลกากร	ได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพิธีศุลกากร
ในการจดัเกบ็ภาษศีลุกากรเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพให้กบัการท�างานในระดับนานาชาติ	ในส่วนของการปฏบิติังานหน้าที่
ในองค์กร	บคุลากรทีม่คีวามรูด้้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษอย่างดีจะมโีอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน
มากกว่าผูไ้ม่มคีวามสามารถในเรือ่งดงักล่าวและสามารถพฒันาตนเองขึน้ไปสูล่�าดบัขัน้ความรบัผดิชอบระดบับรหิาร
ในบรษัิท	หรอืท�างานในองค์กรระดบันานาชาติทีม่เีจ้าหน้าทีอ่ยูท่ัว่ทกุมมุโลก	อนัเป็นโอกาสอนัดี	และต้องการท�างาน
ในต่างประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผูป้ฏบิตังิานอาชพีนีอ้าจเปลีย่นไปประกอบอาชพีเป็นผู้จัดซ้ือสินค้าจากต่างประเทศหรือจัดส่ง	สนิค้าออกไป
ต่างประเทศ	พนักงานคลังสินค้า	พนักงานประเมินราคา	ตัวแทนการน�าเข้าและ	ส่งออกสินค้า

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		บริษัทที่น�าเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ได้รับการรับรองจากกรมศุลกากร	
	 -		ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของกรมศุลกากร	เว็บไซต์	www.customer.go.th	
	 -		สถาบันภาษาและธุรกิจการบิน	(NICS)	โทรศัพท์	0-2255-3323-4,	0-2252-5733,	0-2653-9325
	 -	Maersk	International	Shipping	Education	เว็บไซต์	www.mise.edu
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นิยามอาชพี 
	 รบัผดิชอบการเดนิเรอืทะเล	 เรอืขนถ่ายและเรืออืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	 (เรอืเดินทะเล
ประกอบด้วย	 เรอืระหว่างประเทศ	 เรอืขนส่งชายฝ่ังและเรือเดินใกล้ฝ่ัง)	 :	 จัดระบบงานและ 
ควบคมุบงัคบับญัชา	คนประจ�าเรอืและกจิการในเรอืให้เกดิความปลอดภยั;	ดูแลตรวจตราและ
เตรยีมความพร้อมของเรอื	รวมทัง้ดแูลการเกบ็เอกสาร	หนงัสอืส�าคญัตามบทของกฎหมาย

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้
	 1.		 จัดระบบงานและควบคุมบังคับบัญชาคนประจ�าเรือและกิจการในเรือให้เกิดความปลอดภัย	รวมถึงการ
รักษาระเบียบวินัยและความสงบเรียบร้อยภายในเรือ
	 2.		 เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
	 3.		 ดูแลตรวจตราและเตรียมความพร้อมของเรือ
	 4.		 จัดแบ่งและมอบหมายหน้าที่ให้แก่ลูกเรือประจ�าเรือให้เหมาะสม	และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 5.		 รับผิดชอบในการดูแลด้านการเงิน	 สวัสดิการ	 และอื่น	 ๆ	 ตลอดจนความเป็นอยู่	 ขวัญและก�าลังใจของ 
ลูกเรือประจ�าเรือ
	 6.		 ดูแลการเก็บเอกสาร	หนังสือส�าคัญตามบทของกฎหมาย

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้เมื่อส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีและได้รับ
ประกาศนยีบตัรจากกรมการขนส่งทางน�้าและพาณชิย์นาวแีล้ว	ส่วนใหญ่กจ็ะประกอบอาชพีในกจิการทีเ่กีย่วข้องกับ
ธุรกิจทางเรือ	เช่น	หน่วยงานราชการ	ในกรมการขนส่งทางน�า้และพาณิชย์นาวี	กรมศุลกากร	กรมประมง	หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ	 ในการท�าเรือแห่งประเทศไทย	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (ส่วนงานที่เกี่ยวกับเรือ)	หน่วยงาน
บรษัิทเอกชน	ในบรษิทัเรอืต่าง	ๆ 	ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศทัว่โลก	รายได้ของผูป้ระกอบอาชพีนีเ้มือ่เทยีบ
กบัคนท�างานบนบกทีม่คีวามรูเ้ท่าเทยีมกนั	จะมรีายได้สูงกว่าอย่างน้อยสองถงึสามเท่า	ซึง่กข็ึน้อยูก่บัสายการเดินเรอื	
โดยแบ่งเป็น	2	ลักษณะใหญ่	ๆ	คือ	สายนอก	หมายถึง	สายการเดินเรือรับผิดชอบการเดินเรือทะเล	เรือขนถ่ายและ
เรืออื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านควบคุมบังคับบัญชา	 มอบหมายหน้าที่คนประจ�าเรือ	 ความพร้อมของเรือ	 ดูแลด้าน 
การเงินสวัสดิการ	และความเป็นอยู่ของลูกเรือของบริษัทนั้นเดินทางรับส่งสินค้าต่าง	ๆ 	ทั่วโลกไปประเทศต่าง	ๆ 	โดย
ไม่แวะเข้าเทยีบท่าท่ีประเทศไทย	สายใน	หมายถงึ	สายการเดนิเรอืของบรษิทันัน้เดนิทางรบัส่งสนิค้าต่าง	ๆ 	ไปประเทศ
ในแถบใกล้เคียง	 และจะต้องแวะเข้าเทียบท่าที่ประเทศไทยอยู่เป็นประจ�า	 สายการเดินเรือที่เป็นสายนอกจะได้รับ 
ค่าตอบแทนมากกว่าสายการเดนิเรอืท่ีเป็นสายใน	ผู้ประกอบอาชพีนีจ้ะได้รบัค�าตอบแทนเป็นเงนิเดือนทีร่ะดับเริม่ต้น
การท�างานในส่วนของภาคเอกชนประมาณ	60,000	-	80,000	บาท	ราชการประมาณ	40,000	บาท	และรัฐวิสาหกิจ

ผูบ้งัคบัการเรอื / นายเรอืเดนิทะเล
Ship’s Captain, Sea
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ประมาณ	60,000	บาท	ผู้ประกอบอาชีพนี้จะมีระยะเวลาในการท�างานที่ไม่แน่นอน	นอกจากค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือนแล้ว	 ผู้ประกอบอาชีพนี้ยังจะได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ	ที่บริษัทเดินเรือแต่ละแห่งจะให	้ เช่น	 ค�าเบี้ยเลี้ยง	 
ค่าเดินทางออกต่างประเทศ	เงินพิเศษรับรอง	ค่ารักษาพยาบาล	เงินสะสม	เงินช่วยเหลือ	สวัสดิการอื่น	ๆ	เงินโบนัส	
ค่าล่วงเวลา	เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการท�างาน

สภาพการท�างาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้	 จะต้องท�างานในสภาวะการท�างานที่ต้องจากบ้านเป็นเวลานาน	 ทนต่อการตรากตร�า 
ในทะเล	และต้องพบแรงกดดันจากวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ภายในเรือ	ซึ่งคนท�างานในเรือไม่ใช่มีเฉพาะคนไทย	การท�างาน
บนเรือเป็นสายงานอาชีพเฉพาะที่มีความพิเศษ	 ท�างานห่างไกลจากสายตาคนทั่วไป	 การเดินทางบ่อย	 ๆ	 แต่ละครั้ง
เป็นเวลานานอาจจะท�าให้เกิดความว้าเหว่และวิตกกังวลได้ง่าย	 ดังนั้นผู้ท�างานในเรือเป็นเวลานาน	 ๆ	 จึงต้อง 
มีความอดทนสูงทั้งทางร่างกายและจิตใจ	เพราะการท�างานในเรือมีอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นคลื่นลม
ทะเล	ความจ�าเจ	วัฒนธรรมสังคม	และภาษาที่หลากหลาย

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจบุนัความต้องการบคุลากรด้านการเดนิเรอืมสีงูมาก	 เน่ืองจากมอีายงุานค่อนข้างสัน้	 ท�าให้บุคลากรด้าน 
การเดินเรือขาดแคลนอย่างมาก	 ไม่ใช่แต่ในประเทศไทย	 แต่ยังรวมถึงทั่วโลก	 เพราะในปัจจุบันชาวต่างประเทศ 
มาลงทุนสร้างฐานผลิตในประเทศไทยกันเพิ่มมาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิทยาการเดินเรือ
	 2.		 ต้องมีประสบการณ์ในการท�างานประมาณ	 5	 -	 10	 ปี	 และได้รับประกาศนียบัตรผู้ท�าการในเรือจาก 
กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชย์นาวี	(ชาวเรือเรียกว่า	ตั๋ว)	ในระดับกัปตันเรือ
	 3.		 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้จะต้องเป็นเพศชาย
	 4.		 ต้องเป็นผู้มีสายตาปกติ
	 5.		 สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
	 6.		 มีความอดทน	มีระเบียบวินัย	และต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
	 7.		 มีภาวะความเป็นผู้น�าสูง
	 8.		 สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิทยาการเดินเรือ	 เป็นหลักสูตรที่ต้องใช้ทุนการเรียนการสอนค่อนข้างสูง	 เพราะต้องเชิญกัปตันเรือมา
สอนและฝึกภาคทะเลที่ศูนย์พาณิชย์นาวี	จังหวัดสมุทรปราการ	มีการฝึกงานระยะยาว	12	-	15	เดือน	และเมื่อจบ
การศึกษาก็ต้องสอบใบอนุญาตเพื่อที่สามารถไปท�างานเป็นนักเดินเรือ	และจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ	5	-	10	ป ี
จึงจะเลื่อนต�าแหน่งซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดคือ	กัปตันเรือ	สถาบันการศึกษาที่เปิดสอน	ได้แก่
	 	-	วิทยาศาสตร์	สาขาวิทยาการเดินเรือ	วิทยาลัยการพาณิชย์นาวี	มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต์	www.buu.
ac.th	โทรศัพท์	0-3874-5820
	 	-	หลกัสตูรฝ่ายเดนิเรอื	ศนูย์ฝึกพาณชิย์นาว	ีเวบ็ไซต์	www.mmtc.ac.th	โทรศพัท์	0-2756-4971-80
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 กัปตันเรือที่มีความรู้	 ความสามารถ	 และประสบการณ์ในการท�างานมากขึ้น	 ก็สามารถท�างานในต�าแหน่ง 
ผู้บริหารในองค์กร	จนถึงผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้จัดการฝ่ายเดินเรือระหว่างประเทศ	 ผู้จัด
การฝ่ายโลจิสติกส์	ที่ปรึกษาด้านการเดินเรือ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย	
เว็บไซต์	www.tnsc.com	โทรศัพท์	0-2679-7555
	 -	 การท�าเรือแห่งประเทศไทย	 (กทท.)	
เว็บไซต์	 http://www.port.co.th/	 โทรศัพท์	
0-2269-3000
	 -	 สมาคมไทยโลจิสติกส ์และการผลิต	
เว็บไซต์	www.tlaps.or.th	โทรศัพท์	0-2512-0488
		 -	 บริษัท	ไทยเดินเรือทะเล	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.tmn.co.th	โทรศัพท	์0-2672-8690
		 -	 บริษัท	อู่กรุงเทพ	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.bangkokdock.com	โทรศัพท์	0-2211-3040
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นิยามอาชีพ
 ผู้อ�านวยการ	และจดัการด้านการผลติขององค์กรธรุกจิ
อุตสาหกรรม	 หรือองค์กรอื่น	 ๆ	 รวมถึงการวางแผนงาน	 การ
ประสานงาน	 และการอ�านวยการกิจกรรมส�าคัญทั่วไปของ 
หน่วยผลิตสินค้า

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 วางแผนงาน	 ประสานงาน	 และควบคุมงานของ
หน่วยผลิต	 ผ่านทางผู้ควบคุมงาน	 ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา	 โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับแผนผังของโรงงาน	 และ 
ความสามารถในการผลิตมาประกอบการด�าเนินงาน	
	 2.		 ปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่บริหารของโรงงาน	 วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ	 วิเคราะห์การพยากรณ์
เก่ียวกับการขาย	 วิเคราะห์ปัญหาตลาด	 และวิเคราะห์ปัญหาการจ�าหน่าย	 เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบ 
วิธีการผลิตกับประมาณการเวลาและต้นทุนการผลิต	
	 3.		 ร่วมวางแผนกับเจ้าหน้าที่บริหารขององค์กร	 วิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ	 วิเคราะห์การพยากรณ์
เก่ียวกับการขาย	 วิเคราะห์ปัญหาตลาด	 และวิเคราะห์ปัญหาการจ�าหน่าย	 เพื่อวางแผนงานและพัฒนาระเบียบ 
วิธีการผลิตให้ทันสมัย	กับประมาณการเวลา	และต้นทุนการผลิตไปปฏิบัต	ิ
	 4.		 ชี้แจงให้ผู ้ควบคุมงานซึ่งอยู ่ภายใต้การบังคับบัญชาได้ทราบถึงนโยบายของบริษัทและระเบียบ 
วิธีการผลิต	และสั่งให้ปฏิบัติการ	ปรึกษาหารือกับหัวหน้าหน่วยงานต่าง	ๆ	เกี่ยวกับรายการวัตถุดิบที่ใช้	
	 5.		 บ�ารุงรักษาอุปกรณ์	และโครงสร้างของโรงงาน	ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
	 6.		 บันทึกผลการผลิต	 ต้นทุนแรงงานและวัสดุที่ใช้	 และค่าเส่ือมของอุปกรณ์	 เพื่อให้เชื่อแน่ว่าต้นทุนการ 
ด�าเนินงานนั้นพอดีกับงบประมาณที่ตั้งไว้	
	 7.		 รายงานให้เจ้าหน้าทีบ่รหิารของโรงงานทราบถงึปริมาณการผลิต	และวนัทีง่านเสร็จ	เริม่ใช้หรือประเมิน
มาตรการที่ได้วางไว้เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต	อุปกรณ์ที่ใช้	และคุณภาพของผลิตภัณฑ์	
	 8.		 เสนอแนะให้เปลีย่นแปลงกระบวนการท�างาน	และเปล่ียนแปลงแก้ไขเครือ่งจกัรกบัอปุกรณ์ทีใ่ช้วางแผน
ส�ารวจ	เช่น	ส�ารวจผลการใช้ก�าลังคน	และความต้องการก�าลังคนตามโครงการ	
	 9.		 อาจควบคุมหัวหน้าซึ่งอยู่ใต้บังคับบัญชาโดยตรง	ส�าหรับโรงงานที่ไม่มีหัวหน้างานทั่วไป	
	 10.		อาจเจรจากบัผูแ้ทนคนงานเกีย่วกบัข้อขดัแย้งต่าง	ๆ 	และรายงานให้เจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบถงึข้อขดัแย้ง
ซึ่งไม่อาจตกลงกันได้	
	 11.		น�าแผนงานท่ีได้รับการสังเคราะห์แล้วโดยผู้อ�านวยการของหน่วยงาน	 อันประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับ
แผนผังของโรงงาน	และความสามารถด้วยเทคโนโลยีในการผลิตมาประกอบการด�าเนินงาน	

ผู้วางแผนการผลิต
Production Planner
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	 12.		ประสานการด�าเนินงานโดยเน้นที่การควบคุมคุณภาพ	และความพึงพอใจของลูกค้า	
	 13.		รายงานความก้าวหน้าและการประเมินความสามารถในการผลิตโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน	
	 14.		แก้ไขอุปสรรคของงาน	และรายงานให้ผู้บริหารงานทราบตลอดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้	
	 	 -		การลดต้นทุนการผลิต	
	 	 -		ก�าลังการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้	
	 	 -		ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
	 	 -		ประสิทธิภาพของการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต	
	 	 -		ระบบการควบคุมสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ	
	 	 -		ความพร้อมของวัตถุดิบที่มีราคาต�่าในการป้อนหน่วยผลิต	
	 	 -		สิ่งอ�านวยความสะดวกและส�านักงานที่มีประสิทธิภาพในการใช้และตั้งอยู่ในต�าแหน่งที่ดี	 และ 
เหมาะสมกับธุรกิจ	
	 	 -		ออกแบบตารางการคุมก�าหนดเวลา	เพื่อควบคุมการด�าเนินงานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ปฏิบัติงานผู้วางแผนการผลิตได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 โดยต�าแหน่ง 
ผู ้วางแผนการผลิตในสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมทั่วไปส่วนใหญ่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 
คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ	 ซึ่งต้องมีประสบการณ์ในการท�างาน	หรือเป็นผู้ที่ท�างานใน 
สายงานผลิตของผลิตภัณฑ์นั้น	 มีประสบการณ์	 มีความสามารถในการบริหารจัดการ	 จึงได้เลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่ง
เป็นผูว้างแผนการผลติ	จะได้รบัเงนิเดอืนในอตัราค่อนข้างสงูเนือ่งจากงานในต�าแหน่งนีเ้ป็นเหมอืนศนูย์กลางบญัชาการ
ในการผลิต	ต้องเข้าใจระบบงานผลิตครบวงจร	และมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์	และประเมินสถานการณ์	
และคาดการณ์ได้เป็นอย่างดี	 เพื่อจะได้วางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารง
ต�าแหน่งน้ี	 เมื่อเริ่มการด�าเนินงานอาจได้รับเงินเดือนประมาณ	25,000	 -	 50,000	 บาท	 ขึ้นอยู่กับประเภทและ 
ขนาดของธรุกจิของสถานประกอบการนัน้	ๆ 	และจะได้รบัการเล่ือนข้ันหรือเงินเดือนตามผลงานและสถานะของธรุกจิ	
	 โดยปกติท�างานสัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	หรืออาจจะต้องท�างานเป็นกะ	กะละ	8	ชั่วโมง	และอาจจะต้องท�างาน
วันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 หรือท�างานล่วงเวลาในกรณีท่ีต้องการให้งานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จทันต่อการใช้
งาน	หรือเมื่องานในโรงงานการผลิตมีปัญหา

สภาพการท�างาน
		 ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ท�างานท้ังในส่วนส�านักงานทั่วไป	 และในที่ตั้งของโรงงานที่ท�าการผลิตที่มี
เครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิต	 สามารถมองเห็นการปฏิบัติงานของพนักงานได้	 ผู้วางแผนการผลิตอาจจะต้อง
ตรวจดูการปฏิบัติงานของพนักงานและอุปกรณ์การผลิตทุกจุดของกระบวนการผลิต	 เพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือ
เปลีย่นแปลงรปูแบบหรอืวธิกีารผลติให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด	และในขณะเดียวกนัสามารถลดต้นทนุการผลิตให้ต�า่ลง	
อาจจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในระหว่างปฏิบัติงานในโรงงานด้วย	
	 งานทีว่างแผนบางครัง้ไม่สามารถท�าให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้	ผูว้างแผนการผลิตต้องจัดการแก้ไขปัญหาให้
สามารถท�าการผลติต่อไปได้ตามแผน	ซึ่งบางครัง้อาจจะต้องประสานงานระหว่างผูเ้กี่ยวข้องทัง้ในหนว่ยงานเดยีวกัน
และหน่วยอื่น	ๆ
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โอกาสในการมีงานท�า
		 การวางแผนการผลิตมีความส�าคัญมากในสายงานด้านการผลิต	 และผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ 
ความส�าคัญของการวางแผนการผลติมากขึน้	ฉะนัน้งานส�าหรบัผูว้างแผนการผลติจงึยงัมอียูอ่ย่างกว้างขวาง	แนวโน้ม
ความต้องการของตลาดแรงงานที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ	การขยายตัวของโรงงาน
ต่าง	 ๆ	 และการพัฒนากระบวนการผลิต	 ส�าหรับหน่วยงานราชการก็อาจจะมีความต้องการผู้วางแผนการผลิตน้อย	
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจท่ีท�าการผลิต	 เช่น	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต	 การประปานครหลวง	 เป็นต้น	 และ 
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมโรงงานผลิตทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ปริญญาตรี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
หรอืบรหิารธรุกจิ	หรอืสาขาทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงาน	
ที่รับสมัครงาน	 มีประสบการณ์ในการท�างานใน 
สายงานนั้น	ประมาณ	2	-	3	ปีขึ้นไป	
	 2.		 มีวิสัยทัศน์และสนใจกับเหตุการณ์
ข่าวสารทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา	รบัฟังความคดิเหน็ของ
ผู้อื่น	มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ	
	 3.		 มีพื้นฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร ์	
ฟิสิกส	์ภาษาอังกฤษ	และคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี	
	 4.		 มมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่	ีมคีวามสามารถในการเจรจา	มลีกัษณะเป็นผูน้�า	ทัง้นีเ้พราะงานส่วนใหญ่จะเก่ียวกับ
การควบคุมคนเป็นจ�านวนมาก	
	 5.		 สามารถประเมินหรือวิเคราะห์สถานการณ	์และคาดการณ์แนวโน้มด้านการผลิตได	้
	 6.		 สามารถท�างานเป็นกะและล่วงเวลาได้	เพื่อให้งานเสร็จทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ	
	 7.		 สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในงานจัดเก็บเอกสารและข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์	 มีความรู้	 
และใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานวางแผนการผลิต	มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง	BOM	(Bill	of	Material)	
และ	JIT	(Just	in	Time)	ดี	
	 8.		 มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษด	ี
	 9.		 มีความอดทน	และเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ	มีอารมณ์เยือกเย็น	มีความคิดสุขุม	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้สนใจประกอบผู้วางแผนการผลิต	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 เมื่อส�าเร็จการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	สาขาวทิยาศาสตร์	หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีจากสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรอง
วิทยฐานะ	 แล้วต้องเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	 ในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	 หรือวิศวกรรมศาสตร์	 และ
เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีตามสาขาท่ีศึกษา	 หรือเมื่อส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	และสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	ระยะเวลาการศึกษา	2	ปี	 (หลักสูตรต่อเนื่อง)	 เมื่อส�าเร็จการ
ศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ	หรือวิศวกรรมศาสตร์
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้วางแผนการผลิตที่มีประสบการณ์จากการท�างานเพ่ิมข้ึน	 ได้รับการอบรมในวิชาท่ีเกี่ยวข้องและมีความ
สามารถในการบรหิารกส็ามารถทีจ่ะได้รบัการเล่ือนข้ัน	เลือ่นต�าแหน่งเป็นผู้บริหารในสถานประกอบการอตุสาหกรรม
ได้	หรือสามารถท�าธุรกิจส่วนตัวโดยท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการวางแผนงานการผลิต	แก้ไข	ปรับปรุงกระบวนการ
ผลติ	และการน�าเทคโนโลยใีหม่	ๆ 	มาใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติ	ส�าหรบัผูท้ีศ่กึษาเพิม่เตมิถงึขัน้ปรญิญาโทหรอื
ปริญญาเอก	สามารถที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วไปได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 วิศวกรอุตสาหการ	วิศวกรรักษาความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	เว็บไซต์	www.kmutt.ac.th	
	 -	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	เว็บไซต์	www.kmit.ac.th	
	 -	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เว็บไซต	์www.chula.ac.th	
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นิยามอาชีพ
		 ต้อนรับให้บริการด้านความปลอดภัยและอ�านวย
ความสะดวกแก่ผู ้โดยสารบนอากาศยาน	 :	 ดูแลอุปกรณ์ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องผู้โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานและสาธติอปุกรณ์ดงักล่าวก่อนการเดนิทาง;	ช่วยเหลอื
ผูโ้ดยสารกรณีเกดิเหตฉุกุเฉนิ;	คอยดูแลให้ความสะดวกสบาย
แก่ผู้โดยสารและจัดหาที่นั่งให้;	 แจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นในการ 
เดินทาง;	 ให้บริการอาหารเครื่องดื่ม	 วารสาร	 หนังสือพิมพ์;	
ช่วยเหลอืผูโ้ดยสารทีเ่ดนิทางกบัเดก็เลก็;	ให้การปฐมพยาบาล
แก่ผู้โดยสารที่เจ็บป่วย;	 ดูแลความเรียบร้อยภายในห้องผู้
โดยสารเพื่อความปลอดภัยตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทาง

ลักษณะของงานที่ท�า
		 งานในสายการบินโดยทั่วไปท้ังในและนอกประเทศจะมีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชายและหญิงที่ 
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างชัดเจน	มีหน้าที่หลัก	สรุปได้ดังนี	้
	 1.		 พนักงานต้อนรับทั้งชายและหญิงต้องข้ึนเคร่ืองบินก่อนผู้โดยสารประมาณ	 30	 นาที	 ถึง	 1	 ชั่วโมง	 
เพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบกับระบบเครื่องบิน	 ต�าแหน่งท่ีต้องประจ�าบนเคร่ือง	 อุปกรณ์ท่ีต้องใช้เพ่ือความปลอดภัย 
ของผู้โดยสาร	(No	go	Items)	เช่น	เสื้อชูชีพ	ดับเพลิง	ไฟฉาย	เครื่องช่วยหายใจ	และต้องทราบว่าพนักงานต้อนรับ 
ผู้ใดท�าหน้าที่ต้อนรับผู้โดยสารบริเวณหน้าประตู	
	 2.		 พนักงานต้อนรับชาย	 (Steward)	 อาจท�าหน้าที่ดูแลในครัว	 ตรวจสอบจ�านวนอาหารและอาหารพิเศษ
ให้ครบ	และตรงกับจ�านวนผู้โดยสาร	อุ่นอาหารให้เรียบร้อย	และเตรียมอาหารพิเศษออกบริการก่อน
	 3.		 พนกังานต้อนรบัหญงิ	(Air	Hostess)	อาจตรวจสอบห้องน�า้	อปุกรณ์อ�านวยความสะดวก	ความเรยีบร้อย	
และความสะอาดในห้องน�า้	ตรวจสอบระบบก�าจัดของเสียในห้องน�า้ทกุห้องถ้ามปัีญหาขดัข้องต้องแจ้งให้ช่างจดัการ
แก้ไขเพราะถ้าไม่ได้รับการแก้ไขให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยเคร่ืองบินจะไม่ออกท�าการบิน	 นอกจากน้ี	 ถ้าเป็นการ 
เดินทางระยะยาว	ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและจ�านวนของหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่าง	ๆ	หูฟัง	ถุงเท้า	และ
สิ่งอ�านวยความสะดวกอื่น	 ๆ	 ที่ต้องบริการแก่ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ	 จากนั้นเตรียมจัดตั้งชุดชาหรือกาแฟให้พร้อมที่จะ
บริการ	
	 4.		 เมื่อผู้โดยสารขึ้นนั่งประจ�าที่เรียบร้อย	 ท�าหน้าท่ีแจ้งและสาธิตให้ผู้โดยสารทราบถึงการใช้อุปกรณ์ 
ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน	ตรวจดูความเรียบร้อยและความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเครื่องขึ้น	และเครื่องลง
จึงสามารถเข้านั่งประจ�าที่ได้	

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
Flight Attendant
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	 5.		 ถ้าเป็นการบินระยะยาว	 ทางสายการบินจะบริการอาหารและเครื่องดื่มตามเวลาบริการที่ก�าหนดไว ้
โดยพนักงานต้อนรับหญิงมีหน้าที่บริการเครื่องดื่มและอาหาร	ตลอดจนท�าความสะอาดบริเวณที่นั่งของผู้โดยสารให้
เรียบร้อย	 และให้บริการอื่น	 ๆ	 ตามที่ผู้โดยสารต้องการ	 โดยพนักงานต้อนรับชายอาจคอยช่วยเข็นรถอุปกรณ์การ
บริการ	และให้บริการเสริมต่าง	ๆ

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ประกอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 Flight	 Attendant	 ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการ
ศึกษาที่ก�าหนดในการรับสมัครเท่านั้น	 เมื่อผู้ต้องการประกอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 Flight	 Attendant 
ผ่านการรับคัดเลือกจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการให้บริการเป็นเวลา	3	เดือน	ก่อนปฏิบัติงานบนเครื่องบิน	อาจเข้า
รับการฝึกในต่างประเทศหรือในประเทศ	แล้วแต่นโยบายของแต่ละสายการบิน	
	 เมือ่ผ่านการฝึกเป็นพนกังานต้อนรบับนเคร่ืองบนิแล้ว	จะได้รบัการปรับเงินเดือนและมค่ีาเบีย้เล้ียงในการเดนิ
ทาง	ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละแถบพื้นที่การบิน	ระยะเวลา	และค่าครองชีพ	ตลอดจนค่าของเงินในช่วงที่ท�าการปฏิบัติงานใน
เที่ยวบินนั้น	ๆ	มีสวัสดิการส่วนสิทธิพิเศษอื่น	ๆ	และโบนัสจะได้รับประมาณ	1	-	3	เท่าของเงินเดือน	ซึ่งแล้วแต่ผล
ก�าไรของการประกอบการ	 และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ	 เช่น	 ถ้าปฏิบัติการบินในโซนเอเชียที่นับจากการขึ้น 
เครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด	ณ	สนามบินปลายทาง	ใช้เวลาเดินทาง	24	ชั่วโมง	จะได้ค่าเบี้ยเลี้ยง	(per	diem)	
ประมาณ	3,500	บาทต่อเที่ยว	เป็นต้น	
	 ชัว่โมงการท�างานและการพกัจะปฏบัิตติามกฎหมายแรงงาน	โดยทัว่ไปแล้วถ้าปฏบิติัหน้าทีใ่นประเทศซ่ึงเป็น
เส้นทางการบินระยะสั้น	 ๆ	 ใช้เวลาประมาณ	 2	 ชั่วโมง	 จะไม่มีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ	 แต่ถ้าบิน 
ระยะยาว	1	คืน	1	วัน	จะได้วันหยุดพักผ่อน	1	-	2	วัน	และในหนึ่งเดือนจะได้วันหยุดพัก	9	-	10	วัน

สภาพการท�างาน
		 ผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	Flight	Attendant	จะต้องปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืน
ตามก�าหนดตารางการบิน	สภาพการท�างานจะมีความกดดันสูงส�าหรับเจ้าหน้าที่ต้อนรับใหม่	เพราะต้องปรับตัวและ
ต้องท�าความคุน้เคยกบังานบรกิารท่ีต้องปฏิบัตตินให้ครบถ้วนและถกูต้องตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานบนเครือ่งบนิ	ซึง่ส่วน
มากเป็นงานที่ต้องเสิร์ฟอาหาร	 เดินบริการ	 ดูแลความสะดวกสบายของผู้โดยสารตลอดเวลา	พร้อมที่จะให้บริการ	 
แก่ผู้โดยสารตลอดเวลา	และท�าความสะอาดห้องน�้าตลอดเวลาขณะอยู่บนเครื่องบิน	ดังนั้น	ทางฝ่ายบริหารของสาย
การบินแต่ละแห่งจะท�าการตรวจสอบ	 ทดสอบความสามารถ	 และอบรมเพ่ือเพิ่ม	 ประสิทธิภาพ	 และศักยภาพ 
ของพนักงานต้อนรับเป็นระยะ	ๆ	อย่างสม�่าเสมอ

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบนั	สายการบนิหลายสายรบัพนกังานต้อนรบับนเครือ่งบนิเป็นคนไทย	นอกเหนอืจากบรษิทัการบนิไทย	
จ�ากดั	(มหาชน)	และสายการบนิ	แองเจลิแอร์ไลนส์	ซ่ึงมพีนกังานต้อนรบัรวมทัง้หมดประมาณกว่า	4,000	คน	นอกจาก
นี้	ยังมีสายการบินต่างประเทศ	เช่น	JAL,	CATHEY	PACIFIC,	QUANTAS	เป็นต้น	สายการบินเหล่านี้จะรับสมัคร
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทุกปี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 ผู้ประกอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	Flight	Attendant	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี้	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -		ส�าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา	หรือสูงกว่า	
	 -		ถ้าเป็นหญิงควรมีความสูงประมาณ	156	-	165	เซนติเมตร	อายุ	20	-	26	ปี	
	 -		ถ้าเป็นชายไทย	ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร	อายุไม่เกิน	28	ปี	สูง	165	เซนติเมตรขึ้นไป	สัดส่วนน�้าหนักพอดี
กับความสูง	
	 -		พดูอ่านเขยีนภาษาองักฤษได้ดมีาก	จะต้องน�าผลคะแนนสอบไม่ต�า่กว่า	500	คะแนน	ของ	TOEIC	/	TOFEL	
มาแสดง	
	 -		มีความสามารถว่ายน�้าฟรีสไตล์โดยไม่หยุด	หญิง	50	เมตร,	ชาย	100	เมตร	
	 -		มีบุคลิกดี	และมีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 -		มีไหวพริบและปฏิภาณดี	สามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด	
	 นอกจากนี้	คุณสมบัติทั่วไปที่ควรมี	คือ	มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	เป็นคนโสด	สายตาด	ีมีความอดทน	มีความ
พร้อมของร่างกายและจติใจทางด้านบรกิาร	ต้องเรียนรูแ้ละท�าความเข้าใจกบัวฒันธรรมทีแ่ตกต่างของผูโ้ดยสารแต่ละ
ประเทศ	การใช้ภาษาต่างประเทศภาษาที่	3	นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ	จึงอาจเป็นเรื่องจ�าเป็นพอสมควร	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	:	
	 -		ต้องตดิต่อกบัสายการบินต่าง	ๆ 	เพราะบางสายการบนิรบัสมคัรผูส้�าเรจ็ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายสายอาชพี
หรอืสายสามญัเข้าปฏบิตังิาน	และควรเรยีนภาษาองักฤษในสถาบนัทีม่กีารสอบเทยีบคะแนนทัง้	TOEIC	และ	TOFEL	
ตามที่ทางสายการบินก�าหนดไว้	ถ้ามีสายตาสั้นควรท�าการศัลยกรรมช่วย	เพราะบางสายการบินระบุในการประกาศ
รบัสมัครไว้เช่นนัน้	บางสายการบนิอาจประกาศรบัสมคัรแต่พนกังานต้อนรบัหญงิเท่านัน้	และการก�าหนดส่วนสูงอาจ
แตกต่างกัน

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะได้รับการอบรมให้บริการผู้โดยสารระดับต่าง	 ๆ	 จนถึง
บริการผู้โดยสารชั้นหนึ่ง	และถือเป็นการเลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้น	โดยจะมีค่าต�าแหน่งเพิ่มให	้และในบางต�าแหน่งต้องมี
การสอบ	 เช่น	ต�าแหน่ง	Purser	ครูสอน	 (Instructor)	 In-flight	Manager	และผู้ก�าหนดตารางปฏิบัติงานการบิน 
ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินทั้งหมด

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 เมื่อผู้ประกอบพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 Flight	 Attendant	 ต้องการ
เปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนสายการท�างานตามความสามารถของตนในภาคพื้นดิน	 
โดยต้องท�าการสอบแข่งขันเหมอืนผูส้มคัรอ่ืน	ๆ 	หรอืไปประกอบอาชพีอืน่	คอื	นกัธรุกจิ	
ตามสาขาที่ถนัดและมีประสบการณ์	 เจ้าของร้านอาหาร	 เจ้าของร้านขายของที่ระลึก
จากต่างประเทศ	นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว	พิธีกร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	แหล่งหางานในหนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์เอกชนต่าง	ๆ	
	 -	การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ	(ประเทศไทย)	
	 -	บริษัทสายการบินต่าง	ๆ	สมาคมโรงแรมไทย	สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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นิยามอาชีพ
		 ผู้ปฏิบัติงานวิศวกรการบิน	 engineer	
aeronautical	 ได้แก่	 ผู ้ท�างานเกี่ยวกับการ
ออกแบบเครื่องบิน	เครื่องยนต์	เครื่องจักร	และ
อุปกรณ์จักรกลต่าง	ๆ	วางแผน	และควบคุมการ
ผลิต	การติดตั้ง	การใช้	และการซ่อม	ตรวจตรา	
และทดสอบ	 ท�าการวิจัยและให้ค�าแนะน�าทาง
เทคนิคต่าง	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ออกแบบเครื่องบิน	 เครื่องยนต์	
เครื่องจักร	และอุปกรณ์เครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับเครื่องบิน	
	 2.		 วางแผนและควบคุมการผลิต	การติดตั้ง	การใช้และการซ่อมเครื่องบิน	หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน	
	 3.		 ก�าหนดแบบของเครื่องบินและสร้างอากาศยาน	 รวมทั้งค�านวณต้นทุน	 และวิธีการผลิต	 ออกแบบและ
ค�านวณทางคณิตศาสตร์	จัดท�ารายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเครื่องบิน	
	 4.		 วางแผนเกีย่วกบัวธิกีารผลติ	และควบคุมงานด้านเทคนคิการผลิต	ควบคมุการติดต้ัง	การบ�ารุงรักษา	และ
การซ่อมเครื่องบิน	อุปกรณ์จักรกล	ทดสอบอุปกรณ์จักรกลเกี่ยวกับความปลอดภัย	ประสิทธิภาพ	และความถูกต้อง
ตรงตามรายละเอียดที่ก�าหนดไว้	
	 5.		 ออกแบบและสร้างเฉพาะล�าตัวเครื่องบิน	 ปีก	 เกียร์	 ส�าหรับบังคับอากาศยานเวลาขึ้นและลง	 ใบพัด	
เครื่องยนต	์หรือส่วนประกอบอื่น	ๆ	
	 6.		 อาจช�านาญในการออกแบบ	หรอืการวางแผน	หรอืการควบคมุงานทางวศิวกรรมการบนิช่วงใดช่วงหนึง่	
เช่น	การผลิต	การติดตั้ง	หรือการซ่อมบ�ารุง

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ปฏิบัติงานวิศวกรการบิน	 engineer	 aeronautical	 ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นเงินเดือนตาม 
วุฒิการศึกษา	 โดยผู้ไม่มีประสบการณ์ในการท�างานจะได้รับเงินเดือนตามอัตรา	 ส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ 
40	 ชั่วโมง	 อาจต้องท�างานวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 หรือท�างานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้งานที่ได้รับ 
มอบหมายเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน	 นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแล้วในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน 
อาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือสวัสดิการในรูปต่าง	 ๆ	 
เงินโบนัส	เป็นต้น

วิศวกรการบิน
Engineer Aeronautical
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สภาพการท�างาน
		 ผู้ประกอบวิศวกรการบิน	 engineer	 aeronautical	 ท�างานในสถานที่ท�างานที่มีสภาพเหมือนสถานที ่
ท�างานทัว่ไป	คอืเป็นส�านกังานทีม่อีปุกรณ์	สิง่อ�านวยความสะดวกเช่นส�านกังานทัว่ไป	มอีปุกรณ์ช่วยในการออกแบบ	
เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 และโดยลักษณะงานท่ีจะต้องควบคุมงานการติดต้ัง	 และซ่อมบ�ารุงเคร่ืองอากาศยาน	 
จึงจ�าเป็นจะต้องใช้เวลาในการควบคุมดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิตและการซ่อมบ�ารุงค่อนข้างมากและ
สม�่าเสมอ	 เนื่องจากต้องตรวจสอบและดูแลให้เครื่องยนต์	 เครื่องจักร	 และอุปกรณ์ในอากาศยานสามารถท�างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและผู้โดยสาร	 ผู้ประกอบวิศวกรการบิน	 engineer	
aeronautical	 อาจจะต้องถูกเรียกตัวท�างานเป็นกรณีพิเศษเมื่อมีปัญหาเครื่องบินขัดข้อง	 ซ่ึงการท�างานนี ้
อาจเป็นการให้บริการแก่สายการบินอื่นที่เข้ามาใช้ท่าอากาศยานของประเทศ

โอกาสในการมีงานท�า
		 ส�าหรับแหล่งจ้างงานวิศวกรการบิน	 โดยทั่วไปจะเป็นสถานประกอบกิจการบริการการบิน	 ซึ่งจ�าเป็นต้อง 
มีงานซ่อมบ�ารุงอากาศยานของรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน	 ซ่ึงในประเทศไทยมีจ�านวนไม่มากนัก	 ได้แก	่ 
บริษัทการบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 บางกอกแอร์เวย์	 ซึ่งมีความต้องการผู้ปฏิบัติวิศวกรการบิน	 โดยตรง 
น้อยมากในปัจจุบัน	 ประเทศไทยยังไม่มีโครงการประกอบหรือผลิตเครื่องบิน	 เนื่องจากต้องใช้ต้นทุนสูงมากและ 
ไม่คุ้มค่าในการลงทุนด้านนี้แต่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิศวกรการบิน	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 สามารถ
ประกอบเครื่องเฮลิคอปเตอร์เพื่อการใช้งานได้	 แต่มีจ�านวนไม่มากนัก	 ดังนั้นเคร่ืองบินจึงต้องน�าเข้าจากประเทศ 
ที่ผลิต	 ซึ่งบริษัทผู้ผลิตจะส่งวิศวกรการบินมาให้บริการดูแลในการส่งมอบเครื่องบินแต่ก็มีการจ้างวิศวกรการบิน	 
หรือวิศวกรในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนไทย	 ในการบ�ารุงรักษาและซ่อมเป็นการประจ�า	 เพ่ือให้เครื่องบินมี 
สภาพพร้อมในการบินตามตารางเวลา	 รวมทั้งเพ่ือการให้บริการแก่สายการบินอื่นท่ีมีปัญหาขัดข้องเกิดขึ้น 
ในท่าอากาศยานในประเทศไทย	วศิวกรการบนิจึงอยูใ่นความต้องการตลาดแรงงานน้อยมาก	การจ้างงานวศิวกรการ
บินจึงเป็นการจ้างงานเพื่อท�าการบ�ารุงรักษาซ่อมเครื่องยนต์และอากาศยานเป็นส�าคัญ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	วิศวกรรม	สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน	และอากาศยาน	
	 2.		 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่	และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	
	 3.		 มีความละเอียด	รอบคอบ	และช่างสังเกต	
	 4.		 รักงานช่างและสนใจด้านเครื่องกล	วิศวกรรม	
	 5.		 ชอบงานบุกเบิก	สามารถท�างานต่างจังหวัดได	้
	 6.		 ออกแบบเครื่องจักรกลได้ดี	สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร	
	 7.		 มีใจชอบในงานประดิษฐ์	คิดค้น	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
	 -	 ภาควชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ	คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	50	ถนนพหลโยธนิ	
แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	0-2797-0999	ต่อ	1702-4	โทรสาร	0-25798570
	 -	 สถาบันการบิน	มหาวิทยาลัยรังสิต	โทรศัพท์	0-2997-2200-30	ต่อ	4104-7	โทรสาร	0-2997-2200-30	
ต่อ	4108	อีเมล	katatip@rsu.ac.th	เว็บไซต	์www.rsu.ac.th/pilot
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	 -	 สถาบันการบินพลเรือน	1032/355	ถนนพหลโยธิน	แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	
0-2272-5741-4	โทรสาร	0-2272-5288

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูส้�าเรจ็การศกึษาด้านวิศวกรรมเครือ่งกลอากาศยาน	ถ้าหากได้มกีารศกึษาอบรมเพิม่เตมิหรอืผ่านการท�างาน
จนมีประสบการณ์มากข้ึน	 และมีความสามารถในการบริหารก็จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นผู้บริหารงานหรือเป็น 
ผู้อ�านวยการ	 หรือผู้จัดการในสายงานนั้นได้	 หรือสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว	 โดยเป็นผู้แทนจ�าหน่ายอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวกับเครื่องจักรกลอากาศยาน	 ส�าหรับผู้ที่ศึกษาเพิ่มเติมถึงขั้นปริญญาโท	 หรือ	 ปริญญาเอก	 สามารถที ่
จะเป็นอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาขาวิชานี้ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 วิศวกรเครื่องกล	 (เครื่องจักรและเครื่องมือ)	 วิศวกรเครื่องกล	 (เรือ)	 วิศวกรเครื่องกล	 (อากาศยาน)	วิศวกร
เครื่องกล	(รถยนต์)	วิศวกรเครื่องกล	(หม้อน�้าและอุปกรณ์)	วิศวกรเครื่องกล	(ความร้อน	การระบายอากาศ	และการ
ท�าความเย็น)	วิศวกรเครื่องกล	(การบ�ารุงรักษา)	วิศวกรเครื่องกล	(โครงสร้าง)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -	วิศวกรรมการบินและอวกาศยาน	
	 -	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต	์http://www.ku.ac.th	
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ธุรกิจด้�นอ่ืนๆ
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นิยามอาชีพ
	 สร ้างสรรค์ภาพสองมิติ	 ด ้วยกระบวนการจาก
จินตนาการ	 :	 ร่างแบบจ�าลอง	 ย่อแบบ	 ขยายแบบ	 และใช้
เทคนิคทางจิตรกรรม	 เช่น	 การใช้สีน�้า	 สีน�้ามัน	 หรือสีชนิด 
อืน่	ๆ 	ให้ออกมาเป็นผลงาน	ซึง่อาจเป็นภาพเหมอืน	ภาพบคุคล
ส�าคัญ	 ภาพวิว	 ทิวทัศน์	 ภาพนามธรรม	 หรือภาพอื่น	 ๆ	 
รวมถึงการคัดเลือกวัสดุและกรรมวิธีที่เหมาะสมกับงาน
จิตรกรรมแต ่ละประเภท	 ซึ่ ง ข้ึนอยู ่กับความสามารถ 
เฉพาะบุคคล

ลักษณะของงานที่ท�า
		 เม่ือลูกค้ามีความต้องการให้ผู้ประกอบอาชีพนี้	 วาดภาพตามประเภทของงานท่ีศิลปินมีความถนัดและ
เชี่ยวชาญ	โดยผู้ประกอบอาชีพนี้	จะปฏิบัติดังนี้
	 1.		 รับฟังความต้องการของลูกค้าว่าต้องการภาพประเภทใด	 ชื่อภาพอะไร	 และจะประดับภาพไว้ที่ไหน	 
จากนั้นจึงให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่ลูกค้า
	 2.		 ศึกษาข้อมูล	 รายละเอียดของงาน	 ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่อาจต้องร่างภาพตัวอย่างให้ดูเพื่อรับฟัง 
ความคิดเห็น
	 3.		 ศึกษาสถานที่ที่ลูกค้าต้องการติดตั้งภาพ	เพื่อก�าหนดขนาดของภาพและจ�านวนภาพ
	 4.		 สรรหาวัตถุดิบ	หรือแสวงหาแหล่งวัสดุต่าง	ๆ	มาใช้ในการประกอบการท�างาน	
	 5.		 เสนอประมาณราคาค่าวัสดุ	ค่าจ้างวาดภาพ	พร้อมกับก�าหนดเวลาการท�างาน
	 6.		 ลงมือวาดภาพ	ถ้าภาพใหญ่มากลูกค้าอาจขอชมผลงานเป็นระยะ
	 7.		 ช่วยให้ค�าแนะน�าลูกค้าในเรื่องของกรอบรูปภาพ	และประเภทของวัสดุที่เหมาะสมสอดคล้องกับอาคาร	
สถานที่ติดตั้ง	และรสนิยมของลูกค้า
		 8.		 ให้ค�าแนะน�าเรื่องการติดตั้งภาพให้เหมาะสม	 เพ่ือท�าให้อาคารหรือสถานที่ติดตั้งมีบรรยากาศตรงตาม 
ที่ลูกค้าต้องการ	และเป็นที่พึงพอใจของผู้พบเห็น

สภาพการจ้างงาน
	 จิตรกรที่เพิ่งเริ่มงาน	อาจได้รับอัตราค่าจ้างวาดรูปขนาดเล็กตั้งแต่ราคาประมาณรูปละ	1,500	–	3,000	บาท	
ส�าหรับศิลปินที่ได้รับรางวัลจากงานประกวดบ้างแล้วอาจขายภาพได้ตั้งแต่ราคาประมาณ	5,000	บาทขึ้นไป	ศิลปิน
ที่มีชื่อเสียงอาจตั้งราคาภาพไว้ที่	10,000	บาทขึ้นไป	ส่วนภาพขนาดใหญ่อาจมีราคาประมาณ	100,000	บาทขึ้นไป	
ตามขนาดของภาพ	เนื้อเรื่อง	รายละเอียดในการวาดภาพ	สถานที่ติดตั้งภาพ	ชื่อเสียงและฝีมือของจิตรกร

จิตรกร, ศิลปินภาพวาด
Painter
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	 แกลลอรี	่เป็นสถานทีห่นึง่ทีร่บัภาพต่างๆ	ไปจ�าหน่ายให้กบันกัท่องเท่ียวหรือผู้ชอบภาพเขียนท่ัวไป	ภาพเขยีน
ทีไ่ด้รบัความนยิมจะขึน้อยูก่บักระแสสถานการณ์	และความชืน่ชอบของลูกค้า	ปัจจุบนัคนไทยมคีวามสนใจจัดหาภาพ
ไปประดับในบ้านเรือน	อาคาร	ส�านักงานมากขึ้น	ภาพเขียนจะมีผู้สนใจซื้อต่อเมื่อฐานะของผู้ซื้อมีความพร้อม	และ
เมือ่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศดขีึน้	ผูท้ีเ่พิง่ประกอบอาชพีนีแ้ละมฝีีมอืในการวาดภาพอาจได้รับเงินเดือนประจ�าจาก
แกลลอรี	่โดยอาจมีข้อตกลง	เช่น	ผลิตงานให้แกลลอรี่แห่งนั้นแห่งเดียว
	 ตวัแทนจ�าหน่าย	เป็นอีกอาชพีหนึง่ทีเ่ข้ามาช่วยให้จติรกรมโีอกาสขายภาพได้มากขึน้	โดยน�าผลงานของจติรกร
ประเภทต่างๆ	 ไปเสนอให้ลูกค้าเลือกชม	ถ้าลูกค้าพอใจผลงานของจิตรกรก็จะมีการจ้างให้วาดภาพหรือซื้อขายเกิด
ขึ้น	โดยดีลเลอร์จะได้รับผลตอบแทนประมาณ	20	เปอร์เซ็นต์	หรือตามข้อตกลง
	 จิตรกรอาจได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าให้ออกแบบภาพเพ่ือไปเป็นส่วนประกอบการผลิตสินค้าท่ีท�าให้สินค้า
นัน้มมีลูค่าเพิม่	ดงันัน้ราคาในการออกแบบต้นฉบบั	จึงขึน้อยูก่บัเงือ่นไขการตกลงซึง่อาจต้องใช้ข้อกฎหมายมาประกอบ
ในการท�าสัญญาว่าจ้างให้ชัดเจน	
	 ถ้าประกอบเป็นอาชีพอิสระ	จะไม่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลใดๆ	ดังนั้น	จึงควรระมัดระวังในขณะปฏิบัติ
งาน	เช่น	การขึ้นไปวาดภาพในที่สูงๆ	และควรบริหารจัดการการเงินที่ได้รับมาอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ผลิตงานส�าหรับ
การแสดงผลงานของตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

สภาพการท�างาน
	 อาจท�างานทั้งในห้องท�างานขนาดเล็กที่จัดเป็นสัดส่วน	มีอุปกรณ์	เครื่องใช้ท�างานครบถ้วน	ไปจนถึงสตูดิโอ	
ศาลา	โบสถ์	อาคารขนาดใหญ่	หรอือาจต้องออกไปนอกสถานทีต่ามเงือ่นไขทีต่กลงกบัผูว่้าจ้าง	การท�างานอาจท�างาน
คนเดียวหรือท�างานเป็นทีม	 ขึ้นอยู ่กับขนาดของภาพและก�าหนดเวลา	 โดยต้องเตรียมจัดหาวัสดุอุปกรณ ์
ในการวาดภาพให้พร้อมด้วยตัวเอง	 เวลาในการท�างานส่วนมากจะเป็นเวลาที่ผู้ประกอบอาชีพนี้มีความพอใจใน 
การท�างานโดยค�านึงถึงก�าหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้	
	 ภาพบางช้ินท่ีมเีน้ือหายาก	เช่น	ภาพประเพณ	ีวรรณคด	ีหรอืศาสนา	จิตรกรภาพไทยอาจต้องใช้เวลาประมาณ	
2	-	6	เดือน	หรืองานบางประเภทอาจใช้เวลาเป็นปีๆ	จึงจะแล้วเสร็จ	

โอกาสในการมีงานท�า
	สภาวะเศรษฐกจิของไทยในช่วง	20	ปีทีผ่่านมา	องค์กรภาครฐัได้มกีารสนบัสนนุส่งเสรมิศลิปินโดยการจดัการประกวด
แข่งขันตราสัญลักษณ์และจิตรกรรมสาขาต่างๆ	 มากข้ึน	 อีกทั้ง 
ยงัมกีารท�าประชาสมัพนัธ์งานเหล่าน้ีอย่างท่ัวถงึ	ดงันัน้จงึมลีกูค้า
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศจากองค์กรขนาดใหญ่	ภาครัฐและ
เอกชนให้ความสนใจว่าจ้างและหาซื้อภาพจากศิลปินไทยไป
ประดบัเพือ่ส่งเสรมิ	ความสวยงาม	ความเป็นเอกลักษณ์ของสถาน
ที่ท�างาน	ซึ่งสามารถบ่งบอกฐานะ	รสนิยม	และความสนใจทาง
วัฒนธรรมของผู้บริหารองค์กร	 หรืออาจได้รับการว่าจ้างให้
ออกแบบตราสัญลักษณ์ต่างๆ	 ขององค์กรมากข้ึน	 ปัจจุบัน 
ได้มีการรวบรวมประวตัแิละผลงานของผูป้ระกอบอาชพีนีท้ีม่ชีือ่
เสยีงไว้ค่อนข้างสมบรูณ์ซึง่สะดวกต่อการค้นหาของลูกค้า	ดงันัน้ 
ผู ้สนใจประกอบอาชีพนี้อาจหาช ่องทางแนะน�าผลงาน 
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ภาพวาดหรืองานศิลปกรรมต่างๆ	ของตน	ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์	เพื่อให้ผู้สนใจ
หาซื้อผลงานด้วยการสั่งซื้อทางเว็บไซต์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีความคิดสร้างสรรค์
	 2.		 มีความตั้งใจอดทน	มีความรับผิดชอบสูง
	 3.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 4.		 ขยันค้นคว้า	ศึกษาหาข้อมูลทั้งในด้านวิชาชีพ	และด้านการตลาด	
	 5.		 มีความรู้จริงในวิชาชีพ	สรรค์สร้างผลงานให้ได้มาตรฐาน
	 6.		 มีใจเปิดกว้าง	ยืดหยุ่น	
	 7.		 มีความเป็นนักประชาสัมพันธ์

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ทีจ่บการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	หรอืเทยีบเท่า	อาจเข้าศกึษาต่อในสายประโยควชิาชพีในโรงเรยีน
หรอืวิทยาลยัของรฐัและเอกชนทัว่ประเทศทีม่กีารเรยีนการสอนวชิาสถาปัตยกรรม	ช่างศิลป์	วจิติรศลิป์	และสามารถ
ศึกษาต่อจนถึงระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง
	 ส�าหรับผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ควรเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา	 โดยสามารถ 
เลอืกคณะจิตรกรรม	ศลิปกรรม	สถาปัตยกรรม	อตุสาหกรรมศลิป์	ของสถาบนัการศกึษาและมหาวทิยาลยัทัว่ภมิูภาค
ที่มีการเปิดสอน	เป็นต้น
	 ประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพนี้อาจเข้ารับการอบรมหลักสูตรการวาดภาพจากวิทยาลัยช่างศิลป์	
หรือมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	หรือองค์กรวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่าง	ๆ	ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เปิดอบรมทุก
ภาคฤดูร้อน	 หรือในช่วงเวลาพิเศษ	 จากนั้นอาจติดต่อขอให้อาจารย์หรือศิลปินผู้หนึ่งผู้ใดเป็นครูผู้สอนแนะน�าเป็น 
ส่วนตัว	เพื่อขอค�าแนะน�าติชมในการพัฒนาทักษะ	ฝีมือ	และแหล่งในการศึกษาหาความรู้อย่างถูกวิธีต่อไป

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ส�าหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพนี้	 การประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองเป็นส่ิงจ�าเป็น	ดังนั้นจึงควรบริหารการ
จัดเก็บข้อมูลแฟ้มภาพของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ	 โดยอาจใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าช่วยจัดเก็บรวบรวมผลงานที่
สามารถน�าเสนอประชาสัมพันธ์ต่อลูกค้า	 ผู้สนใจทั่วไป	 หรือสื่อมวลชน	 หรืออาจติดต่อเว็บไซต์ที่จัดขายสินค้า 
ในหมวดศิลปะภาพวาด
	 การเข้าร่วมแสดงผลงานกับจิตรกรที่ประสบความส�าเร็จ	 หรือจัดงานแสดงภาพวาดของตนเอง	 โดยอาจ 
ขอความสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ	 เอกชน	 หรือส่ือมวลชนที่ให้ความสนใจอย่างสม�่าเสมอ	 จะช่วยเพิ่มโอกาส 
การขายงานหรือภาพวาดได้มากขึ้น
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้ในสถาบันการศึกษา	 หรือรับราชการเป็นอาจารย์สอนในภาควิชาสาขาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	
เมื่อท�างานได้ระยะหนึ่งสามารถลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท	 หรือปริญญาเอก	 เพื่อก้าวขึ้นไปสู่สายงานบริหาร	 
เช่น	เป็นหัวหน้าหน่วยงาน	ผู้อ�านวยการ	ถ้าเป็นอาจารย์อาจได้รับเลื่อนต�าแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชา	จนถึงคณบดี
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมของบริษัทสื่อ 
ส่ิงพิมพ์	 นักออกแบบฉากหรือเวที	 นักวาดภาพ
ประกอบในนิตยสาร	 หนังสือต่างๆ	 นักออกแบบ
ลวดลายต่างๆ	 เพื่อใช ้ตกแต่งในบ้านเรือน	 
เครื่องประดับ	เสื้อผ้า	เครื่องใช้	หรือบัตรอวยพร
อเนกประสงค ์ 	 นักออกแบบแสตมป ์ห รือ 
สัญลักษณ์	 วิทยากร	 ครู–อาจารย์	 มัคคุเทศก์ 
น�าชมภาพศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ	
หรือมัคคุเทศก์ในการน�าชมธรรมชาติ	 เจ้าของ
โรงเรยีนสอนศลิปะเพือ่พฒันาความคดิสร้างสรรค์	
ให้กับกลุ่มเยาวชน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เว็บไซต์	www.mua.go.th	
	 -		มหาวิทยาลัยศิลปากร	เว็บไซต	์www.su.ac.th	
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต์	www.kku.ac.th
	 -		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.chiangmai.ac.th	
	 -		มหาวิทยาลัยบูรพา	เว็บไซต	์www.buu.ac.th	

	 -		หนังสือพิมพ์หรือเว็บไซต์กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมสถาบันวัฒนธรรมของประเทศต่าง	ๆ
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นิยามอาชีพ
	 แนะน�า	 ก�ากับดูแลให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานปฏิบัติตาม 
กฎ	ระเบยีบแห่งความปลอดภยั	ส�ารวจตรวจสอบสภาพการท�างาน
ของเครื่ องจักรและบุคลากรให ้อยู ่ ในสภาพปลอดภัย	 :	 
ให้ค�าแนะน�าแก่พนักงาน	 ส�ารวจสภาพการท�างานและรายงาน
สภาพความไม่ปลอดภยัแก่ผูบ้งัคบับญัชาพร้อมเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขและป้องกัน	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยในท�างาน	อาจท�าการฝึกสอนอบรมผู้ปฏิบัติงานอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ตามกฎหมายข้อบังคับให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ	หรือโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
พนักงานหรือลูกจ้างตั้งแต่	1	-	49	คน	จะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	3	ระดับ	ดังนี	้ระดับพื้นฐาน	
ระดับหัวหน้างาน	ระดับบริหาร	
	 ถ้ามีพนักงาน	50	คนขึ้นไป	ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	3	ระดับ	ดังนี้	หัวหน้างาน	ระดับ
บริหาร	ระดับวิชาชีพ	ซึ่งมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้	
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับพื้นฐาน 
	 1.	 ให้พนกังานปฏบิตัติามกฎ	ระเบียบ	ค�าสัง่	ค�าแนะน�า	หรอืมาตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน	
	 2.		 ส�ารวจสภาพการท�างาน	และรายงานสภาพความไม่ปลอดภยัตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อนายจ้าง	
	 3.		 รายงานการประสบอุบัติเหตุอันตราย	 หรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของลูกจ้าง	 
ต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า	
	 4.		 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการท�างาน	
	 5.		 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานตามท่ีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้า
งาน	หรือระดับบริหารมอบหมาย	
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน 
	 1.		 ก�ากับดูแลให้ลูกจ้างในหน่วยงานรับผิดชอบปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือมาตรการความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน	
	 2.		 สอนวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ	 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงาน	
	 3.		 ตรวจสอบสภาพการท�างาน	 เครื่องจักร	 เครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือ 
ปฏิบัติงานประจ�าวัน	

เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการท�างาน 
Safety Offfiicer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 4.		 ต รวจสอบสา เหตุ ก า รประสบอั นตราย 
การเจ็บป่วย	หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน	 ร�าคาญอันเนื่องมา
จากการท�างานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�างานระดบัพืน้ฐานหรอืระดบัวชิาชพีและรายงานผล
รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดย
ไม่ชักช้า	
	 5.	 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างาน	
	 6.		 ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท�างานตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร
มอบหมาย	
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับบริหาร 
	 1.		 ก�ากับดูแลให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับพื้นฐาน	ระดับหัวหน้างาน	และระดับวิชาชีพ	
ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกฎ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือมาตรการความปลอดภัยในการท�างาน	
	 2.	 ส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน	
 หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับวิชาชีพ 
	 1.		 ตรวจสอบ	และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการท�างาน	
	 2.		 จัดท�าแผนงาน	โครงการ	มาตรการด้านความปลอดภัยในการท�างานเสนอต่อนายจ้าง	
	 3.		 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน	 โครงการ	 หรือมาตรการ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน	
	 4.		 ก�ากับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ	ค�าสั่ง	หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน	
	 5.		 แนะน�า	ฝึกสอน	อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะท�าให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในการท�างาน	
	 6.		 ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วย	หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญอันเนื่องมาจาก
การท�างาน	และรายงานผล	รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า	
	 7.		 รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ	 และจัดท�ารายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการ 
เจ็บป่วย	หรือเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญอันเนื่องมาจากการท�างานของลูกจ้าง

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	ที่ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	สาขา
ชีวอนามัย	 หรือเทียบเท่า	 หรือสาขาอ่ืนท่ีมีหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�างาน	จะได้รับค่าจ้างตามระดับวุฒิการศึกษา	หรือประสบการณ์ในการท�างาน

สภาพการท�างาน
		 ผู้ประกอบเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน	 Safety	Officer	 อาจปฏิบัติหน้าที่ภายในตัวอาคารของ
สถานประกอบกจิการ	หรอืกลางแจ้งทีม่คีวามเส่ียงต่อสุขภาพท้ังทางร่างกาย	จติใจและชวีติ	เช่น	โรงงานผลติประกอบ	
บรรจ	ุซ่อมบ�ารุงรักษา	ปรับปรุงตกแต่ง	ดัดแปลงเพื่อการค้าแปรสภาพรวมถึงการต่อเรือ	อู่เรือ	การให้ก�าเนิดแปลง
และจ่ายไฟฟ้า	 หรือพลังงานอย่างอื่น	 เหมืองแร่	 เหมืองหิน	 กิจการปิโตรเลียม	 หรือสถานที่ก่อสร้าง	 เช่น	 ต่อเติม	 
ซ่อมบ�ารุง	 สนามบิน	 ทางรถไฟ	 โทรเลข	 โทรศัพท์ไฟฟ้า	 ก๊าซ	 การขนส่งคนโดยสารทั้งทางบก	ทางน�้า	 ทางอากาศ	 

รวมทั้งการขนถ่ายสินค้าสถานีบริการ	หรือจ�าหน่วยน�้ามันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ	เป็นตน้	
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	 ในสถานทีม่คีวามเสีย่งสงูมากต่อสขุภาพและร่างกาย	ผูป้ฏบิตังิานเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานต้อง
ใช้เครื่องป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน	เช่น	แว่นตา	หมวกนิรภัย	เครื่องป้องกันหน้า	ปลั๊ก	และที่ครอบหู
ลดเสียง	ที่ครอบปากและจมูก	ชุดกันความร้อน	ผ้ากันเปื้อน	ถุงมือ	เข็มขัดนิรภัย	รองเท้า	ครีมทาผิว	หรือเครื่องเฝ้า
อันตรายที่ติดตัวบุคคล	เช่นเดียวกับพนักงานคนอื่นๆ

โอกาสในการมีงานท�า
		 เนื่องจากกฎหมายเพิ่งบังคับใช้	 ท�าให้สถานประกอบการทุกแห่งท่ัวประเทศท่ีมีพนักงานหรือ	 ลูกจ้างตั้งแต	่
50	 คนขึ้นไป	 ต้องท�าการว่าจ้างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทุกองค์กร	 ดังนั้นตลาดแรงงานในเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�างาน	Safety	Officer	จึงยังมีความต้องการบุคลากรประเภทนี้อยู่มาก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 ผูท้ีป่ฏบัิตเิจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท�างาน	ในระดบัเจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัระดบัวชิาชพี	ทีต้่องปฏบิตัิ
งานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่	50	คนขึ้นไป	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี	้
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับปริญญาตรี	 สาขาชีวอนามัย	 หรือเทียบเท่า	 หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตร
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 หรือส�าเร็จการศึกษาไม่ต�่ากว่าระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	
	 2.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจะต้องเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการอบรมตามประกาศกระทรวง 
มหาดไทยใหม่	ลงวันที่	31	มีนาคม	2540

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถานศึกษา
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ศูนย์รังสิต	
อาคารปิยชาติ	ชั้น	10	ต�าบลคลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12121	โทรศัพท	์0-2986-9213-9	ต่อ	
7410-11	โทรสาร	0-2516-2708	เว็บไซต์	http://fph.tu.ac.th/th/	
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ชั้น	 6	 อาคาร 
พิชิต	สกุลพราหมณ์	โทรศัพท์	0-2644-4069-70	ต่อ	102	เว็บไซต์	http://phoh.ph.mahidol.ac.th/
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เลขที่	 123	 
หมู่	16	ถนนมิตรภาพ	ต�าบลในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	40002	โทรศัพท์	0-4334-7057	โทรสาร	0-4334-
7058	เว็บไซต์	http://ph.kku.ac.th/thai/
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	มหาวิทยาลัยบูรพา	อาคารมหิตลาธิเบศร	
169	ถนนลงหาดบางแสน	ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอเมืองชลบุรี	จังหวัดชลบุรี	20131	โทรศัพท์	0-3839-0041,	0-3810-
2730	โทรสาร	0-3839-0041	เว็บไซต	์www.phbuu.com/
	 -	 คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ	 อาคารเรียน	 2	 ช้ัน	 4	 ห้อง	 2-401,	 2-406	 18/18	 ถนนบางนา-ตราด	 กิโลเมตรที่	 18	 ต�าบล 
บางโฉลง	 อ�าเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 10540	 โทรศัพท์	 0-2312-6415,	 0-2312-6300-79	 ต่อ	 1211,	 
1533,	 1227	 โทรสาร	 0-2312-6415	 อีเมล	 pb.secretaryhcu@gmail.com,	 facofph@hcu.ac.th	 เว็บไซต์	 
www.hcu-pb.com	
	 -		คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโปรแกรมวชิาวทิยาศาสตร์ความปลอดภยั	มหาวทิยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็
เจ้าพระยา	1061	ซอยอิสรภาพ	15	ถนนอิสรภาพ	แขวงหิรัญรูจ	ีเขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 	 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	 วิทยาเขตพัทลุง	 222	 หมู่	 2	 ต�าบลบ้านพร้าว	
อ�าเภอป่าพะยอม	จังหวัดพัทลุง	93110	โทรศัพท์	/	โทรสาร	0-7469-3997	เว็บไซต์	www2.tsu.ac.th/health_sci/
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์	ในพระบรมราชปูถัมภ์	เลขที	่1	หมู	่๒๐	ต�าบลคลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวดัปทมุธาน	ี13180	เวบ็ไซต์	
http://www.vru.ac.th/spa1/
	 -	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์
19/1	ถนนเพชรเกษม	(ติดซอยเพชรเกษม	106)	เขตหนองแขม	กรุงเทพฯ	10160	โทรศัพท	์0-2807-4500-27	ต่อ	
190,	192	เว็บไซต	์www.sau.ac.th/crouse-fe-5.html
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	 244	 ถนนมรุพงศ์	 ต�าบลหน้าเมือง	
อ�าเภอเมือง	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000	โทรศัพท	์/	โทรสาร	0-3851-5828	เว็บไซต์	http://science.rru.ac.th/
	 -	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 
111	ถนนมหาวิทยาลัย	ต�าบลสุรนารี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000	อีเมล	mailto:medicine@sut.ac.th	
เว็บไซต์	www.sut.ac.th/im/data/Degree-occ.htm
	 -		ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข	 หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์	 เลขที่	 222	 ต�าบลไทยบุรี	 อ�าเภอท่าศาลา	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 80160	 โทรศัพท์	 0-7567-3000 
โทรสาร	0-7567-3708	เว็บไซต	์www.wu.ac.th/th/news/4788
	 -	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	 วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 
ถนนแจ้งวัฒนะ	ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุร	ี11120	โทรศัพท์	0-2504-8032	เว็บไซต์	healthsci.
stou.ac.th/
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์	 โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม	 39/1	 
ถนนรชัดาภเิษก	เขตจตจุกัร	กรงุเทพฯ	10900	โทรศพัท์	0-2942-6900-99	ต่อ	5006	-	5008	โทรสาร	0-2541-7877	
เว็บไซต์	http://sci.chandra.ac.th/webthai/department.php
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ส�าหรับผู้มีความสามารถอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร	และอาจเป็น
ผู้จัดการฝ่าย	หรือฝ่ายบริหารสูงสุด	แล้วแต่โครงสร้างของสายงานขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ	บริษัทบริการระบบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -	 ศูนย์คุณภาพและความปลอดภัย	
	 -	 กองส่งเสริมการมีงานท�า	กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	

	 -	 ประกาศจัดหางานในหนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์บริการจัดหางาน
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นิยามอาชีพ 
	 ค�านวณค่าจ้าง	วัสดุ	ค่าโสหุ้ย	และต้นทุนการด�าเนินงาน
อื่น	 ๆ	 จากบันทึกที่คัดเลือกมาแต่ละเรื่อง	 :	 คัดเลือกบันทึกที่ 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	บันทึกเวลาท�างาน	บัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้าง	 บันทึกการผลิต	 บัญชีวัสดุ	 และแผนภูมิการปฏิบัติงาน;	 
น�าข้อมูลที่ต้องการออกมาท�าการค�านวณ;	 ค�านวณต้นทุนตาม
ลักษณะของธุรกิจหรือองค์การท่ีเกี่ยวข้อง	 และเสนอข้อมูลที่ได้
รับตามแบบที่ต้องการ	อาจท�ารายงานแสดงยอดรวมของต้นทุน	
ราคาขายและก�าไร

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 คัดเลือกบันทึกที่เกี่ยวกับเรื่องต่าง	ๆ	เช่น	บันทึกเวลาท�างาน	บัญชีเงินเดือน	และค่าจ้างบันทึกการผลิต	
บัญชีวัสดุ	และแผนภูมิการปฏิบัติงาน
	 2.		 น�าข้อมูลที่ต้องการออกมาท�าการค�านวณ
	 3.		 ค�านวณต้นทุนตามลักษณะของธุรกิจหรือองค์การที่เกี่ยวข้อง
	 4.		 เสนอข้อมูลที่ได้รับตามแบบที่ต้องการ
	 5.	อาจท�ารายงานแสดงยอดรวมของต้นทุน	ราคาขาย	และก�าไร	วิเคราะห์และน�าเสนอผู้บริหาร

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏิบตังิานอาชพีนี	้ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีคณะบริหารธรุกจิ	สาขาการจดัการอตุสาหกรรม	หรอื
คณะเศรษฐศาสตร์	 หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ส่วนใหญ่ท�างานอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่าง	 ๆ	 จะได้รับ 
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างานประมาณ	 16,000	 -	 19,500	 บาท	 สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค�ารักษา
พยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วัน
อาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 เจ้าหน้าที่ค�านวณต้นทุนการผลิต	ท�างานในส�านักงานทั่วไป	ในการท�างานจะต้องใช	้เครื่องค�านวณ	และหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ช่วยงานศึกษา	ค้นคว้าหาข้อมูลส�าหรับการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการ
วางแผนการผลิตในเชิงธุรกิจขององค์กร	ค�านวณค่าจ้างวัสด	ุค่าโสหุ้ย	และต้นทุนการด�าเนินงานอื่น	ๆ	จากบันทึกที่
คัดเลือกมาแต่ละเรื่อง

เจ้าหน้าที่ค�านวณต้นทุนการผลิต  
Clerk, Cost Computing
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสในการมีงานท�า 
	 สามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานในสถานประกอบ
การ	 ห้างร้าน	 สถาบันการเงินทั่วไป	 เป็นพนักงานในองค์การ
ระหว่างประเทศ	เจ้าของธุรกิจ	ตลาดแรงงานยังมีความต้องการ
เจ้าหน้าทีค่�านวณต้นทนุการผลติทีม่คีวามสามารถอกีเป็นจ�านวน
มาก	เพื่อพัฒนาการผลิต	การท�าธุรกิจของหน่วยงานให้สามารถ
แข่งขนัทางการค้าได้ในภาวะเศรษฐกจิโลกทีเ่ปล่ียนแปลงไปและ
ให้ทันต่อสถานการณ์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	 หรือคณะเศรษฐ 
ศาสตร์	หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
	 3.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
	 4.		 ถนัดและสนใจด้านคณิตศาสตร์	และสังคมศาสตร์
	 5.		 บุคลิกดี	มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี
	 6.		 วิสัยทัศน์กว้างไกล	มีใจกว้าง	ยอมรับฟังการติชม
	 7.		 ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
	 8.		 ซื่อสัตย์สุจริต	สามารถเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์และเป็นกลาง

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะบริหารธุรกิจ	 สาขาการจัดการอุตสาหกรรม	 สาขาการตลาด	 หรือคณะเศรษฐศาสตร์	 ในสถาบัน 
การศึกษา	สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เวบ็ไซต์	www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เว็บไซต	์www.ru.ac.th	โทรศัพท	์0-2310-8000
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เว็บไซต์	www.swu.ac.th	โทรศัพท์	0-2664-1000
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 คณะบริหารธุรกิจ	สาขาการตลาด	และสาขาที่เกี่ยวข้อง	มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งที่เปิดสอน	อาทิ
	 -	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	เว็บไซต	์www.dusit.ac.th	โทรศัพท	์0-2668-7125-35
	 -	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	เว็บไซต์	www.chandra.ac.th	โทรศัพท์	0-2942-6900

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ประกอบอาชีพน้ีสามารถประกอบอาชีพได้หลายประเภท	 ในสถานท่ีต่าง	 ๆ	 ได้หลายแห่ง	 ทั้งที่เป็น
หน่วยงานของราชการ	รัฐวิสาหกิจ	สถาบันการเงิน	บริษัท	ห้างร้านต่าง	ๆ 	องค์กรพัฒนาเอกชน	และสามารถที่จะ	ได้
รับการเลื่อนต�าแหน่งจนถึงต�าแหน่งหัวหน้างาน	หัวหน้าฝ่าย	ผู้จัดการฝ่าย	ผู้อ�านวยการ	ผู้จัดการใหญ่ในภาคเอกชน	
ส่วนในภาครฐั	หรอืรฐัวสิาหกจิถ้ามกีารศกึษาในระดับทีสู่งกว่าระดับปริญญาตรี	มปีระสบการณ์	และมคีวามสามารถ
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ในการบริหารงาน	 จะสามารถเลื่อนขั้นเลื่อน
ต�าแหน่งจนถึงระดับบริหารสูงสุดในหน่วยงานนั้น	
ผูท้ีม่คีวามรูส้งูกว่าระดบัปรญิญาตรมีกัจะได้รบัการ
เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งได้อย่างรวดเร็ว

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักเศรษฐศาสตร์	 นักบัญชี	 นักวิเคราะห์
ราคา	นักวิจัย	นักการเงิน	นักการคลัง	นักสถิติ	เจ้า
หน้าที่สถาบันการเงินพนักงานซื้อ-ขายหลักทรัพย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	เว็บไซต์	www.thaieei.com	โทรศัพท์	0-2280-7272
		 -	 บริษัท	โตชิบา	ไทยแลนด์	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.toshiba.co.th	โทรศัพท	์0-2512-0270-81
		 -	 บริษัท	โซนี่	ดีไวซ	์เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.sonydevice.co.th	โทรศัพท	์0-2501-
1730-3
		 -	 บรษิทั	โปร-แอพพลเิคชัน่	เซอร์วซิ	จ�ากดั	เวบ็ไซต์	www.proapplication.com	โทรศพัท์	0-2363-7767-9
	 -	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เว็บไซต์	www.mua.go.th	โทรศัพท	์0-2610-5200
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 ตรวจสอบ	ประเมิน	ป้องกัน	ควบคุม	และจัดการกับความ
เสี่ยงในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของ
สถานประกอบการ	หรือความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากสภาพหรือสิ่งแวดล้อมในการท�างาน

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 สืบค้น	 ตรวจสอบ	 วิเคราะห์	 และประเมินสภาพการ
ท�างาน	และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	ซึ่งจะต้องสามารถวิเคราะห์
และก�าหนดให้ได้ว่าสถานประกอบการจะต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ใดบ้าง	ซึ่งความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจมีขนาดและผลกระทบที่แตกต่างกัน
	 2.	 วิเคราะห์	 พิจารณาถึงโอกาส	 และความรุนแรงของอันตรายที่ชี้บ่งออกมาได้	 ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิด 
เพลิงไหม	้การระเบิด	การรั่วไหลของสารเคมี
	 3.	 ป้องกัน	 ควบคุมสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายจากการท�างานในสถานประกอบการ	 โดยจะต้องหาวิธีการ
จัดการกับความเสี่ยง	 เพื่อมิให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพื่อที่จะลดจ�านวนครั้งของความเสียหาย	หรือลดความรุนแรง
ของอุบัติเหตุ	 หรือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต	 โดยอาศัยข้อมูลในอดีต	 ปัจจุบัน	 รวมถึงข้อมูลการคาดการณ์ 
ในอนาคต	มาประกอบการตัดสินใจ
	 4.		 จดัการความเสีย่งด้วยวธิกีารโอนความเสีย่ง	ซึง่จะต้องวเิคราะห์และตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกโอนความเส่ียงใน
รูปแบบต่าง	ๆ	ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของธุรกิจ	เช่น	การโอนความเสี่ยงไปให้บริษัทประกันภัย	หรืออาจด�าเนิน
การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้วยวิธีการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง	 โดยจะต้องท�าการตัดสินใจ 
เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียก่อนการตัดสินใจ
	 5.		 คัดเลือกวิธีการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุด	 โดยค�านึงถึงความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหากเลือกวิธีการนั้น	 ๆ	
และเตรียมแนวทางแก้ไขค่าใช้จ่ายทีจ่ะใช้ในการจดัการตามวธิกีารทีค่ดัเลอืกและชีแ้จงถงึผลกระทบต่อฐานะทางการ
เงินของธุรกิจที่อาจได้รับตรวจสอบ	 ประเมิน	 ป้องกัน	 ควบคุม	 และจัดการกับความเสี่ยงในด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการท�างานของสถานประกอบการ	หรือความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพหรือ 
สิ่งแวดล้อมในการท�างาน

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้	 สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร	ี 
สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 หรือสาขาอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จะได้รับค่าตอบแทน	 เป็นเงินเดือนตาม 

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง
Offfiicer, Risk Management
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วุฒิการศึกษา	ในส่วนของหน่วยงานราชการจะได้รับอัตราเงินเดือน	 เดือนละ	7,630	บาท	และรัฐวิสาหกิจจะได้รับ
เงินเดือนประมาณ	10,000-12,000	บาท	สวัสดิการ	และเบี้ยเลี้ยงเป็นไปตามระเบียบและข้อตกลงการจ้างงานของ
องค์กร	ส�าหรบัในภาคเอกชน	ซึง่ไม่มปีระสบการณ์ในการท�างานจะได้รบัค�าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นการ
ท�างาน	 โดยผู ้ ท่ีส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ	 10,000-14,000	 บาท	 สวัสดิการต ่าง	 ๆ	 
ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	 ท�างานวันละ	 8	 ชั่วโมง	 อาจท�างานล่วงเวลา	 
วันเสาร	์วันอาทิตย์	และวันหยุด	ตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน 
	 สถานทีท่�างานของผูป้ระกอบอาชพีนีจ้ะมสีภาพเหมอืนทีท่�างานทัว่ไป	คอื	เป็นส�านกังานทีม่อีปุกรณ์	สิง่อ�านวย
ความสะดวก	 จะต้องบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน	 อาจต้องท�างาน 
กลางแจ้งซึง่มคีวามเสีย่งต่อสขุภาพและร่างกาย	โดยผูป้ฏบิตังิานอาชพีนีอ้าจต้องใช้เครือ่งป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล
ที่ได้มาตรฐาน	เช่น	ผ้ากันเปื้อน	ถุงมือ	รองเท้า	และหมวกนิรภัย	เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า 
	 การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความยุ่งยากและสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ	 และยิ่งเป็นการยากส�าหรับผู้บริหารที่
จะทราบว่ามปัีญหาอะไรในอนาคตบ้าง	ดงันัน้ธรุกจิจึงมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีระบวนการจัดการอย่างเป็น
ระบบเพื่อที่จะให้ทราบว่าธุรกิจจะเผชิญปัญหาอะไร	 และจะหาทางป้องกันอย่างไรเพื่อให้ความสูญเสียที่อาจจะเกิด
ขึน้	มผีลกระทบต่อธรุกจิน้อยทีส่ดุ	อาชพีนีจ้งึเป็นอาชพีทีส่�าคญั	และมแีนวโน้มเป็นทีต้่องการของสถานประกอบการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาชีวอนามัยและความปลอดภัย	หรือสาขาอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีบุคลิกภาพ	และมีมนุษยสัมพันธ์ดี	สามารถท�างานร่วมกับบุคคลอื่นได้	มีความเป็นผู้น�า
	 3.		 สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้
	 4.		 สามารถพูด	อ่าน	เขียนภาษาอังกฤษได้
	 5.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการท�างานได้ดี
	 6.		 มีความรอบคอบ	สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
	 7.		 มั่นใจในตนเอง	สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
	 9.		 มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มีระเบียบวินัย	มีความกระตือรือร้น

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา	อาทิ
	 -	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	เว็บไซต	์www.kku.ac.th	โทรศัพท์	0-4324-2331-9
		 -		มหาวิทยาลัยมหิดล	เว็บไซต	์www.mahidol.ac.th	โทรศัพท	์0-2433-0140-69
		 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20
	 -		มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	เว็บไซต์	www.hcu.ac.th	โทรศัพท์	0-2312-6300	(เอกชน)
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 จะได้เลื่อนต�าแหน่งและเงินเดือนตามกฎระเบียบที่วางไว ้
ส่วนงานภาคเอกชนน้ันเมื่อมีความสามารถ	ความช�านาญ	 และระยะเวลาในการท�างานเพิ่มขึ้น	 อาจได้รับการเลื่อน
ขั้นเป็นผู้จัดการฝ่าย	หรือฝ่ายบริหาร	ซึ่งแล้วแต่โครงสร้างของสายงานขององค์กร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นกัวิชาการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั	(สงักดักระทรวงสาธารณสขุ	เทศบาลกรงุเทพมหานคร	กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	กระทรวงอตุสาหกรรม	และกระทรวงแรงงาน)	เจ้าหน้าทีอ่าชวีอนามยัและความ
ปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม	 และบริษัทเอกชน	 ในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ	 (จป.)	 
เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในสถาบันหรือศูนย์ค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง	ๆ	 อาจารย	์
วิทยากรคร	ู/	อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาต่างๆ	อาชีพอิสระ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	เว็บไซต์	www.mua.go.th	โทรศัพท์	0-2610-5200
	 -		สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	เว็บไซต์	www.masci.or.th	โทรศัพท์	0-2617-1727
	 -		สภาธุรกิจตลาดทุนไทย	เว็บไซต์	www.fetco.or.th	โทรศัพท	์0-2229-2609
	 -	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.fti.or.th	โทรศัพท	์0-2345-1000
	 -	 สถาบนัระหว่างประเทศเพือ่การค้าและการพฒันา	(ITD)	เว็บไซต์	www.itd.or.th	โทรศพัท์	0-2216-1894-7

	 -	โครงการไทยแลนด์	เบส	เว็บไซต	์www.thailandbest.in.th	โทรศัพท	์0-2294-0281-9



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

526

นิยามอาชีพ
		 เกบ็บนัทกึประวตักิารท�างานของคนงานในองค์การ	:	
จัดท�าเอกสารแสดงหลักฐานชื่อ	 ที่อยู ่	 คุณสมบัติ	 อัตรา 
การจ้างและรายละเอียดอื่น	 ๆ	 ของคนงานรับใหม่;	 แก้ไข 
เพิ่มเติมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย	 การออก
จากงาน	 โบนัสที่จ่ายให้	 การเปลี่ยนแปลงของอัตราค่าจ้าง	
และเรื่องอ่ืน	 ๆ	 เท่าที่จ�าเป็น;	 น�ารายงานของผู้ควบคุมงาน
เกีย่วกบัความสามารถในการท�างานของคนงานเกบ็เข้าแฟ้ม;
สอบถามและตอบประวัติของคนงาน	 จัดคนงานใหม่เข้า
ท�างานแทนคนเก่าที่ลาออกไป	 ออกใบรับการท�างาน	 อาจ
ท�างานเกี่ยวกับการรับสมัครคนงาน	การฝึกอบรม	การจัดสวัสดิการ	และข้อบังคับในการท�างานและสวัสดิการ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 เจ้าหน้าทีฝ่่ายบคุคลช่วยปฏบิตังิานเกีย่วกบัร่างระเบยีบปฏบิติังานของพนกังาน	การบริหารงานบคุคลในด้าน
ความดีความชอบ	 ช่วยก�าหนดหลักสูตรและจัดเตรียมการฝึกอบรม	 รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมและ 
พัฒนาบุคลากร	 ช่วยก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	 ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และ 
การจัดสวัสดิการต่างๆ	เช่น	โรงอาหาร	ห้องปฐมพยาบาล	ห้องสันทนาการ	และการบันเทิง	เป็นต้น	จัดระบบบริหาร
งานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต	 อาจท�างานประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วย	 หรืออาจมีชื่อเรียกตามงานที่เชี่ยวชาญ	
เช่น	เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	ซึ่งผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่นี้จะต้อง	
	 1.		 ช่วยผูบ้งัคบับญัชาบรหิารทรพัยากรบคุคล	เป็นผูน้�าในการเปลีย่นแปลง	และประสานงานกบับคุลากรให้
เข้าใจธุรกิจขององค์กรและเข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	
	 2.	 ช่วยหน่วยงานผลักดันให้บุคลากรมีความรู้สึกเป็นหุ้นส่วนร่วมกับผู้อื่นในองค์กร	 มีความรู้สึกเป็น 
เจ้าขององค์กรเพื่อท�างานร่วมกัน	 ให้ค�าปรึกษาและเป็นเพื่อนในทางธุรกิจกับบุคลากร	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ต้องช่วยปฐมนิเทศบุคลากรเรื่องธุรกิจและลูกค้า	 นอกเหนือจากเรื่องค่าตอบแทน 
สวัสดิการ	และการจัดฝึกอบรมพนักงาน	
	 3.		 สรรหาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถเข้ามาท�างานหรือบริหารงาน	และบรรจคุนให้เหมาะสมกบังาน	
	 4.		 จัดเตรียมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพ	
	 5.		 ช่วยจดัเตรยีมด�าเนนิการก�าหนดค่าตอบแทนการท�างานในรูปแบบต่างๆ	เช่น	โบนสั	ค่าจ้าง	รปูแบบของ
สวสัดกิาร	และผลประโยชน์อืน่ๆ	เป็นต้น	รวมท้ังการเสนอให้พนกังานเข้ามามหีุน้ส่วนเพือ่สร้างแรงจงูใจในการท�างาน	
และภักดีต่อองค์กร	

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
Human Resources Offiffiicer
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	 6.		 เอาใจใส่สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนานท่ีสุด	 โดยการ
สร้างทัศนคติ	สุขภาพอนามัย	ความปลอดภัยในการท�างาน	
	 7.		 แจ้งพนักงาน	 เมื่อพนักงานเกษียณ	 หรือหมดสัญญาจ้าง	 โดยให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากร	 และ 
พยายามช่วยเหลือพนักงานทดแทนการเลิกจ้าง

สภาพการจ้างงาน
		 ผู้ที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 ถ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานเอกชนจะได้รับเงินเดือน 
ขั้นต�่าประมาณ	 16,700	 -	 18,900	 บาท	 มีสวัสดิการ	 ค่ายานพาหนะ	 ผลประโยชน์อย่างอ่ืน	 ค่ารักษาพยาบาล	 
โบนัส	ตามนโยบายและระเบียบของบริษัท

สภาพการท�างาน
		 ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	ต้องท�างานในส�านักงานขององค์กรธุรกิจ	ดูแลสภาพการท�างาน	สภาพการ
จ้าง	และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังานให้มคีวามสุขในการท�างาน	มสุีขภาพอนามยัดี	และมคีวามปลอดภยั
ในการท�างาน	 ในกรณีที่บริษัทมีสาขาในต่างจังหวัด	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อดูแล 
ความเป็นอยู่	 และการท�างานของพนักงาน	 ดูสถานที่เพื่อจัดฝึกอบรม	 รวมท้ังการจัดสันทนาการระหว่างพนักงาน 
ในบริษัท	 ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่	 และเป็นบุคลากรในกลุ่มแรกขององค์กรที่จะต้องเข้ารับการอบรมด้านความ
ปลอดภัยและด้านการควบคุมคุณภาพ	เพื่อน�ามาอบรมพนักงาน

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ทั้งขนาดเล็ก	 ขนาดกลาง	 และขนาดใหญ่	 ต่างก็ต้องการมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย 
บคุลากรมาช่วยให้การบรหิารงานบคุคลให้มปีระสทิธภิาพในการท�างาน	โดยให้ท�างานในหน้าทีต่่าง	ๆ	ได้แก่		เจ้าหน้าท่ี 
บุคคล	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายแรงงานสัมพันธ์	 เจ้าหน้าที่งานวิจัย	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	 และจัดจ้าง 
เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์และจดัฝึกอบรม	หรอืเป็นตวัแทนวเิคราะห์และจดัจ้างให้กบัองค์กรทางธรุกจิ	หรอืหน่วยงานต่างๆ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาระดบั	ปวส.	ถงึปรญิญาตร	ีทางสาขาการบรหิารการจดัการ	บรหิารงานบคุคล	รฐัศาสตร์	
นิติศาสตร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	จิตวิทยาอุตสาหกรรม	
	 2.		 มีทัศนคติดี	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 3.		 มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน	 มีความรู้และเข้าใจเร่ืองแรงงานสัมพันธ์	 และพ้ืนฐานงานบริหารบุคคล	
สามารถถ่ายทอดนโยบายบริหารสู่บุคลากร	
	 4.		 เป็นผู้ที่มีความรอบคอบในการวิเคราะห์	พิจารณา	วินิจฉัย	การปฏิบัติงาน	
	 5.		 มีเมตตาธรรม	มีความยุติธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	
	 6.		 จิตใจกว้าง	รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	
	 7.		 มีความเชื่อมั่นในตนเอง	กล้าวินิจฉัย	และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ปฏิบัต	ิทั้งของตนเองและเพื่อนร่วมงาน	
	 8.		 มีความประพฤติ	ปฏิบัติดี	มีสัมมาคารวะ	เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมองค์กร	
	 9.		 มีความรู้ในธุรกิจขององค์กร	และมีความรู้ทั่วไปกว้างขวาง	เพื่อประโยชน์ขององค์กรและเพื่อนร่วมงาน	
	 10.	มีความกระตือรือร้น	 แสวงหาโอกาสที่จะช่วยหน่วยงานได้เรียนรู้	 ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมแบบใหม่	 ๆ	 
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

528

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบุคคล	 ควรเตรียมความ
พร้อมดงัต่อไปนีค้อื	:	ผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	
(สายวิทย์หรือศิลป์ค�านวณ)	 สามารถเลือกศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะมนุษยศาสตร์และสังคม 
ศาสตร์	 คณะศิลปศาสตร์	 สาขาวิชาบริหารงานบุคคล	 สาขา 
วิชาจิตวิทยา	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 สาขาวิชาการบริหารงาน
บุคคล	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม	และผู้ที่จบในสาขาวิชาอื่นๆ	สามารถเรียนรู้การบริหารงาน
บุคคลโดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลที่จัดโดยสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทย	 
ร่วมกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ในหน่วยงานของรัฐบาลอาจมีชื่อเรียกต่างกันไป	 เช่น	 ฝ่ายการพนักงาน	 ฯลฯ	 ในหน่วยงานเอกชนส�าหรับ 
ผู้มีประสบการณ์อย่างน้อย	 2	 -	 3	 ปี	 จะเลื่อนต�าแหน่งข้ึนเป็นระดับบริหารคือ	 ผู้ช่วยผู้จัดการบุคคล	 หัวหน้า 
ส่วนบริหารงานบุคคลตามล�าดับ	 หรือเป็นระดับผู้จัดการบริหารงานบุคคล	 และเล่ือนไปตามสายงานบริหาร 
ตามโครงสร้างขององค์กร	ในบางองค์กรอาจให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายธุรการ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม	 พนักงานในองค์กรรับจัดจ้างงาน	 จัดหางาน	 และฝึกอบรมบุคลากร	 เจ้าหน้าท่ี 
ความปลอดภัย	เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -	 หนังสือพิมพ์	
	 -		เว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ออนไลน์	และนายหน้าจัดหางาน	
	 -		กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	
	 -		ข่าวบริการโทรทัศน์	
	 -		องค์กรรับจัดจ้างงานหางาน	
	 -		สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย	
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นิยามอาชีพ
	 	 รกัษาความปลอดภัยภายในและ
อาคาร	 และสถานท่ีที่รับผิดชอบ	 รวมท้ัง
บริเวณใกล้เคียง	 :	 ดูแล	 ตรวจสอบ	 และ
อนุญาตการเข้า	-	ออกภายในเขตพื้นที่ความ
รับผิดชอบ;	 ประสานงานกับหน่วยงานหรือ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อระงับเหตุร้าย	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ดู แ ล รั กษาคว ามปลอดภั ย 
ประจ�าวันโดยการตรวจยาม	 เขียนรายงานบันทึกเหตุการณ์ประจ�าวันทุกครั้งตามเวลาที่ออกตรวจตามจุดตรวจ 
ต่างๆ	ทุกชั่วโมง	
	 2.		 ควบคุมการผ่านเข้า/ออกของบุคคลทั้งภายในองค์กร	 และภายนอกองค์กรที่ได้รับการว่าจ้าง	 ท�าการ 
แลกบัตรผู้เข้ามาติดต่อ	ลงบันทึกประจ�าวัน	และอาจตรวจดูบุคคลเข้า/ออกได้จากจอภาพโทรทัศน์วงจรปิด	
	 3.		 ป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้น	หรือวินาศกรรม	อัคคีภัย	
	 4.		 ติดต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเมื่อเกิดเหตุ	 เช่น	 หัวหน้ายาม	 ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ	 และเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 
สายตรวจ	เพื่อเข้ามาท�าการรับผิดชอบตรวจค้นตามกฎหมาย	
	 5.		 ตรวจดูประตูอาคาร	 หน้าต่าง	 รั้ว	 ให้อยู่ในสภาพมั่นคงปลอดภัย	 ความผิดปกติต่างๆ	 เช่น	 ท่อน�้าแตก	 
เพลิงไหม	้
	 6.		 อาจปฏิบัติงานอื่นๆ	เช่น	เปิดอาคารท�างานในช่วงเช้า	และปิดในช่วงงานเลิก	
	 7.		 ถ้าเป็นสถานที่ราชการส�าคัญ	บริษัทบางแห่ง	หรือศูนย์การค้า	 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจต้อง
ดูแลรถยนต์ที่เข้ามาจอดของผู้มาติดต่อหรือลูกค้า	และแลกเปลี่ยนบัตรส�าหรับ	ผู้มาติดต่อหรือใช้บริการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพนี้	 ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับต้น	 อาจได้ค่าจ้างเป็นรายวัน	 ตั้งแต ่
วันละประมาณ	300	-	465	บาทต่อวัน	หรือประมาณเดือนละ	9,000	-	15,500	บาท	โดยปฏิบัติงาน	8	-	9	ชั่วโมง 
ต่อวัน	มีการท�างานเป็นกะ	สัปดาห์ละ	6	วัน	มีสวัสดิการและประกันสังคมตามกฎหมายแรงงาน	

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
Security Offfiicer; Guard
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สภาพการท�างาน
 ผูว่้าจ้างในการท�างานจะมท้ัีงหน่วยงานราชการ	หน่วยงานเอกชน	บริษทัดแูลรกัษาความปลอดภยัและองค์กร
ธุรกิจ	 โดยมีเงื่อนไขการท�างานท่ีแตกต่างกันไป	 ถ้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ท�างานกับบริษัทห้างร้าน	 
หรือองค์กรจะท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	มีค่าล่วงเวลา	โบนัส	และผลประโยชน์อย่างอื่นเหมือนกับพนักงานทั่วไป

โอกาสในการมีงานท�า
 ปัจจุบนัมกีารแข่งขนัการเปิดบรษิทัรกัษาความปลอดภยักนัมาก	ท�าให้มกีารแข่งขนั	การตดัราคา	การบรกิาร
เพือ่เสนอให้สถานประกอบกจิการได้พจิารณา	อกีทัง้ภาวะเศรษฐกจิถดถอยท�าให้อาชพีเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยั
ได้รับการว่าจ้างน้อยลง	อนึ่ง	ผู้จบการศึกษาสูงอย่างเช่นประโยควิชาชีพ	และประโยควิชาชีพชั้นสูง	จนถึงนักศึกษาที่
มีความขยัน	 และต้องการหารายได้พิเศษเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา	 ก็ได้หันมาสมัครงานปฏิบัติอาชีพนี้กันพอสมควร 
โดยท�างานในลักษณะงานบางเวลา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 ระดับวุฒิการศึกษาขั้นต�่าของเจ ้าหน้าท่ี รักษาความปลอดภัยโดยท่ัวไปรับผู ้ ท่ีจบการศึกษา	 
ชั้นประถมศึกษาปีที	่6
	 2.		 ผ่านการเกณฑ์ทหาร	ถือสัญชาติไทย
	 3.		 มีความสูงไม่ต�่ากว่า	160	-	165	เซนติเมตร	อายุระหว่าง	23	-	40	ปี	
	 4.		 มีระเบียบวินัยด	ีร่างกายแข็งแรง	มีความอดทน	
	 5.		 ช่างสังเกต	มีไหวพริบและปฏิภาณดี	
	 6.		 มีความซื่อสัตย์	
	 หลงัจากผ่านการรบัสมคัรแล้วทางบรษิทัจะฝึกอบรมให้ผู้ปฏบิติังานให้เข้าใจในหน้าทีต่่างๆ	ให้สอดคล้องกบั
สถานประกอบกิจการประมาณ	 3	 -	 5	 วัน	 เช่น	 ในเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์	 ศิลปะการป้องกันตัว	 การปฏิบัติ 
หน้าที่เฉพาะ	และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	ฯลฯ	
	 ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพร้อม	 :	 โดยการฝึกฝนร่างกายให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์	 ปรับ 
เปลี่ยนเวลาการนอนให้มีความยืดหยุ่น	 เพื่อเข้าท�างานในเวลากลางคืนได้ตลอดเวลา	 ตลอดจนฝึกฝนกฎระเบียบ 
และวินัยในลักษณะเดียวกันกับข้าราชการทหาร	หรือต�ารวจ
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 ไม่จ�ากัดสาขาวิชาที่ส�าเร็จการศึกษา	และจบการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ขึ้นไป	 	
 

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสามารถจะได้รับเล่ือนจากรักษาความปลอดภัย	 (รปภ.)	 เป็นรองหัวหน้าชุด	 และเป็น
หัวหน้าชุด	ตามล�าดับ	
	 ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิ	นอกเหนือจากอาชีพที่ปฏิบัตอิยู่เพื่อความก้าวหน้า	อาจได้รับข้อเสนอจาก
องค์กรอืน่ไปเป็นเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัแบบพนกังานประจ�าให้กบับรษิทัห้างร้านทีม่สีวสัดกิาร	และสิทธพิเิศษ
เหมอืนกบัพนกังานประจ�าท่ัวไป	ซึง่ดกีว่าบรษิทับรกิารรกัษาความปลอดภยั	และอาจได้ค่าตอบแทนเดอืนละประมาณ
ตั้งแต่	9,500	-	16,500	บาท	ไม่รวมโบนัส
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 เม่ือศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิหรอือบรม	อาจเปล่ียนสายอาชพีเป็นเจ้าหน้าทีธ่รุการ	เจ้าหน้าที	่ส่งเอกสาร	หรอื
รับเช็ค	หรือประกอบอาชีพอื่นตามที่ได้รับการอบรม	เช่น	ช่างฝีมือต่างๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -		แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์ทั่วไป	
	 -		กรมจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน
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นิยามอาชีพ
		 เป ็นช ่างที่สร ้างสรรค ์ผลงานจากประสบการณ	์ 
ผสานความคิดรูปลักษณะศิลปกรรมไทย	 ประเภทลวดลาย	 
หรือรูปร่างให้ปรากฏด้วยวิธีการ	แกะ	กลึง	สลัก	ฉล	ุแทง	คว้าน	
บนวัสดุถาวรหรือวัสดุชั่วคราว	:	ใช้เครื่องมือหรือของมีคม	เช่น
สิ่ว	 มีดและอื่น	 ๆ	 (วัสดุท่ีใช้	 เช่น	 ไม้)	 แกะสลักลวดลาย	 
เครื่องประกอบประดับตกแต่ง	อาคาร	สถาปัตยกรรมไทยและ
สิ่งถวายเป็นเครื่องพุทธบูชา	 บุษบก	 ธรรมาสน์	 ภาพพระนาง	
ครุฑ	ยักษ	์ฯลฯ	ออกแบบ	เขียนแบบ	ขยายแบบ	เพื่อใช้ในการ
แกะสลัก	 ก�าหนดรูปแบบ	 ถ่ายทอดรูปแบบลวดลายลงบน 
ชิ้นงาน	 ลักษณะนูนต�่า	 นูนสูง	 และภาพลอยตัว	 โกลนหุ่น	 
แกะสลัก	 ปาดแต่งแรลายให้มีความตื้น	 ลึกหนา	 บาง	 หลายระดับ	 ท�าให้เกิดความงามตามรูปแบบท่ีต้องการ	 และ 
สร้างงานแกะแม่พิมพ์หิน	 งานโกรกฉลุลาย	 โกรกลายซ้อนไม้	 หรือซ่อมแซมอนุรักษ์ศิลปวัตถุ	 เครื่องไม้จ�าหลัก	 
นอกจากนี	้อาจท�าการสลักวัสดุอื่น	ๆ	นอกจากไม้	เช่น	หนัง	กระดาษ	กระดูก	งา	หยวกกล้วย	เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้
	 1.		 ใช้เครื่องมือหรือของมีคม	เช่น	สิ่ว	มีด	ฯลฯ	แกะสลักลวดลายลงบนไม้ประกอบ	ประดับตกแต่งในงาน
ต่าง	ๆ
	 2.		 ออกแบบ	เขียนแบบ	ขยายแบบ	เพื่อใช้ในการแกะสลักไม้
	 3.		 จัดการเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	ในการแกะสลักไม	้เช่น	สิ่ว	มีด	เลื่อย
	 4.		 ถ่ายทอดรูปแบบลวดลายลงบนชิ้นงาน	 ลักษณะนูนต�่า	 นูนสูง	 และภาพลอยตัว	 แกะสลัก	 ปาด	 แต่ง 
แรลายให้มีความตื้น	ลึก	หนา	บาง	หลายระดับบนไม้
	 5.		 ท�าการตกแต่งรายละเอียดจนงานที่ออกมาสวยงามสมบูรณ์แบบตามที่ต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	จะไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา	ส่วนใหญ่จะเป็นงานอิสระ	มีสถานประกอบการต่างๆ	โรงแรม	
บรษิทัรบัจดังานเลีย้งเป็นผูว่้าจ้าง	ได้รบัค่าตอบแทนในการท�างานเป็นชิน้งาน	ราคาค่าจ้างข้ึนอยูก่บัความยากง่ายของ
ช้ินงาน	 และระยะเวลาในการท�า	 โดยมีค่าตอบแทนในกรณีท่ีเป็นผลงานการแกะสลักไม้ก้อนใหญ่ลายยาก	 
มีค่าตอบแทนต่อชิ้นงานประมาณ	 1,000	 -	 2,000	 บาท	 และกรณีเป็นผลงานการแกะสลักไม้ก้อนเล็ก	 ลายง่าย	 
มีค่าตอบแทนต่อชิ้นงานประมาณ	500	-	700	บาท

ช่างแกะสลัก
Wood Carver
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สภาพการท�างาน
	 สภาพการท�างานขึน้อยูก่บัสถานทีท่ีผู้่ว่าจ้างให้ไปปฏบิติังาน	โดยสถานท่ีท�างานอาจอยูใ่นแหล่งทีว่่าจ้าง	เช่น
ในโรงแรม	ซึง่มบีรเิวณเหมาะสมในการขนย้ายหรอืเกบ็วสัดุอปุกรณ์และเครือ่งมอืการท�างานต่างๆ	ได้เป็นอย่างด	ีหรอื
อาจท�างานในสถานที่จัดงาน	 การท�างานแต่ละชิ้นสร้างสรรค์ผลงานจากประสบการณ์	 ผสานความคิดรูปลักษณะ
ศิลปกรรมไทย	 ประเภทลวดลาย	 หรือรูปร่างให้ปรากฏด้วยวิธีการแกะ	 กลึง	 สลัก	 ฉลุ	 แทง	 คว้าน	 บนวัสดุที่เป็น 
ไม้	ขึน้อยูก่บัขนาด	ถ้าชิน้งานมขีนาดใหญ่มากอาจต้องมผู้ีช่วยท�างานหลายคน	ช่างแกะสลกัไม้จะแกะสลักในรปูแบบ
ต่าง	ๆ	ที่นิยม	เช่น	รูปหงส์	คิวปิด	นก	หัวใจ	ฯลฯ	ช่างแกะสลักจะไปแกะสลักไม้ที่หน้างานก่อนเวลางานประมาณ	
1-2	ชั่วโมง	ไม้จะอยู่ได้ประมาณ	3-4	ชั่วโมง	หลังจากขึ้นรูปแล้ว	นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของบริเวณ
งานด้วย	ช่างแกะสลกัไม้เป็นงานระดบัช่างฝีมอื	การแกะสลกัไม้ถอืว่าเป็นงานทีย่ากเพราะไม้ทัง้ล่ืนและแตกง่าย	ต้อง
ใช้ความระมัดระวังในการท�าเป็นอย่างมาก	เพื่อให้ได้ผลงานที่ละเอียดประณีต	และสวยงาม

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันการใช้ไม้แกะสลักเป็นรูปต่างๆ	 ประดับตกแต่งตามงานต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 งานแต่งงาน	 
หรืองานมงคลต่างๆ	 ได้รับความนิยมมากขึ้น	 สถานประกอบการต่างๆ	 เช่น	 โรงแรมบริษัทรับจัดงานเล้ียง	 ได้ให ้
ความส�าคัญกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้มากขึ้นตามล�าดับ	 เพราะฉะนั้นช่างแกะสลักไม้ที่มีความช�านาญและมีความคิด
สร้างสรรค์สามารถประดิษฐ์ผลงานได้ตามความต้องการของตลาด	จะสามารถหางานท�าได้ไม่ยากนัก

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ไม่จ�ากัดวุฒิการศึกษา
	 2.		 สนใจและรักที่จะประกอบอาชีพช่างแกะสลักไม้
	 3.		 มีความคิดสร้างสรรค์
	 4.		 เป็นผู้มีพื้นฐานด้านการออกแบบ	มีจินตนาการสูง
	 5.		 มีความขยันอดทน	มีระเบียบวินัย	สามารถบริหารเวลาการท�างานได้อย่างเป็นระบบ
	 6.		 ขวนขวายสนใจที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	มีทัศนคติที่ดี	และท�างานเป็นทีมได้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผูส้นใจมาประกอบอาชพีนีค้วรศกึษาหาความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัอาชพีช่างแกะสลกัไม้	พร้อมทัง้หาข้อมลูความ
รู้เพิ่มเติม	 หรือขอเข้ารับการฝึกอบรมการแกะสลักไม้จากช่างที่มีฝีมือและมีประสบการณ์ในการท�างาน	 หรือขอเข้า
รับการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยช่างแกะสลักไม้ในโรงแรม	หรือบริษัทรับจัดงานเลี้ยงต่างๆ	อาทิ
	 -	 โรงแรมโซฟิเทล	เซ็นทรัล	พลาซ่า	กรุงเทพฯ
	 -		http://www.centralhotelsresorts.com/scp_default.asp	โทรศัพท	์02-541-1234

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าหรือประสบความส�าเร็จในอาชีพนี้	 ต้องเป็นนักวางแผนท่ีดีสามารถ 
บริหารงาน	 การเงิน	 และเวลาได้อย่างเหมาะสม	 เข้าใจลูกค้า	 เข้าใจตลาด	 และต้องมีความเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี	 
อยูใ่น	ฉนัทะ	วริยิะ	จติตะ	วมิงัสา	จงึจะเป็นช่างแกะสลกัไม้ทีม่งีานอย่างต่อเนือ่ง	หรอืเป็นเจ้าของธรุกจิรบัแกะสลักได้
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่างแกะสลักไม้	ช่างแกะสลักเทียน	ช่างแกะสลักโฟม	ช่างแกะสลักหิน

 แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 โรงแรมโซฟิเทล	 เซ็นทรัล	 พลาซ่า	 กรุงเทพฯ	 เว็บไซต์	 www.centralhotelsresorts.com/	 โทรศัพท	์ 
02-541-1234
	 -	 โรงแรมแลนด์มาร์ค	 กรุงเทพฯ	 เว็บไซต์	 http://www.landmarkhotelbangkok.com/	 โทรศัพท์	 
0-2383-7381
	 -	 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ	เว็บไซต	์www.princepalacehotel.com	โทรศัพท	์0-2255-3109
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นิยามอาชีพ
	 ท�าหรือซ่อมเงิน	 /	 ทองรูปพรรณด้วยมือ	 เช่น	 สร้อยคอ	 สร้อยข้อมือ 
ก�าไล	 ต่างหู	 เป็นต้น	 :	 ศึกษารูปแบบเครื่องประดับที่จะท�า;	 หลอมแท่งเงิน	 /	
ทองในเบ้าหลอมตามจ�านวนที่ต้องการเทเงิน	/	ทองหลอมลงในแบบพิมพ์ยาว	
ทิง้ให้เยน็และแขง็;	น�าแท่งเงนิ	/	ทองออกจากพมิพ์	ตดัให้เป็นเส้นทีม่คีวามยาว
ตามต้องการ	น�าไปตีหรือดึงให้มีขนาดเล็กลงเพื่อน�าไปท�าเป็นเส้น	ชักลวดเงิน
หรือลวดทองผ่านช่องต่าง	ๆ	แบบชักลวดเพื่อให้ลวดเงิน	/	ทองมีขนาดตามที่
ต้องการ;	ขดเส้นลวดที่ได้;	ตัดเส้นลวดเงิน	/	ทอง	ตามขนาดเพื่อมาท�าเครื่องประดับ	โดยการตัด	ดัด	สาน	บัดกรี	และ
ประกอบเข้าเป็นดอก	 ลายหรือตามรูปร่างที่ก�าหนด;	 ขัดและล้างด้วยน�้ายาเพื่อท�าความสะอาดและขึ้นเงา;	 
มีความรู	้ความสามารถในการใช้เครื่องมือต่าง	ๆ	เช่น	หัวไฟ	คีม	ตะไบ	ฯลฯ	มีความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระของร่างกาย
มนุษย์และลวดลายทองโบราณเป็นอย่างดี

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้
	 1.		 ศึกษารูปแบบเครื่องประดับที่จะท�า
	 2.		 หลอมแท่งเงิน	/	ทองในเบ้าหลอมตามจ�านวนที่ต้องการ
	 3.		 เทเงิน	/	ทองหลอมลงในแบบพิมพ์ยาว	ทิ้งให้เย็นและแข็ง
	 4.		 น�าแท่งเงิน	 /	 ทองออกจากพิมพ์	 ตัดให้เป็นเส้นที่มีความยาวตามต้องการ	 น�าไปตีหรือดึงให้มีขนาด 
เล็กลงเพื่อน�าไปท�าเป็นเส้น	ชักลวดเงินหรือลวดทองผ่านช่องต่าง	ๆ	เพื่อให้ลวดเงิน	/	ทองมีขนาดตามที่ต้องการ
	 5.		 ขดเส้นลวดที่ได้;	ตัดเส้นลวดเงิน	/	ทองตามขนาดเพื่อมาท�าเครื่องประดับ	โดยการตัด	คัด	สาน	บัดกร	ี
และประกอบเข้าเป็นดอก	ลาย	หรือตามรูปร่างที่ก�าหนด
	 6.		 ขัดและสร้างด้วยน�้ายาเพื่อท�าความสะอาดและขึ้นเงา
	 7.		 การปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือต่างๆ	 เช่น	 หัวไฟ	 คีม	 ตะไบ	 ฯลฯ	 
และมีความเข้าใจเกี่ยวกับสรีระของร่างกายมนุษย์	และลวดลายทองโบราณเป็นอย่างดี

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ควรส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 ประเภทวิชาศิลปกรรม	 สาขาวิชาช่างทองหลวง	 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	 หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง	หรือผ่านการอบรมอาชีพระยะสั้น	หลักสูตรช่างทองจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	ส่วนใหญ่จะท�างานเป็น
อาชีพอิสระ	(สามารถรับงานได้อิสระจากทุกร้านทอง-เงิน)	โดยจะได้รับผลตอบแทนตามชิ้นงานซึ่งขึ้นอยู่กับรูปแบบ
ของลวดลาย	(ความยากง่ายของแบบ)	ฝีมือ	น�้าหนัก	และเวลาในการท�างานแต่ละชิ้น	หรืออาจได้รับค่าตอบแทนเป็น
รายเดือนหรือรายวัน	โดยจะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะ	ดังนี้

ช่างเงิน/ช่างทอง
Silversmith / Goldsmith
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	 -	 ท�าหรือซ่อมเงิน	/	ทองรูปพรรณที่เป็นสร้อยคอ	สร้อยข้อมือ	ก�าไล	ต่างหู	หรือเครื่องประดับต่างๆ	ให้ได้
ลักษณะหรือรูปแบบตามที่ผู้บริโภคต้องการค่าจ้าง	ค่าตอบแทน	(บาท)
	 -		ช่างทอง	ช่างเงิน
	 -		รายชิ้น	-	ตามน�้าหนักทอง
	 -		สร้อยข้อมือ	1	บาท	งานไม่ยาก	ค่าจ้างมากกว่า	350	บาทต่อเส้น	ต�า่สุดประมาณ	150	บาท/ชิ้นงาน
	 -		กรณีเครื่องประดับชิ้นใหญ่	 อาจคิดตามน�้าหนักเงิน	 และลวดลายงานยาก	 งานประณีต	 เช่น	 สร้อยคอ	 
ค่าจ้างประมาณ	450	-	550	บาทต่อเส้น	ตามความยากง่าย
	 -	 แหวนวงเล็ก	ๆ	งานไม่ยาก	ค่าจ้างไม่เกิน	100	บาทต่อวง	รายวัน	ประมาณ	350	-	450	บาท	ประมาณ	 
500	-	650	บาท	รายเดือน	ประมาณ	11,000	-	15,900	บาท
	 -	 ส่วนของช่างทองเครือ่งประดบัจวิเวอรี	่ช่างทองจะเป็นผู้ก�าหนดราคาซึง่ขึน้อยูก่บัน�า้หนกัของทองในแต่ละ
ชิ้นงาน	 ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาของตลาดทอง	 และสถานประกอบการบางแห่งอาจให้เศษทองที่เหลือหลังจากท�างาน 
ชิ้นงานหนึ่งๆ	เป็นค่าตอบแทน
	 อัตราค่าตอบแทนของผู้ประกอบอาชีพนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์	 ความสามารถ	 และความช�านาญงาน	 
ในกรณีที่จ้างประจ�า	 อาจได้รับค�าตอบแทนนอกเหนือจากตัวเงิน	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ	
สวัสดิการอื่นๆ	 เงินโบนัส	ค่าล่วงเวลา	 เครื่องมือ	 เครื่องใช้	และอุปกรณ์ในการท�างาน	 เป็นต้น	ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้
ท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็นเร่งด่วน

สภาพการท�างาน
	 เป็นงานท่ีจะต้องมีความอดทนในการท�างานสูง	 ต้องใช้สมาธิ	 และความละเอียดในการท�างาน	 ต้องใช้
จนิตนาการในการคดิลวดลายรปูแบบต่างๆ	การปฏบิติังานจ�าเป็นต้องใช้สายตามากและจะต้องเส่ียงอนัตรายจากน�า้
ประสานทอง	ซึ่งเป็นอันตรายต่อปอด	และจะต้องท�างานในห้องที่ปิดมิดชิด	เพื่อป้องกันเศษทองปลิว	ในระหว่างการ
ปฏิบัติงานจะต้องสวมเครื่องป้องกันอันตราย	เช่น	ถุงมือ	และผ้าปิดจมูก	เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า
	 โอกาสในการมีงานท�าของช่างทองและช่างเงินขึ้นอยู่กับราคาทองค�า-เงินในปัจจุบัน	 หากราคาทองหรือเงิน
มีราคาสูงซึง่จะส่งผลต่อยอดค�าสัง่ซือ้ทองรปูพรรณและผลติภณัฑ์เงนิ	กจ็ะส่งผลให้ความต้องการช่างทองหรอืช่างเงนิ
มีน้อยลง	ทั้งนี้ในช่วง	1	-	2	ปีที่ผ่านมา	จะเห็นว่าแนวโน้มราคาทองมีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด	ส่งผลให้การหา
งานท�าของผู้ต้องการประกอบอาชีพนี้เป็นไปค่อนข้างยาก	 อย่างไรก็ตาม	 หากสถานการณ์ระหว่างประเทศ	 อาทิ	
เศรษฐกิจของประเทศชั้นน�ามีความแข็งแกร่งมากขึ้น	 นักลงทุนได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนไปลงทุนในสกุลเงิน
ตราต่างประเทศของประเทศเหล่านี้	 แทนทองหรือเงิน	 โอกาสที่ราคาทองอาจมีแนวโน้มปรับตัวลดลง	ซึ่งจะส่งผลดี 
ต่อการมีงานท�าส�าหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	หรอืประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง	(ปวส.)	ประเภท
วิชาศิลปกรรม	สาขาวิชาช่างทองหลวง	สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือผ่านการอบรม
อาชีพ	ระยะสั้น	หลักสูตรช่างทองจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	
	 2.	 ฝีมือประณีต	ละเอียด	รอบคอบ
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	 3.		 มีความรู้ทางด้านศิลปะ	ด้านการออกแบบ	รักในงานศิลปะ
	 4.		 มีความคิดสร้างสรรค์และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ
	 5.		 มีความรู้ด้านรูปแบบของงานประณีตศิลป์	ประเภทเครื่องทอง	เครื่องเงิน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	สาขาวิชาช่างทองหลวง	ใน
ระดับ	ปวช.	หรือสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	สาขาวิชาช่างทอง
หลวง	 สาขาวิชาโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ	 ในสถาบันการ
ศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาทิ
	 -	 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	 www.bacc.ac.th	
โทรศัพท์	0-2376-0062-3
		 -	 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย	 ช่างทองหลวง	 วิทยาเขตศาลายา	 เว็บไซต์	 www.goldsmith.ac.th/	 โทรศัพท์	
0-2431-3611-13
	 -	 สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	
โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท์	0-2248-3393

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ส�าหรบัช่างทอง/ช่างเงนิทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานและมฝีีมอื	จะสามารถเล่ือนต�าแหน่งเป็นหวัหน้าช่าง
ทอง/ช่างเงิน	หรือเมื่อมีประสบการณ์	สามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระโดยเปิดร้านรับท�าทองรูปพรรณ	หรือเครื่อง
ประดับ	และหากมีทุนทรัพย์สามารถเปิดโรงงานท�าทองรูปพรรณได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้ให้การสอนหรือฝึกอบรมการท�าทอง	 ท�าเงิน	 ส�าหรับหน่วยงานเอกชน	 ราชการ	 หรือสถาบันการศึกษา	 
ช่างชุบทอง	ช่างเชื่อมทอง	ช่างขึ้นพิมพ์ตัวเรือน	ช่างตัวเรือนเครื่องประดับอัญมณี	ช่างฝัง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สมาคมผูค้้าอญัมณไีทยและเครือ่งประดบั	เว็บไซต์	www.thaigemjewelry.or.th	โทรศพัท์	0-2630-1390-7
	 -	 สมาคมค้าทองค�า	เว็บไซต์	www.goldtraders.or.th	โทรศัพท์	0-2623-2301-3
	 -	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.fti.or.th	โทรศัพท	์0-2345-1000
	 -	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 (องค์การมหาชน)	 เว็บไซต์	 www.git.or.th	
โทรศัพท์	0-2218-5470-4,	0-2652-5252
		 -	 ชมรมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน	เว็บไซต์	www.jewelfest.com	โทรศัพท	์0-2630-1390
	 -	 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง	 เว็บไซต์	 www.goldsmith.ac.th/	 โทรศัพท์	 0-2431-3610-1,	 
0-2431-3613
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นิยามอาชีพ
 ผูท้�าหน้าทีเ่จยีระไนเพชรให้เกดิเหลีย่มและเงาตามมาตรฐาน
ทีก่�าหนด	เตรยีม	และดแูลบ�ารงุรกัษาเครือ่งจกัร	เคร่ืองมอืส�าหรบัการ
เจียระไน	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 เตรียมเครื่องจักร	เครื่องมือส�าหรับการเจียระไน
	 2.		 ใสเ่พชรลงในเครือ่งมอื	กดเครื่องมือทีม่ีเม็ดเพชรตดิอยูล่งบนจานเจยีกากเพชรหรอืเม็ดเพชรที่ยดึติดกบั
เครื่องเจีย	เจียระไนขึ้นเหลี่ยมต่าง	ๆ	ตามมุมองศาจนได้เหลี่ยมครบมาตรฐานตามที่ก�าหนด
	 3.	 ขัดเงาเหลี่ยมทุกเหลี่ยม
	 4.		 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเจียระไน
	 5.		 สามารถใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเจียระไน;	 รู้ถึงขั้นตอนการเจียระไน	 เทคนิคการเจียระไนเพชรที่มี
ต�าหนิหรือมีความแข็งเป็นพิเศษ
	 6.		 ดูแลบ�ารุงรักษาเครื่องจักร
	 7.		 อาจมีความช�านาญในการเจียระไนเฉพาะอย่างเช่น	เจียระไนหน้ากระดาน	(Table	Cutting)	เจียระไน
บ๊อตต้อม	(Bottom	Cutting)	เจียระไนบล็อกกิ้ง	(Blocking	Cutting)	เจียระไนทอบฮาล์ฟ	(Top-Halves	Cutting)	
เจียระไน	ทอปคอนเนอร์	(Top-Corner	Cutting)	เจียระไนสตาร	์(Star	Cutting)	และการเจียระไนเพชรแบบแฟนซี

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ควรส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (ม.3)	 ขึ้นไป	ผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพ
ระยะสั้นช่างเจียระไนเพชร	หรือเป็นช่างฝีมือที่พัฒนามาจากการเจียระไนพลอย	(มีประสบการณ์ในการท�างานอย่าง
น้อย	 3	 ปี)	 สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพชรและพลอย	 จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับ 
เริ่มต้นการท�างานประมาณ	9,500	-	11,000	บาท	สวัสดิการต่างๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไข 
ข้อตกลงกบัผูว่้าจ้าง	ท�าหน้าท่ีเจยีระไนเพชรให้เกดิเหลีย่มและเงาตามมาตรฐานทีก่�าหนด;	เตรยีม	และดูแลบ�ารงุรกัษา
เครื่องจักร	 เครื่องมือส�าหรับการเจียระไน	 ท�างานวันละประมาณ	 8	 -	 9	 ชั่วโมง	 อาจท�างานล่วงเวลา	 วันเสาร์	 
วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

 สภาพการท�างาน
	 ช่างเจียระไนเพชรเป็นงานที่ต้องอาศัยฝีมือ	 ทักษะ	 ความสามารถ	 และความช�านาญในการท�างาน	 ต้องใช้
ความ	อดทนในการท�างานสูง	มีความละเอียด	รอบคอบ	เป็นงานที่ต้องใช้ความประณีต	เพื่อให้งานที่ออกมามีความ

ช่างเจียระไน
Grinder, Diamonds
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สวยงาม	ช่างเจียระไนเพชรเป็นงานที่ต้องใช้สายตามากเป็นเวลานานๆ	เป็นงานในร่ม	และนั่งปฏิบัติงาน	อาจท�างาน
อยู่กับบ้านได้	 ต้องท�างานร่วมกับเครื่องจักร	 เครื่องมือ	 และอุปกรณ์ต่างๆ	 ได้แก่	 เครื่องโกลนจักรเจียระไนเพชร 
กวาด	มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องขัดผงละเอียด	ใบเลื่อย	เป็นต้น

โอกาสในการมีงานท�า
	 อุตสาหกรรมอัญมณีเเละเครื่องประดับของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเเละ 
มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก	ผู้บริโภคสินค้าดังกล่าวมาจากตลาดหลักของโลกคือ	สหรัฐอเมริกา	
สหภาพยุโรป	ญี่ปุ่น	 เเละจีน	 โดยมีคู่แข่งอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรที่ส�าคัญคือ	 อินเดีย	 ซึ่งมีศักยภาพสูงสุด 
ในการผลิตเพชรขนาดเล็ก	ต�่ากว่า	0.10	กะรัต	กลยุทธ์ในการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันคือ	การเร่ง
พฒันาคณุภาพบคุลากรในอตุสาหกรรมการเจียระไนเพชรให้มศีกัยภาพสูงข้ึน	และหนัมามุง่เจียระไนเพชรขนาดกลาง
และใหญ่มากขึ้น	 (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ,	 2547)	 ฉะนั้นผู้ประกอบอาชีพนี้ 
ที่มีศักยภาพ	มีฝีมือ	หรือมีความประณีตจะหางานท�าได้ไม่ยากนัก

 คุณสมบัติของผู ้ประกอบ
อาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	(ม.3)	ข้ึนไป	ซึง่จะต้องผ่านการฝึกอบรม
วิชาชีพระยะสั้นช่างเจียระไนเพชร	 หรือเป็น 
ช่างฝีมือที่พัฒนามาจากการเจียระไนพลอย 
(มีประสบการณ์ในการท�างานอย่างน้อย	3	ปี)
	 2.		 มีความละเอียด	รอบคอบ
	 3.		 ใจเย็น	และรักงานศิลปะ
	 4.		 มีความซื่อสัตย์
	 5.		 มีความประณีต
	 6.		 มีความกระตือรือร้น	ช่างสังเกต

 สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 	-	หลักสูตรช่างเจียระไนพลอย	 กลุ ่มงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก	 ส�านักพัฒนาผู ้ฝ ึกและ 
เทคโนโลยีการฝึก	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 เว็บไซต์	 http://home.dsd.go.th/techno/cdu/index.html	 
โทรศัพท์	0-2245	-1825
	 	-	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	 (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ)	 ส�านักพัฒนาชุมชน	 กรุงเทพมหานคร	 เว็บไซต์	 
www.thai.net/longpor	โทรศัพท์	0-2429-3573

 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ส�าหรับช่างเจียระไนเพชรที่มีความช�านาญและประสบการณ์ในการท�างาน	 สามารถเลื่อนต�าแหน่งสูงขึ้น	 
เป็นหัวหน้าช่างเจียระไน	หัวหน้าแผนก	ถ้ามีฝีมือเป็นที่ยอมรับ	สามารถเปิดกิจการเป็นของตัวเองได้
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่างขัด	ช่างแกะสลัก	ช่างหล่อรูปพรรณและโลหะ	ช่างฝังอัญมณี	ช่างเจียระไนพลอย	ช่างโกลน	ช่างปัดเงา

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 เว็บไซต์	 www.git.or.th	 โทรศัพท	์ 
0-2218-5470-4,	0-2652-5252
	 -	 สมาคมผู ้ค ้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ	 เว็บไซต์	 www.thaigemjewelry.or.th	 โทรศัพท์	 
0-2630-1390-7
		 -		ชมรมค้าอัญมณีและเครื่องประดับมาตรฐาน	เว็บไซต์	www.jewelfest.com	โทรศัพท์	0-2630-1390-7
		 -		กาญจนาภิเษกวิทยาลัย	 ช่างทองหลวง	 เว็บไซต์	 www.goldsmith.ac.th/	 โทรศัพท์	 0-2431-3610-1,	
0-2431-3613
	 -		อัญมณี	เว็บไซต์	www.anyamanee.net	โทรศัพท	์0-2233-7262,	0-2237-8451
	 -		บริษัท	 แอนนี่จิวเวอรี่	 แอนด์	 แฟคตอรี	 จ�ากัด	 เว็บไซต์	 www.jewelryofthailand.com	 โทรศัพท์	 
0-2258-1994,	0-2262-0601
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 นิยามอาชีพ
	 ท�าการแต่งตัวเรือนเครื่องประดับ

ต่าง	 ๆ	 ที่ได ้จากงานหล่อตัวเรือนด้วย 

วธีิการตะไบ	เลือ่ย	บัดกร	ีและการขดัหยาบ

เบื้องต้น	 เพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป 

หรือขจัดส่วนเกิน	 และอุดรอย	 ลดหรือ 

ขยายขนาดเครื่องประดับให้ตรงกับความ 

ต้องการของลูกค้า

 ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้

	 1.	 	 ปฏิบัติงานภายใต้การแนะน�าและควบคุมของผู้จัดการ	 และหรือในบทบาทหัวหน้างานที่มีความเป็น 

อิสระในการจัดการงานและให้ค�าแนะน�าผู้อื่น

	 2.		 ท�าการแต่งตัวเรือนเครื่องประดับต่างๆ	 ท่ีได้จากงานหล่อตัวเรือนด้วยวิธีการตะไบ	 เลื่อย	 บัดกรี	 และ 

การขัดหยาบเบื้องต้น	เพื่อเพิ่มเติมส่วนที่ขาดหายไป	;	ขจัดส่วนเกิน

	 3.		 ท�าการอุดร่องรอยต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นบนตัวเรือน	 และขยายหรือลดขนาดของเคร่ืองประดับให้ตรงตาม 

ความต้องการของลูกค้า

	 4.		 มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้หัวเชื่อมบัดกรีลักษณะต่างๆ	 เช่น	 แบบก๊าซ	 น�้ามัน	 หรือเลเซอร์	 

การใช้เครื่องมือขนาดเล็ก	เช่น	เลื่อย	ตะไบ	คีม	เป็นต้น	รวมถึงการเก็บเศษโลหะมีค่า

 สภาพการจ้างงาน
	 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส�าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาเทคนิคงานโลหะ 

รูปพรรณ	สามารถท�างานในสถานประกอบการ	หรือโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณี	และเครื่องประดับที่ท�าเกี่ยวกับ

เครือ่งเงนิ	ทองค�า	เพชร	พลอย	จะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นการท�างาน	ประมาณ	9,500	-	12,700	บาท	

สวัสดิการต่างๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเง่ือนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	8	-9	ชั่วโมง	

อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพน้ี	สามารถประกอบเป็นอาชีพอิสระ	หรือรับงานไปท�าที่บ้านได้	ท�าการแต่งตัวเรือน

เครื่องประดับต่างๆ	ที่ได้จากงานหล่อตัวเรือนด้วยวิธีการตะไบ	เลื่อย	บัดกรี	และการขัดหยาบเบื้องต้น	เพื่อเพิ่มเติม 

ส่วนที่ขาดหายไปหรือขจัดส่วนเกิน	และอุดรอย	ลดหรือขยายขนาดเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของ

ลูกค้า

ช่างตกแต่งตัวเรือน  
Setter, Jewellery Articles
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 สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานภายในสถานประกอบการและนอกสถานประกอบการ	 แต่ส่วนใหญ่จะท�างานประจ�าในสถาน

ประกอบการ	ดูแลควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน	ซึ่งต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค	์วิเคราะห์	

วางแผนเพือ่ควบคมุคณุภาพและตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์ในขณะปฏบิตังิานทกุขัน้ตอน	จงึมสีภาพการท�างาน

หนักปานกลาง	 ซึ่งบางครั้งต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อนกลิ่นของสารเคมี	 และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะ

ปฏิบัติงาน	จึงต้องใช้ความระมัดระวัง	รอบคอบ	และอดทนสูง

โอกาสในการมีงานท�า
	 ผลผลิตของการตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับต่างๆ	 เป็นผลงานที่ผู้บริโภคใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน	

เนื่องจากเป็นผลงานท่ีมากด้วยคุณค่าและทักษะฝีมือ	 ขณะเดียวกันตลาดมีความต้องการผลงานตัวเรือนในรูปแบบ

ใหม่ที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งผลงานจะต้องมีความแปลกใหม่และเป็นที่ต้องการของ 

ผู้สนใจเป็นจ�านวนมาก	ดังนั้นอาชีพนี้จึงยังเป็นอาชีพที่ต้องการของตลาดแรงงานค่อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	สาขาเทคนคิงานโลหะรปูพรรณ

	 2.	 อดทน	 ละเอียด	 รอบคอบ	 และมีความ

ประณีตในการท�างาน

	 3.	ร่างกายแข็งแรง	หูรับฟังได้ด	ีตาไม่บอดส	ี

มือและสมองสามารถท�างานสัมพันธ์กันได้ตลอด

เวลา	และไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่องานอาชีพ

	 4.	มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ	ซื่อสัตย์สุจริต	มี

ระเบียบวินัย

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 วิทยาลัยเทคนิค	 และวิทยาลัยการอาชีพ	 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
	 -		มหาวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	เว็บไซต์	www.bacc.ac.th	โทรศัพท์	0-2376-0062-3
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -		กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2248-3393
	 -		กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เว็บไซต	์www.dip.go.th	โทรศัพท	์Call	Center	1358
	 -		สมาคมผูค้้าอญัมณไีทยและเครือ่งประดบั	เวบ็ไซต์	www.thaigemjewelry.or.th	โทรศพัท์	0-2630-1390-7

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีท่�างานอาชพีนี	้ เมือ่มคีวามสามารถ	 ความช�านาญ	และมปีระสบการณ์เพ่ิมข้ึน	 กจ็ะได้เล่ือนต�าแหน่งและ 

เงินเดือนสูงขึ้น	 โดยอาจเลื่อนเป็นผู้ควบคุมงานด้านการตกแต่งตัวเรือนเครื่องประดับ	และหากมีประสบการณ์การ
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200 ข้อมูลอาชีพ
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ท�างานหรอืมคีวามช�านาญในงานมากขึน้	 อาจเป็นผูใ้ห้การฝึกอบรมและพฒันาฝีมอืแรงงานให้กบัผูท้ีต้่องการประกอบ 

อาชีพนี้	 นอกจากนี้ยังสามารถหารายได้พิเศษ	 เช่น	 การรับงานจากโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณี	 และเคร่ืองประดับ 

กลบัไปท�าทีบ้่าน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 พนักงานขาย	ช่างออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับที่เป็นโลหะ	ผู้ฝึกสอนงานตกแต่งตัวเรือน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -		สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.fti.or.th	โทรศัพท	์0-2345-1000
	 -		สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 เว็บไซต์	 www.git.or.th	 โทรศัพท์	 0-2218-
5470-4,	0-2652-5252
	 -		ชมรมผูค้้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัมาตรฐาน	เวบ็ไซต์	www.jewelfest.com	โทรศพัท์	0-2630-1390
	 -		สมาคมค้าทองค�า	เว็บไซต์	www.goldtraders.or.th	โทรศัพท์	0-2623-2301-3
	 -		สมาคมผูค้้าอญัมณไีทยและเครือ่งประดบั	เวบ็ไซต์	www.thaigemjewelry.com	โทรศพัท์	0-2630-1390-7
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นิยามอาชีพ
 ท�างานตัดเย็บเสื้อคลุม	 เสื้อชุด	 กระโปรง	 และเสื้อผ้าที่
คล้ายคลึงกันด้วยมือหรือจักร	 ตามแบบส�าเร็จ	 (pattern)	 :	 เย็บ
ประกอบช้ินส่วนต่าง	 ๆ	 ของเส้ือผ้าเข้าด้วยกันตามแบบจนส�าเร็จ;	
ตรวจสอบขนาดและแก้ไขส่วนบกพร่อง	 อาจตกแต่งเส้ือผ้าด้วย 
เครือ่งประดบัต่าง	ๆ 	เช่น	พลอย	หรอืหมดุสต่ีาง	ๆ 	อาจประดษิฐ์รงัดมุ
และตดิลกูกระดมุด้วยมอืหรอืจกัร	อาจช�านาญในงานเฉพาะอย่างหรอื
งานรวม	และอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ท�า

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้
	 1.	 บริการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก	เสื้อผ้าวัยรุ่น	เสื้อผ้าบุรุษและสตรี
	 2.		 เตรียมวัสดุ	อุปกรณ์	การออกแบบ	และการสร้างแบบ
	 3.		 เย็บประกอบชิ้นส่วนต่าง	ๆ	ของเสื้อผ้าเข้าด้วยกันตามแบบจนส�าเร็จ
	 4.		 ตรวจสอบขนาด	 และแก้ไขส่วนบกพร่อง	 อาจตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเครื่องประดับต่างๆ	 เช่น	 พลอย	 หรือ
หมุดสีต่าง	ๆ
	 5.		 อาจประดิษฐ์รังดุมและติดลูกกระดุมด้วยมือหรือจักร
	 6.		 อาจมีความช�านาญในงานเฉพาะอย่างหรืองานรวม	และอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ท�า

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	สามารถปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	เช่น	โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าห้องเสื้อ	ควรส�าเร็จ
การศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	คณะคหกรรมศาสตร์	
สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย	หรือได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	จะได้รับค่าตอบแทน
เป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน	 ระดับ	ปวช.	 ประมาณ	10,500	บาท	และ	ปวส.	 ประมาณ	12,500	บาท	
สวัสดิการต่างๆ	 ค�ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างท�างานสัปดาห์ละ	 5	 -	 6	 วัน 
วันละประมาณ	 8	 ชั่วโมง	 อาจท�างานล่วงเวลา	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุดตามความจ�าเป็น	 สามารถ 
ประกอบอาชีพนี้เป็นอาชีพอิสระ	หรือรับงานไปท�าที่บ้านได้

สภาพการท�างาน
	 ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นงานที่ต้องอาศัยการตัดสินใจ	มีความคิดริเริ่ม	ออกแบบ	ดัดแปลง	มีความละเอียดอ่อน	
รอบคอบ	ประณตี	ต้องอาศยัความอดทน	มคีวามถนดัในการรับรู้	การตรวจสอบตวัเลข	การใช้ประสาทสมัผัสระหว่าง
ตา	มือ	และช่างผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิง

ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า (ส�าเร็จรปู) 
Tailor (Ready to Wear)
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 โอกาสในการมีงานท�า
	 ในปัจจุบันทุกคนหันมาให้ความส�าคัญกับธุรกิจเส้ือผ้ากันมากข้ึน	และขณะเดียวกันรัฐบาลได้หันมาส่งเสริม
การสร้างแบรนด์ที่เป็นของตนเอง	 จัดท�าโครงการ	 กรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่น	 และอื่นๆ	 เกี่ยวกับธุรกิจเส้ือผ้าและ 
เครื่องแต่งกายซึ่งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมเส้ือผ้าให้มีการขยายธุรกิจ	 เพ่ิมไลน์สินค้าหรือขยายตลาดการค้า 
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต	 ซ่ึงเป็นแนวโน้มเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อการมีงานท�าส�าหรับผู้ท่ีต้องการ
ประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 
คณะคหกรรมศาสตร์	สาขาผ้าและเครื่องแต่งกายหรือได้รับการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
	 2.		 ทักษะในการใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์ตัดเย็บอยู่ในเกณฑ์ดี
	 3.		 มีความรู้ความเข้าใจ	และมีทักษะในงานตัดเย็บและการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเทคนิควิธีต่าง	ๆ
	 4.		 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนางานอาชีพ
	 5.		 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ	และติดตามความก้าวหน้าของธุรกิจแฟชั่น
	 6.		 ประณีต	ละเอียด	รอบคอบ	รับผิดชอบ	ตรงต่อเวลา

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประเภทวิชาคหกรรม	สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย	ในระดับ	ปวช.หรือสาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	ระดับ	
ปวส.	ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาทิ
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	 เว็บไซต์	www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp	 โทรศัพท์	 0-5322-1493,	
0-5341-6203
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.plvc.ac.th	โทรศัพท์	0-5525-8570
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี	เว็บไซต	์http://geocities.com/cvccth/	โทรศัพท์	0-3827-7043,	0-3828-
2372
	 -	 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 เว็บไซต์	 www.rmut.ac.th	 โทรศัพท์	 
0-2549-4990-2
	 -	 กรมการศึกษานอกโรงเรียน	เว็บไซต	์www.nfe.go.th	โทรศัพท์	0-2282-0854
	 -	 	โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	(บางรัก)	เว็บไซต์	http://203.155.220.217/vtcbangrak	โทรศัพท์	
0-2236-6929	 
	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	อาทิ
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	 เอื้องดอยดีไซน์	 เว็บไซต์	 www.uangdoidesign.com/	 โทรศัพท์	 0-5327-8349,	
0-5320-6373
	 	-	โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	 เสริมสวย	 ดีไซน์	 นิรันดร์รัตน์	 เว็บไซต์	 www.weddingsquare.com	 โทรศัพท์		
0-2438-8302,	0-2437-1835
	 	-	โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	เสริมสวย	รุ่งรัตน์	เว็บไซต์	www.formumandme.com	โทรศัพท์	0-2531-5032,	
0-2531-0856
	 	-	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2248-3393
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 เมื่อปฏิบัติงานมีประสบการณ์มากขึ้น	 อาจจะได้รับการ
เลื่อนต�าแหน่งหน้าที่สูงขึ้น	เป็นหัวหน้าแผนกตัดเย็บ	หัวหน้าฝ่าย
ผลติ	ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนก	ข้ึนอยูก่บัความสามารถของแต่ละบคุคล	
หรืออาจประกอบอาชีพอิสระได้

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช ่างออกแบบ/ช ่างเย็บตัวอย ่าง/ช ่างเย็บหมวก/ 
ช่างซ่อมแซมเสื้อผ้า	/ช่างวางมาร์ค

 แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -		สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต	์www.thaitextile.org	โทรศัพท	์0-2280-4085
	 -		The	Young	เว็บไซต	์www.theyoung.net
	 -		เว็บไซต์สมัครงาน	เว็บไซต	์www.jobthai.com
	 -		สถาบันพัฒนาวิชาชีพ	เว็บไซต์	www.moe.go.th	โทรศัพท	์0-2564-7000
	 -	กลุ่มงานเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เว็บไซต์	www.dip.go.th/mainpage.asp	โทรศัพท์	
0-2367-8234
	 -		สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	(TGMA)	เว็บไซต์	www.thaigarment.org
	 -		สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	
0-2549-4990-2
	 -		กรมการศึกษานอกโรงเรียน	เว็บไซต์	www.nfe.go.th	โทรศัพท	์0-2282-0854
	 -		โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร	(บางรัก)	เว็บไซต์	http://203.155.220.217/vtcbangrak	โทรศัพท์	
0-2236-6929
	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	อาทิ
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	 เอื้องดอยดีไซน์	 เว็บไซต์	 www.uangdoidesign.com/	 โทรศัพท์	 0-5327-8349, 
0-5320-6373
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	 เสริมสวย	 ดีไซน์	 นิรันดร์รัตน์	 เว็บไซต์	 www.weddingsquare.com	 โทรศัพท์	 
0-2438-8302,	0-2437-1835
	 -	 โรงเรียนสอนตัดเสื้อ	เสริมสวย	รุ่งรัตน์	เว็บไซต์	www.formumandme.com	โทรศัพท์	0-2531-5032,	
0-2531-0856
	 -		กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	เว็บไซต	์www.dsd.go.th	โทรศัพท	์0-2248-3393
	 -		สถาบันพัฒนาวิชาชีพ	เว็บไซต์	www.moe.go.th	โทรศัพท	์0-2564-7000
	 -		กลุ่มงานเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	เว็บไซต์	www.dip.go.th/mainpage.asp	โทรศัพท์	
0-2367-8234

	 -		สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	(TGMA)	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท์	0-2681-2222 
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

 นิยามอาชีพ
	 แต่งตัวเรือนเครื่องประดับ	 :	 ท�าการแต่งตัวเรือน
เครื่องประดับต่าง	 ๆ	 ที่ได้จากงานหล่อตัวเรือนด้วยวิธีการ
ตะไบ	 เลื่อย	 บัดกรีและการขัดหยาบเบ้ืองต้น	 เพ่ือเพิ่มเติม
ส่วนที่ขาดหายไป;	 ขจัดส่วนเกิน	 รวมท้ังการอุดร่องรอย 
ต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้นบนตัวเรือน	 และขยายหรือลดขนาด 
ของเครื่องประดับให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า;	 
มีความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้หัวเชื่อมบัดกร ี
ลักษณะต่าง	 ๆ	 เช่น	 แบบแก๊ส	 น�้ามันหรือเลเซอร์	 การใช้
เครื่องมือขนาดเล็ก	 เช่น	 เลื่อย	 ตะไบ	 คีม	 เป็นต้น	 รวมถึง
การเก็บเศษโลหะมีค่า

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 จัดท�าหรือดัดแปลงบริเวณที่จะฝังให้เป็นที่รองรับ
	 2.		 จัดวางบนด้านหรือขอบโลหะของตัวเรือนตามรูปแบบด้วยการกดให้เกาะติดหรือการหุ้ม	ท�าร่องเพื่อยึด
อัญมณีให้มีความมั่นคง	แน่นหนา	และสวยงาม
	 3.		 อาจมคีวามช�านาญในการฝังในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่เป็นการเฉพาะมากกว่า	1	ลกัษณะขึน้ไป	โดยมชีือ่
เรียกตามความช�านาญในลักษณะของการฝังนั้นๆ
	 4.		 มีความรู้	ความช�านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝังแต่ละลักษณะเป็นอย่างดี

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	ควรส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ	 อาท ิ
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ	 หรืออุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง	 เป็นต้น	 จะได้รับ 
ค่าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ต้นการท�างานประมาณ	10,500	-	12,500	บาท	สวสัดกิารต่างๆ	ค่ารกัษาพยาบาล 
และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละประมาณ	8	-	9	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	
วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
	 ผู ้ประกอบอาชีพน้ีจะท�างานภายในสถานประกอบกิจการ	 เป็นงานในร่ม	 และนั่งปฏิบัติงาน	 ช่างฝัง 
เป็นงานที่ต้องอาศัยความประณีต	 ทักษะ	 ความละเอียด	 รอบคอบในการท�างาน	 ต้องใช้ความอดทนในการท�างาน

ช่างฝังเครื่องประดับอัญมณี 
Setter, Gems
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สูง	ช่างฝังเป็นงานที่ต้องใช้สายตามากเป็นเวลานาน	ๆ	ฝังอัญมณีมีค่า	หรือกึ่งมีค�าลงในตัวเรือนโลหะให้เป็นรูปทรง 
ตามแบบที่ก�าหนด

โอกาสในการมีงานท�า
	 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมีการขยายตัวค่อนข้างมาก	 ซึ่งประกอบ
ด้วยโรงงานเจียระไนเพชร	 พลอย	 ผลิตเครื่องประดับทอง	 ทองค�าขาว	 และเงิน	 และมีศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกเพชร	 อัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ	 และมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเครื่องประดับท�าหน้าที่
วิเคราะห์อัญมณีด้วย	 นอกจากนี้รัฐบาลได้มีโครงการ	 กรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่น	 เพื่อให้ไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลก 
แห่งการดีไซน์และแฟชั่น	 ซึ่งจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมนี้มีปัจจัยสนับสนุน	 ซึ่งจะยังมีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมาก	 
เพราะฉะนั้น	แนวโน้มความต้องการผู้ประกอบอาชีพนี้จะอยู่ในระดับสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	สาขาวชิาเครือ่งประดบัอญัมณหีรอืสาขาทีเ่กีย่วข้อง	
หรือส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	 สาขาช่างแม่พิมพ์อัญมณี	 หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง	 
หรือผ่านการอบรมกลุ่มงานอาชีพช่างฝัง	จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	หรือจากสถานฝึกอาชีพ
ต่าง	ๆ	และมีความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
	 2.		 สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง	อดทน	ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคในงานอาชีพ
	 3.		 สายตาดี
	 4.		 มีความรับผิดชอบ
	 5.		 ละเอียด	ประณีต	ถูกต้องแม่นย�า
	 6.		 มีความรู้ในงาน	และการใช้เครื่องมือช่างเป็นอย่างดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	 สาขาช่างอุตสาหกรรม	 ช่างกลโรงงาน	 ช่างเชื่อมโลหะ	 ช่างเขียนแบบ	 
ทุกสาขา	 ยกเว้นช่างก่อสร้าง-ช่างโยธา	 (ระดับ	 ปวช.)	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา
	 -	 สาขาช่างแม่พิมพ์อัญมณี	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	 (ระดับ	 ปวส.)	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดส�านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 -	 ฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในหลักสูตร	 ช่างฝัง	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 กระทรวงแรงงาน	 
หรือโรงเรียนฝึกอาชีพ	กทม.	(บางรัก)	เว็บไซต	์http://203.155.220.217/vtcbangrak	โทรศัพท์	0-2236-6929
		 -	 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	 ภาค	 1	 สมุทรปราการ	 http://home.dsd.go.th/central/	 โทรศัพท์	 
0-2315-3780-89
		 -	 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	จังหวัดฉะเชิงเทรา	เว็บไซต์	www.sothorn.com	โทรศัพท	์0-3885-1220-3
	 -สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี	 (ระบบทวิภาคี)	 วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ	 เว็บไซต์	 www.bacc. 
ac.th	โทรศัพท์	0-2376-0062-3
	 -	 สาขาแม่พิมพ์อัญมณี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาเขตพระนครเหนือ	 เว็บไซต์	 www.rmut.
ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

549

200 ข้อมูลอาชีพ
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 โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในสถานประกอบการอาจได้รับการ
เลื่อนต�าแหน่งไปจนถึงต�าแหน่งสูงสุดตามโครงสร้างขององค์กร	 
เช่น	เป็นผู้จัดการฝ่าย

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ช่างขัด	 ช่างข้ึนพิมพ์	 ช่างตกแต่ง	 ช่างหล่อตัวเรือนเครื่อง
ประดับ	ช่างชุบเคลือบผิวเครื่องประดับ

 แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 -	 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	 เว็บไซต์	 www.git.or.th	 โทรศัพท	์ 
0-2218-5470-4,	0-2652-5252
	 -		สมาคมผูค้้าอญัมณไีทยและเครือ่งประดบั	เว็บไซต์	www.thaigemjewelry.or.th	โทรศพัท์	02-630-1390-7
	 -	 ชมรมผูค้้าอญัมณแีละเครือ่งประดบัมาตรฐาน	www.jewelfest.com	โทรศพัท์	0-2630-1390-7
	 -	 กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง	 เว็บไซต์	 www.goldsmith.ac.th/	 โทรศัพท์	 0-2431-3610,	 
0-2431-3613
		 -	 อัญมณี	เว็บไซต	์www.anyamanee.net	โทรศัพท์	0-2233-7262,	0-2237-8451
	 -	บริษทั	แอนนีจ่ิวเวอรี่	แอนด์	แฟคตอรี	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.jewelryofthailand.com	โทรศพัท์	0-2258-
1994,	0-2262-0601
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นิยามอาชีพ
	 วาดโครงร่างแบบเพื่อเสนอให้ลูกค้า	 โดยให้
ฝ่ายการตลาดเห็นชอบท�าการออกแบบ	 เคร่ือง
ประดับประเภทต่าง	ๆ	 เช่น	แหวน	สร้อยคอ	ต่างหู	
สังวาล	 เข็มกลัด	 เป็นต้น	 โดยแบบที่ออกต้องตอบ
สนองความต้องการของตลาด;	 ท�าการก�าหนดชนิด,	
สีของเพชรพลอย	ก�าหนดวัสดุตัวเรือน	รวมทั้งต้องมี
ความรูเ้กีย่วกบัขบวนการผลติพอสมควร	เพือ่ให้แบบ
งานสามารถผลิตได้จริง	 รวมทั้งต้องประสานงาน 
กับช ่างผลิตเครื่องประดับเพื่อให ้งานออกมามี
ประสิทธิภาพ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนักออกแบบเครื่องประดับ	 นอกจากสร้างสรรค์	 ออกแบบเครื่องประดับเป็นชิ้น	 เป็น 
ตัวเรือนหรือเป็นชุดแล้ว	ยังมีหน้าที่ดังต่อไปนี้	
	 1.		 น�าวัสดุที่หลากหลายมาใช้ผสมผสานกัน	ออกแบบให้เป็นชิ้นงาน	และวิธีการประดับ	โดยน�าศิลปะไทย
โบราณ	และศิลปะตะวันตก	มาประยุกต์ให้เข้ากันได้
	 2.	 น�าเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์งานศิลป์และประยุกต์ใช้ให้สวยงาม	 เหมาะสม	 และตรงตามความ 
ต้องการของลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง	
	 3.		 นอกจากต้องมีแนวความคิด	 (concept)	 ในการสร้างสรรค์งานของตนเองแล้ว	 ต้องน�าข้อมูลหรือ 
ความต้องการของลูกค้ามาใช้ในการประกอบการท�างาน	
	 4.		 สามารถน�ารูปแบบงานที่มีอยู่กลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงให้เกิดเป็นงานชิ้นใหม่	 จะช่วยลดระยะเวลา 
การท�างานและต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน
	 5.		 น�าภาพท่ีร่างแล้วปรกึษากบัผูจ้ดัการฝ่ายการผลติ	(Production	Manager)	เพือ่หาแนวทางในการพฒันา 
การผลิต	รวมทั้งการใช้วัตถุดิบ	และประเมินราคา	
	 6.		 ท�าการสรุปแบบงานชิ้นที่ต้องการผลิตจริง	 วิธีการท�างาน	 ลงสีตามจริง	 เขียนภาพฉายให้ละเอียดและ
ชัดเจนที่สุด	เพื่อให้ช่างท�าตามแบบได้ถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยที่สุด
	 7.		 ส่งต้นแบบให้ฝ่ายบริหารและลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างพิจารณา	
	 8.		 น�าต้นแบบท่ีผ่านการพิจารณาแล้วมาท�างานประสานกับช่างในการผลิตทุกขั้นตอน	 เพื่อให้ได้ชิ้นงาน 
ที่ถูกต้องเหมือนต้นแบบมากที่สุด

ช่างออกแบบเครื่องประดับ
Jewelry Designer
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สภาพการจ้างงาน
		 ส�าหรับนักออกแบบเครื่องประดับที่เป็นนักศึกษา	 เมื่อเริ่ม
ท�างาน	 อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 ส�าหรับ 
ผู ้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จะได้รับเงินเดือนตามความ
สามารถและประสบการณ์	 มีสวัสดิการและผลประโยชน์พิเศษ 
อย่างอื่นตามนโยบายของแต่ละสถานประกอบกิจการ	 ส่วนโบนัส 
ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ

สภาพการท�างาน
	 ห ้องหรือโต ๊ะท�างานของนักออกแบบเครื่ องประดับ 
(Jewelry	 Designer)	 ค่อนข้างเป็นสัดส่วน	 เพราะต้องใช้สมาธิ 
ในการออกแบบงาน	แสงสว่างเพียงพอ	มีอุปกรณ์เครื่องใช้ในการออกแบบ	 เช่น	 โต๊ะเขียนแบบ	 เก้าอี้	 วัสดุอุปกรณ์
เครื่องเขียน	 สีอาจเป็นสีน�้าหรือสีพิเศษ	 เพื่อให้ภาพออกมาเหมือนจริงมากที่สุด	 มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรม 
ที่ช่วยในการออกแบบ	 หรือบันทึกภาพท่ีวาดแล้ว	 เพื่อน�าไปเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 อาจมีผู ้ช่วยท�างาน 
ในรายละเอียดด้านอื่น	ๆ
 

โอกาสในการมีงานท�า
		 ที่ผ่านมาวงการออกแบบเครื่องประดับในประเทศไทยอยู่ในความสนใจของต่างประเทศ	 ในลักษณะรับจ้าง
ผลิตเพื่อส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างประเทศ
	 แต่	ณ	ปัจจบุนั	นกัธรุกจิในวงการออกแบบเครือ่งประดบัและนกัออกแบบเครือ่งประดบัไทยหนัมาผลิตสินค้า
ภายใต้สญัลกัษณ์และยีห้่อไทย	โดยเจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายซ่ึงมสีนิค้าไทยประสบความส�าเรจ็พอสมควร	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดยุโรป	 ดังนั้น	 นักออกแบบเครื่องประดับที่มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่หรือสร้างสรรค์การออกแบบจะมีโอกาสในการท�างานสูงในภาคธุรกิจเอกชน	 หรืออาจประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวได้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 1.		 รักความสวยงาม	รักในงานศิลปะ	งานวาด	งานเขียน	
	 2.		 มีพื้นฐานด้านศิลป์พอสมควร	มีความคิดสร้างสรรค	์และสามารถถ่ายทอดความคิดได้โดยไม่มีขีดจ�ากัด	
	 3.		 ขวนขวายหาความรู้ทางวิทยาการและเทคนิคการสร้างเครื่องประดับใหม่ๆ
	 4.		 มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบ	 และแหล่งการสรรหาและจัดซ้ือ	 และสามารถประเมินราคาเบื้องต้นของวัสดุ
และเมื่อออกแบบแล้วเสร็จได้
	 5.		 มีความรู้เชิงช่าง	เพื่อใช้ในการสื่อสารให้แบบที่ออกไว้เป็นไปตามความต้องการ	
  

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 เข้ารับการอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรระยะส้ันจากสถาบันออกแบบเคร่ืองประดับท่ีเปิดสอน	 เช่น	 Geologit	
Institute	Association	(GIA),	AIGS
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	 -	 ในหลักสูตรปริญญาตรี	 สาขาการออกแบบเคร่ืองประดับและอัญมณี	 สาขาวิทยาศาสตร์	 -	 วัสดุศาสตร์	
อัญมณ	ีและเครื่องประดับมัณฑนศิลป์	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ประกอบนักออกแบบเครื่องประดับควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพ	และสร้างโอกาส
ให้ตนเอง	 มีแนวคิดรูปแบบการสร้างสรรค์งานใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น	 ค้นคว้าวิเคราะห์	 เพื่อหาแนวทางที่ 
เหมาะสม	หรือดัดแปลงให้เข้ากับยุคใหม่	ตลอดจนการพัฒนาในรูปแบบใหม่ๆ	เพื่อจูงใจลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ก้าวขึ้นไปเป็นนักออกแบบเครื่องประดับระดับประเทศ	และนานาชาติได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ครู/อาจารย์	ด้าน	Production	Designer,	Industrial	Designer	ของคณะสถาปัตยกรรม	เจ้าของกิจการ
ผลิตหรือส่งออกเครื่องประดับ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -	 เว็บไซต์การออกแบบเครื่องประดับในประเทศและต่างประเทศ	
	 -	 สมาคมผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องประดับและอัญมณี	
	 -		กระทรวงอุตสาหกรรม	
	 -		กระทรวงพาณิชย์	
	 -		มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	มหาวิทยาลัยรังสิต	
	 -		สถาบันอัญมณีศาสตร์	
	 -		ศูนย์กรมส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาค	ส่วนบริการข้อมูล	
	 -		ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
	 -		ฯลฯ
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นิยามอาชีพ 
	 ต�ารวจ	 หมายถึง	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 มีหน้าที่ตรวจตรา 
รักษาความสงบ	 จับกุมและปราบปรามผู้กระท�าผิดกฎหมาย 
เรียกชื่อตามหน้าท่ีรับผิดชอบ	 เช่น	 ต�ารวจกองปราบ	 ต�ารวจ 
ดับเพลิง	 ต�ารวจน�้า	 ต�ารวจตระเวนชายแดน	 ต�ารวจรถไฟ 
ต�ารวจป่าไม้	 ต�ารวจจราจร	 ต�ารวจนครบาล	 ต�ารวจทางหลวง	
ต�ารวจภูธร	 ต�ารวจลับ	 ต�ารวจวัง	 ต�ารวจสภา	 ต�ารวจสันติบาล	
ต�ารวจหลวง
	 ต�ารวจเป็นอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม	 เพ่ือให้บ้านเมืองเกิดความสงบ 
เรียบร้อย	 คอยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้คนในสังคม	 อาชีพต�ารวจจึงเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	 มีศักด์ิศรี	 ซ่ึงเป็นงาน 
ที่เสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและประชาชน

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.	 สายสอบสวน	 มีอ�านาจหน้าที่ในการสืบสวน	 สอบสวนคดีอาญาที่เกิดภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
และการท�าส�านวนคดีอาญา
	 2.		 สายปราบปราม	 มีอ�านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในเขตท้องท่ี 
ที่รับผิดชอบ	
	 3.		 รกัษาความปลอดภยัส�าหรบัองค์พระมหากษตัริย์	พระราชนิ	ีพระรชัทายาท	ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์	
พระบรมวงศานุวงศ์	ผู้แทนพระองค์	และพระราชอาคันตุกะ
	 4.		 ดูแลควบคุมและก�ากับการปฏิบัติงานของข้าราชการต�ารวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา
	 5.		 ป้องกันและปราบปรามการกระท�าความผิดทางอาญา
	 6.		 รักษาความสงบเรียบร้อย	ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
	 7.		 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนดให้เป็นอ�านาจหน้าที่ของข้าราชการต�ารวจหรือส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติ
	 6.		 ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
	 7.		 ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอ�านาจหน้าที่

ต�ารวจ
police
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู ้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามประสบการณ์การท�างานและระดับต�าแหน่ง 
พอมปีระสบการณ์มากขึน้	ท�าผลงาน	เลือ่นขัน้	เลือ่นต�าแหน่ง	เงนิเดือนกจ็ะเพ่ิมขึน้ตามล�าดับ	นอกจากเงนิเดือนแล้ว 
ยังได้รับเงินค่าประจ�าต�าแหน่งพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย	

สภาพการท�างาน 
	 รับราชการในกรมต�ารวจ	 เป็นนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	 ยังมีโอกาสเลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่งในระดับ 
ที่สูงยิ่งขึ้น	 ตามความสามารถและสายงานท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่และโอกาสในการศึกษาต่อมีทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศ

โอกาสในการมีงานท�า 
	 เป็นที่ทราบกันดีว่าต�ารวจมีหน้าที่
ดูแลทุกข์สุขของประชาชน	 เมื่อประชาชน
เพิ่มมากขึ้น	 ประเทศก็ต้องการต�ารวจมาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัวเพื่อจะได้ให้ความดูแล
ป้องกันและปราบปรามภัยไม่ให้เกิดขึ้น	 
จงึแสดงว่าอาชพีต�ารวจยงัเป็นท่ีต้องการอยู่
ต่อไป	
	 เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้นประเทศ
ก็ต้องการต�ารวจมากข้ึนเป็นเงาตามตัว 
เพื่ อจะได ้ ให ้ความดูแลป ้องกันและ 
ปราบปรามภัยไม่ให้เกิดข้ึน	 จึงแสดงว่า
อาชีพต�ารวจยังเป็นที่ต้องการอยู่ต่อไป

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	สายวิทยาศาสตร	์(ต้องสอบผ่านทุกรายวิชา)	
	 2.		 ศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมทหาร	เลือกเรียนนายร้อยต�ารวจที่โรงเรียน	นายร้อยต�ารวจ	อ�าเภอสามพราน	
จังหวัดนครปฐม
	 3.		 มีบุคลิกภาพดี	ร่างกายแข็งแรง	สมบูรณ์	มีจิตใจสูง	เสียสละ	และเข้ากับ	คนทั่วไปได้ดี
	 4.		 มีความอดทน
	 5.		 มีทักษะทางด้านกีฬา	เช่น	ว่ายน�้า	วิ่ง
	 6.		 มีความซื่อสัตย์สุจริต
	 7.		 รักความยุติธรรม
	 8.		 มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ
	 9.		 มีความกล้าหาญ
	 10.	มีความละเอียดความรอบคอบ
	 11.	มีระเบียบวินัย
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	 12.		มีบุคลิกภาพดี	 และมีความสูงตามที่
ก�าหนดไว้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบัน
การศึกษา
	 -	 โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ	90	หมู่	7	อ�าเภอ
สามพราน	 จังหวัดนครปฐม	 73110	 โทรศัพท์	
0-3431-2009	 โทรสาร	 0-3431-1106	 เว็บไซต	์
www.rpca.ac.th
	 -	 วิทยาลัยการต�ารวจ	เลขที่	100	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงลาดยาว	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	โทรศัพท์	
0-2513-9362-71

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 รับราชการในกรมต�ารวจ	 เป็นนายต�ารวจชั้นสัญญาบัตร	 ยังมีโอกาสเลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่งในระดับ 
ที่สูงยิ่งขึ้น	 ตามความสามารถและสายงานท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีอยู่	 และโอกาสในการศึกษาต่อมีท้ังภายในและ 
ภายนอกประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 บอดี้การ์ด	ครู/อาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน
	 -	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
	 -	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 -		โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
	 -		เว็บไซต์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับต�ารวจ
	 -		หนังสือ
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นิยามอาชีพ
	 ว่าความและให้ค�าปรึกษากฎหมายรวมทั้งจัดท�า
นิติกรรมสัญญา	และด�าเนินกระบวนพิจารณาแทนคู่ความ

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.	 ปฏิบัติงานท่ัวไปเกี่ยวกับกฎหมาย	 เช่น	 ให้ค�า
ปรึกษาทางกฎหมาย	 จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย	 ท�า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักฎหมาย	และด�าเนนิการ
แทนคู่ความทั้งทางอาญาและแพ่ง	 ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ	
และค้นตัวบทกฎหมายท่ีจะน�ามาใช้โดยการศึกษาประมวล
กฎหมาย	พระราชกฤษฎีกา	เทศบัญญตั	ิค�าพพิากษาของศาลสงูทีม่มีาแล้ว	และกฎข้อ-บังคบัทีต่ราขึน้ไว้	ให้ค�าแนะน�า
แก่ลูกความถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย	
	 2.	 ท�าการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย	 จัดท�าเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย	 และค้นหา 
บรรพต่าง	ๆ	ในประมวลกฎหมาย	
	 3.		 ว่าความ	และด�าเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ	ในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา	มีบทบาท
ในการสร้างและรักษาความเป็นธรรมให้กับสังคม	
	 4.		 มีบทบาทในการคุ้มครอง	ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบุคคล	และองค์กรธุรกิจเอกชนต่าง	ๆ	
	 5.		 มีบทบาทในการให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการด�าเนินการต่างๆ	ให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย	
	 6.		 มีบทบาทเป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ด้วย	
	 7.		 อาจเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ	
	 8.		 อาจเป็นทนายความ	หรือที่ปรึกษากฎหมายประจ�าองค์กร	บรรษัท	ห้างหุ้นส่วน	บริษัท	นิติบุคคล	คณะ
บุคคล	หรือเอกชน

สภาพการจ้างงาน
	 อาชีพทนายความเป็นอาชีพท่ีมีคนนิยมท�ากันมาก	 เพราะเป็นอาชีพที่สามารถท�ารายได้ดี	 และมีเกียรติ	 
โดยผูท้ีเ่ป็นทนายความสามารถท�างานมเีงนิเดอืนประจ�า	โดยมค่ีาตอบแทนเป็นเงนิเดอืนตัง้แต่	19,000	-	25,000	บาท 
ขึ้นไป	 ขึ้นอยู่กับความสามารถประสบการณ์	 และประเภทของหน่วยงานที่ท�างาน	หรือประกอบอาชีพทนายความ
อิสระรับว่าความทั่วไป	 โดยอาจได้รับค่าตอบแทนจากการว่าความ	 ร้อยละ	 10	 -	 20	 ของทุนทรัพย์ในคดีนั้นๆ	 
หรือตามแต่จะตกลงกับลูกความ	 ซึ่งอาจจะได้รับค่าว่าความ	 20,000	 -	 100,000	 บาทขึ้นไปแล้วแต่งานที่รับ	 
และขนาดของทุนทรัพย์ในแต่ละคดี

ทนายความ 
Barrister
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สภาพการท�างาน
	 ท�างานในส�านักงานมีสิ่งอ�านวยความสะดวกสบายเช่นส�านักงานทั่วไป	 มีอุปกรณ์ช่วยในการจัดการงา 
เอกสาร	 เช่น	 เครื่องพิมพ์ดีด	 หรือคอมพิวเตอร์	 บางครั้งต้องออกไปติดต่อประสานงานนอกส�านักงาน	 เช่น	 ศาล	 
สถานีต�ารวจ	 สถานท่ีอื่น	 ๆ	 เพื่อปฏิบัติภารกิจทนายความตามที่ได้รับมอบหมาย	 ส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ 
40	ชั่วโมง	แต่การท�างานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติในอาชีพนี้	อาจจะต้องมาท�างานในวันเสาร	์วันอาทิตย์	และวันหยุด	
	 การท�างานของทนายความเป็นงานที่ต้องมีผู ้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์	 อาชีพทนายความเป็น 
อาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงอันตราย	 อันเน่ืองมาจากลักษณะงาน	 การฟ้องร้องระหว่างคู่คดีอาจสร้างความไม่พอใจ 
ให้อกีฝ่าย	หรอืงานในหน้าท่ีอาจจะท�าให้ผูอ่ื้นเสยีผลประโยชน์	ท�าให้เกดิความโกรธแค้น	และอาจถงึขัน้ท�าร้ายร่างกาย
และชีวิตได้	 ผู้เป็นทนายความควรที่จะจัดให้เกิดความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย	 มีความซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่	 ไม่ใช ้
ความรู้ในอาชีพเอาเปรียบ	หรือท�าให้ผู้อื่นเสียหาย

โอกาสในการมีงานท�า
	 อาชีพทนายความ	 ถือเป็นอาชีพที่ส�าคัญอีกอาชีพหนึ่ง	 ซึ่งจะมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจและบุคคลเพราะอาชีพนี้
จะมีความช�านาญทางกฎหมาย	 ความต้องการของอาชีพนี้มีสูงข้ึนเร่ือยๆ	 โดยดูได้จากคดีท่ีเกิดข้ึนท่ีกรมต�ารวจ	 
ล้วนแต่ต้องใช้ทนายความเข้ามาช่วยในคดีทั้งส้ิน	 ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 ทนายความมีคดีว่าความมากขึ้น
เนื่องจากจะมีคดีฟ้องร้องในเรื่องการค้างช�าระหนี้มากขึ้น	 แต่รายได้จากการว่าความจะไม่ค่อยมากนักเนื่องจาก 
ฝ่ายจ�าเลยไม่สามารถช�าระค่าเสียหายได้	 จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจอย่างไร	 ความต้องการแรงงาน 
ในอาชีพมีอยู่ตลอด	 ทั้งนี้ก็ต้องข้ึนอยู่กับความช�านาญ	 และชื่อเสียงของทนายความแต่ละคนด้วย	 นอกจากนี ้
ทนายความอิสระบางคนอาจจะรับท�างานสืบสวนให้บุคคลที่ต้องการให้สืบสวน	หรือติดตามสิ่งของ	 หรือบุคคล 
ที่ต้องการค้นหา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 ผู้สนใจจะประกอบอาชีพน้ีจะต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในอาชีพนี้เป็นพื้นฐานเพราะงานว่าความเป็นงานที่ต้องมี
ความเสียสละ	 ทุ่มเท	 ใฝ่หาความรู้	 และมีวาทศิลป์	 ผู้ที่ประสงค์จะประกอบอาชีพทนายความจะต้องมี	 คุณสมบัต ิ
ดังต่อไปนี้
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	ด้านนิติศาสตร	์
	 2.		 ต้องขอจดทะเบียน	และรับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ	
	 3.		 มีสัญชาติไทย	
	 4.		 อายุไม่ต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์	ในวันที่ยื่นค�าขอจดทะเบียน	และรับใบอนุญาต	
	 5.		 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย	 บกพร่องในศีลธรรมอันดี	 และไม่เป็นผู้ได้กระท�าการใดซึ่งแสดง 
ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต	
	 6.		 ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	
	 7.		 ไม่เคยต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 ในคดีที่คณะกรรมการเห็นว่าจะน�ามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
	 8.		 ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย	
	 9.		 ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจของสังคม	
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	 10.		ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่อง	อันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ	
	 11.		ไม่เป็นข้าราชการ	หรอืพนกังานส่วนท้องถิน่	ซ่ึงมเีงินเดือนและต�าแหน่งประจ�า	เว้นแต่ข้าราชการการเมือง	
	 12.		ต้องซื่อตรงต่อลูกความ	ผู้ร่วมงานอ�านวยการความยุติธรรม	ชุมชน	ผู้ร่วมส�านักงาน	และตนเอง	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพทนายความ	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 มีความสนใจในด้านกฎหมาย	
กระบวนการยุติธรรม	และต้องชอบที่จะท่องจ�าเพราะวิชานิติศาสตร์เป็นการเรียนที่ต้องท่องจ�ามาก	เช่น	กฎระเบียบ	
มาตราต่างๆ	เป็นต้น	
	 ผู้ส�าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาปีที	่6	หรอืเทยีบเท่า	ต้องสอบเข้ารับการคดัเลอืก	หรือเข้าศกึษาต่อระดบั
อุดมศึกษา	คณะนิติศาสตร์	หลักสูตร	4	ปี	ส�าเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีทางนิติศาสตร	์หรือประกาศนียบัตรใน
วชิานติศิาสตร์	ซึง่เทียบได้ไม่ต�า่กว่าปรญิญาตร	ีจากสถาบันการศกึษาซ่ึงสภาทนายความเหน็ว่าสถาบนันัน้มมีาตรฐาน
การศึกษาที่ผู้ได้รับปริญญาตรี	หรือประกาศนียบัตรควรเป็นทนายความได้	และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	 เม่ือส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าต้องเข้ารบัการอบรมจากสภาทนายความ	โดยอบรมภาค
ทฤษฎี	หลักสูตร	6	เดือน	และอบรมภาคปฏิบัติ	หลักสูตร	6	เดือน	จึงสมัครเข้าสอบขอใบอนุญาตว่าความ	ผ่านการ
ทดสอบจะได้รับใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 อาชีพทนายความนี้นอกจากจะประกอบอาชีพเป็นทนายความ	 แล้วยังสามารถเป็นผู้ดูแลผลประโยชน ์
ของหน่วยงานเป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายของหน่วยงาน	 เป็นพนักงานอัยการ	 และก้าวไปสู่การเป็นผู้พิพากษา 
ก็ได้	 และนอกจากนี้อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่มีความช�านาญทางกฎหมายเป็นพิเศษ	 จึงเป็นอาชีพหนึ่ง 
ที่สามารถน�าความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพอื่นได้มากมาย	 เช่น	 นักการเมือง	 ทหาร	 ต�ารวจ	 เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดหนี้สิน	 
เจ้าหน้าที่การเงิน	หรือครู	/	อาจารย์	เป็นต้น	
	 ทนายความที่มีความสามารถและมีความรู้ทางกฎหมายระหว่างประเทศอย่างดี	 อาจได้รับการว่าจ้าง 
ให้เป็นทนายว่าความในต่างประเทศ	หรอือาจเป็นตวัแทนของรฐับาลในการเจรจาทางด้านกฎหมาย	หรอืสทิธปิระโยชน์
ของประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้พิพากษา	อัยการ	ต�ารวจ	ทหาร	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ	เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี	้นักสืบ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -  สภาทนายความ	
	 -		กระทรวงยุติธรรม	
	 -		มหาวิทยาลัยทั่วไปที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์	
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นิยามอาชีพ 
	 ผู ้มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติให้คงอยู ่	 คอย 
ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดน	 และ 
ป้องปราบชาติอื่น	ๆ	ไม่ให้รุกราน	ทหารเป็นอาชีพที่เสียสละ
เพื่อบ้านเมืองให้เกิดความสงบเรียบร้อย	 ไม่ให้ผู้ใดมารุกราน
ชาติบ้านเมือง

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางน�า้
	 2.		 ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางบก
	 3.		 ป้องกันและรักษาอธิปไตยของชาติในทางอากาศ
	 4.		 ให้ความร่วมมือสนับสนุนการทหารนานาชาติ	ตามที่ได้รับค�าสั่งจากผู้บัญชาการ
	 5.		 อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามประสบการณ์การท�างานและระดับต�าแหน่ง	 พอมี
ประสบการณ์มากขึ้น	ท�าผลงาน	เลื่อนขั้น	เลื่อนต�าแหน่ง	เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นตามล�าดับ	นอกจากเงินเดือนแล้วยัง
ได้รับเงินค่าประจ�าต�าแหน่งพิเศษในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย	อัตราเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่	12,000	บาท

สภาพการท�างาน 
	 สภาพการท�างานของทหารนั้น	มีความแตกต่างกันออกไปตามเหล่า	แต่สิ่งหนึ่งที่ยึดมั่นเอาไว้เหมือนกัน	คือ	
การปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากภัยอันตราย	และรักษาความสงบสุขของบ้านเมืองให้คงอยู่สืบไป	

โอกาสในการมีงานท�า 
	 รับราชการในกรมทหารมีโอกาสเลื่อนขั้น	 เลื่อนต�าแหน่งในระดับที่สูงยิ่งขึ้นตามความสามารถและสายงาน 
ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่อยู่	และสามารถศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สมบูรณ์
	 2.		 มีความอดทน
	 3.		 มีทักษะทางด้านกีฬา	เช่น	ว่ายน�้า	วิ่ง

ทหาร
Soldier
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	 4.		 มีความซื่อสัตย์สุจริต
	 5.		 รักความยุติธรรม
	 6.		 มีความเสียสละทั้งแรงกาย	แรงใจ
	 7.		 มีความกล้าหาญ
	 8.		 มีความละเอียด	รอบคอบ
	 9.		 มีระเบียบวินัย
	 10.		มีบุคลิกภาพและมีความสูงตามที่ก�าหนดไว้
	 11.		รักชาต	ิศาสนา	พระมหากษัตริย์
	 12.		อื่น	ๆ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 โรงเรียนเตรียมทหาร	 เลขที่	 9	 หมู่	 10	 ต�าบลศรีกะอาง	 อ�าเภอบ้านนา	 จังหวัดนครนายก	 26110	 
โทรศัพท์	0-2572-5900,	0-3730-6025	เว็บไซต	์www.afaps.ac.th
	 -		โรงเรียนนายสิบทหารบก	เลขที	่8	ถนนเพชรเกษม	ต�าบลหนองแก	อ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
77110	โทรศัพท์	0-32536-225
	 -		โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	ถนนสุวรรณศร	ต�าบลพรหมณี	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครนายก	26001	
โทรศัพท์	0-3739-3010-4,	0-2241-2691-4
	 -		วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	 315	 ถนนราชวิถี	 เขตราชเทวี	 กรุงเทพฯ	 10400	 โทรศัพท์	 
0-2354-7826	โทรสาร	0-2354-7659

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 การเป็นทหารอาชพีในทศวรรษนีเ้ป็นเร่ืองทีท้่าทาย	ทหารอาชพีไม่ใช่ผู้ทีแ่ต่งกายด้วยเคร่ืองแบบทหาร	ผู้ทีมี่
เครื่องหมายเต็มหน้าอก	 การเป็นทหารอาชีพจะต้องมีความอดทน	อดกลั้นเป็นอย่างสูงต่อสภาวะแวดล้อมที่กดดัน	
และเปลี่ยนแปลง	 มีความยึดมั่นในอุดมการณ์ในการเป็นทหาร	 จงรักภักดีต่อชาติ	 ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 และ
ประชาชน	มีคุณธรรม	จริยธรรม	ซื่อสัตย์สุจริต	มีความรู้ความสามารถที่สามารถน�าไปใช้ไปปฏิบัติได้จริง	มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์	เสียสละเพื่อส่วนร่วม	รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ทหารบก	ทหารอากาศ	ทหารเรือ	ทหารรักษาพระองค	์อื่น	ๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 โรงเรียนเตรียมทหาร
	 -		ห้องแนะแนวประจ�าโรงเรียน
	 -		ห้องสมุด
	 -		หนังสือที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทหาร
	 -		เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมทหารต่าง	ๆ
	 -		เว็บไซต์ทั่วไป
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
		 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าหน่วยงาน	 องค์กรของรัฐ	 และ
เอกชน	ในงานด้านกฎหมาย	ให้ค�าปรกึษาแนะน�าและข้อคดิเหน็
เกี่ยวกับการร่างกฎหมาย	 ร่างพระราชบัญญัติ	 ค�าส่ัง	 และ
เอกสารทางกฎหมายอ่ืน	 ๆ	 ด�าเนินการบทบัญญัติแห ่ง 
กฎหมายต่าง	 ๆ	 รวมท้ังเรื่องสิทธิหน ้าที่และข ้อผูกพัน 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรให้ 
ผู้บริหารทราบ	 สนับสนุนและประสานงานกับทนายความของ
องค์กรเกี่ยวกับการเตรียมคดีฟ้องร้องในศาล

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงาน	หรือองค์กรของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	และองค์กรของเอกชนในด้านกฎหมาย	
	 2.	 ให้ค�าแนะน�า	 และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติ	 ค�าสั่ง	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และ 
เอกสารทางกฎหมายอื่น	ๆ	
	 3.		 ร่างพระราชบัญญัติและเอกสารทางกฎหมายตามที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องการ	
	 4.		 ตคีวามเรือ่งสทิธ	ิหน้าที	่และข้อผกูพนัตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานของสถานประกอบการ
ให้ฝ่ายจัดการระดับสูงสุดทราบ	
	 5.		 ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ทนายความประจ�าสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการว่าความ 
คดีต่าง	ๆ	ในศาล

สภาพการจ้างงาน
		 ผู ้ที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ 
ในการท�างาน	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทหรือองค์กรที่จ้างงาน	 เนื่องจากผู้ที่จะประกอบที่ปรึกษาทาง 
กฎหมายเจ้าหน้าท่ีทางกฎหมายจะต้องมีประสบการณ์ในงานทนายความ	 หรืองานที่เกี่ยวกับงานตุลาการ	 
จึงสามารถท�างานในต�าแหน่งที่ปรึกษาทางกฎหมายได้	 ดังนั้นค่าตอบแทนจึงไม่มีข้อก�าหนดท่ีแน่นอนตายตัว	 
อตัราค่าตอบแทนโดยเฉลีย่ประมาณเดอืนละ	50,000	-	100,000	บาท	ที่ปรกึษาทางกฎหมายอาจท�างานเฉพาะเรือ่ง
ที่ได้รับการว่าจ้าง	ค่าตอบแทนการท�างานเป็นไปตามข้อตกลง	

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย,  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Legal Adviser
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	 ที่ปรึกษาทางกฎหมายท่ีมีความช�านาญเฉพาะเรื่อง	 เช่น	 การท�าสัญญาที่ดินอสังหาริมทรัพย์	 ก็อาจได้รับ 
การว่าจ้างให้ท�างานเฉพาะเรื่องที่ช�านาญการ	และได้รับค่าตอบแทนตามที่ตกลงกัน	
	 ผู้ปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 ถ้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐจะมีก�าหนดเวลาท�างานตามระเบียบ
ของทางราชการ	 คือวันละ	 8	 ชั่วโมง	 หรือสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 และได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบของ 
ทางราชการ	 ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน	 นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้ว	
อาจได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ	 สวัสดิการในรูปต่าง	 ๆ	 เงิน 
โบนัสพิเศษ	หรือให้บริการรถและพนักงานขับรถประจ�าต�าแหน่ง	ขึ้นอยู่กับประเภทของสถานประกอบกิจการนั้น	ๆ	
	 ผู้ปฏิบัติงานที่ปรึกษาทางกฎหมายมีชั่วโมงท�างานไม่แน่นอน	 อาจจะปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
ตามวันเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาการจ้างงาน	ซึ่งอาจจะเป็นการจัดจ้างผู้ช�านาญการจากบริษัทที่ปรึกษา	หรืออาจ
จะเป็นการจัดจ้างกลุ่มข้าราชการตุลาการที่เกษียณอายุ	แต่ยังมีความสามารถและความช�านาญในเรื่องกฎหมาย

สภาพการท�างาน
		 ท�างานในส�านักงาน	 มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกเช่นส�านักงานทั่วไป	 มีอุปกรณ์ช่วยในการ
จัดการงานเอกสาร	 เช่น	 เครื่องพิมพ์ดีด	 หรือ
คอมพวิเตอร์	บางครัง้ต้องออกไปตดิต่อประสานงาน
นอกส�านักงาน	 เช่น	ศาล	สถานที่อื่นๆ	 เพื่อปฏิบัติ
ภารกจิทีป่รกึษาทางกฎหมายตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย

โอกาสในการมีงานท�า
		 ที่ปรึกษาทางกฎหมายส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่
ผ่านการท�างานทางด้านกฎหมายมานานพอท่ีจะให้	 ค�าปรึกษาทางกฎหมายในหน่วยงานนั้นๆ	 ได้	 หรืออาจจะเป็น
อาจารย์	 ผู้เช่ียวชาญท่ีสอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัย	 เป็นผู้ที่มีความช�านาญ	 หรือมีชื่อเสียง	 หรืออาจจะเป็น 
คณะผู้ช�านาญทางกฎหมายร่วมก่อตั้งสถานประกอบกิจการในลักษณะบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย	การบัญชี	 
และภาษีอากร	 หรือบริษัททนายความ	 บุคลากรดังกล่าวนี้เป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั่วไปทั้งภาครัฐและ 
ภาคเอกชน	 รวมทั้งค่าตอบแทนจะค่อนข้างสูง	 เนื่องจากส่วนมากจะเป็นการจัดจ้างในลักษณะผู้ช�านาญการพิเศษ	
นอกเหนือจากการจัดงานบุคลากรทางด้านกฎหมายทั่วไปที่ปฏิบัติงานประจ�า

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	
	 -		เป็นนิติศาสตรบัณฑิต	 หรือสอบไล่ได้ปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจาก	 ต่างประเทศ	 ซึ่ง	 
ก.ต.	เทียบไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	
	 -	 ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสือ่มเสยีบกพร่องในศลีธรรมอนัดี	และไม่เป็นผูไ้ด้กระท�าการใดซึง่แสดงให้เหน็ว่า
ไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต	
	 -	 มีประสบการณ์ในงานตุลาการทางกฎหมายในระดับที่อาจจะเรียกได้ว่าผู้เชี่ยวชาญ	 หรือผู้ช�านาญการ	 
และสามารถให้ค�าปรึกษาทางกฎหมายได้อย่างดี	
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	 -	 ไม ่ เคยต ้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให ้จ�าคุกในคดีที่คณะกรรมการเห็นว ่าจะน�ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ	
	 -		ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย	
	 -		ไม่เป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นที่รังเกียจของสังคม	
	 -		ไม่เป็นผู้มีกายพิการหรือจิตบกพร่อง	อันเป็นเหตุให้เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในการประกอบอาชีพ	
	 -		ต้องซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้าง	 ผู้ร่วมงานอ�านวยการความยุติธรรม	 ชุมชน	 ผู้ร่วมส�านักงาน	 มีความซื่อสัตย	์ 
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 เม่ือส�าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 หรือเทียบเท่า	 แล้วสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	 หลักสูตร	 4	 ปี	 
จากมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย	 หรือมหาวิทยาลัยเอกชน	 จากนั้นจะต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรม	 
และสอบขอรับใบอนุญาตว่าความท่ัวราชอาณาจักร	 การแสวงหาประสบการณ์ในคดีความต่าง	 ๆ	 หรือการสมัคร 
เข้าศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตทางกฎหมายจะช่วยให้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมากขึ้นจนสามารถ
ประกอบอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้าน	กฎหมายได้ดี

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	 เจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย	 จัดได้ว่าเป็นจุดเป้าหมายสูงสุดของผู้ประกอบอาชีพ 
ทางกฎหมาย	เช่น	ทนายความ	เนือ่งจากการได้เป็นทีป่รกึษาทางกฎหมาย	จดัได้ว่าต้องเป็นบคุคลทีไ่ด้รบัการไว้วางใจ	
และเชื่อถือจากหน่วยงานนั้น	 ๆ	 และส่วนมากที่ปรึกษาทางกฎหมายมักจะเป็นผู้ที่มีอาวุโสทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒ	ิ 
ซึ่งประสบความส�าเร็จและเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้ว

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ทนายความ	นักกฎหมาย	อาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -		สภาทนายความ	
	 -		มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์	
	 -		กระทรวงยุติธรรม
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นิยามอาชีพ 
	 แสดงหรือแข่งขันเกมกีฬาในที่สาธารณะ	:	เล่นหรือ
แข่งขันกีฬาตามกติกาที่ได ้ก�าหนดไว้;	 ฝึกฝนการกีฬา 
โดยการบริหารร่างกายและการฝึกซ้อม	 ซึ่งโดยปกติอยู ่ 
ภายใต้การควบคุมของผู้ฝึกซ้อมหรือผู้ฝึกสอน	 อาจมีชื่อ 
เรียกตามชนิดของกีฬาที่เข้าแสดงหรือแข่งขัน

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 การแข่งขันกีฬาต่าง	 ๆ	 ตามประเภทที่เข้าแข่งขัน 
เพื่อให้ได้มากซึ่งชัยชนะ	 โดยต้องฝึกฝน	 ฝึกซ้อมอย่าง
สม�่าเสมอ

สภาพการจ้างงาน
	 อาชีพนักกีฬาสามารถแบ่งออกเป็นกีฬาหลากหลายประเภท	 เช่น	 ฟุตบอล	 วอลเลย์บอล	 แบตมินตัน	 
มวยไทย	 ฯลฯ	 ซึ่งแม้จะมีความแตกต่างทางด้านกติกาการเล่น	 แต่ทุกประเภทกีฬาต้องมีการฟิตซ้อมร่างกาย 
ก่อนจะท�าการฝึกกีฬาประเภทนั้น	 ๆ	 เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกายให้เอื้ออ�านวยต่อการฝึกซ้อม	 และ 
ลงแข่งจริงในสนามแข่งขัน

สภาพการท�างาน 
	 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการกีฬา	 โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	 เช่น	 ให้การรักษา 
ฟื้นฟูด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ	 การออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการท�างานของ 
ระบบหัวใจและหลอดเลือด	 การบริหารกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับนักกีฬา	 หรือผู ้ป่วยที่มีความเจ็บป่วย	 หรือ 
บกพร่องของระบบกระดูก	 กล้ามเนื้อหรือที่มีความบกพร่องด้านการเคล่ือนไหว	 ให้ค�าแนะน�าการบริหารกล้ามเนื้อ	
ยืด	เหยียดกล้ามเนื้อ	เพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่ผู้ที่มาใช้บริการ

โอกาสในการมีงานท�า 
	 นักกีฬาส่วนใหญ่มักจะมีพรสวรรค์ทางด้านการกีฬาอยู่แล้ว	 ก็จะได้รับทุนการศึกษา	 และถ้ายิ่งสร้างผลงาน
เข้าตากรรมการด้วยแล้ว	ก็จะถูกน�ามาฝึกซ้อมและพัฒนาไปสู่นักกีฬาระดับประเทศอีกด้วย

นักกีฬา
Athlete
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คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 มีความสนใจในกีฬา	มีความพยายาม	และความอดทน
	 2.		 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	สมบูรณ์
	 3.		 มีทักษะและความสามารถทางกีฬานั้น	ๆ	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 สถาบันการพลศึกษา	 วิทยาเขตมหาสารคาม	 เลขที่	 2	 ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดมหาสารคาม	44000	โทรศัพท์/โทรสาร	0-4372-1528	อีเมล	info@ipemk.ac.th
	 -	 คณะพลศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร	 114	 สุขุมวิท	 23	 แขวงคลองเตยเหนือ	 
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	โทรศัพท์	0-2664-1000	ต่อ	1426	โทรสาร	0-2258-4117
	 -	 คณะพลศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์	เลขที่	63	หมู่	7	ถนนรังสิต-นครนายก	คลอง	16	
องครักษ	์นครนายก	26120	โทรศัพท์	0-2664-1000	ต่อ	2501-2505,	0-3732-2625
	 -		ภาควชิาพลศกึษา	คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	50	ถนนงามวงศ์วาน	เขตจตุจกัร	กรงุเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2579-7149,	0-2942-8671,	0-2942-8672,	โทรสาร	0-2942-8671	อีเมล	sbcskp@ku.ac.th 
	 -		สถาบันการพลศึกษาสุพรรณบุรี	 เลขที่	 1	 หมู่	 4	 ถนนมาลัยแมน	 ต�าบลร้ัวใหญ่	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 
สุพรรณบุร	ี72000	โทรศัพท์	0-3554-5744-5	โทรสาร	0-3555-5263
	 -	 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 254	 ถนนพญาไท	 
แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 อาชีพนักกีฬาเป็นอาชีพท่ีน่าจับตามอง	 เนื่องจากในยุคปัจจุบันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต	 ทุกคน 
ชอบดูกีฬา	 กีฬาที่มีผู ้ชมมากจึงมีมูลค่าสูงตามไปด้วย	 ส�าหรับผู้สนใจประกอบอาชีพนักกีฬาต้องมีความขยัน 
อดทน	และฝึกซ้อมอยู่สม�่าเสมอ	ตลอดจนต้องมีความพยายามและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 -	 โค้ชฝึกสอน
	 -		ผู้จัดการทีม
	 -		ผู้แนะน�าการออกก�าลังกาย
	 -		ผู้สื่อข่าวสายกีฬา
	 -	 ผู้ตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ
	 -		ผู้ฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ
	 -		นักวิจัยทางด้านการกีฬาและการออกก�าลังกาย
	 -		นักวิชาการทางด้านกีฬาและการออกก�าลังกาย
	 -		นักพัฒนาชุมชนทางการกีฬา	การออกก�าลังกายและสุขภาพ
	 -	 ผู้จัดโครงการส่งเสริม	พัฒนาและบริการทางด้านกีฬาและการออกก�าลังกาย
	 -		ผู้ฝึกสอนกีฬาด้านการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย	 (โค้ชฟิตเนส)	 เช่น	ทีมกีฬาอาชีพ	ทีมชาติ	 สโมสรกีฬา
ต่าง	ๆ	ชมรมกีฬา	ฯลฯ
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	 -	 ผู้ฝึกสอนการออกก�าลังกาย	เช่น	ศูนย์ออกก�าลังกายต่าง	ๆ	สถานประกอบการโรงแรม	ศูนย์สุขภาพองค์
รวมของโรงพยาบาล	ฯลฯ
	 -		ผู้ให้ค�าแนะน�าการออกก�าลังกายในสถานประกอบการต่าง	ๆ	เช่น	บริษัทเอกชน	เป็นต้น	
	 -		พนักงานของรัฐในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย
	 -		อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
	 -		ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�าลังกาย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	เว็บไซต์ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา
	 -	หนังสือ
	 -	รายการกีฬาต่าง	ๆ
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นักนิเวศวิทยา
Ecologist

นิยามอาชีพ 
	 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต	 และความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม	 :	 ศึกษาระบบนิเวศของ 
สิ่งมีชีวิตภายในสิ่งแวดล้อมของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น	 รวมทั้ง 
ผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตโดยเกิดจากอิทธิพลด้านต่างๆ	 ขนาด
ประชากร	มลภาวะ	ปริมาณน�้าฝน	อุณหภูม	ิแสงแดด	ความสูง	
ดิน	 ช้ันหิน	 และเชื้อโรค;	 ท�าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ
แหล่งก�าเนิด	 วิวัฒนาการ	 ชนิด	 และการกระจายของส่ิงมีชีวิต 
ทั้งในปัจจุบันและในอดีตซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและ
การแปรผันของปัจจัยแวดล้อม	 และท�าวิจัยเพื่อปกป้อง 
ระบบนิเวศและแก้ปัญหาผลกระทบระหว่างสิ่งแวดล้อมกับ 
สิ่งมีชีวิต;	อาจมีความเชี่ยวชาญในนิเวศวิทยาสาขาใดสาขาหนึ่ง
โดยเฉพาะ	 เช่น	 ป่าไม้	 พืช	 สัตว์	 สัตว์ป่า	 แมลง	 น�้า	 และ 
สิ่งแวดล้อม	

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ท�าหน้าทีเ่กีย่วกบัการวจิยั	ปรบัปรงุหรอืพฒันาแนวคดิ	ทฤษฎแีละวธิกีารปฏบิตัต่ิางๆ	ท�าการทดลองส่ิงมีชีวติ
ทุกประเภท	เช่น	มนุษย์	สัตว์	แมลง	หรือพืช	ศึกษาถึงต้นก�าเนิดและพัฒนาการ	การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ในสิ่งมีชีวิต	สัตว์	พืช	รวมถึงลักษณะเฉพาะของจุลินทรีย์ขนาดเล็ก	เช่น	แบคทีเรีย	ไวรัส	เป็นต้น	ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างสตัว์	พชื	และองค์ประกอบทางด้านสิง่แวดล้อมและน�าความรูเ้หล่านีม้าประยกุต์ใช้ทางการแพทย์	การเกษตร	
และอุตสาหกรรม	 รวมทั้งการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน 
พัฒนาพื้นที่ชนบท	รวบรวมข้อมูลสิ่งแวดล้อม	และการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

สภาพการจ้างงาน
	 เงินเดือนปรับตามวุฒิการศึกษา	ประสบการณ	์และการประเมินศักยภาพ

สภาพการท�างาน 
	 วเิคราะห์และศกึษาทางวทิยาศาสตร์ของการปฏสิมัพนัธ์ระหว่างสิง่มชีวีติและสิง่แวดล้อมของสิง่มชีวีติ	ได้แก่	
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีต่อกันและกัน	 และปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่มีกับสิ่งแวดล้อมแบบ	 “อชีวนะ”	
(abiotic)	 ของสิ่งมีชีวิตนั้น	 หัวข้อนักนิเวศวิทยาสนใจจะรวมถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยา	 การกระจาย	 
ปริมาณ	(ชีวมวล)	จ�านวน	(ประชากร)	ของสิ่งมีชีวิต
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โอกาสในการมีงานท�า 
	 สามารถรับราชการเป็นนักวิทยาศาสตร์	 นักวิจัย	 นักวิชาการในหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	หรอืหน่วยงานบรษิทั	องค์กร	หรอืสถาบนัเอกชนทีเ่กีย่วกบังานด้าน
สิ่งแวดล้อม	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 สนใจด้านวิทยาศาสตร์	โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับระบบนิเวศ	และสิ่งแวดล้อม	
	 2.		 มีความขยัน	และมีสุขภาพที่ดีต่อการปฏิบัติงานภาคสนาม	ตลอดจนการมีจรรยาบรรณในสายอาชีพนี้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	999	พุทธมณฑลสาย	4	ศาลายา	พุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม	73170	โทรศัพท์	0-2441-5000
	 -		คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 อ�าเภอกันทรวิชัย	 
จงัหวดัมหาสารคาม	44150	(ตึกคณะสาธารณสขุศาสตร์เก่า)	โทรศพัท์/โทรสาร	0-4375-4435	อเีมล	env@msu.ac.th
	 -	คณะสิง่แวดล้อม	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	เลขที	่50	ถนนงามวงศ์วาน	แขวงลาดยาว	เขตจตจัุกร	กรงุเทพฯ	
10900	โทรศัพท์	0-2579-0113,	0-2942-8500-11
	 -		สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สิง่แวดล้อม	คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพฯ	 10240	 เว็บไซต์	 www.sci.ru.ac.th	 อีเมล	
science@ru.ac.th	โทรศัพท์	0-2310-8380
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
239	 ถนนห้วยแก้ว	 ต�าบลสุเทพ	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
เชียงใหม่	 50200	 โทรศัพท์	 0-5322-2180	 โทรสาร	
0-5322-2268
	 -	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 คณะ
วิทยาศาสตร ์ 	 จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลัย 	 254	 
ถนนพญาไท	แขวงวงัใหม่	เขตปทมุวนั	กรงุเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	0-2218-5181-2	โทรสาร	0-2218-5180

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผูป้ระกอบอาชพีนกันเิวศวทิยา	สามารถประกอบอาชพีได้ทัง้ในประเทศ	และต่างประเทศ	ซึง่มฐีานค่าจ้างสงู	
และมีความเติบโตทางหน้าที่การงานที่สูงตาม	

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 วิชาการอิสระ	นักวิจัย	(ด้านสิ่งแวดล้อม)

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	ภาควิชาชีววิทยาป่าไม	้คณะวนศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์เว็บไซต์	http://cyberlab.lh1.ku.ac.
th/elearn/faculty/forest/fo22/chap1/c1-1.htm	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้	 ได้แก่	 ผู้ให้
บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ	
บุคคล	สถาบันเอกชนหรือหน่วยงานรัฐบาล	รวมถึง
การควบคุมดูแลการท�าบัญชี	 การตรวจสอบบัญชี	
แนะน�าการวางแผน	 การจัดระบบการจัดท�าบัญชี
และงบประมาณ	รบัรองความถกูต้องและความครบ
ถ้วนของงบการเงินเพื่อแสดงต่อผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น	
และหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานอื่น	ๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	 จัดท�าประมาณการรายได้	 ประมาณการ 
รายจ่าย	 ผลการด�าเนินงานและงบประมาณอื่น	 ๆ	
ด�าเนินการเกี่ยวกับการคืนภาษี	 และให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับปัญหาด้านการจัดเก็บภาษี	 ตรวจสอบเงินได้พึงประเมิน 
เพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมิน	 หรือจัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ประเมินภาษีเพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีสรรพากร	 รวมถึง 
ตรวจสอบหลักฐานทางการเงนิต่าง	ๆ 	เช่น	การฉ้อฉล	และการล้มละลาย	ตลอดจนปฏิบตังิานหน้าทีก่ารงานทีเ่กีย่วข้อง	
และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้	คือ	ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ	สถาบันเอกชน	หรือหน่วยงาน
รัฐบาลรวมถึงการดูแลการท�าบัญชี	 และการตรวจสอบบัญชี	 การวิเคราะห์รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน	
การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการท�าบัญชี	และเอกสารทางการเงิน	รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ
การสอบบัญช	ีการวางแผนทางบัญชี	และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่าง	ๆ

สภาพการจ้างงาน
	 ขึน้อยูก่บัความสามารถในการหางานและการท�างาน	ปัจจบุนัองค์กรธรุกจิทีเ่ป็นนติบิคุคล	ได้แก่	ห้างหุน้ส่วน
จ�ากัด	 บริษัทจ�ากัด	 ประมาณ	 475,000	 ราย	 การได้รับรายได้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการที่เราดูแล	
หากเป็นกิจการรายใหญ่จะมีค่าบริการค่อนข้างสูง	อาชีพนี้จะมีรายได้สม�่าเสมอ	หากรู้จักเก็บจะเป็นอาชีพที่มั่นคง	

สภาพการท�างาน
	 นักบัญชีท�างานในส�านักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวยความสะดวก	เช่น	ส�านักงานทั่วไป	ในการท�างานจะต้องใช้
เครื่องคิดเลข	และมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยงานบันทึกรายการ	และการท�าบัญชีในรูปต่าง	ๆ

นักบัญชี
Accountants
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โอกาสในการมีงานท�า
	 ในการด�าเนินธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องมีพนักงานบัญชีท�างานด้านบัญชี	 ปัจจุบันการด�าเนินธุรกิจได้เจริญ 
ก้าวหน้าและขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวาง	 ดังนั้น	 อาชีพพนักงานบัญชียังคงเป็นที่ต้องการทั้งในหน่วยงาน 
ภาครัฐ	ภาคเอกชนหรือธุรกิจส่วนตัว	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านบัญชีสามารถที่จะประกอบอาชีพในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้หลายแห่ง	 ทั้งที่เป็น 
หน่วยงานของทางราชการ	 และเอกชน	 นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับงานบัญชีไปท�าที่บ้านได้	 และเมื่อพนักงาน 
บัญชีท�างานจนมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	 (ก.บช.)	
ก�าหนดไว้	ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีความซื่อสัตย์	 มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ	 เนื่องจากนักบัญชีจะรับทราบตัวเลขความเคล่ือนไหว 
ทางการเงินของบริษัทอยู่ตลอดเวลา	นักบัญชีที่ดีจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง	ๆ	ทางการเงินของบริษัทเป็นอันขาด
	 2.		 มีความขยัน	อดทน	รับผิดชอบงานในหน้าที่ให้ส�าเร็จทันตามก�าหนดเวลา
	 3.		 มีความละเอียดรอบคอบ	ถี่ถ้วนในการมอบหรือรับมอบเอกสารเกี่ยวกับการเงิน	ควรเรียกเก็บหลักฐาน
ทางการเงิน	 และตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง	 ควรจัดเก็บเอกสารทางการเงิน	 การบัญชีทุกฉบับไว้ในท่ีปลอดภัย	
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนด
	 4.		 มีความรู้ทางภาคทฤษฎี	 และน�ามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้	 นักบัญชีจ�าเป็นต้องน�าทฤษฎีต่าง	 ๆ	 
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขได้อย่างถูกต้องแม่นย�า	 ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเข้าใจในธุรกิจของ 
บริษัท	และสามารถน�าทฤษฎีนั้น	ๆ	มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับธุรกิจได้ด้วย
	 5.		 การสร้างแรงกดดนัให้กบัตนเอง	ในการท�างานควรมกีารก�าหนดเป้าหมายทีช่ดัเจน	และหาวธิทีีจ่ะท�าให้
ได้เป้าหมายนั้น	 นอกจากน้ัน	 นักบัญชียังสามารถพัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา	 ด้วยการก�าหนดเวลาในการท�างาน 
ให้สั้นลง	หรือขอท�างานที่ยากขึ้นเรื่อย	ๆ
	 6.		 ริเริ่มน�าเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่	 ๆ	 ที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท	 รวมทั้งรีบแจ้งให้ผู้มีอ�านาจทราบ
ทันที	เมื่อพบการทุจริตหรือความเสียหายใด	ๆ
	 7.		 นักบัญชีที่ด	ีต้องเป็นผู้ที่เปิดรับเทคโนโลย	ีข้อมูล	ข่าวสาร	และสิ่งใหม	่ๆ	ตลอดเวลา	นักบัญชีควรหา
โอกาสพูดคุยพบปะกับคนในวิชาชีพเดียวกัน	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด	 และเข้าใจวิธีการท�างานของคนอื่น	 รวมทั้ง
หมั่นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการบัญชี	และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 คณะสังคมศาสตร์	 หรือคณะบริหารธุรกิจ	 ในสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน

โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
	 -	 เป็นสมุห์บัญชี	หรือต�าแหน่งเกี่ยวกับการบัญชีขององค์การธุรกิจ	หรือองค์การรัฐบาล
	 -		ท�าหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณ	หรือแผนกการเงิน	ในบริษัทเอกชนหรือห้างร้านต่าง	ๆ
	 -		ท�างานในธนาคาร	บริษัทประกันภัย
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	 -		ท�างานในองค์การรฐับาลในหน้าทีผู่บ้รหิารการเงนิ	ผูอ้�านวยการบญัช	ีนกัวเิคราะห์และวางแผนทางการเงนิ
	 -		ประกอบอาชีพอิสระ	เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอนุญาต
	 -		เป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ
	 สามารถพัฒนางานเลื่อนระดับเป็นผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชนได้ในโอกาส 
ต่อไป	หรือศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอกก็ได้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 รับท�าบัญช	ีรับตรวจสอบบัญชี	รับวางระบบบัญชี	รับเขียนโปรแกรมบัญชี	ที่ปรึกษาภาษีอากร	เป็นวิทยากร
ผู้สอนวิชาบัญชี-ภาษีอากร	สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอากร	ผลิตและจ�าหน่ายโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูป

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 ข้อมูล	 หรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน 
ทกุแห่งทีท่�าการเปิดสอนในสาขาบญัช	ีเช่น	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏั	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	มหาวิทยาลัยหอการค้า	เป็นต้น	
	 -		กรมทะเบียนการค้า	เว็บไซต	์www.moc.go.th	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏ	เว็บไซต์	www.rajabhat.ac.th
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นิยามอาชีพ
		 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ได้แก่ผู ้ท�า
หน้าทีป่ฏิบตังิานขัน้ต้นเกีย่วกบัสิง่แวดล้อม	
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
หลายอย่าง	เพือ่ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงาน	 และก�าหนดมาตรฐานคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�า	
ส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีการป้องกันและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ตรวจสอบ	
วิ เคราะห ์และรายงานผลกระทบต ่อ 
สิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาประเภท
ต่าง	ๆ	ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน

ลักษณะของงานที่ท�า
		 1.		 ตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อม	แล้วรายงาน	ต่อผู้บังคับบัญชา	เช่น	ส�ารวจ	เก็บรวบรวมข้อมูล	ศึกษา	
วิเคราะห	์ วิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประเภทต่างๆ	 เช่น	 การวิเคราะห์คุณภาพน�้า	 คุณภาพอากาศ	 เสียง	 สารพิษ	 
และอื่น	ๆ	
	 2.		 ตรวจสอบ	และวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา	สถานประกอบการ	โรงงาน
อุตสาหกรรม	 เช่น	 ผลกระทบจากการคมนาคมและการขนส่ง	 ผลกระทบจากพลังงาน	 ผลกระทบจากเกษตรกรรม	
ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม	และผลกระทบที่มีต่อพนักงานในสถานประกอบการ	เพื่อน�าข้อมูลไปปรับแก้ไข	
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว	ป้องกันและให้มีการด�าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
	 3.		 ตรวจหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร�าคาญของชุมชน	และวินิจฉัยข้อเท็จจริง	หาทางป้องกัน
แก้ไขในกรณีที่มีปัญหาอันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	เช่น	น�้าเน่าเสีย	เสียงรบกวน	ฝุ่น	กลิ่นเหม็น	ภายใต้การก�ากับ
และตรวจสอบโดยใกล้ชิดของกรมควบคุมมลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพการจ้างงาน
		 ผู ้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาครัฐจะได้เงินค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาในอัตราเทียบเท่า 
วุฒิการศึกษา

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
Environmental Analyst
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 ส่วนในภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนประมาณ	17,900	-	19,700	บาท	มีสวัสดิการ	โบนัส	
และผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่น	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของสถานประกอบการ

สภาพการท�างาน
	 ผูป้ฏบัิตงิานอาชพีนีอ้าจจะต้องปฏบิตังิานในสถานทีท่�างานเหมอืนส�านกังานทัว่ไป	ออกตรวจบรเิวณในพืน้ที่
และนอกบรเิวณสถานประกอบการ	หรอืพืน้ทีท่ีเ่กดิปัญหาผลกระทบจากสิง่แวดล้อม	ทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการพฒันา 
หรือโครงการต่างๆ	 ของสถานประกอบการหรือโรงงานที่ได้รับการว่าจ้าง	 ส่วนใหญ่ท�างานสัปดาห์ละ	 40	 ชั่วโมง	 
อาจจะต้องมาท�างานวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 หรือวันหยุด	 และท�างานล่วงเวลา	 ในกรณีท่ีต้องการให้ระบบงานเสร็จ 
ให้ทันต่อการใช้งาน

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพัฒนาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแนวแผนปฏิบัติการ	 21	 
(Agenda	21)	จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	ณ	กรุงริโอ	เดอจาเนโร	เมื่อปี	1992	
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นภัยต่อประชากรในประเทศและต่อสังคมโดยรวม	ซึ่งได้รับความร่วม
มือจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม	 ท้ังในระดับชาติและระหว่างประเทศ	 ที่ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายพลังงาน	วิธีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีการปรับตัวในการใช้แรงงาน	และการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี
ที่สะอาด	 ที่ช่วยป้องกันการเกิดของเสีย	 การบ�าบัดของเสีย	 ก�าจัดของเสียที่เป็นอันตราย	 และการน�าของเสียกลับ 
มาใช้ประโยชน์ใหม่อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน	 การท�างานเลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่สะอาด 
และปลอดภัย	
	 ดังนั้น	 ตลาดแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐเกือบทุกหน่วยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ภาคธุรกิจ	 องค์กร 
พัฒนาภาคเอกชน	 ตลอดจนชุมชนระดับท้องถิ่นมีการขยายตัวรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับต่าง	 ๆ	 เพื่อ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่วางไว้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ผู้ต้องการท�างานอาชีพน้ีในภาครัฐ	 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาใดก็ได้	 เช่น	
เศรษฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	ประชากรศาสตร์	สังคมวิทยา	และมานุษยวิทยา	ภูมิศาสตร์	การบริหาร	การศึกษา	สถิติ	
โบราณคดี	 สถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมือง	 การเกษตร	 วนศาสตร์	 การประมง	 เคมี	 ชีววิทยา	 ฟิสิกส์	 ธรณีวิทยา	
วิทยาศาสตร์ทางทะเล	สุขภิบาล	อาชีวอนามัย	สุขศึกษา	โภชนวิทยา	อนามัยชุมชน	ฯลฯ	ในภาคเอกชนส่วนมากจะ
รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ประกอบกิจการ	 หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ 
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ	
	 2.		 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงใน
ประเทศไทย	
	 3.	 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่	ทั้งอ่านและเขียน	
	 4.		 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล	วิเคราะห์ปัญหา	และสรุปเหตุผล	
	 5.		 มีความสามารถในการเป็นผู้น�าและผู้ตามได	้
	 6.		 สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได	้
	 7.		 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน	
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบอาชีพน้ี	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 คือ	 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ปีที่	 6	 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ	 สอบคัดเลือกเข้า 
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งท่ีตรงกับคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 
หรือสถานศึกษาสังกัด	สกอ.	หลักสูตรการศึกษา	4	ปี

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผูป้ฏิบตังิานอาชพีนีน้บัว่ามอีตัราความก้าวหน้าสงู	เพราะทัว่โลกให้ความส�าคญักบับคุลากรทีม่ปีระสบการณ์
ในงานด้านนี้	 ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐเมื่อมีประสบการณ์และศึกษาเพ่ิมเติมจะได้รับการเล่ือนต�าแหน่งไปตามล�าดับ
จนถึงระดับผู้อ�านวยการในภาคเอกชน	 ผู้มีความสามารถจะได้รับการเลื่อนต�าแหน่งจนถึงระดับผู้จัดการ	 ที่ปรึกษา	
และผู้อ�านวยการ	ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารขององค์กร	
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ที่มีประสบการณ์ในระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	และการเป็นผู้ตรวจสอบระบบ
การจดัการสิง่แวดล้อม	14000	ตามมาตรฐานสิง่แวดล้อมสามารถเปล่ียนงานไปประกอบอาชพีอืน่ได้	หรือปฏบิตังิาน
ในสถานประกอบการอื่น	ๆ	ที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้	เช่น	เป็นวิทยากรหรือผู้อบรมระบบการ
บริการจัดการสิ่งแวดล้อม

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 วิศวกรสิ่งแวดล้อม	 ประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 ประกอบธุรกิจที่ด�าเนินธุรกิจในการ
วางแผนระบบการก�าจัดของเสียต่าง	ๆ	นักวิจัย	เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาเอกชน	วิทยากรอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม	
ISO	14001

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -		กรมควบคุมมลพิษ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี	 	
	 -		แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ทั้งของภาครัฐ	เอกชน	และองค์การระหว่างประเทศ	
	 -		กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
	 -		มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	หรือคณะวิทยาศาสตร์	
	 -		สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	หรือสาธารณสุขศาสตร	์ฯลฯ	
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นิยามอาชีพ
	 นกัวทิยาศาสตร์การกฬีาจะแบ่งการ
ท�างานออกเป ็น	 2	 ส ่วน	 ส ่วนแรกคือ	 
ส่วนของงานเอกสาร	 การหาข้อมูล	 และ 
จัดท�าข้อมูล	จดบันทึกความคืบหน้าของงาน
ต่าง	ๆ	ท�ากันที่ออฟฟิศ	ซึ่งแล้วแต่หน่วยงาน
ว่าประจ�าอยู่ที่หน่วยงานไหน	 ออฟฟิศเป็น
อย่างไร	
	 ในส่วนท่ีสอง	 การท�างานกลางแจ้ง	
คือการฝึกและให้ความรู้กับนักกีฬา	 สถานที ่
ก็จะแล้วแต่กีฬานั้นๆ	 จะมีห ้องฟิตเนส	 
ที่ไว้ใช้ส�าหรับการฝึกโดยเฉพาะ	 วิธีการฝึก 
ในห้องฟิตเนสจะแตกต่างจากการเล่นฟิตเนสของคนทั่วไป	 เพราะปกติการเข้าฟิตเนสของคนทั่วไปคือ	 การท�าให้
ร่างกายแข็งแรง	 เสริมสร้างกล้ามเนื้อ	 และลดไขมันส่วนเกิน	 แต่ส�าหรับนักกีฬาจะฝึกเรื่อง	 Movement	 เน้นท่ี 
การเคลื่อนไหวร่างกาย	รักษาระดับความเร็ว	การวิ่ง	การจัดท่าวิ่ง	เมื่อจบโปรแกรมของฟิตเนส	ซ้อมกันที่สนามจริง
ของกีฬานั้นๆ	แล้วแต่ความเหมาะสมในการฝึก	ในร่มบ้าง	กลางแจ้งบ้าง

ลักษณะของงานที่ท�า
	 เป้าหมายหลักคือ	 การดูแลและท�าให้ศักยภาพร่างกายของนักกีฬามีขีดความสามารถสูงข้ึนด้วยเทคนิค 
ต่าง	 ๆ	 ที่จะน�าไปสู่เรื่องของการฝึกทักษะได้สมบูรณ์แบบมากขึ้น	 เมื่อศักยภาพดีก็ท�าให้นักกีฬาโชว์ทักษะด้าน 
การกีฬาของเขาได้เต็มที่	 ส่วนโจทย์ใหญ่ที่สุดของการท�างานคือ	 การฝึกนักกีฬาที่ได้รับการบาดเจ็บให้หายและ 
สามารถกลับมาแข่งขันได้ตามเดิม	 โดยท่ีไม่กลับไปบาดเจ็บซ�้าที่เดิมอีก	 และท�าอย่างไรให้เมื่อหายแล้วสามารถ 
กลับไปแข่งได้ด้วย	 อย่างเร็วท่ีสุดท่ีเคยท�าได้คือ	 6	 เดือน	 และอย่างช้าที่สุดคือ	 9	 เดือน	 ซึ่งอยู่ที่ความสม�่าเสมอ 
ของเราในการฝึกซ้อมควบคู่ไปกับการรักษา	เทคนิคของแต่ละคนจะคล้ายกันแต่วิธีการจะแตกต่างกันตามอาการ

สภาพการจ้างงาน
	 เรื่องผลตอบแทนข้ึนอยู่กับประสบการณ์การท�างานและโอกาสที่เราได้ท�างาน	 งานราชการ	 เอกชน	 ก็จะมี 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แตกต่างกัน	ยิ่งถ้าได้ท�างานเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้กับนักกีฬาทีมชาติแล้วยิ่งได้
ผลตอบแทนสงู	ถ้ามปีระสบการณ์มาก	สามารถรบังานเป็นวทิยากรในการบรรยายตามท่ีต่างๆ	เกบ็เกีย่วประสบการณ์
มากมาย	จนมีชื่อเสียง	สามารถมีผลตอบแทนได้ถึง	40,000	บาท	

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา 
Sports Science
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สภาพการท�างาน
	 นอกเหนือจากการฝึกซ้อมนักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันแล้ว	ยังมีเรื่อง	จิตวิทยา	โภชนาการ	การรักษา

ฟื้นฟูด้วยการบริหารกล้ามเนื้อ	 การออกแบบโปรแกรมการออกก�าลังกายเพ่ือเพ่ิมสมรรถภาพการท�างานของระบบ

หัวใจและหลอดเลือด	 การบริหารกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับนักกีฬา	 หรือผู้ป่วยที่มีความเจ็บป่วย	 หรือบกพร่องของ

ระบบกระดูก	 กล้ามเนื้อหรือท่ีมีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว	 ให้ค�าแนะน�าการบริหารกล้ามเนื้อ	 ยืดเหยียด

กล้ามเนื้อ	 เพิ่มสมรรถภาพร่างกายแก่ผู้ที่มาใช้บริการธาราบ�าบัด	 ลู่เดินในน�้า	 และอุปกรณ์การออกก�าลังกาย	หรือ

อุปกรณ์ช่วยพยุงตัวได้อย่างเหมาะสม	ศึกษาสังเกตอาการของนักกีฬา	หรือผู้ป่วยเพื่อด�าเนินการรักษาฟื้นฟู	บันทึก

อุปสรรค	 ปัญหาในการปฏิบัติงานและจัดท�ารายงาน	 รวมทั้งการให้ค�าแนะน�าแก่นักกีฬา	หรือผู้ป่วย	 และญาติเพื่อ

ฟื้นฟูสมรรถภาพของส่วนของร่างกายที่เสื่อมสภาพให้กลับ	คืนดีทั้งทางรูปลักษณะและทางหน้าที	่และปฏิบัติหน้าที่

อื่นที่เกี่ยวข้อง	ส่วนด้านสรีรวิทยา	คือ	การเสริมสร้างร่างกาย	ที่ต้อง	Treatment	กับนักกีฬาโดยตรง

โอกาสในการมีงานท�า
	 เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 สามารถท�างานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ	 เช่น	 นักสรีรวิทยาการกีฬา	 

นกัจติวทิยาการกฬีา	นกัเวชศาสตร์การกฬีา	โค้ช	นกัวชิาการด้านสขุภาพ	นกัโภชนาการกฬีา	ผู้แนะน�าการออกก�าลงักาย

ในฟิตเนส	โค้ช	ครู	อาจารย์	ท�าธุรกิจด้านสุขภาพ	เช่น	ฟิตเนส	สปา	เป็นต้น

	 เวลาของการท�างานนัน้	 ถ้าเป็นนักวทิยาศาสตร์การกฬีาทีท่�างานในหน่วยงานราชการ	กจ็ะท�างานแบบ	 rou-

tine	 เข้างานเช้าเลิกเย็น	 แต่หากท�างานกับนักกีฬาโดยตรง	 โดยเฉพาะนักกีฬาทีมชาติ	 อาจจะต้องมาท�างานแต่เช้า

เลือกดึก	 หน้าที่หลักคือการฝึกซ้อมและให้ความรู้แก่นักกีฬาในเรื่องเทคนิคและวิธีการต่างๆ	นอกเหนือจากนั้นยัง

ต้องท�างานเอกสาร	 เพือ่ค้นคว้าหาความรูเ้พิม่เตมิ	 จนสถติ	ิ ความเปลีย่นแปลงไป	 งานวจิยัต่างๆ	 ไม่มเีวลาทีแ่น่นอน	 

ขึน้อยูก่บัวนัทีจ่ะแข่ง	ยิง่ใกล้เข้าวนัแข่งการฝึกซ้อมยิง่เข้มข้นและท�างานหนกั	และอาจจะต้องท�างานในวนัเสาร์	วนัอาทติย์ด้วย

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 เป็นนักปฏิบัติ	มีความอดทน	และรอบคอบ

	 2.		 สนใจและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ	และชอบค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา

	 3.		 มีใจรักในการกีฬา

	 4.		 ยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น	รับในข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาตัวเอง

	 5.	 เป็นคนชอบติดตามวิธีการใหม่ๆ	ขวนขวายความรู้และเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ประกอบกับการท�างาน

	 6.		 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	รู้จักพูดอธิบายสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้นักกีฬาฟังและอยากท�าตามได้

	 7.		 สามารถน�าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการท�างานได้

	 8.		 คุณค่าและผลตอบแทน

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 เรียนจบด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 สามารถท�างานที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ	 เช่น	 นักสรีรวิทยาการกีฬา	 

นกัจติวทิยาการกฬีา	นกัเวชศาสตร์การกฬีา	โค้ช	นักวชิาการด้านสขุภาพ	นกัโภชนาการกฬีา	ผูแ้นะน�าการออกก�าลงั

กายในฟิตเนส	ครู	อาจารย์	ท�าธุรกิจด้านสุขภาพ	เช่น	ฟิตเนส	สปา	เป็นต้น
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ความก้าวหน้าเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์	และการใฝ่รู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ	เพราะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีท่ีน�ามาใช้ควบคู่ไปกับการฝึกซ้อม	 ของบางอย่างไม่นานก็ล้าหลังถ้าเราไม่ค้นคว้าเพิ่มเติม	

นอกจากนัน้ยงัขึน้อยูก่บัการพฒันาตวัเองให้มคีวามสามารถในการแก้ไขโจทย์ท่ียากข้ึนให้ก้าวไปถึงจุดสูงสุดของอาชพี

นั่นคือนักวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับประเทศและระดับโลกต่อไป

	 ประเภทของลกูค้าทีต่รงกบัสายงานของเราทีส่ดุ	คอื	นกักฬีา	แต่นกักฬีากแ็บ่งออกเป็นหลายประเภท	ซึง่การ

ฝึกซ้อมก็จะมีความแตกต่างกัน	เพราะเป้าหมายที่แตกต่างกัน
	 	 	 -	นักกีฬาทีมชาติ	 เป้าหมายคือฝึกซ้อมเพ่ือการแข่งขัน	 มีความเป็นเลิศและต้องการชัยชนะซึ่งก็จะ 
เน้นไปที่เทคนิคการแข่งขัน	 กลยุทธ์ของคู่แข่ง	 วิธีการท่ีจะได้ชัยชนะมาโดยใช้ความสามารถทางร่างกายจาก 
การฝึกซ้อมแบบวิทยาศาสตร์การกีฬา	
	 	 	 -	นักกีฬาอาชีพ	เป้าหมายคือ	ต้องการไต่เต้าไปให้ถึงจุดสูงสุดของอาชีพ	ได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น	
จะฝึกในเรื่องของศักยภาพร่างกายในการเล่นกีฬานั้น	 ๆ	 อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ฝึกความอดทนของ 
ร่างกายและกล้ามเนื้อให้สามารถใช้งานได้ดี	และไม่บาดเจ็บง่าย	
	 	 	 -	นักกีฬาเยาวชน	 หรือ	 นักกีฬาฝึกหัด	 เป้าหมายคือ	 ต้องการได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อน�าไปใช้ใน 
เป็นนักกีฬาในอนาคต

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 เนื่องจากเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายเป็นหลัก	 ท�าให้อาชีพที่ต้องท�างานด้วยจึงเป็นผู้เช่ียวชาญ 

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ร่างกายทั้งสิ้น	

	 	 -	 นกัโภชนาการ	นกักฬีาจะต้องการสารอาหารทีต่่างจากคนทัว่ไป	 เพ่ือน�าไปเสรมิสร้างกล้ามเนือ้และความ

แข็งแรง	 และน�าพลังงานไปใช้ในการแข่งขัน	 จึงต้องควบคุมอาหารและเลือกรับประทานอย่างเหมาะสม 
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นักวิทยาศาสตร์การกีฬาจึงต้องปรึกษากับนักโภชนาการเพื่อเลือกอาหารที่เหมาะสมกับการใช้งานของนักกีฬา 
แต่ละประเภท	
	 	 -	 แพทย์	 เมื่อนักกีฬาเกิดการบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมและการแข่งขัน	 จะต้องมีการปรึกษากับแพทย์ 
เพื่อได้รับการรักษาทางการแพทย์ควบคู่ไปกับวิทยาศาสตร์การกีฬา	 มีการตรวจเช็กอาการและกายภาพบ�าบัด 
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้หายจากอาการบาดเจ็บโดยไว	 นอกเหนือจากการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว	 ยังมีการค้นหา 
วิธีการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของนักกีฬาอีกด้วย	
	 	 -	 นักจิตวิทยา	 นักกีฬานอกจากจะต้องมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงแล้วยังจะต้องมีสุขภาพใจท่ีแข็งแรงด้วย 
ในการแข่งขันมีความกดดันท้ังในเรื่องของคู่ต่อสู้และด้านก�าลังใจของตัวเอง	 ซ่ึงต้องมีนักจิตวิทยาคอยให้ค�าแนะน�า
ควบคู่กับการฝึกซ้อม	 ฝึกฝนให้นักกีฬามีสมาธิกับเกมและมีใจจดจ่อกับตัวเองระหว่างการแข่งขันให้มากที่สุด 
โดยการฝึกฝนจิตใจตัวเองจะไม่ท�าให้ประหม่าในการลงแข่งจนสร้างผลงานได้ไม่ดีเหมือนระหว่างการฝึกซ้อม
	 	 -	 นักชีวกลศาสตร์การกีฬา	 มีบทบาทที่ส�าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้สูงขึ้น	 เป็นเรื่องของ
การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว	ต�าแหน่ง	ระยะทาง	มุม	ความเร็ว	และความเร่งกับเรื่อง
ของแรงที่ท�าให้เกิดการเคลื่อนไหว	 โดยอาศัยความรู้ทฤษฎีและหลักการทางฟิสิกส์	 แคลคูลัส	 สรีรวิทยาและ
กายวิภาคศาสตร์	 ตลอดจนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์มนุษย์	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการเคลื่อนไหวในเชิงกีฬาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 -	 นักเทคโนโลยีทางการกีฬา	 คือคนที่จะให้ความรู ้เกี่ยวกับประดิษฐ์การใช้เครื่องมือและอุปกรณ ์
ช่วยสนับสนุนในการพัฒนาส่งเสริม	 ตลอดจนการแก้ไขปัญหา	 ข้อบกพร่องให้กับนักกีฬาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ประสิทธิภาพให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาและนักกีฬา	 รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการเคล่ือนไหวทางด้านเทคนิคทักษะ	 
การประเมินผลและรายงานผลการแข่งขันที่เป็นประโยชน์ถูกต้องรวดเร็วให้กับผู้ฝึกสอนกีฬา	นักกีฬา	และผู้ชม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เว็บไซต์	www.spsc.chula.ac.th/
	 -	 เว็บไซต์	www.unigang.com/Article/833
	 -	 เว็บไซต์	www.hotcourses.in.th/subject/sports-science/
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นิยามอาชีพ
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในกลุ่มนี้	รวมถึงนักธรณีวิทยาที่ปฏิบัติการ
ศึกษา	 วิจัยเกี่ยวกับการน�าทรัพยากรธรณีไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบ 
ต่าง	 ๆ	 และรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในท่ีอื่น	 เช่น	 
ผูท้ีศึ่กษา	ส�ารวจ	และวจิยัด้านธรณวีทิยาในทะเล	เพือ่ค้นหาโครงสร้าง
และวิวัฒนาการของเปลือกโลกใต้ท้องทะเล	 ค้นหาแหล่งแร่ในทะเล 
ทั้งระดับตื้นและระดับลึก;	 ผู ้ที่ท�าการศึกษาวิ จัยลักษณะและ 
คุณสมบัติของแร่ประกอบหินต่างๆ	รวมถึงหินมีค่า	และอัญมณีต่าง	ๆ ;	 
ผู้ที่ศึกษาธรณีวิทยาทางด้านโครงสร้างของชั้นหิน	 คุณสมบัติทางกายภาพของหินชั้นต่างๆ	 ซ่ึงเกี่ยวกับส่วนที่จะ 
กักเก็บน�้าบาดาลได้ดี	 เลว	 หรือมากน้อยเพียงใดการไหลของน�้าบาดาล	 และคุณภาพของน�้าในชั้นและชนิด 
ของหนิ	(นกัอทุกธรณ)ี;	ผูท้ีศ่กึษาเกีย่วกบัภมูปิระเทศของพืน้ผวิโลก	ซึง่ประมวลเอาทัง้รปูร่าง	ธรรมชาต	ิกระบวนการ
ก�าเนิด	 และการปรับตัวของพื้นผิวโลก	 ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบในปัจจุบัน	 (นักภูมิศาสตร์);	 ผู้ที่ศึกษา 
เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน	 กระบวนการก�าเนิด	 และการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินชั้น 
ต่าง	ๆ	การใช้ประโยชน์ของดินในด้านต่างๆ	(นักปฐพีวิทยา)

ลักษณะของงานที่ท�า
	 นักธรณีวิทยา	 คือ	 ผู้ศึกษา	 ค้นคว้า	 และเสาะแสวงหาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทุกสรรพส่ิงลึกลงไป 
ภายใต้พื้นผิวโลก	 และถ่ายทอดความรู ้ให้กับบุคคลในสายงานอื่น	 ๆ	 เพื่อการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู ่ของ 
มนุษย์ให้ดีขึ้นอย่างสมดุลกับธรรมชาติ	โดยการศึกษาข้อมูลและหลักฐานที่ได้จากการส�ารวจอย่างมีระบบ

สภาพการจ้างงาน
 โดยปกติกระบวนการรับสมัครจะเริ่มตั้งแต่การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา	 หน่วยงาน
ต่าง	 ๆ	 จะแวะเวียนกันมาแนะแนว	 รับสมัครและสัมภาษณ์ถึงในมหาวิทยาลัย	 แต่ก็มีหลายหน่วยงานที่ไม่สามารถ 
มาได้ก็จะฝากข่าวประกาศแจ้งรายละเอียดการรับสมัครและสถานที่ให้ทราบผ่านภาควิชา	 หรือคณาจารย์ 
อีกรูปแบบหน่ึงส�าหรับคนท่ีอยู่ในช่วงระหว่างการหางานประจ�า	 คือ	 การรับงานพิเศษช่วงสั้น	 ๆ	 เช่น	 งานช่วยเดิน
ส�ารวจภาคสนาม	เกบ็ตวัอย่างหนิแร่	งานวเิคราะห์ข้อมลู	เป็นต้น	ซึง่มกัเป็นการร้องขอให้ช่วยเหลอืจากนกัธรณวีทิยา
รุน่พี	่และมค่ีาตอบแทนให้ด้วย	การรบัสมคัรงานบางประเภทอาจมกีารก�าหนดเพศ	ผลการเรียน	หรือผลภาษาองักฤษ
ของผู้สมัครด้วย
   

สภาพการท�างาน
	 สภาพการท�างานของนกัธรณีวทิยาล้วนแล้วแต่แตกต่างกนัออกไปตามบทบาทข้างต้น	มทีัง้การท�างานในห้อง

นักวิทยาศาสตร์ธรณี
Geologist
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ท�างาน	การออกพบปะผูค้นจากหลากหลายหน่วยงาน	และการออกภาคสนามร่วมกบัผูอ้ืน่	ซ่ึงอาจจะต้องออกส�ารวจ
ภาคสนามนานนับเดือน	 ในพื้นท่ีห่างไกล	 ท้ังในและต่างประเทศ	ทั้งบนบกและกลางทะเล	 แน่นอนว่าอาจจะต้องมี
ความล�าบากบ้าง	 สบายบ้าง	 อีกทั้งอาจจะเจออุปสรรคระหว่างท�างาน	 อาทิ	 สภาพอากาศที่ไม่เป็นใจ	 แดดร้อน	 
ฝนตก	สกปรก	เปรอะเปื้อน	การปฏิสัมพันธ์กับคนในพื้นที่	เป็นต้น	หากเป็นงานในเหมืองแร่อาจจะต้องท�างานใต้ดิน
อีกด้วย	ซึ่งแต่ละสถานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูง	และอาจก่อให้เกิดความเครียดได้	ดังนั้นนักธรณีวิทยาที่ดีจะต้องมี
จิตใจมั่นคงไม่ท้อถอย	ชอบท่องเที่ยว	ผจญภัย	ขยันขันแข็ง	ซื่อสัตย์	มีวินัย	มีความคิดริเริ่ม	มีความจ�าด	ีช่างสังเกต	
สุขภาพแข็งแรง	อดทน	เรียบง่าย	สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
	 การเลือกเรียนธรณีวิทยาต้องค�านึงถึงความส�าคัญของการเรียนสาขาวิชานี้	 เพราะต้องอยู่กับธรรมชาต	ิ 
กลางป่าเขาล�าเนาไพร	ดังนั้นนักธรณีวิทยาจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเสมอทั้งกายและใจ	บางครั้งเหนื่อยมากก็ต้อง
ปีนไต่เขา	 อาหารการกินท�ากันเอง	 ที่พักก็พักท่ีโรงเรียนในหมู่บ้านนั้นๆ	 ซึ่งค่อนข้างไม่เจริญ	 คลื่นโทรศัพท์นั้น 
ไม่มีแน่นอน
 

โอกาสในการมีงานท�า
	 หลังจากเรียนมาแล้วจนครบหลักสูตร	 นักธรณีวิทยาก็จะแยกย้ายกันไปท�างาน	 ในหน่วยงานต่าง	 ๆ	 เช่น	 
การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	การส�ารวจเหมืองแร่ต่าง	ๆ 	รับราชการในกรมทรัพยากรธรณี	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	
กรมน�้า	 กรมพลังงานทหาร	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ก็เป็นบริษัทเอกชน	 มหาชนต่าง	 ๆ	 หรืองานในต่างประเทศก็มีงาน 
ด้านนี้รองรับอยู่

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์	สาขาธรณีวิทยา	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง	ไม่มีโรคประจ�าตัว
	 3.		 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ท�างาน	และเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
	 4.		 รักธรรมชาติและชอบการผจญภัย
	 5.		 ตาไม่บอดสี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาธรณีวิทยา	จะต้อง 
มีความรอบรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์	 โดยเน้นวิชาคณิตศาสตร์	 เคมี	 ฟิสิกส์	 ชีววิทยา	 และสมัครสอบเข้าศึกษาได้โดย 
การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียน 
การสอนในหลักสูตรปริญญาตรี	ได้แก่
	 หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)
	 -	 ภาควิชาธรณีวิทยา	(Geology)	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 -	 ภาควิชาธรณีวิทยา	(Geological	Sciences)	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
	 -	 ภาควิชาเทคโนโลยีธรณี	คณะเทคโนโลย	ี(Geotechnology)	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
	 -	 สาขาวิชาธรณีศาสตร์	(Geosciences)	ภาควิชาฟิสิกส์	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล
	 -	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	 (Earth	 Sciences)	 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 คณะวิทยาศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 หลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตร์	(วศ.บ.)
	 -	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี	 (Geotechnology)	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	 บัณฑิตที่จบจากสถาบันข้างต้นสามารถศึกษาต่อปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยสามารถ
ศึกษาเฉพาะด้าน	 หรือร่วมกับสาขาอ่ืน	 เช่น	 วิทยาแร่	 ศิลาวิทยา	 ธรณีเคมี	 ธรณีฟิสิกส์	 ธรณีวิทยาเหมืองแร่	 
อุทกธรณีวิทยา	 ธรณีวิทยาปิโตรเลียม	 วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม	 วิศวกรรมเหมืองแร่	 ธรณีเทคนิค	 วิศวกรรมธรณี	
มากมายได้อีก	ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดการเรียนการสอนในหลายมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
	 ผู้ที่จะมาเรียนวิชาธรณีวิทยานั้น	จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษามาด้านสายวิทย์	-	คณิต	ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ครบั	หลงัจากจบชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5	-	6	แล้วกจ็ะมกีารสอบเอนทรานซ์	เพือ่เลือกเข้าเรียนคณะต่าง	ๆ 	ในมหาวทิยาลยั
ของรัฐ
	 นักเรียนจะต้องเลือกเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์	 เพราะธรณีวิทยานั้น	 เป็นภาควิชาหนึ่งในคณะ
วิทยาศาสตร์		  
	 ตอนเข้าเรียนปี	1	ทุกคนจะได้เรียนรวมกันหมดในคณะวิทยาศาสตร์	ยังไม่มีการแยกสาขาวิชา	พอเข้าปีที่	2	
จึงค่อยมีการเลือกสาขาวิชาที่เราจะเรียน	 ซึ่งช่วงนี้มีความส�าคัญมาก	 เพราะว่าคณะวิทยาศาสตร์นั้นมีสาขาวิชา 
ต่าง	 ๆ	 ให้เลือกเรียนถึง	 13	 สาขาวิชา	 เช่น	 ชีววิทยา	 เคมี	 ฟิสิกส์	 วิทยาการคอมพิวเตอร์	 วัสดุศาสตร	์ ธรณีวิทยา 
อัญมณีวิทยา	เคมีอุตสาหการ	คณิตศาสตร์	สถิต	ิชีวเคมี	เป็นต้น
	 ส่วนธรณีวิทยานั้น	หลัก	ๆ	ก็จะเป็นการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีในห้องเรียน	แต่ที่แตกต่างจากสาขาอื่น
ก็คือ	ยังมีการเรียนในภาคสนามด้วย	ในบางวิชาที่ต้องออกส�ารวจในพื้นที่จริงด้วย	ดังนั้นนักธรณีวิทยาจึงได้มีโอกาส
เดินทางอยู่บ่อยมาก
	 สิ่งที่จะได้พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนในการเรียนธรณีวิทยา	คือ	ภาษาอังกฤษ	เพราะต�าราสมัยก่อนนั้นเราเรียน
มาจากชาวตะวันตกเป็นคนคิดค้นมาก่อน	อาจารย์ที่สอนในยุคบุกเบิกก็สอนแบบทับศัพท์เลย	ต�าราเรียนส่วนใหญ่ก็
เป็นภาษาอังกฤษ	บางรายวิชาก็เชิญอาจารย์จากต่างประเทศมาสอน	จึงได้ภาษามาด้วยอีกขั้นหนึ่ง
	 หลังจากเรียนมาแล้วจนครบหลักสูตร	 นักธรณีวิทยาก็จะแยกย้ายกันไปท�างานในด้านต่าง	 ๆ	 ในหน่วยงาน
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 การส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	 การส�ารวจเหมืองแร่ต่าง	 ๆ	 รับราชการในกรมทรัพยากรธรณี 
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กรมน�้า	กรมพลังงานทหาร	เป็นต้น	นอกจากนี้ก็เป็นบริษัทเอกชน	มหาชนต่าง	ๆ	หรืองาน 
ในต่างประเทศก็มีงานด้านนี้รองรับอยู่
	 ปีที่	 2	 หลังจากเรียนกันแล้ว	 เราก็จะได้ออกภาคสนาม	 โดยถือเป็นรายวิชาหนึ่ง	 เราจะได้เดินทางไป 
ทั่วประเทศเพื่อเรียนรู้ธรณีวิทยาประเทศไทย	 โดยใช้ระยะเวลาประมาณ	 1	 เดือนเต็ม	 ได้เดินทางไปตามจังหวัด 
ต่าง	ๆ	สนุกสนานเพราะถือว่าเป็นการได้ไปเที่ยวด้วยครับ
	 ปีที่	 3	 หลังจากเรียนแล้ว	 ช่วงปิดเทอมก็จะมีอีกวิชาท่ีต้องไปออกภาคสนาม	 โดยครั้งนี้เป็นการส�ารวจ 
การท�าแผนที่ธรณีวิทยาในเขตภาคต่าง	ๆ	ซึ่งส่วนใหญ่นั้นอยู่ทางภาคเหนือ	

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 วิชาธรณีวิทยา	 มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลายสาขาวิชา	 เช่น	 ฟิสิกส์	 เคมี	 ชีววิทยา	 คณิตศาสตร์	 มีการ 
บูรณาการความรู้จากหลากหลายวิชา	 เพื่อวิเคราะห์หาค�าตอบเกี่ยวกับสิ่งต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นบนโลก	 โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นหลากหลายสาขาวิชา	 เช่น	 ธรณีวิทยากายภาพ	 (Physical	 Geology)	 ธรณีวิทยาโครงสร้าง	 (Structural	 
Geology)	 ธรณีวิทยาแปรสัณฐาน	 (Geotectonics,	 Tectonics)	 ตะกอนวิทยา	 (Sedimentology)	 ธรณีสัณฐาน
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วทิยา	(Geomorphology)	ธรณเีคม	ี(Geochemistry)	ธรณฟิีสกิส์	(Geophysics)	ธรณอีทุกวทิยา	(Geohydrology)	 
บรรพชีวินวิทยา	(Paleontology)	เป็นต้น
	 การเคลือ่นทีข่องแผ่นเปลอืกโลกวชิาธรณวีทิยานอกโลก	ศกึษาองค์ประกอบทางธรณวีทิยาของวตัถใุนระบบ
สุริยะ	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีศัพท์เฉพาะอื่น	 ๆ	 ท่ีใช้เรียกธรณีวิทยานอกโลก	 เช่น	 “ศศิวิทยา”	 (selenology)	 ศึกษา
ธรณีวิทยาบนดวงจันทร์,	areology	ศึกษาธรณีวิทยาบนดาวอังคาร	เป็นต้น
	 วิชาธรณีวิทยา	 สามารถตอบปัญหาต่างๆ	 มากมาย	 ท่ีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของโลก	 ดาวเคราะห์	 และ
จักรวาล	 ธรณีพิบัติภัย	 ภูเขาไฟ	 แผ่นดินไหว	 รอยเล่ือน	 สึนามิ	 อุทกภัย	 น�้าท่วม	 น�้าหลาก	 การกัดเซาะ	 ดินถล่ม	 
หลุมยุบ	 ภูเขา	 แม่น�้า	 ทะเล	 มหาสมุทร	 ทะเลทราย	 ไดโนเสาร์	 ซากดึกด�าบรรพ์หรือบรรพชีวินหรือฟอสซิล	 บั้งไฟ
พญานาค	ไม้กลายเป็นหิน	ถ่านหิน	น�า้มัน	ปิโตรเลียม	เชื้อเพลิง	แหล่งแร	่เหล็กไหล	อุลกมณี	โลกศาสตร์
	 นกัธรณวิีทยามคีวามส�าคญัมากในปัจจบุนั	เพราะปรากฏการณ์ธรรมชาตต่ิาง	ๆ 	กส็ามารถอธบิายได้ด้วยความ
รู้ด้านธรณีวิทยา	ซึ่งเกี่ยวกับโลกใบนี้ทั้งหมด	และในด้านการท�างานสามารถน�าไปประยุกต์ได้หลากหลายด้านด้วย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาสาขาวิชาธรณีวิทยาสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง	ๆ	ดังนี้
	 -	 หน่วยงานภาครัฐ	 เช่น	 กรมชลประทาน	 กรมทรัพยากรน�้าบาดาล	 กรมพลังงานเชื้อเพลิง	 มหาวิทยาลัย	 
กรมทรัพยากรธรณี	พิพิธภัณฑ์ธรณี	เป็นต้น	โดยเป็นอาจารย์	นักวิจัย	หรือนักวิชาการ
	 -	 รัฐวิสาหกิจ	เช่น	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	 -	หน่วยงานเอกชน	 เช่น	 บริษัทเหมืองแร	่ บริษัทส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม	บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม	
บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นต้น
	 การสมัครงานเกิดขึ้นทุกปี	แต่มีอัตราการรับไม่แน่นอน	ซึ่งผู้ศึกษาต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ	เนื่องด้วย
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น	 ผลการเรียนและภาษาอังกฤษมีความจ�าเป็นอย่างมาก	 อีกทั้งประวัติพฤติกรรมที่ดี 
ตลอดการเดินทาง	 ถนนสายน้ีค่อนข้างแคบและรู้จักกันเป็นอย่างดี	 หลายหน่วยงานเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าไป
ฝึกงานร่วมกับนักธรณีวิทยาในสภาพการท�างานจริง	 ซึ่งจะเป็นเวลาที่เราค้นพบว่าเราชอบและมีความถนัดใน 
สายงานนั้น	ๆ	จริงหรือไม่

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 จีโอไทยดอทเน็ต	 เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและจักรวาล	 ครอบคลุม 
เนื้อหา	วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ	โลกศาสตร์	ธรณีวิทยา	ธรณีฟิสิกส์	ธรณีวิศวกรรม	ภูมิศาสตร์	และอัญมณีวิทยา	จัดท�า
โดยนักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง	สามารถติดต่อได้ทางอีเมล	GeoThai.net@gmail.com
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นักสถิติ 
Statistician

นิยามอาชีพ 
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้	 ได้แก่	 ผู้ท�างานเกี่ยวกับการศึกษา	
วิเคราะห์	 วิจัย	 ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด	 ทฤษฎี	 วิธีการและเทคนิค 
ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติ	 วางแผนการรวบรวม
ข้อมูลทางสถิติ	 การวิเคราะห์และแปลค่าข้อมูลทางสถิติและเผยแพร่ 
สู่สาธารณชน	 พัฒนาระเบียบวิธีการทางสถิติ	 น�าวิธีการเก็บข้อมูลต่าง	 ๆ	 
และเทคนิควิธีการทางสถิติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในศาสตร์ด้าน 
ต่าง	 ๆ	 เช่น	 สังคมศาสตร์	 วิทยาศาสตร์กายภาพ	 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	
วิทยาศาสตร์การแพทย์	 เป็นต้น	 ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง	
และควบคุมดูแล	ผู้ปฏิบัติงานอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ศึกษาวิเคราะห์งานที่ได้รับมอบหมาย	 วางแผนงาน	 พิจารณาหาระบบวิธีสถิติที่เหมาะสมส�าหรับงาน 
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลสถิติที่ถูกต้องแม่นย�าและตรงตามวัตถุประสงค	์
	 2.		 วางแผนงาน	 เก็บรวบรวม	 การเสนอผลการส�ารวจ	 และการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้มาจากการส�ารวจ 
หรือการส�ามะโน	โดยน�าทฤษฎีและระเบียบวิธีสถิติมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ในงานนั้นๆ	
	 3.		 พัฒนาแบบสอบถามหรือแบบกระทู้ข้อความ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการตามแผนแบบการส�ารวจหรือ 
การส�ามะโน	
	 4.		 ท�าการสุ่มตัวอย่างและท�าการส�ารวจ	 หรือตรวจสอบควบคุมการทดลองต่างๆ	 เพื่อให้ได้ข้อมูลตาม 
ที่ต้องการ	 ประเมินความไว้ใจได้ส�าหรับที่มาของแหล่งข้อมูลและข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ท�าการปรับปรุง	 ถ่วง 
น�้าหนักข้อมูลดิบตามความจ�าเป็นและตามระบบวิธีสถิติที่ก�าหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว	
	 5.		 ประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปของตารางที่ออกแบบไว้แล้วเพื่อสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล	
บรรณาธิการ	 ลงรหัส	 และวิเคราะห์ความแปรปรวน	 และหลักของการอนุมานทางสถิติ	 เสนอข้อมูลในรูปแบบ 
ตาราง	กราฟ	และรูปแบบอื่นๆ	
	 6.		 เขียนรายงานสรุปหรือเขียนรายงานวิเคราะห์	 และประเมินค่าของข้อยุติโดยยึดถือภาวะการที่เปลี่ยน
แปรได้	อันมีผลกระทบถึงการตีความ	หรือความสมบูรณ์ของข้อยุติเป็นมูลฐาน	
	 7.		 พัฒนาและน�าระเบียบวิธีสถิติที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดมาประยุกต์ใช้ในการเก็บรวบรวม	 ประมวลผล	
แปลหรือตีความข้อมูล	 พิจารณาก�าหนดลักษณะของข้อมูล	 ซ่ึงจ�าเป็นส�าหรับการแก้ข้อปัญหาทางสถิติ	 จัดหา 
หรือค้นหาระเบียบวิธีทางสถิติที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ	จัดการลดทอนหรือก�าหนดเทคนิคที่มีประสิทธิผลที่ดี
ที่สุดส�าหรับใช้ในการลดทอนข้อมูลให้เป็นไปตามที่ต้องการ	 โดยไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องความแม่นย�า	 และ
ความครบถ้วนของสาระส�าคัญที่จ�าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน	
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	 8.		 เขียนรายงานแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลและขอบเขตจ�ากัดของความไว้ใจได้ของข้อมูลหรือการใช้
ประโยชน์ได้ของข้อมูล	ที่ผู้ต้องการใช้ข้อมูลสามารถน�าไปใช้ตามนโยบายหรือวัตถุประสงค์ได้	
	 9.		 เป็นผู้ท่ีท�างานเกี่ยวกับการใช้ระเบียบวิธีและกลวิธีทางสถิติมากกว่าการสร้างแผนแบบของเครื่องมือ 
ทางสถิติ	ซึ่งเป็นงานของนักคณิตศาสตร์สถิติ	
	 10.	วิเคราะห์	 แปลและตีความข้อมูลเพื่อแสดงถึงความแตกต่างและความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญระหว่าง
ที่มาต่างๆ	 ของข้อมูล	 จัดเตรียมข้อยุติและพยากรณ์ตามผลสรุปของข้อมูล	 เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล 
ตั้งแต่หน่ึงสาขาข้ึนไป	 มีชื่อเรียกว่า	 นักสถิติส�ารวจ	 นักสถิติประชากร	 นักสถิติพยากรณ์	 หรืออาจมีชื่อเรียกตาม 
สาขางานสถิติที่เชี่ยวชาญ

สภาพการจ้างงาน 
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสถิติ	 ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีท่ัวไป	 ส่วนใหญ่ท�างาน
สัปดาห์ละ	40	ชั่วโมง	อาจจะต้องท�างานวันเสาร์	อาทิตย์	และวันหยุด	หรือท�างานล่วงเวลา	ในกรณีที่ต้องการให้งาน
เสร็จให้ทันต่อการใช้งาน

สภาพการท�างาน 
	 นักสถิติท�างานในส�านักงานที่มีอุปกรณ์ในการท�างาน	 เช่น	 เครื่องคอมพิวเตอร์	 เครื่องคิดเลข	 และ 
สิ่งอ�านวยความสะดวกในการท�างานเช่นส�านักงานทั่วไป	 ในกรณีที่เป็นนักสถิติที่ใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
ควบคุมการทดลองต่าง	ๆ	จะท�างานในห้องทดลองภายในส�านักงาน	
	 นักสถิติอาจจะต้องออกส�ารวจเพื่อเก็บข้อมูลนอกสถานที่ด้วยตนเองหรือร่วมกับพนักงานส�ารวจเป็น 
ครั้งคราวขึ้นอยู่กับประเภทของงานหรือตามที่ได้รับมอบหมาย	ซึ่งอาจจะต้องเก็บข้อมูลในต่างจังหวัดหรือชนบท

โอกาสในการมีงานท�า 
	 งานด้านสถติเิป็นงานส�าคญัอกีงานหนึง่ในการช่วยวางแผนงานและการบรหิารงานของหน่วยงานราชการและ
องค์การธุรกิจ	 แม้ว่าในปัจจุบันจะมีแต่เพียงหน่วยงานราชการเท่านั้นที่ต้องการนักสถิติเพื่อเก็บรวบรวมตัวเลข	 
แต่ในองค์กรธรุกจิกเ็ริม่ทีจ่ะเหน็ความส�าคญัของนกัสถติิมากขึน้	คาดว่าในอนาคตของวงการธรุกจิจะต้องบริหารงาน
ที่มีความทันสมัยมากขึ้น	 เพื่อให้สามารถด�าเนินงานธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์	 อาจจ�าเป็นต้องใช้นักสถิติในการ 
บริหารงานขององค์กรธุรกิจมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีการแข่งขันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น	 
ความต้องการนักสถิติอาจมีแนวโน้มมากขึ้น	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาทางวิชาสถิติอาจถูกจ้างให้ท�างาน 
ในต�าแหน่งงานอื่น	ๆ	ที่มิได้ใช้ชื่อหรือต�าแหน่งนักสถิติ	แต่ใช้ความรู้ทางสถิติในการท�างาน	
	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านนี้จึงมีโอกาสจะหางานท�าได้ไม่ยากนัก	 ถ้ายังมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ก็จะมีโอกาส
มากขึ้นแหล่งจ้างงานทั่วไปจะเป็นหน่วยงานของรัฐ	หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ	เช่น	กระทรวง	ทบวง	กรม	และหน่วยงาน
ของเอกชน	เช่น	สถาบันวิจัยของเอกชน	ธนาคาร	หรือบริษัทห้างร้าน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
	 1.		 จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางสถิติอย่างน้อยในระดับปริญญาตรีและมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
	 2.		 ชอบการติดต่อ	ประชาสัมพันธ์กับคนทั่วไป	รักความก้าวหน้า	มีความคิดริเริ่ม	สามารถวิเคราะห์ปัญหา	
ตัดสินใจเร็ว	มีความสนใจและตื่นตัวในเรื่องทั่วไป	ก้าวทันโลก	และมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลา	
	 3.		 มีใจรักในงานที่ท�า
	 4.		 ชอบท�างานเกี่ยวกับตัวเลข	
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	 5.		 เป็นผู้ที่ละเอียด	รอบคอบ	
	 6.		 อดทน	ซื่อสัตย์	มีไหวพริบ	
	 7.		 ควรมีความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
	 8.		 มคีวามรูค้วามสามารถใช้คอมพวิเตอร์ได้โดยเฉพาะโปรแกรมสถติิส�าเรจ็รปู	นอกเหนอืจากความสามารถ
ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป	
	 ผู้ที่จะประกอบนักสถิติ	 ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้	 :	 ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนักสถิติต้องมีความรู	้
ดังนี้	
	 	 	 -	ต้องเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	สาขาวิทยาศาสตร	์หรือประกาศนียบัตร
วชิาชีพ	จากสถานศกึษาทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรบัรองวทิยฐานะ	เพ่ือเข้าศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาในคณะวทิยาศาสตร์
หรือศิลปศาสตร์	ในสาขาสถิติ	ระยะเวลาการศึกษา	4	ปี	เมื่อส�าเร็จการศึกษาแล้วจะได้ปริญญาตรี	
	 	 -	 เป็นผู ้ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	 ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางด้านช่าง	 จาก 
สถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ	 เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	 ระยะเวลาการศึกษา	 2	 ปี	
(หลักสูตรต่อเนื่อง)	เมื่อส�าเร็จการศึกษา	แล้วจะได้รับปริญญาตรี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		ส�านักงานสถิตแิห่งชาต	ิส�านักงานสถติแิห่งชาต	ิถนนหลานหลวง	เขตป้อมปราบ	กรุงเทพฯ	10100	โทรศพัท์	
0-2281-0333	ต่อ	1411-1412	โทรสาร	0-2281-6438	เว็บไซต์	www.nso.go.th	
	 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ภาควิชาสถิติ	 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 ชั้น	 8	 อาคารมหิตลาธิเบศร	
ถนนพญาไท	กรงุเทพฯ	10330	โทรศพัท์	0-2218-3525,	0-2218-5650-51,	0-2218-5863-4	โทรสาร	0-2281-5652	
เว็บไซต์	http://stat.acc.chula.ac.th/history.php	
	 -		มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ภาควชิาสถติ	ิคณะวทิยาศาสตร์	อาคารสถติ-ิคณติศาสตร์-วทิยาการคอมพวิเตอร์	
(ตึก	 SMC)	 ชั้น	 4	 -	 5	 ตู้	 ป.ณ.1086	ปทฝ.เกษตรศาสตร	์ จตุจักร	 กรุงเทพฯ	 10900	 โทรศัพท	์ 0-2942-8024-5,	
0-2579-2089	โทรสาร	0-2942-8384	เว็บไซต	์www.stat.sci.ku.ac.th	
	 -		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 คณะสถิติประยุกต์	 118	 ถนนเสรีไทย	 แขวงคลองจั่น	 เขตบางกะป	ิ
กรุงเทพฯ	10240	โทรศัพท์	0-2377-5381,	0-2727-3024	โทรสาร	0-2374-4061	เว็บไซต์	www.nida.ac.th/th/
centers-main/
	 -	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 (ศูนย์รังสิต)	 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 
99	หมู	่ 18	 ถนนพหลโยธิน	 ต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 12121	 โทร	 0-2516-0020-39	
โทรสาร	5160976	เว็บไซต	์http://math.sci.tu.ac.th	
	 -	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ภาควิชาสถิติ	 คณะวิทยาศาสตร์	 ถนนรามค�าแหง	 บางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	
10240	 โทรศัพท์	 0-2310-8396-8,	 0-2318-0933	 โทรสาร	 0-2318-9758	 เว็บไซต์	 www.ru.ac.th/stat/ 
index.htm	
	 -	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ภาควิชาสถิติ	 คณะวิทยาศาสตร์	 239	 ถนนห้วยแก้ว	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด 
เชียงใหม	่50200	โทรศัพท์	0-5322-2180	0-5394-3381	โทรสาร	0-5394-3446	เว็บไซต์	www.science.cmu.
ac.th/department/statistics/main.php	
	 -	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ภาควิชาสถิติ	คณะวิทยาศาสตร	์123	ชั้น	4	อาคารวิทยาศาสตร	์6	ถนนมิตรภาพ	
ต�าบลในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดขอนแก่น	 40002	 โทรศัพท์	 0-4320-2375	 โทรสาร	 0-4320-2375	 เว็บไซต์	 
www.champa.kku.ac.th/stat/Thai.html	
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	 -	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร	์ 
ถนนราชมรรคาใน	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครปฐม	 73000	 โทรศัพท์	 0-3425-5093	 0-3425-3910-19,	 0-3425- 
3840-4	ต่อ	8000,	8989	โทรสาร	0-3425-5820	เว็บไซต์	www.su.ac.th	
	 -	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	91	ถนนประชาอุทิศ	
(สุขสวัสดิ์	 48)	 แขวงบางมด	 เขตทุ่งครุ	 กรุงเทพฯ	 10140	 โทรศัพท์	 0-2427-0039	 ต่อ	 8821	 0-2470-8822	 
โทรสาร	0-2428-4025	เว็บไซต์	http://science.kmutt.ac.th/about_department_math_th.html	
	 -	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 ภาควิชาสถิติประยุกต์	 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต	์ 
1518	ถนนพิบูลสงคราม	แขวงบางซื่อ	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10800	โทรศัพท์	0-2585-6105,	09-1362552	0-2913-
2500-24	ต่อ	4217	โทรสาร	0-2587-8259	เว็บไซต์	www.sci.kmitnb.ac.th/Thai_sci/web_as.php	
	 -	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ภาคสถิติประยุกต์	 คณะวิทยาศาสตร์	 อาคาร 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์	 1	 ชั้น	 1	 ถนนเจริญกรุง	 ลาดกระบัง	 กรุงเทพฯ	 10520	 โทรศัพท์	 0-2327-1199	 โทรสาร	 
0-2326-7333,	 0-3267-3249	 เว็บไซต์	 www.kmitl.ac.th/~websci/AP_STA/Applied%20Statistics%20 
Overview.htm
	 -		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	หาดใหญ่	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	71/1	หมู่	5	ต�าบลคอหงส ์
อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 90112	 โทรศัพท์	 09-8244145,	 0-7428-8626,	 0-74211-0304-9	 โทรสาร	 
0-7421-2828	เว็บไซต์	www.math.psu.ac.th/nuke/math/index.php	
	 -	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 99	 หมู่	 9	 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์	 
ต�าบลท่าโพธิ์	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดพิษณุโลก	 65000	 โทรศัพท์	 0-55261-024,	 261-025	 3240	 ต่อ	 3102,	 
055-261000-4	ต่อ	3201-2	โทรสาร	0-5526-1025	หรือ	0-5526-1000	ต่อ	3220	เว็บไซต์	www.sci.nu.ac.th/
mathematics/	
	 -	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 110/1-4	 
ถนนประชาช่ืน	หลกัสี	่กรงุเทพฯ	10210	โทรศพัท์	954-73000-29	เวบ็ไซต์	www.dpu.ac.th/artsciences/about/
units.html	
	 -	มหาวทิยาลยัพายพั	ภาควิชาคณติศาสตร์และสถิติ	คณะวทิยาศาสตร์	ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์	เชยีงใหม่	-	ล�าปาง	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 50000	 โทรศัพท์	 0-5324-1255,	 0-5385-1478	 ถึง	 0-5385-1486	 โทรสาร	 
0-5324-1983	เว็บไซต์	http://statistics.payap.ac.th	
	 -	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	 คณะวิทยาศาสตร์	 ต�าบลหนองหาร	 อ�าเภอสันทราย	
จังหวัดเชียงใหม	่50290	โทรศัพท์	0-5387-3540	เว็บไซต์	www.mathstat.mju.ac.th/index.htm	
	 -	มหาวิทยาลัยทักษิณ	ภาควิชาคณิตศาสตร	์คณะวิทยาศาสตร์	 140	หมู่	 4	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	90000	โทรศัพท์	0-7431-1885-7	โทรสาร	0-7432-4440	เว็บไซต์	www.tsu.ac.th/th/organize/
science.htm
	 -	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีภาควชิาคณติศาสตร์	สถิตแิละคอมพวิเตอร์	คณะวทิยาศาสตร์	85	ถนนสถลมาร์ค 
ต�าบลเมืองศรีไค	อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	34190	 โทรศัพท์	0-4543-3110-2	ต่อ	4400,	 โทรสาร	
0-4543-3113	เว็บไซต์	www.sci.ubu.ac.th/index.asp	
	 -	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	ภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	140	หมู่ที่	4	ต�าบลเขารูปช้าง	อ�าเภอเมือง	
จังหวัดสงขลา	90000	โทรศัพท์		0-7431-1885-7	โทรสาร	0-7432-4440	เว็บไซต์	www.tsu.ac.th/th/organize/
science.htm	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70	ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
กาญจนบุร	ี71000	โทรศัพท์	0-3463-3019	โทรสาร	0-3463-3019-70	เว็บไซต์	http://fst.kru.ac.th/	
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	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 80	 หมู่	 9	 ต�าบลบ้านดู่	 อ�าเภอเมือง	 
จังหวัดเชียงราย	57100	โทรศัพท์	0-5377-6011	โทรสาร	0-5370-2758	เว็บไซต์	http://web.cru.in.th/sci/	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 202	 ถนน	 โชตนา	 ต�าบลช้างเผือก	 
อ�าเภอเมือง	จงัหวดัเชยีงใหม่	50300	โทรศพัท์	0-5341-2526-44	กด	#3103	เวบ็ไซต์	http://science.cmru.ac.th/	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ	 คณะวิทยาศาสตร์	 321	 ถนนนารายณ ์
มหาราช	ต�าบลทะเลชุบศร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดลพบุร	ี15000	โทรศัพท์	0-3642-2607	กด	312	เว็บไซต์	http://
mathstat.scitru.com/	
	 -	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	โปรแกรมวิชาสถิติประยุกต	์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์	 เลขที่	 85	ถนนมาลัยแมน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	73000	 โทรศัพท์	
0-3426-1065	โทรสาร	0-3426-1065	เว็บไซต	์www.npru.ac.th/index.php	
	 -	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	340	ถนนสุรนารายณ์	ต�าบลในเมือง	 
อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา	30000	โทรศัพท	์0-4425-4000,	242158,	242617	เว็บไซต์	www.nrru.ac.th/
web/science/programs.asp	
	 -	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	ภาควิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 1	 หมู่ท่ี	 4	 ต�าบลท่างิ้ว	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 80280	 โทรศัพท์	 0-7537-7443	 
โทรสาร	0-7537-7443	เว็บไซต์	www.sct.nstru.ac.th/~wichit/	
	 -	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 1061	 ซอยอิสรภาพ	 15	 
ถนนอิสรภาพ	แขวงหิรัญรูจี	เขตธนบุร	ีกรุงเทพฯ	10600	โทรศัพท	์0-2890-0841-50	กด	#301	เว็บไซต์	http://
science.bsru.ac.th/
	 -	 ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 นักสถิติที่มีประสบการณ์	มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล	และมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สามารถทีเ่ลือ่นขัน้ได้ถงึระดบับรหิารหากได้เข้าศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก	และมคีวามสามารถใน
การสอนสามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนในสถาบันการศึกษาทั่วไป	 หรือสามารถหารายได้พิเศษโดยรับท�างานเก็บ
รวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูให้กบัหน่วยงานหรอืองค์กรต่างๆ	ทีต้่องการใช้ข้อมลูสถติิประกอบการบรหิารจดัการและ
ด�าเนินงานธุรกิจ	เช่น	การส�ารวจตลาดส�าหรับสินค้าชนิดใหม่	การส�ารวจความต้องการของตลาดเพื่อปรับปรุงสินค้า	
เป็นต้น

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 นักวิเคราะห์ระบบ	นักเขียนโปรแกรมระบบ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - ข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุก
แห่งที่ท�าการเปิดสอนสาขาสถิติ
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นิยามอาชีพ
		 สร้างสรรค์ท่าแสดง	/	ท่าเต้นประกอบเพลงในรปูแบบต่าง	ๆ	 
โดยออกแบบท่าทางการแสดง	 /	ท่าเต้น	 ให้สอดคล้องกับบทละคร
และบทเพลง	 คัดเลือกนักเต้น	 ฝึกสอนและจัดการซ้อม	 รวมทั้ง 
ประสานงานกับฝ่ายต่าง	ๆ		ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ฝ่ายเสื้อผ้า	ฝ่ายดนตร	ี
(หากเป็นการแสดงประกอบดนตรีสด)

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ปฏิบัติงานนักออกแบบฉากละคร	 อยู่ในส่วนงานของการสนับสนุนการผลิตรายการ	 ซึ่งนักออกแบบฉาก
ละคร	 ต้องน�าความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างฉาก	 ให้แสง	 สีสัน	 และเครื่องแต่งกายของ 
ผู้ที่จะเข้าฉากแสดง	มาวางแผนงาน	เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของภาพที่ออกมาในขั้นตอนสุดท้าย	คือ	ความสมบูรณ์	
และได้อารมณ์ที่ต้องการให้ผู้ชมประทับใจ	เข้ากันกับแนวทางของรายการ	ตรงกับบทและเนื้อหา	การออกแบบฉาก
ละครอาจต้องออกแบบทั้งภายใน	เช่น	ในห้องส่ง	โรงถ่ายหรือสตูดิโอการถ่ายท�าบนเวทีในโรงละคร	และการถ่ายท�า
นอกสถานที่	โดยมีขั้นตอนการวางแผนการออกแบบและการจัดฉากดังนี	้
	 1.		 ศกึษาบทโทรทศัน์	บทภาพยนตร์	บทละครหรอืรายการต่าง	ๆ 		พจิารณาถงึเวลา	สถานที	่เนือ้หา	ค้นคว้า
วิจัย	 ข้อมูลต่าง	 ๆ	 	 ในบท	 และศึกษาการน�าวัสดุมาใช้ในการออกแบบ	 ต้องมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในศิลปะ 
ยุคต่าง	ๆ		น�าเทคนิคทางเทคโนโลยีผสมกับความสามารถทางศิลปะมาประยุกต์ใช	้
	 2.		 ปรกึษาแนวความคดิ	(concept)	จากผูก้�ากบัฝ่ายศลิป์	ผู้ก�ากบัรายการหรือภาพยนตร์	และประสานงาน
อย่างใกล้ชิด	
	 3.		 ท�าการร่างแบบฉากด้วยภาพเพอร์สเปคทีฟ	โดยคมุให้อยูใ่นแนวความคดิดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการ	
อาจใช้กราฟิกจากคอมพิวเตอร์	หรือท�าภาพ	3	มิติเข้าช่วย	เพื่อให้เห็นการออกแบบฉากที่สมบูรณ์	เพื่อลดระยะเวลา
การท�างาน	อาจศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่แล้วน�ากลับมาใช้ใหม่	หรือดัดแปลง	
	 4.		 ปรึกษากับผู้ก�ากับฝ่ายศิลป์	ผู้ก�ากับรายการผู้ก�ากับเวที	เพื่อหาแนวทางในการจัดท�าฉาก	รวมทั้งการใช้
วัตถุดิบ	และประเมินราคาเพื่อจัดท�างบประมาณเบื้องต้น	
	 5.		 สรุปงานออกแบบฉาก	พิจารณาปัญหาต่าง	ๆ		ที่เกิดขึ้นได้ในแต่ละขั้นตอน	การประกอบหรือผลิตฉาก	
วิธีที่จะต้องท�างาน	มีอะไรบ้าง	แล้วน�ามาใส่รายละเอียด	ขนาด	สี	และเขียนภาพอธิบายให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อให้
ช่างน�าไปท�าหรือสร้างตามแบบได้	
	 6.		 น�าแบบฉากมาจัดสร้างโดยประสานกับผู้สร้างฉากคือ	ช่างศิลป์	ช่างไม้	ช่างโลหะ	จากนั้นประสานงาน
กับเจ้าหน้าทีจ่ดัฉาก	น�าส่วนต่าง	ๆ 		ของฉากมาประกอบและจัดตัง้	และควบคมุขัน้ตอนต่าง	ๆ 		รวมท้ังความปลอดภยั
เพื่อให้ได้ฉากออกมาเหมือนตามแบบที่ออกไว้

นักออกแบบฉากละคร
Stage Designer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิานนีใ้นหน่วยงานของรฐับาล	และเอกชน	จะได้รบัเงนิค่าจ้างเป็นเงนิเดอืนตามวฒุกิารศึกษา	
	 มีสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน	 ถ้าท�างานล่วงเวลาจะได้รับเงินค่าล่วงเวลาตามชั่วโมง	 หรือเป็นวัน	 
ส�าหรับเอกชนจะได้รับโบนัสตามผลประกอบการ	
	 ผู้ประกอบนักออกแบบฉากละคร	ที่รับเหมางานอิสระอาจได้รับเงินค่าจ้างเป็นชิ้นงานตามเงื่อนไขการตกลง
กับผู้ว่าจ้าง	ทั้งทางด้านเวลาและเนื้องาน	ซึ่งจะต้องแบ่งค่าจ้างให้กับผู้ช่วยและช่างตามหน้าที่รับผิดชอบ

สภาพการท�างาน
		 ผู้ต้องการประกอบนักออกแบบฉากละคร	 จะต้องทราบว่าการท�างานนั้น	 ส่วนมากจะเป็นงานเร่งและต้อง 
ท�าเสร็จเร็ว	 งานที่ออกแบบส่วนมาก	 ถ้างานระดับประเทศอาจใช้เวลาท�างาน	 1	 -	 2	 เดือน	 ซ่ึงต้องแล้วแต่ขนาด 
ของงาน	และต้องสร้างให้เสร็จตามแบบ	ตรงตามก�าหนดเวลา	อาจต้องคุมการท�างานกันตลอดคืนตลอดวัน	
	 ผู้ออกแบบฉากจะมีห้องออกแบบ	หรือมีฝ่ายศิลปกรรม	 ซึ่งมีอุปกรณ์ในการออกแบบ	 คือ	 โต๊ะออกแบบ	
คอมพิวเตอร์	แอร์บรัชสีต่าง	ๆ	 เพื่อช่วยในการท�าแบบที่ออกมาสมบูรณ์	ซึ่งการจัดห้องควรอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้
สะดวกเพือ่ระบายกลิน่ส	ีหรอืกลิน่เคมจีากอปุกรณ์การท�างานบางอย่าง	และการจดัสร้างแบบจะต้องใช้สถานทีก่ว้าง
เพื่อใช้เก็บงานระหว่างรอการติดตั้ง

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 ผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานนักออกแบบฉากละคร	 จะเข้ามาเร่ิมท�างานในวงการธุรกิจได้ค่อนข้างยาก	
เพราะมีผู้ปฏิบัตินักออกแบบฉากละครอยู่มากมาย	 นอกจากจะต้องรับท�างานครบวงจรให้กับบริษัทประเภท 
ผลิตละคร	 หรือภาพยนตร์บันเทิง	 คือออกแบบ	 มีทีมงานสร้างฉากเองและรับติดต้ังให้แล้วเสร็จ	 ตลอดจนการ 
จัดเก็บ	 รื้อถอน	 ดังนั้นผู้ที่ต้องการประกอบนักออกแบบฉากละคร	 ไม่ควรยึดติดกับรูปแบบและประเภทของงาน 
ที่ต้องการท�า	ควรมีความยืดหยุ่นในการรับต�าแหน่งงาน	และการประกอบอาชีพ	เช่น	อาจรับออกแบบเวทีการแสดง
กลางแจ้ง	หรือท�างานด้านศิลปกรรมที่ถนัด	และให้เหมาะกับตลาด	หรือตามความต้องการของลูกค้า	โดยใช้ความรู้
ความสามารถที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้	 อาจหามุมมองในด้านการออกแบบสิ่งใหม่	 ๆ	 สร้างความแตกต่างที่แปลก 
แหวกแนว	มีความเข้าใจทางด้านการตลาด	จึงจะสามารถประกอบอาชีพให้เป็นธุรกิจได้	
	 ดังนั้น	 ขณะเป็นนักศึกษาและต้องท�าการฝึกงานควรจะสร้างผลงาน	 มองหาโอกาสและวิเคราะห์แนวการ
ประกอบอาชพีในอนาคต	ซึง่จะช่วยท�าให้เหน็ภาพกว้างของนกัออกแบบฉากละคร	และเป็นการสร้างโอกาสให้ตนเอง
ในการมีงานท�ามากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาประโยควิชาชีพชั้นสูงทางด้านช่างศิลป์	หรือปริญญาตรี	สาขาศิลปกรรม	นิเทศศิลป	์
	 2.		 เป็นผู้มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์	สนใจศิลปะทุกประเภท	และมีความละเอียดอ่อน	
	 3.		 เป็นผู้มีรสนิยม	มีความรู้ในเรื่องการตกแต่งบ้าน	หนังสือ	และงานศิลปะ	หรือรูปเขียน	
	 4.		 มีความสามารถในการสื่อสาร	มีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 5.		 เป็นผู้แสวงหาความรู้ต่าง	ๆ	อยู่เสมอ	มีความอยากรู้อยากเห็น	ช่างสังเกต	
	 6.		 มีความสนใจศิลปะการละคร	ภาพยนตร์	และดนตร	ี
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	 7.		 เป็นผู้มีไหวพริบ	ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได	้
	 8.		 รู้จักวัสดุต่าง	ๆ	ที่น�ามาใช้ประกอบเป็นฉาก	และสามารถประมาณราคาออกแบบขั้นต้นได	้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบนักออกแบบฉากละคร	ควรเตรียมความพร้อมดังนี้	:	ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ต้นสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในสายอาชีพได้ในโรงเรียนศิลป์ทั้งของรัฐบาลและเอกชน	และสามารถศึกษาต่อใน
ประโยควิชาชีพชั้นสูงได้ในวิทยาลัยของกรมอาชีวศึกษา	
	 ส่วนการศกึษาระดบัปรญิญาตรี	สามารถเข้ารบัการศกึษาต่อได้ทีค่ณะวจิติรศลิป์	หรอื	ศลิปกรรมศาสตร์	หรอื
สาขานเิทศศลิป์	ทัง้มหาวทิยาลยัในภาครฐัและเอกชน	เช่น	มหาวทิยาลยัขอนแก่นมหาวทิยาลยัศลิปากร	มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	มหาวิทยาลัยทักษิณ	มหาวิทยาลัยบูรพา	มหาวิทยาลัยรังสิต

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ประกอบนักออกแบบฉากละคร	 ท่ีปฏิบัติงานกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์	 จะอยู่ในหน่วยงานศิลปกรรม	 
อาจจะได้รับการเลือ่นต�าแหน่งเป็นผูก้�ากบัฝ่ายศลิป์	ผูก้�ากบัเวท	ี(Floor	Manager)	และส�าหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นบรษิทัรบัจ้าง
ท�าโฆษณาครบวงจรก็จะอยู่ในฝ่ายศิลปกรรมเช่นกัน	และจะเลื่อนต�าแหน่งตามโครงสร้างของ	องค์กรที่ก�าหนดไว้

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นักออกแบบเวทีการแสดง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิลปกรรมตกแต่งหน้าร้านในห้างสรรพสินค้า	 นักวาดภาพ 
โปสเตอร์	 เจ้าของกิจการเกี่ยวกับการออกแบบศิลปกรรมครบวงจร	 ครูสอนการฝึกฝีมือวาดรูป	 และงานศิลปะ 
ออกแบบจัดแสดง	 การออกแบบโสตทัศนูปกรณ์	 การออกแบบนิทรรศการ	 ผู ้ควบคุมงานและผู้ประสานงาน 
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
		 -	 งานแสดงนิทรรศการศิลปะ	และงานแสดงสินค้าต่าง	ๆ		
	 -		หนังสือพิมพ์	และเว็บไซต์จัดหางาน	
	 -		บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์และละคร	
	 -		สถานีวิทยุโทรทัศน์ทั่วประเทศ
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นิยามอาชีพ
	 เป ็นผู ้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมประเภทต่าง	 ๆ	 ด้วยกระบวนการ
วิเคราะห	์วิจัย	ผสมผสาน	โดยการน�าวัสดุ	กรรมวิธี
การผลิต	ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์	
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด	
รวมทั้ งความเป ็นไปได ้ ในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม	:	สร้างแบบผลิตภัณฑ์	อุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม	 เช่น	 เครื่องใช้ไฟฟ้า	 ยานยนต	์
อุปกรณ์ตกแต่ง	ประดับยนต	์ของเล่น	เครื่องเรือน	เครื่องนุ่งห่ม	ผลิตภัณฑ์ดินเผา	เครื่องแก้ว	เครื่องประดับ	สิ่งทอ
และเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน	 ตลอดจนผลิตภัณฑ์ส่ิงพิมพ์ต่าง	 ๆ	 โดยออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะที่สวยงามและ 
ใช้ประโยชน์ได้ด้วย	พิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย	ต้นทุน	รายการทางเทคนิคต่าง	ๆ	วิธีการผลิต	และความพอใจของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ	์ร่างแบบแสดงลักษณะ	รูปร่าง	ขนาด	และรายการอื่น	ๆ	ของผลิตภัณฑ์	น�าภาพเขียนเสนอขอความเห็น
ชอบจากฝ่ายจัดการหรือลูกค้า	และดัดแปลงแก้ไขแบบเท่าที่จ�าเป็น	อาจช�านาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทใด
ประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีช่ือเรียกตามความช�านาญ	 อาจเขียนภาพทางเทคนิคต่าง	 ๆ	 ท�าแบบจ�าลอง	 และ
สร้างแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของจริง

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ปฏิบัติงานนักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องท�าการศึกษาการออกแบบและวิวัฒนาการของภาชนะ	หีบห่อ	
หรือบรรจุภัณฑ์	 วิเคราะห์ศึกษาลักษณะวัสดุต่าง	 ๆ	 ที่น�ามาใช้ผลิต	 น�าเทคโนโลยีในการผลิตกับการออกแบบ 
มาผสมผสานกัน	 ในการออกแบบที่ต้องสอดคล้องกับกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม	 นอกจากการออกแบบ 
ที่สวยงามแล้ว	ยังต้องค�านึงถึงปัจจัยต่างๆ	ดังนี	้
	 -	 สินค้าที่จะบรรจุในภาชนะ	
	 -		แนวโน้มทางการตลาด	และคู่แข่งขันของสินค้า	
	 -		กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภค	ตลอดจนความสัมพันธ์	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และพฤติกรรมของมนุษย	์
	 -		วัสดุและคุณภาพของวัสดุที่จะน�ามาใช้	แหล่งวัตถุดิบ	ราคาวัตถุดิบ	จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์	แล้วจึง 
น�าไปออกแบบ	ประมาณราคาต้นทุนในการผลิต	และแก้ไขปัญหาต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นได้	ท�าแบบจ�าลอง	และทดลอง
ผลิตต้นแบบเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไข	 น�าผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาแก้ไขตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขที่ตกลง
กับผู้ว่าจ้าง	นอกจากนั้น	ยังต้องตรวจสอบความปลอดภัย	ความแข็งแรง	และความทนทานอีกด้วย	ควบคุมดูแลงาน
รายละเอียดในขั้นตอนการผลิต	จนชิ้นงานส่งถึงมือลูกค้า

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
Packaging Designer
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สภาพการจ้างงาน
		 ส�าหรับนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 จะได้รับอัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือน 
ขั้นต้นประมาณ	19,500	-	21,500	บาท	ซึ่งขึ้นอยู่กับผลงานการออกแบบ	และผลงานการฝึกงานที่น�าเสนอ	อาจได้
ค่าตอบแทนจูงใจเมื่อท�างานเสร็จแต่ละโครงงาน	 โดยได้รับเป็น	 2	 -	 3	 เท่าของเงินเดือน	 ส่วนโบนัสข้ึนอยู่กับ 
ผลประกอบการของสถานประกอบกิจการ	และได้รับผลประโยชน์อย่างอื่นตามกฎหมายแรงงาน	
	 ผู ้ประกอบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ในสถานประกอบกิจการดังกล่าวจะมีกรอบก�าหนดในการท�างาน 
รวมทั้งช่ัวโมงการท�างาน	 คือวันละ	 8	 ช่ัวโมง	 หรือสัปดาห์ละ	 40	 -	 48	 ชั่วโมง	 และอาจต้องท�างานล่วงเวลา 
ท�างานใน	 วันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 แต่ถ้าเปลี่ยนไปประกอบอาชีพส่วนตัวโดยเปิดส�านักงานหรือใช้บ้าน 
เป็นที่ท�างาน	 รับจ้างท�างานให้สถานประกอบกิจการเดิม	 หรือผู้ว่าจ้างอื่นๆ	 เป็นโครงงานไป	 ค่าตอบแทนจะคิด 
เป็นงานเหมา	หรืออาจได้รับเงินค่าตอบแทนมากกว่าเดิม	ก�าหนดเวลาท�างานก็จะไม่แน่นอน

สภาพการท�างาน
		 บรรยากาศในการท�างานส�าหรับผู้ประกอบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะเหมือนกับฝ่ายศิลปกรรมอื่น	 ๆ	 ท่ีมี
พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน	มีอุปกรณ์เครื่องมือในการออกแบบครบถ้วน	
	 ถ้าประกอบธุรกิจที่บ้านจะมีลักษณะเป็นสตูดิโอ	 การท�างานที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนเช่นกัน	 เมื่อปฏิบัติงาน 
ตามที่มีผู ้ว่าจ้างแล้วเสร็จ	 ผู้ประกอบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 อาจจะออกแบบผลงานของตนเองอันไม่จ�ากัด 
ความคิดและรูปแบบ	อาจเป็นทั้งบรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์	หรือผลิตภัณฑ์อื่น	ๆ	เพื่อน�าไปจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ด้วย
ตนเอง

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจุบัน	 นักออกแบบบรรจุภัณฑ์มีการจ้างแรงงานอยู่ในระดับปานกลาง	 ถึงมาก	 ส่วนมากบริษัทผู้ว่าจ้าง	 
นักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 คือ	 บริษัทตัวแทนรับจ้างรับจัดโฆษณาประชาสัมพันธ์	 บริษัทออกแบบผลิตภัณฑ์	 หรือ 
บริษัทที่ผู้ผลิตสินค้าเป็นจ�านวนหลายประเภทและยี่ห้อ	
	 นอกเหนือจากผู้ปฏิบัตินักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 จะมีทางเลือกในการท�างานแบบอุตสาหกรรมแล้ว	 ปัจจุบัน
ชุมชนทั่วประเทศต่างหันมาท�าการค้ากันระหว่างชุมชนท่ัวประเทศโดยมีการส่งเสริมจากภาครัฐในการให้ความ 
ช่วยเหลือให้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านเพื่อการพาณิชย์และการส่งออก	 ดังนั้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 
ต่างต้องการภาชนะและหีบห่อท่ีร่วมสมัยและทันสมัย	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า	 และดึงดูดเรียกร้อง 
ความสนใจจากผู้ซื้อหาหรือผู้บริโภค	เป็นโอกาสอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์	มีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ	 นอกเหนือจากการท�างานในสถานประกอบกิจการ	 และประกอบอาชีพอิสระในการผลิตสินค้าที่ระลึกและ 
ของขวัญ	 และส่วนมากผู้ประกอบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์งานได้หลากหลายโดยไม่ยึดติดกับ 
รูปแบบของงาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 คณะสถาปัตยกรรม,	 ศิลปกรรม	 และสาขาพาณิชยศิลป์	 ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์	หรือนิเทศศิลป์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	
	 2.		 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีไหวพริบและความสนใจความเคล่ือนไหวของธุรกิจและการตลาด	 เท่า	 ๆ	
กับนักการตลาด	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 3.		 มีความรู้ในเรื่องวัสดุและวัตถุดิบต่าง	ๆ	ที่ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์	
	 4.		 มีความรับผิดชอบ	มีระเบียบวินัยสูง	มีความอดทน	
	 5.		 มีความสามารถในการประมาณราคาวัสดุ	แบบหีบห่อ	ภาชนะ	และบรรจุภัณฑ์ได	้
	 6.	 มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีในการผลิตเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ	และในการผลิต	
	 7.		 สามารถท�างานเป็นทีมได	้และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ด	ี
	 8.	 ใจกว้าง	สามารถรับฟังค�าแนะน�าและติชมได	้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบนักออกแบบบรรจุภัณฑ์	 ควรเตรียมความ
พร้อมดังต่อไปนี้	 :	 ต้องเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายครบเกณฑ์ทีส่ถาบนัอดุมศกึษาแต่ละแห่งก�าหนด	เพือ่สอบ
คัดเลือกผู ้เข ้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี	 4	 ปี	 ในคณะ
สถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	และมัณฑนศิลป์	ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในสถานประกอบกิจการผลิต	อาจได้รับการเลื่อนต�าแหน่งไปจนถึงต�าแหน่งสูงสุดตาม
โครงสร้างขององค์กร	เช่น	ผู้จัดการฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์	
	 ถ้าประกอบอาชีพอิสระ	อาจท�าหน้าที่เป็นผู้ขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นเอง	หรือของผู้อื่นด้วย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 นักออกแบบผลิตภัณฑ์	 นักออกแบบตรา	 และงานศิลป์บนบรรจุภัณฑ์ที่ส�าเร็จรูปแล้ว	 ศิลปินที่ท�างาน 
ด้านศิลปะ	เปิดบริษัทโพรดักชั่นเฮาส์	ที่รับออกแบบงานทุกประเภท	ผู้ประสานงานการผลิต	ผู้ส่งออกสินค้า

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -	 ข้อมูลจากเว็บไซต์	ทั้งแหล่งหางาน	แหล่งรวมอาชีพ	หรือแหล่งชอปปิ้งมอลล์	ของงานศิลปกรรมต่างๆ	
	 -		งานนิทรรศการทางด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์		
	 -		สถาบันการศึกษา	 เช่น	 ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม	 คณะสถาปัตยกรรม	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ภาควิชาศิลปะอุตสาหกรรม	คณะสถาปัตยกรรม	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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นิยามอาชีพ
	 ออกแบบลวดลายผ้า	 เสื้อผ้า	 เครื่องแต่งกาย	 และ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักจากจินตนาการ	 ประสบการณ์แนวโน้ม 
ของแฟชั่น	 และความต้องการของลูกค้า	 :	 ศึกษาวัตถุประสงค์	
ต้นทุน	 วัตถุดิบ	 เทคนิคและปัจจัยอื่น	 ๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อการ
ออกแบบ	;	วาดโครงร่างหรอืแบบ	(Patterns)	ตามความต้องการ
ของลูกค้า	 ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตาม 
ที่ก�าหนดไว้	 ก่อนส่งให้ช่างท�าแบบหรือช่างแผนกตัด	 ท�าการ 
ตัดเย็บเสื้อผ้า	เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.	 ศึกษาวัตถุประสงค์	 ต้นทุน	 วิเคราะห์วัสดุ	 เทคนิค	 และปัจจัยอื่นๆ	 ที่น�ามาออกแบบสิ่งทอ	 ลายผ้า	 
และเนื้อวัสดุ	เพื่อการตัดเย็บ	และวิธีการตัดเย็บ
	 2.	 ควบคุมการตัดเย็บให้เป็นไปตามแบบที่ออกไว้	 ท�าการออกแบบสิ่งถักสิ่งทอเพื่ออ�าพรางหรือแก้ไข 
ข้อบกพร่องของรูปร่างแต่ละบุคคลให้ออกมาดูดี	 มีบุคลิกภาพ	 โดยน�าเทคนิคหรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน 
การสร้างงาน	โดยจะมีขั้นตอนการท�างานต่าง	ๆ	ดังนี้
	 	 -		ต้องรวบรวมความคิด	ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง
	 	 -	 ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่ที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลง	 เพื่อลดระยะเวลาการท�างานและ
ต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน	ต้องท�าการค้นคว้าวิจัยด้วย
	 	 -		ท�าการร่างแบบคร่าวๆ	ตามแนวความคิด	หรือตามจินตนาการ	หรือจากความต้องการของลูกค้า
	 	 -		น�าภาพทีร่่างแล้วให้ผูว่้าจ้างพจิารณาเพือ่หาแนวทางในการพฒันาการผลติ	รวมทัง้การใช้วตัถดุบิ	และ
ประเมินราคา
	 	 -		น�าภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ	 (Pattern)	 วิธีการเย็บในรายละเอียด	 
ปัก	 กุ๊น	 เดินลายหรือจับเดรป	 แล้วน�ามาลงสีตามจริง	 เขียนภาพและอธิบายวิธีการท�าให้ละเอียดและชัดเจน 
ที่สุด	เท่าที่สามารถจะท�าได้เพื่อให้ช่างท�าตามแบบได้
	 3.		 ตรวจสอบผลงานเพือ่ความถกูต้องสมบรูณ์ตามทีก่�าหนดไว้ก่อนส่งให้ช่างท�าแบบหรอืช่างแผนกตดั	ท�าการ
ตัดเย็บเสื้อผ้า	เครื่องแต่งกาย	และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป	
	 4.		 ส่งแบบหรอืชดุทีต่ดัเนาไว้ให้ฝ่ายบรหิารและลกูค้าหรอืผูว่้าจ้างพจิารณา	ทดลองใส่เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง
ขั้นสุดท้าย
	 5.		 น�าแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ	ท�างานประสานกับช่างตัดเย็บ	ช่างปัก	เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
Textile Designer
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนักออกแบบเสื้อผ้า	 ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอส่ิงถัก	 ควรส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	หรือปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยีการออกแบบเครื่องแต่งกาย	สามารถท�างานในสถานประกอบ
การ	หรอืโรงงานอตุสาหกรรมผ้า	ร้านตดัเยบ็เสือ้ผ้าทีต้่องใช้เครือ่งจกัรอตุสาหกรรม	เป็นต้น	จะได้รบัค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างาน
	 วุฒิการศึกษา	ปวส.	ประมาณ	12,500	-	16,500	บาท	และปริญญาตรีประมาณ	19,700	-	23,500	บาท	
สวัสดิการต่าง	 ๆ	 ค่ารักษาพยาบาล	 และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานวันละ	 8	 -	 9	 ช่ัวโมง	 
อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น
	 ผู้ปฏบิตังิานอาชพีนีส้ามารถประกอบเป็นอาชพีอสิระ	ส่วนใหญ่จะมีร้านหรอืมทีีอ่าศยัเป็นทีร่บัออกแบบและ
ตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นของตนเอง

สภาพการท�างาน
 ปฏิบัติงานทั้งในสถานที่และนอกสถานที่	 เช่น	 โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า	 ร้านตัดเสื้อ	 และที่พักอาศัย 
ในการออกแบบจะมีท่ีท�างานท่ีค่อนข้างเป็นสัดส่วน	 เป็นงานเบา	 ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 น�าเสนอผลงาน	 และ
การท�างานท�าได้ไม่จ�ากัดเวลา	 ต้องอาศัยฝีมือการวาด	 การดัดแปลง	 ซึ่งใช้เครื่องมืออุปกรณ์	 เช่น	 โต๊ะเขียนแบบ	 
หุ่นลองเสื้อขนาดต่างๆ	ตามที่ตัดเย็บ	ผ้า	กระดาษสร้างรูปแบบ	และสีส�าหรับลงสี	 เพื่อให้ภาพออกแบบเหมือนจริง	
อาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและให้สีได้เช่นกัน	 หรือสแกนภาพที่วาดลงในคอมพิวเตอร์	 
เพื่อช่วยให้การน�าเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ในกรณีผลิตเส้ือผ้าส�าเร็จรูปอาจมีผู้ช่วยท�างานในการสร้างแบบ	 
(Pattern)
 

โอกาสในการมีงานท�า
 ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา	 ในวงการออกแบบเส้ือผ้าไทยถือว่ามีความส�าเร็จในระดับหนึ่งที่การผลิต 
เสื้อผ้าส�าเร็จรูปภายใต้ยี่ห้อไทย	ได้มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศบ้างแล้ว	อย่างเช่น	ยี่ห้อ	Fly	Now	หรือในเรื่อง
ของการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์	 และการให้สีตามที่ลูกค้าในต่างประเทศ 
ต้องการ	ขณะเดยีวกนันกัออกแบบแฟชัน่ในต่างประเทศหลายสถาบนัต่างให้ความสนใจแนวการแต่งกาย	วฒันธรรม
และการใช้ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียมากขึ้น	 ซ่ึงจะมีส่วนช่วยสนับสนุนงานการพัฒนาออกแบบเสื้อผ้า 
ในประเทศไทย	 ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยเลือกใช้สินค้าไทย	 โดยเฉพาะเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 
และผลติภัณฑ์เครือ่งนุง่ห่มทีไ่ด้มาตรฐานการส่งออก	ปัจจัยดังกล่าวนบัเป็นปัจจัยสนบัสนนุหรือเป็นแนวโน้มเชงิบวก
ส�าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	สาขาเทคโนโลยกีารออกแบบเครือ่งแต่งกาย	
หรือส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย
	 2.		 มีความคิดสร้างสรรค์	 มีใจรักงานด้านออกแบบ	มีมุมมองเรื่องของศิลป์	 รักความสวยงามอาจมีพื้นฐาน 
ทางด้านศิลป์บ้าง
	 3.		 มีความกระตือรือร้น	ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	กล้าคิดกล้าท�า	กล้าที่จะถ่ายทอด
	 4.		 สามารถถ่ายทอดความคิดหรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได้
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สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 วทิยาลยัเทคนคิ	และวทิยาลยัการอาชพี	สงักดัสถาบนัการอาชวีศกึษา	ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา	
อาทิ
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	 เว็บไซต	์www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp	 โทรศัพท์	 0-5322-1493,	
0-5341-6203
	 -	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.plvc.ac.th	โทรศัพท	์0-5525-8570
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	เว็บไซต	์www.lvc.ac.th	โทรศัพท์	0-4281-1284
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	เว็บไซต	์www.pvc.ac.th	โทรศัพท	์0-5451-1286
	 -		คณะคหกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	 หรือออกแบบสิ่งทอ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท์	0-2549-4990-2
	 -	 โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป	 อาทิ	 สถาบันสอนตัดเย็บเสื้อผ้า	 
เช่น	โรงเรียนตัดเสื้ออัมรินทร์	เว็บไซต์	www.amarinschool.com
	 -	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เว็บไซต์	 
www.tu.ac.th	โทรศัพท์	0-2221-6111-20

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ปัจจัยที่ท�าให้ผู้ท่ีประกอบอาชีพนี้ประสบความส�าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ	 ก็คือ	 การคงไว้ซ่ึงการเป็น 
นักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์	ซึ่งต้องใช้โอกาส	เวลา	ค่าใช้จ่ายในการผลิต	และการแสดงผลงานที่มีต้นทุน
ต�่าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
	 นักออกแบบเสื้อผ้าควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับ	 ควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ
และควรสร้างโอกาสให้ตนเอง	เช่น	การศกึษาภาษาต่างประเทศเพิม่เติม	ศกึษาด้านการตลาด	ความต้องการของลกูค้า	
กลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่	 เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ	 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร	 สร้างแนวโน้มแฟชั่น	
ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ	และข้อกีดกันทางการค้า	 ซึ่งเป็นปัจจัยในความก้าวทันโลก	และยืนอยู่ใน
อาชีพได้นาน	และอาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ครู	 /	 อาจารย์	 เจ้าของร้านหรือห้องเสื้อ	 เจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า	 นักออกแบบเครื่อง
ประดับ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต	์www.thaitextile.org	โทรศัพท	์0-2280-4085
	 -	 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์	กรมส่งเสริมการส่งออก	เว็บไซต์	www.depthai.go.th	โทรศัพท์	0-2512-0093-
104,	0-2513-1901-15
	 -		สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท	์0-2681-2222
	 -	 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	เว็บไซต	์www.tcds.or.th	โทรศัพท์	0-2664-8488
	 -		บริษัท	ยัสปาล	จ�ากัด	เว็บไซต	์www.jaspalhome.com	โทรศัพท์	0-2312-6800
	 -		สมาคมผู้ผลิตและออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย	เว็บไซต์	www.fdta.org
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นิยามอาชีพ
		 ออกแบบลวดลายผ้า	เสือ้ผ้า	เครือ่งแต่งกาย 

และผลิตภัณฑ ์สิ่ งทอสิ่ งถักจากจินตนาการ	

ประสบการณ์	 แนวโน้มของแฟชั่น	 และความ

ต้องการของลูกค้า	 :	 ศึกษาวัตถุประสงค์	 ต้นทุน

วัตถุดิบ	เทคนิคและปัจจัยอื่น	ๆ 	ที่มีอิทธิพลต่อการ

ออกแบบ;	วาดโครงร่างหรือแบบ		(Patterns)	ตาม

ความต้องการของลกูค้า	ตรวจสอบผลงานเพือ่ความ

ถูกต้องสมบูรณ์ตามที่ก�าหนดไว้	 ก่อนส่งให้ช่างท�า

แบบหรอืช่างแผนกตดั	ท�าการตดัเยบ็เสือ้ผ้า	เครือ่ง

แต่งกายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผูป้ระกอบอาชพีนกัออกแบบเครือ่งแต่งกายจะมหีน้าทีค่ล้ายกบันกัออกแบบเครือ่งประดับ	หรือนกัออกแบบ

เครื่องเรือน	โดยมีหน้าที่	ดังนี้	

	 1.	 วเิคราะห์	ศกึษาวสัดทุีน่�ามาออกแบบสิง่ทอ	ลายผ้า	และเนือ้วสัด	ุเพือ่ตดัเยบ็	และวธิกีารตดัเยบ็	ควบคุม

การตัดเย็บให้เป็นไปตามแบบที่ออกไว	้

	 2.	 ให้ค�าแนะน�าในเรือ่งการแก้ไขข้อบกพร่องของรูปร่างแต่ละบคุคล	โดยมพ้ืีนฐานความเข้าใจในศิลปะการ

แต่งกายของไทยโบราณและการแต่งกายแบบตะวันตกยุคต่างๆ	 ในการออกแบบและขั้นตอนการผลิต	 น�าเทคนิค 

ทางเทคโนโลยีที่มีต่อการสร้างงานศิลป์มาประยุกต์ใช	้โดยจะมีขั้นตอนการท�างาน	ออกแบบให้ผู้ว่าจ้างดังนี้	

	 3.		 ต้องรวบรวมความคิด	ข้อมูลที่เป็นสัดส่วนจากลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง	

	 4.		 ศึกษารูปแบบงานที่มีอยู่	 ถ้าสามารถน�ากลับมาใช้ใหม่หรือดัดแปลงเพ่ือลดระยะเวลาการท�างานและ

ต้นทุนการผลิตในเวลาเดียวกัน	ต้องท�าการค้นคว้าวิจัยด้วย	

	 5.		 ท�าการร่างแบบคร่าวๆ	โดยคุมให้อยู่ในแนวความคิดดังกล่าวให้ได้ตามความต้องการ	

	 6.		 น�าภาพที่ร่างแล้วให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา	เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการผลิต	รวมทั้งการใช้วัตถุดิบ	และ

ประเมินราคา	

	 7.		 น�าภาพร่างที่ผ่านการพิจารณาและแก้ไขแล้วมาสร้างแบบ	(Pattern)	วิธีที่จะต้องตัดเย็บในรายละเอียด	

ปัก	กุ๊น	 เดินลาย	หรือจับเดรป	แล้วน�ามาลงสีตามจริง	 เขียนภาพและอธิบายวิธีการท�าให้ละเอียด	และชัดเจนที่สุด 

เท่าที่สามารถจะท�าได้เพื่อให้ช่างท�าตามแบบได้	

	 8.			 ส่งแบบหรอืชุดท่ีตดัเนาไว้ให้ฝ่ายบรหิารและลกูค้าหรอืผูว่้าจ้าง	พิจารณาทดลองใส่เพือ่แก้ไขข้อบกพร่องขัน้สดุท้าย	

	 9.		 น�าแบบที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบท�างานประสานกับช่างตัดเย็บ	ช่างปัก	เพื่อให้ได้ผลงานตามที่ลูกค้าต้องการ

นักออกแบบเสื้อผ้า
Fashion Designer
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สภาพการจ้างงาน
		 ส�าหรับนักออกแบบเสื้อผ้า	 หรือแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีความสามารถและผลงานในระยะเวลาที่เป็นนักศึกษา	

เมื่อเริ่มท�างานกับบริษัทผลิตและ	 ออกแบบเสื้อผ้า	 อาจได้อัตราค่าจ้างเป็นเงินเดือน	 ขึ้นอยู่กับฝีมือการออกแบบ 

และประสบการณ์ของนกัออกแบบแต่ละคน	ส�าหรบัวฒุกิารศกึษา	ปวส.	ประมาณ	9,000	 -	12,000	บาท	และปรญิญา

ตรปีระมาณ	12,000	-	16,000	บาท	สวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับ 

ผูว่้าจ้าง	ท�างานวนัละ	8	-	9	ชัว่โมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วนัเสาร์	วนัอาทิตย์	และวนัหยดุตามความจ�าเป็น		มสีวสัดกิาร	

โบนัส	และสิทธิพิเศษอื่นๆ	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเจ้าของกิจการ	

	 ส่วนมากผูป้ระกอบนกัออกแบบแฟชัน่-นกัออกแบบเส้ือผ้า	จะมร้ีานหรือใช้บ้านเป็นร้านรับออกแบบตัดเสือ้ผ้า

เป็นของตนเองเป็นส่วนใหญ่	เนื่องจากเป็นอาชีพอิสระที่มีรายได้ด	ี

	 ส�าหรับนักออกแบบประจ�าห้องเสื้อหรือร้านเสื้อใหญ่ๆ	 หรือโรงเรียนสอนตัดเสื้อที่มีผลงานแสดงเป็น 

ประจ�านั้น	เป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงและต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแสดงผลงานและคอลเลคชั่น

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานท้ังในสถานท่ีและนอกสถานที่	 เช่น	 โรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า	 ร้านตัดเสื้อ	 และที่พักอาศัย 

ในการออกแบบจะมีท่ีท�างานท่ีค่อนข้างเป็นสัดส่วน	 เป็นงานเบา	 ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 น�าเสนอผลงาน	 และ 

การท�างานท�าได้ไม่จ�ากัดเวลา	 ต้องอาศัยฝีมือการวาด	 การดัดแปลง	 ซึ่งใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์	 เช่น	 โต๊ะเขียนแบบ	 

หุ่นลองเสื้อขนาดต่างๆ	ตามที่ตัดเย็บ	ผ้า		กระดาษสร้างรูปแบบ	และสีส�าหรับลงส	ีเพื่อให้ภาพออกแบบเหมือนจริง	 

อาจมเีครือ่งคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบและให้สไีด้เช่นกนั	หรอืสแกนภาพทีว่าดลงในคอมพวิเตอร์	เพือ่ช่วยให้การ 

น�าเสนอต่อลูกค้าสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ในกรณีผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปอาจมีผู้ช่วยท�างานในการสร้างแบบ	(Pattern)	

  

โอกาสในการมีงานท�า
		 ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาแล้วสามารถน�าความรู้ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน	 คือสามารถออกแบบ

สิ่งทอส�าหรับอุตสาหกรรมระดับต่าง	 ๆ	 ได้	 มีความรู้ในเรื่องการบริหารการตลาดและการใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็นต่อ

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	

	 ในวงการแฟชัน่ในประเทศไทยยงัไม่สามารถเป็นศนูย์กลางของการออกแบบแฟชัน่ได้	แต่กลบัเป็นศนูย์กลาง

ของวัตถุดิบ	อย่างเช่น	ผ้าไหม	และการผลิตเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกภายใต้ยี่ห้อสินค้าต่างประเทศและเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	

เพราะมีค่าแรงราคาถูก	

	 อย่างไรก็ตาม	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 ในวงการออกแบบเสื้อผ้าไทยถือว่ามีความส�าเร็จในระดับหนึ่งที่

การผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูปภายใต้ยี่ห้อไทย	ได้มีการส่งออกไปขายในต่างประเทศบ้างแล้ว	เช่น	Fly	Now	หรือในเรื่อง

ของการสนับสนุนการออกแบบลายผ้าไหมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์	 และการให้สีตามที่ลูกค้าในต่างประเทศต้องการ	 

และสามารถส่งออกได้	

	 นักออกแบบแฟชั่นในต่างประเทศหลายสถาบันต่างก็ให้ความสนใจแนวการแต่งกาย	วัฒนธรรม	และการใช้

ชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเอเชียมากขึ้น	ดังนั้น	นักออกแบบแฟชั่นไทยควรหันมาสนใจวัตถุดิบในประเทศ	และ

คิดสร้างสรรค์งานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น	 เพราะแรงงานและวัตถุดิบในประเทศยังมีราคาถูก	 ตลาดสิ่งทอไทย

ในต่างประเทศ	เช่น	เสื้อผ้าถักส�าเร็จรูป	เสื้อผ้าทอส�าเร็จรูป	ยังมีศักยภาพในการส่งออกสูง	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 นอกจากนี้	 รัฐบาลและแนวโน้มของคน

ไทยก�าลังอยู ่ในระหว่างนิยมเลือกใช้สินค้าไทย 

โดยเฉพาะเสื้อผ้าส�าเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เคร่ือง 

นุ่งห่มที่ได้มาตรฐานการส่งออก	 นับเป็นโอกาส

อันดีที่นักออกแบบแฟชั่นสามารถสร้างสรรค์งาน 

ได้เต็มที่	 หรือมีแนวคิดรูปแบบการสร้างสรรค์งาน

ใหม่	หรอืแนวโน้มใหม่ทีม่เีอกลกัษณ์โดดเด่นในการ

ใช้วสัดใุนท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้	 ขยายแหล่งวัตถดุบิ	

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพยายามให้ต้นทุนการ

ผลิตต่อหน่วย	 ต�่ามากที่สุด	 เพื่อคงต้นทุนการผลิต

เสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูของไทยไว้เผชญิกบัการเปิดเสรีส่ิงทอในปี	2548	เพราะเวลาน้ันผู้น�าด้านการตลาดแฟชัน่	และเทคโนโลยี 

การผลิตเท่านั้นที่สามารถจะครองตลาดสิ่งทอได้ในต่างประเทศ	 หรือแม้แต่ตลาดเสื้อผ้าบริเวณชายแดนไทยที่ 

คูแ่ข่งขนัสามารถน�าเสือ้ผ้าเข้ามาตตีลาดไทยได้	นกัออกแบบแฟชัน่จงึเป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะต้องรกัษาฐานตลาดของไทยไว้

ทัง้ในเชงิรกุ	ในการผลติ	สร้างเครอืข่าย	ทัง้ระบบข้อมลูข่าวสาร	และเครอืข่ายจ�าหน่ายสนิค้า

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 ส�าเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	สาขาเทคโนโลยกีารออกแบบเครือ่งแต่งกาย	หรอื

ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย	

	 ผู้สนใจในนักออกแบบแฟชั่น-นักออกแบบเสื้อผ้า	ควรมีคุณสมบัติทั่วๆ	ไปดังนี้	

	 1.		 มีความคิดสร้างสรรค์	 มีความชอบและรักงานด้านออกแบบ	มีมุมมองเรื่องของศิลป์	 ความรักสวยงาม 

อาจมีพื้นฐานทางด้านศิลป์บ้าง	

	 2.		 มีความกระตือรือร้น	ช่างสังเกตว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง	กล้าคิดกล้าท�า	กล้าที่จะถ่ายทอด	

	 3.		 มีความสามารถในการถ่ายทอดความคิด	หรือแนวคิดให้ผู้อื่นฟังได	้

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 วิทยาลัยเทคนิค	 และวิทยาลัยการอาชีพ	 สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา	 ส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา	อาทิ
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.cmvc.ac.th/cmvc/main.asp	โทรศัพท	์	0-5322-1493, 
0-5341-6203
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก	เว็บไซต	์www.plvc.ac.th	โทรศัพท์	0-5525-8570
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย	เว็บไซต์	www.lvc.ac.th	โทรศัพท	์0-4281-1284
	 -		วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่	เว็บไซต์	www.pvc.ac.th	โทรศัพท์	0-5451-1286
	 -		คณะคหกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย	 หรือออกแบบสิ่งทอ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล	เว็บไซต์	www.rmut.ac.th	โทรศัพท	์0-2549-4990-2
	 -	 โรงเรียนหรือสถาบันการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียงทั่วไป	 อาทิ	 สถาบันสอนตัดเย็บเสื้อผ้า	 เช่น	
โรงเรียนตัดเสื้ออัมรินทร์	www.amarinschool.com
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	 -		คณะศิลปกรรมศาสตร์	 สาขาวิชาการออกแบบพัสตราภรณ์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 www.tu.ac.th	
โทรศัพท์	02-221-6111-20
	 ผู้ที่จะประกอบนักออกแบบแฟชั่น-นักออกแบบเสื้อผ้า	ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ	:	
	 -	 ผูท้ีม่คุีณสมบัตข้ัินต้นดงักล่าว	สามารถเข้ารบัการอบรมหลกัสตูรระยะสัน้ในการออกแบบตดัเยบ็เสือ้ผ้าได้ที่
โรงเรียนหรือสถาบนัการออกแบบตดัเยบ็เสือ้ผ้าทีม่ชีือ่เสยีงทัว่ไป	ซึง่เปิดรบัผูส้นใจเข้าเรยีนโดยไม่จ�ากดัวฒุกิารศกึษา
เพราะการออกแบบเสื้อผ้าขึ้นอยู่กับความริเริ่มสร้างสรรค	์ประสบการณ์	และการฝึกหัด	
	 ส�าหรับผู้ส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี	 นอกจากโรงเรียนหรือ
วิทยาลัยสายวิชาชีพแล้ว	ยังสามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา	โดยมีคณะศิลปกรรม	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	ได้เปิดสาขาวิชาการ	ออกแบบพัสตราภรณ์	
	 -	 ผู้ที่เข้ารับการศึกษาในสาขาวิชาทางด้านนี้จะได้รับความรู้ในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนา 
สิ่งทอ	 และเครื่องแต่งกายของไทย	 ตะวันออก	 และตะวันตก	 เพื่อสืบทอดมรดกและศิลปะสิ่งทอของไทยในท้องถิ่น
ต่าง	ๆ	
	 นอกจากนี้	 ยังมีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ	 คณะคหกรรมศาสตร์	 สาขาผ้าและ
เครื่องแต่งกาย	ธุรกิจเสื้อผ้า	ฯลฯ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ป ัจจัยท่ีท�าให ้ผู ้ ท่ีประกอบนักออกแบบแฟชั่น- 
นกัออกแบบเสือ้ผ้า	ประสบความส�าเรจ็และก้าวหน้าในอาชพี	
ก็คือ	 การคงไว้ซึ่งการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่น
ดีไซเนอร์ไว้	ซึ่งต้องใช้โอกาส	เวลา	และค่าใช้จ่ายในการผลิต	
และการแสดงผลงานท่ีมีต ้นทุนต�่า	 ให ้ เป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ	
	 นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย�่าอยู่กับที่	 ควรมีความคิด
เชิงรุกมากกว ่ารับเพียงค�าสั่งจากลูกค ้า	 ควรศึกษาหา 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพและควรสร้างโอกาส
ให้ตนเอง	 เช่น	 การศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม	 ศึกษาด้านการตลาด	 ความต้องการของลูกค้า	 กลุ่มเป้าหมาย
ลกูค้าใหม่	เสาะหาแหล่งตลาดวัตถดุบิ	เพิม่ประสทิธภิาพการผลิตทีค่รบวงจร	สร้างแนวโน้มแฟชัน่	ศกึษารูปแบบของ
สนิค้าจากต่างประเทศ	และข้อกดีกนัทางการค้า	ซ่ึงเป็นปัจจยัในความก้าวหน้าทนัโลกและยนือยูใ่นอาชพีได้นาน	และ
อาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิตโดยนักออกแบบเสื้อผ้าไทยกันทั่วประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ครู	 /	 อาจารย์	 เจ้าของร้านหรือห้องเสื้อ	 เจ้าของโรงเรียนสอนออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า	นักออกแบบ	 เครื่อง
ประดับ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -		สถาบันที่ผู้สนใจหรือนักศึกษาเข้ารับการอบรมและฝึกงาน	ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกในภูมิภาคส่วนบริการ
ข้อมูล	ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ	ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์	(Product	Development	Center)	ห้องสมุด	
กรมส่งเสริมการส่งออก	โทรศัพท์	0-2511-5066-77
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	 -	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต์	www.thaitextile.org	โทรศัพท์	0-2280-4085
	 -	 ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์	กรมส่งเสริมการส่งออก	เว็บไซต์	www.depthai.go.th	โทรศัพท์	0-2512-0093-
104,	0-2513-1901-15
	 -	สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท	์0-2681-2222
	 -	 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ	เว็บไซต	์www.tcds.or.th	โทรศัพท์	0-2664-8488
	 -	บริษัท	ยัสปาล	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.jaspalhome.com	โทรศัพท์	0-2312-6800
	 -	 สมาคมผู้ผลิตและออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกาย	เว็บไซต์	www.fdta.org	โทรศัพท์	0-2248-3280-3
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นักอาชญาวิทยา
Criminologist

นิยามอาชีพ 
	 ผูท้�าหน้าทีเ่กีย่วข้องกบัการกระท�าผดิทางอาญาของคนใน
สังคม	การก่ออาชญากรรม	และส่วนที่เป็นกระบวนการที่สังคมใช้
ในการบงัคับควบคมุอาชญากร	กล่าวคอื	เป็นอาชพีทีห่าสาเหตขุอง
การกระท�าความผิดว่ามาจากเหตุใด	 กระบวนการกระท�าผิดเป็น
อย่างไร	 และดูแลเพื่อหาทางป้องกันแก้ไข	 มิให้เกิดการกระท�า 
ผิดซ�้าขึ้นในสังคม	 หรือปรับปรุงแก้ไขผู้ที่กระท�าผิดให้กลับเข้ามา
เป็นคนดไีปสูสั่งคมต่อไป	นกัปฏบิตัใินกระบวนการยตุธิรรม	จ�าเป็น
ต้องสวมบทบาทของนักอาชญาวิทยาด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม	
เช่น	ต�ารวจ	นักกฎหมาย	ศาลเยาวชน	และครอบครัว	พนักงานคุม
ประพฤติ	อัยการ	และนักสังคมสงเคราะห์	เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ปฏิบัติงานนักอาชญาวิทยาท�างานเกี่ยวเนื่องกับงานในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ	คือการผสมผสานทาง
ด้านสงัคมวทิยา	จติวทิยา	กฎหมาย	และทัณฑวทิยา	ซ่ึงนกัอาชญาวทิยาจะต้องท�างานทางวชิาการ	วจัิย	การสอนการ
ปฏิบัติ	 และท�าหน้าท่ีเป็นผู้วิเคราะห์หากฎเกณฑ์ว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง	 ซึ่งเป็นสิ่งผลักดันให้ผู้นั้นกระท�าผิดกฎหมาย
อาญา	 ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุปัญหาอาชญากรรม	 ลักษณะประเภทของอาชญากรรม	 วิธีบ�าบัดแก้ไขและป้องกัน
อาชญากรรม	และท�าหน้าที่ควบคุมและแก้ไขผู้กระท�าผิด	 รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ใช้กับอาชญากรรม	 เพื่อให้
ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข	 ดังน้ัน	 ในทางปฏิบัติการใช้บทก�าหนดโทษตามกฎหมายอาญาอันน�าผู้กระท�า
ผิดไปสู่การด�าเนินการควบคุม	 และป้องกันอาชญากรรมจึงเป็นหน้าที่อันส�าคัญของนักอาชญาวิทยา	 และเป็นงานท่ี
ต�ารวจ	นกักฎหมาย	นกัสงัคมวทิยา	จติแพทย์	นกัจติวทิยา	ผูพ้พิากษาศาลคดเีดก็ฯ	พนกังานคมุประพฤต	ินกัทณัฑวทิยา	
นักสังคมสงเคราะห	์นักสังคมวิทยา	จิตแพทย์	ต�ารวจ	แพทย์	และนักวิทยาศาสตร	์จ�าเป็นจะต้องใช้ในกระบวนการ
ยุติธรรม

สภาพการจ้างงาน
		 ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนนายร้อยต�ารวจ	ซึง่ศกึษาวชิาอาชญาวทิยาเป็นภาคบงัคบั	ในส่วนของข้าราชการ
พลเรือนจะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทของภาควิชาสังคมศาสตร์	 และมนุษยศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์ 
คณะนิติศาสตร์	 สาขาอาชญาวิทยา	 หรือวิชาเอกการบริหารงานยุติธรรม	 ส่วนมากจะประกอบอาชีพรับราชการ 
ในส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 กรมราชทัณฑ์	 ในต�าแหน่ง	 นักทัณฑวิทยา	 3	 ที่มีคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่ง	 คือส�าเร็จ 
ปริญญาโท	 หรือเทียบได้ไม่ต�่ากว่านี้ทางจิตวิทยาสังคม	 สังคมวิทยา	 อาชญาวิทยา	 หรือทัณฑวิทยา	 องค์กรพัฒนา
เอกชน	คร/ูอาจารย์	ผูป้ฏบิตังิานนีท้ีส่�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท	จะได้รบัเงนิเดอืนขัน้ต้นตามวฒุกิารศกึษา	ส่วน
ในองค์พัฒนาเอกชนอาจให้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	และประสบการณ์
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สภาพการท�างาน
		 ผู ้ประกอบนักอาชญาวิทยาในกระบวนการยุติธรรม	 คือ	 ต�ารวจ	 อัยการ	 ศาล	 และกรมราชทัณฑ์ 
ใช้ความรู้ด้านนี้ในการปฏิบัติหน้าที่คือ	
	 1.		 ต�ารวจ	 ใช้ในการวิเคราะห์หาต้นเหตุของการก่ออาชญากรรม	 สืบสวน	 สอบสวนวิธีการกระท�าผิดของ
คนร้าย	อันน�าไปสู่การสืบสวนจับกุมผู้กระท�าผิดมาลงโทษ	ซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเสี่ยงในการปฏิบัติงาน	
	 2.		 ส�าหรับอัยการและศาล	 จะใช้ความรู้ด้านนี้ในการวินิจฉัยถึงเจตนาและสาเหตุแห่งการกระท�าผิดว่าเกิด
จากความตั้งใจ	จงใจกระท�าผิด	หรือการประมาท	เลินเล่อ	ถูกบังคับข่มขืนใจให้กระท�าผิด	หรือเหตุอื่นๆ	อันน�าไปสู ่
การพิพากษาลงโทษหนักเบาตามเจตนาการท�าผิดที่แท้จริง	
	 3.		 กรมราชทัณฑ์	 จะใช้ความรู้ในด้านนี้ในการประมวลและวิเคราะห์สถิติต่างๆ	 ของผู้ก่ออาชญากรรม 
ทั่วประเทศ	ตลอดจนวิจัยปัญหาต่างๆ	เช่น	ปัญหาของเรือนจ�า	และพฤติกรรมผู้ต้องขัง	สาเหตุของการติดยาเสพติด	
การหลบหนีจากเรือนจ�า	ฯลฯ	อาจต้องคลุกคลีกับงานอาชญากรรมในที่คุมขัง	ซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีความเสี่ยง	
	 4.		 นักอาชญาวิทยาสามารถประกอบอาชีพในการเป็นนักวิชาการ	 อาจารย์มหาวิทยาลัย	 และในองค์กร
พัฒนาเอกชน

โอกาสในการมีงานท�า
		 เนื่องจากวิชาอาชญาวิทยาไม่ได้เปิดสอนในระดับการศึกษาปริญญาตร	ีมีสอนเฉพาะในระดับปริญญาโท	จึง
ท�าให้นักอาชญาวทิยาไม่แพรห่ลายในประเทศไทยมากนกั	แต่สามารถน�าไปประกอบอาชพีทีเ่กีย่วเนือ่งโดยส่วนใหญ่
จะประกอบอาชพีรบัราชการในด้านอืน่	เช่น	ต�ารวจ	นกัทณัฑวทิยา	อยัการ	ศาลเยาวชนและครอบครวั	ผู้คมุประพฤติ	
ในสถานพินิจ	นักจิตวิทยา	นักสังคมสงเคราะห์	นักวิชาการ	อาจารย์สอนวิชาอาชญาวิทยา	เป็นต้น	
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีแนวโน้มจะเป็นที่ต้องการของหน่วยงานในภาครัฐและองค์การพัฒนาเอกชนมากขึ้น

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 ผู้สนใจประกอบอาชีพนักอาชญาวิทยาควรมีคุณสมบัติดังนี้	
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาปริญญาโทในคณะที่	เปิดสอนสาขาวิชาดังกล่าว	
	 2.		 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 
ในประเทศไทย	
	 3.		 มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล	วิเคราะห์ปัญหา	และสรุปเหตุผล	
	 4.		 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา	และถ่ายทอดอย่างเหมาะสม	
	 5.		 มีความสนใจในพฤติกรรมของมนุษย์	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผู้ที่จะประกอบนักอาชญาวิทยา	 ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ	 :	 เนื่องจากในระดับปริญญาตรียังไม่มี 
การเปิดสอน	 ดังนั้นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 หรือผู้ที่ก�าลังท�างานเกี่ยวข้องกับงานกระบวนการยุติธรรม	
ต้องการน�าความรู ้ด้านอาชญาวิทยาซึ่งนักสังคมวิทยามองว่าเป็นวิชาสาขาหนึ่งของสังคมวิทยาไปปฏิบัติงาน 
ที่เ ก่ียวข้องในหน้าที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 สามารถเข้ารับการศึกษาต่อได้ในการศึกษาระดับปริญญาโทของ 
ภาควิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	 สาขาอาชญาวิทยา	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 คณะรัฐศาสตร์	 สาขาวิชา 
สังคมวิทยา	(อาชญาวิทยา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร	์หลักสูตรปริญญาโท	สาขาการ
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บริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์	 
บัณฑิตวิทยาลัยสาขารัฐศาสตร์	 หมวดบริหารงาน
ยุติ ธ รรม 	 มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร ์ 	 และ 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 สาขาวิชาเอกบริหารงาน
ยุติธรรม	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู ้ประกอบอาชีพเป ็นนักอาชญาวิทยา 
ส่วนมากจะอยู่ในสายงานของกระบวนการยุติธรรม 
จึงมีโอกาส	 ในการเลื่อนต�าแหน่งในหน้าท่ีการงาน	 
และถ้ารับราชการเป็นข้าราชการต�ารวจก็จะได้รับการเลื่อนยศตามระเบียบของทางราชการ	 และมีโอกาส 
ก้าวหน้าไปตามสายงานในอาชีพตามล�าดับ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 อาจารย์	 ผู้เชี่ยวชาญวิชาอาชญาวิทยา	 นักวิจัย	 นักวิชาการเขียนต�ารา	 นักหนังสือพิมพ์	 ผู้วิเคราะห์ข่าว
อาชญากรรม	นักเขียน

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
		 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	Master	 of	 Arts	 in	 Criminal	 Justice	 Administration	 (MCJA)	 เว็บไซต	์ 
welcome.to/mcja	
	 -		บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เว็บไซต์	www.grad.ku.ac.th	
	 -		สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	เว็บไซต์	www.nida.ac.th	
	 -		กรมราชทัณฑ์	
	 -	 กองส่งเสริมการมีงานท�า	กรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	
	 -		ชุดหนังสืออาชญาวิทยา	ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	
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นิยามอาชีพ
	 ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงานของห้องสมดุ	
และหรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออื่นท่ีให้บริการทรัพยากรสนเทศใน
กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง	 จัดระบบงานและเก็บรักษา
หนงัสอืวารสาร	สิง่พมิพ์และสือ่อเิลก็ทรอนกิส์ต่าง	ๆ 	ไว้ในห้องสมดุ
อย่างมรีะบบและเป็นระเบยีบ;	ประสานงานความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงานบริการทางด้านสารสนเทศต่าง	ๆ	ในห้องสมุด	ก�าหนด
แนวทางคดัเลอืกและจดัหาทรพัยากรสารสนเทศ	ควบคมุดูแลการ
จัดหมวดหมู่และท�ารายการสารสนเทศ	 จัดท�าเครื่องมือช่วยค้น	
เช่น	 บรรณานุกรม	 ดัชนี	 สาระสังเขป	 คู่มือช่วยค้น	 เป็นต้น	 
บริการตอบค�าถามและช่วยค้นคว้า	 บริการเผยแพร่ข่าวสารทันสมัยและบริการเลือกสรรสารสนเทศเฉพาะเรื่อง 
หรือบริการอื่น	ๆ

ลักษณะของงานที่ท�า
	 เกณฑ์ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	 รวมท้ังสมรรถนะด้านวิชาชีพ	 และสมรรถนะเฉพาะบุคคล	 ของ
บรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ	สรุปจากผู้ที่ได้รวบรวมไว้ดังนี้	
	 1.		 หน้าที่ความรับผิดชอบ

	 -		งานเทคนิค
	 -		บริการสืบค้นสารสนเทศ
	 -		บริการสารสนเทศ
	 -		บริการรวบรวมบรรณานุกรมเฉพาะเรื่อง
	 -		งานวิเคราะห์และจัดท�าสารสนเทศ
	 -		งานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 2.		 สมรรถนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดเฉพาะ	 มี	 2	 เร่ือง	 คือ	 สมรรถนะด้านวิชาชีพ	 และสมรรถนะ 
เฉพาะบุคคล

 สมรรถนะด้านวิชาชีพ (Professional competency)
	 -		มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศ
	 -		มีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับองค์กร
	 -	 มีความสามารถในการพัฒนา	และการจัดการบริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
	 -		มีความสามารถในการสอนผู้ใช้ให้เข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 -		มีความสามารถในการประเมินความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้

 บรรณารักษ์
Librarian
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	 -		มีความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดหา	 จัดการ	 และเผยแพร่
สารสนเทศ
	 -		มีความสามารถในการจัดการ	 และด�าเนินงานห้องสมุดที่เหมาะสมโดยสอดคล้องกับการบริหารงาน
ขององค์กร
	 -		มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือช่วยค้น	และเข้าถึงสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา
	 -		มีความสามารถในการประเมินผลลัพธ์ของการใช้สารสนเทศ
 สมรรถนะเฉพาะบุคคล (Personal competency)
	 -		ค�านึงถึงการได้รับมอบหมายหน้าที่ในการให้บริการที่ดีที่สุด
	 -		มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล	และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
	 -		สร้างสภาพแวดล้อมในการท�างานที่มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน	และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
	 -		มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
	 -		การท�างานเป็นทีม
	 -		มีความเป็นผู้น�า
	 -		ให้ความส�าคัญกับการวางแผนการท�างาน
	 -		ตระหนักว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งส�าคัญ	และให้ความส�าคัญต่อเครือข่ายวิชาชีพและการพึ่งพา
อาศัยกัน
	 -		มีทักษะในการท�างาน	และสร้างโอกาสในการท�างาน

สภาพการจ้างงาน
 อาชีพบรรณารักษ์	 เป็นอาชีพท่ีมีความต้องการจ้างทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 ดังนั้น	 อัตราการจ้างงาน 
ของภาครัฐจะมีการให้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 และภาคเอกชนจะว่ากันไปตามสัญญา	 แต่ทั้งนี้	 การจ้างงาน 
ก็ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาและประสบการณ์	เหมือนบรรณารักษ์ในห้องสมุดของรัฐ
 

สภาพการท�างาน
 โดยส่วนใหญ่แล้ว	บรรณารักษ์มักจะท�างานในห้องสมุดสาธารณะ	ห้องสมุดโรงเรียน	ห้องสมุดมหาวิทยาลัย	
หรือแม้กระทัง่ห้องสมดุในบรษิทัต่างๆ	รวมไปถงึโรงพยาบาล	บรรณารกัษ์มหีน้าทีช่่วยให้ผูท้ีม่าใช้บรกิารทราบข้อเท็จ
จริง	 จัดหาสารสนเทศและค้นทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง	 ๆ	 ทั้งหนังสือ	 วารสาร	 เว็บไซต์	 และสารสนเทศ 
อื่น	ๆ	พิจารณาหนังสือ	นิตยสาร	ภาพยนตร์	และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	โดยการจัดซื้อ	จัดการหนังสือ	และทรัพยากร
อื่น	ๆ	ที่ผู้ใช้ต้องการ

โอกาสในการมีงานท�า
 โอกาสการมงีานท�าของอาชพีนีค่้อนข้างจะมสีงู	เน่ืองจากบรรณารกัษ์	ไม่จ�าเป็นจะต้องท�างานอยูเ่พยีงแค่กับ
ห้องสมุดในสถานศึกษาเท่านั้น	 แต่ตามหน่วยงานหรือองค์กรหลาย	 ๆ	 แห่งมีความต้องการจ้างบรรณารักษ ์
เพื่อการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกัน	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี	มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด
	 2.		 มีมนุษยสัมพันธ์อันดี
	 3.		 มีความสนใจในวิชาการต่างๆ	หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
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200 ข้อมูลอาชีพ
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	 4.		 มีความอดทน	พากเพียร
	 5.		 มีไหวพริบดีในการรวบรวม	วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด	ควรหาค�าตอบจากแหล่งใด
	 6.		 มีความจ�าดี
	 7.		 มีจินตนาการดี	รู้จักการยืดหยุ่น	ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว
	 8.		 ช่างสังเกต	รอบคอบ
	 9.		 ตัดสินใจดี	รู้จักเลือกแหล่งค�าตอบที่เหมาะสม
	 10.		รู้จักวิธีการพูดคุย	ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้
	 11.		กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ
	 การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบค�าถามฯ	 นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบค�าถามแล้ว	
ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์	 โดยทางอีเมล	 หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์	 อย่างไรก็ตาม	 บทบาท
ของบริการตอบค�าถามในปัจจุบันก�าลังเปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้	 Google	 และเข้าถึง
แหล่งข้อมลูต่าง	ๆ 	ทางออนไลน์ได้มากขึน้	ดงันัน้	บรรณารกัษ์บริการตอบค�าถามอาจไม่ต้องตอบค�าถามหรือเกบ็ข้อมลู
มากเหมือนในอดีต	แต่ควรเน้นที่การให้ค�าแนะน�าผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาค�าตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง	ๆ	
หรือช่วยแนะน�าแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 จุดเด่นของสาขาบรรณารักษ์ฯ	ก็คือ	สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการท�างานลักษณะต่าง	ๆ	 ได้อย่างหลาก
หลายนั่นเองอีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดงานมาก	 โดยเฉพาะต�าแหน่งบรรณารักษ์	 เนื่องจากคนสนใจน้อย 
แต่ความต้องการ	และการพัฒนาห้องสมุดมีมากนั่นเอง
	 สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนที่เปิดสอนสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร	์ได้แก่
 -		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 กรุงเทพฯ
	 -		มหาวิทยาลัยขอนแก่น		 จังหวัดขอนแก่น
	 -		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 กรุงเทพฯ
	 -		มหาวิทยาลัยบูรพา	 จังหวัดชลบุรี
	 -		มหาวิทยาลัยทักษิณ	 จังหวัดสงขลา
	 -		มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี
	 -		มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 กรุงเทพฯ
	 -		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 กรุงเทพฯ
	 -		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		 จังหวัดมหาสารคาม
	 -		สถาบันราชภัฏ	 	(ทุกแห่งทั่วประเทศ)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุดสามารถน�าไปประกอบอาชีพได้หลายแนวทาง	 เช่น	 เป็นเจ้าหน้าท่ีในห้องสมุด
ประเภทต่าง	ๆ	ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวกับวัสดุสารนิเทศ	 เช่น	 เปิดร้านจ�าหน่ายหนังสือ	หนังสือพิมพ์	 วารสาร	
เปิดร้านหนังสือให้เช่า	 รับซ่อมหนังสือ	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 นักเรียนท่ีมีนิสัยรักหนังสือและชอบจัดระบบสารนิเทศ	
อาจใช้เป็นแนวทางในการศึกษาต่อสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์	 เพ่ือประกอบอาชีพบรรณารักษ์
หรือท�างานฝ่ายสารสนเทศอันเป็นวิชาชีพชั้นสูงต่อไป
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 มอีาชพีภายในท้องถิน่หลายประเภททีส่ามารถน�าความรู้เกีย่วกบังานห้องสมดุไปใช้ในการประกอบอาชพีได้
เป็นอย่างดี	ตัวอย่างเช่น
	 -		งานในร้านจ�าหน่ายหนังสือ	 และวัสดุสารนิเทศต่าง	 ๆ	 ท�าหน้าที่จัดหนังสือ	 จัดและตกแต่งมุมหนังสือ	 
จัดวารสาร	จัดหนังสือพิมพ์	ดูแลความเรียบร้อย	เป็นต้น
	 -		งานในส�านักพิมพ์	โรงพิมพ์	ท�าหน้าที่	จัดเรียงหน้า	เข้าเล่ม	ตัดกระดาษ	เป็นต้น
	 -		งานในร้านจ�าหน่ายเครื่องเขียน	แบบเรียน	ท�าหน้าที่	 จัดวัสดุอุปกรณ์ต่าง	ๆ	 ให้เป็นหมวดหมู่	 จัดมุมวาง
สินค้าให้เด่นน่าสนใจ	และหยิบขายได้สะดวก	เป็นต้น
	 -		งานในร้านจ�าหน่ายวัสดุ	 อุปกรณ์เกี่ยวกับห้องสมุด	 จัดวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นหมวดหมู่	 ดูแลความเรียบร้อย	
ผลิตวัสดุห้องสมุด	เป็นต้น
	 -		บริการถ่ายเอกสาร	ท�าหน้าที่	เรียงหน้ากระดาษ	เข้าเล่มรายงาน	เป็นต้น
	 -		งานจัดท�าวารสาร	หนังสือพิมพ์	ท�าหน้าที่	จัดเรียงหน้า	เข้าเล่ม	เป็นต้น
	 -		บริการซ่อมหนังสือ	ท�าหน้าที่	รับซ่อมหนังสือของบุคคลและหน่วยงานต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 -		บริการเข้าเล่มรายงาน	ท�าหน้าที่	รับเข้าเล่มรายงานของบุคคลและหน่วยงานต่าง	ๆ	เป็นต้น	
	 ด้วยเน้ือหาวิชาลักษณะนี้	 ผู้ท่ีจบออกไปจึงสามารถน�าเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสารสนเทศท่ีไม่ใช่
หนังสือได้หลากหลาย	ดังนั้นเราจึงพบว่าผู้ที่จบบรรณารักษ์สามารถไปท�างานเป็น
	 -		นักจัดการข้อมูลในศูนย์ข้อมูลต่าง	ๆ	หรือเรียกว่าศูนย์สารสนเทศขององค์กรต่างๆ
	 -		นักข่าว
	 -		ฝ่ายข้อมูลบริษัทโฆษณา
	 -		เว็บมาสเตอร์
	 -		เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป
	 -		นักวิชาการสารสนเทศ
	 -		อาจารย์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 -		เครือข่ายห้องสมุดและบรรณารักษ์ไทย	เว็บไซต์	https://th-th.facebook.com/THLibrary
	 -		Libraryhub	เว็บไซต	์www.libraryhub.in.th/
	 -		ส�านักหอสมุดแห่งชาติ
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ
	 วางแผน	 ก�ากับดูแล	 และประสานงานด้านนโยบายเก่ียวกับ 
งานบุคลากรขององค์กร	 :	 ก�าหนดขั้นตอนและด�าเนินการในเร่ืองการสรรหา	
การฝึกอบรม	การเลื่อนขั้น	การโยกย้าย	งานสวัสดิการโครงการเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน	รวมทั้งก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งงาน	ควบคุม	ดูแลผู้ปฏิบัติงาน	

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ทรัพยากรบุคคล	 คือ	 สิ่งท่ีส�าคัญที่สุดขององค์กร	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลซึ่งอยู่ในฐานะของผู้บริหารงานด้าน
ทรพัยากรบคุคลต้องเป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษาท้ังด้านหน้าทีก่ารงานและด้านธรุกจิกบัพนกังานในองค์กร	ชกัจงูใจให้พนกังาน
ร่วมเป็นหุ้นส่วน	 และร่วมมือกับองค์กรในการด�าเนินงานให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายขององค์กร	 ให้ความรู้แก่
พนกังานเกีย่วกบังานขององค์กร	หน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังาน	รวมทัง้ค่าตอบแทนการท�างานและผลประโยชน์
อืน่	ๆ 	ทีจ่ะได้รบัพฒันาบคุลากรให้มปีระสทิธภิาพในการท�างาน	โดยใช้กระบวนการบรหิารงานบคุคลซ่ึงมหีน้าทีห่ลกั
ดังต่อไปนี้	
	 1.		 สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาท�างาน	 โดยวิธีประกาศโฆษณาต�าแหน่งว่างรับ
สมัคร	 และท�าการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด	 เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให	้ 
เจ้าหน้าที่	ผู้อื่นต่อไป	
	 2.		 พัฒนา	 ประเมินผล	 ปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	 และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ 
ในเรื่องนโยบายและเป้าหมายขององค์กร	ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	
	 3.		 ก�าหนดค่าตอบแทนในการท�างานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้
มาตรฐาน	เช่น	การให้สิทธิ์ในการถือหุ้น	
	 4.		 สร้างแรงจงูใจให้พนกังานมจีติส�านกึของการเป็นหุน้ส่วนกบัองค์กร	เพือ่ให้พนกังานอทุศิเวลาและความ
สามารถในการท�างานให้กับองค์กรอย่างเต็มที่	
	 5.		 สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป	 โดยการส่งเสริมเล่ือนต�าแหน่ง	 
เลื่อนขั้น	ดูแลความปลอดภัย	และสุขภาพอนามัยของพนักงาน	
	 6.		 สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงาน	หรือลูกจ้าง	 และเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อ
พิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ	์
	 7.		 จดัสวสัดกิาร	ด�าเนนิการจ่ายเงนิสมทบกองทนุเงนิทดแทน	และกองทนุประกนัสงัคม	และจัดบริการด้าน
สันทนาการ	 ตลอดจนอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ให้แก่พนักงาน	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจแก่พนักงานอาจด�าเนินงาน
ด้านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน	
	 8.		 ด�าเนินการให้พนักงานออกจากงาน	โดยการเกษียณอายุ	หมดสัญญาจ้าง	หรือเลิกจ้างเมื่อองค์กรเผชิญ
สภาวะธุรกิจซบเซา	หรือด้วยเหตุผลอื่น	 โดยด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงาน	และหาวิธีที่ดีที่สุดในการ
ช่วยพนักงานเหล่านั้นซึ่งอาจเสนอให้กลับเข้าท�างานใหม่เมื่อองค์กรพ้นสภาวะดังกล่าวแล้ว

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resources Manager
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สภาพการจ้างงาน
		 ผู ้จัดการฝ่ายบุคคลในรัฐวิสาหกิจจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์	 ส�าหรับองค์กรเอกชน 
ขนาดเล็กต้องเป็นผู้มีประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่บุคคลอย่างน้อยประมาณ	 3	 -	 5	 ปีจะได้รับเงินเดือนขั้นต้น 
ตามความสามารถ	ประสบการณ์ประมาณเดอืนละ	35,000	-	45,000	บาท	ในองค์กรขนาดกลาง	อาจมปีระสบการณ์
การท�างานประมาณ	5	-	10	ปีจะได้รับเงินเดือนประมาณ	70,000	-	90,000	บาท	และในองค์กรขนาดใหญ่ต้องการ 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่มีประสบการณ์	10	ปีขึ้นไป	จะได้รับเงินเดือนประมาณ	90,000	-	150,000	บาท	
	 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโดยปกติท�างานวันละ	8	-	9	ชั่วโมง	หรือสัปดาห์ละ	40	-	48	ชั่วโมง	แต่อาจจะต้องท�างาน
มากกว่าเวลาท�างานปกติ	 เมื่อมีงานหรือปัญหาที่ต้องด�าเนินการโดยเร่งด่วน	และได้รับผลตอบแทนอย่างอื่นตามกฎ
ระเบียบขององค์กร

สภาพการท�างาน
		 ผูป้ฏบิตังิานผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลปฏบิตังิานในสถานทีท่�างานเป็นส่วนใหญ่	มรีะบบข้อมลูและเครือข่ายในการ
เก็บข้อมูลของพนักงานด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย	 และอาจต้องเดินทางออกไปในตรวจเยี่ยมพนักงานในหน่วยงาน 
ภายใต้เครือข่ายขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ท�างานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา	คือ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	
หรอืฝ่ายอบรม	อาจท�างานร่วมกบัคนหลายเชือ้ชาตใินกรณทีีเ่ป็นองค์กรนานาชาต	ิและอาจต้องใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการสื่อสารภายในองค์กร

โอกาสในการมีงานท�า
		 ปัจจบุนั	งานบรหิารทางด้านทรพัยากรบคุคลเป็นงานทีม่กีระแสการเปลีย่นรปูแบบตามการบรหิารองค์กรใน
ยคุโลกาภิวตัน์	หรอืยคุเข้าสูเ่ศรษฐกจิดจิติอล	หรือเศรษฐกจิใหม่เกอืบสิน้เชงิ	จงึมอีงค์กรธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัทางด้าน
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย	 ท�าให้มีการสรรหาและจัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลทุกระดับที่มีความ
เข้าใจในธุรกิจของการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารงานบุคคล	ที่มีวิสัยทัศน์ในการวางกลยุทธ์ด้านบุคลากรระดับ
โลกน�ามาผสมผสานกับความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นได้	 เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ด�าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับองค์กร	 นอกจากน้ีแล้วองค์กร
ธรุกจิยงัต้องการผูท่ี้มคีวามรูห้ลากหลาย	เป็นนกัวเิคราะห์สถานการณ์	และเป็นนกัคาดการณ์แนวโน้มการใช้ทรพัยากร	 
เป็นผู้ที่มีความยืดหยุ่นสูง	 พร้อมท่ีจะศึกษาเรียนรู้งานจากหน่วยงานข้ามองค์กร	 และมีความเข้าใจวัฒนธรรม	 และ
ธุรกิจขององค์กร	ดังนั้นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วจึงเป็นที่ต้องการขององค์กรธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้ว

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
		 คณุสมบตัท่ัิวไปของผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลควรมลีกัษณะของผูบ้รหิารทีแ่ตกต่างกว่าผูบ้รหิารอืน่ๆ	และไม่ควรยดึ
ติดกับการบริหารแบบ	“ผู้จัดการ”	ในสมัยก่อน	เพราะการที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลต้อง
มทีศันคตใิห้ทนักบัยคุโลกาภวิตัน์	สามารถท�างานร่วมกบับคุคลทีม่าจากพ้ืนฐานและเชือ้ชาติต่างกนั	เป็นผูน้�าทีมี่ส่วน
ร่วมกับทีมงานทุกชาติ	ทุกภาษาได้	มีความสามารถในการมองการณ์ไกลหรือมีวิสัยทัศน์กว้างไกล	
	 มีความเป็นผู้น�าที่สามารถอ�านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงองค์กร	 มีลักษณะเป็นผู้ประสานงานที่มี
ประสทิธภิาพเป็นนกัต่อรองและแก้ไขปัญหาแบบร่วมมอื	และสร้างสรรค์	เข้าใจวฒันธรรมขององค์กรของชาติตนเอง
อย่างลกึซึง้	และเข้าใจวฒันธรรมของชาตอิืน่และองค์กรเป็นอย่างดี	ส่วนคณุสมบติัทัว่ไปทีจ่�าเป็นต้องมใีนตัวผู้จัดการ
ฝ่ายบุคคลมีดังนี้	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 1.		 เป็นผู้น�า	 และเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร	 สามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการท�างาน
ให้กับองค์กรได	้
	 2.		 มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน	
	 3.		 ซื่อสัตย์	สุจริต	และยุติธรรม	
	 4.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	 เข้ากับคนท่ีมีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้	 เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่าย 
ทั้งในและนอกองค์กร	
	 5.		 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น	
	 6.		 เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ	 และเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร	 ให้มาเป็นการ 
ร่วมมือกัน	
	 7.	 เป็นผู้ที่สามารถท�าให้พนักงานเชื่อถือและศรัทธาในปรัชญาองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรไม่ว่าจะ
เป็นองค์กรในภาครัฐบาล	 องค์กรธุรกิจ	 หรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลก�าไร	 จะต้องมีความเชื่อว่างานและบทบาทของ
องค์กรเป็นงานและบทบาทท่ีส�าคญัท่ีสดุของสงัคมเท่าๆ	กบัรากฐานของสงัคมอืน่ๆ	เพือ่ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงาน
ขององค์กร
	 8.		 มีความเข้าใจภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดี	
	 9.		 มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อยตั้งแต่	3	-	5	ปี	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผูท้ีจ่ะประกอบผูจ้ดัการฝ่ายบคุคล	ควรเตรยีมความพร้อมดังต่อไปนี:้	ควรมวีฒุกิารศกึษาตามข้อก�าหนดของ 
ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล	หรอือาจส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรถีงึปรญิญาโทในสาขาการบรหิารทรพัยากรบคุคล	สาขา
วิทยาการการจัดการ	สาขานิติศาสตร์	และรัฐศาสตร์	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
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โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
		 ผู ้จัดการฝ ่ายบุคคลท่ีมีความสามารถและ
ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติม	รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
จะเลือ่นให้ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ	กรรมการผูบ้รหิาร	
	 ส�าหรบัผูท้ีม่คีวามสามารถในการบรหิารงานด้าน
น้ี	 คือผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งท่ีท�าให้องค์กรด�าเนินธุรกิจไปได้
อย่างราบรืน่	และประสบผลส�าเรจ็	ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลจงึ
เป็นทรพัยากรบุคคลทีม่ค่ีาขององค์กรเช่นกนั	และองค์กร
ต้องการให้บุคลากรเช่นนี้บริหารงานจนกว่าจะเกษียณงาน	จึงกลายเป็นอาชีพค่อนข้างมั่นคง	และหรืออาจได้รับการ
เสนอเงื่อนไขที่ดีกว่าจากองค์กรธุรกิจอื่น	ๆ	ให้ไปร่วมบริหารงานด้วย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
		 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	ผู้จัดการฝ่ายอบรม

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
		 -	การประกาศโฆษณาจัดหางานในหนังสือพิมพ์
	 -	เว็บไซต์บริการจัดหางานเอกชน	
	 -	สมาคมการบริหารงานบุคคลแห่งประเทศไทย



ประจำ�ปี 2558/2015

De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t
กร

มก
�ร
จัด

ห�
ง�
น

613

200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

นิยามอาชีพ 
	 วางแผน	ก�ากับดูแล	และประสานงานด้านนโยบาย
เกี่ยวกับงานฝึกอบรม	 ก�าหนด	 หลักสูตรและวางระบบ 
ขัน้ตอนการฝึกอบรมส�าหรบัเจ้าหน้าท่ีในองค์กร	ประสานงาน 
และวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่น	 เพื่อศึกษาถึงความ
ต้องการของหน่วยงานในด้านการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
หรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้	 ให้การฝึกอบรมและ 
ค�าแนะน�าแก่คนงานหรอืหน่วยงานตามความจ�าเป็น	ควบคุม
ดูแลผู้ปฏิบัติงาน

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 1.		 ก�าหนดหลกัสตูรและโครงการฝึกอบรมต่าง	ๆ 	ทีส่อดคล้องกบัภารกจิของแต่ละฝ่ายในองค์กร	โดยมุง่หวงั
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากร
	 2.	 ประสานงานและวางแผนร่วมกับหน่วยงานอื่น	 เพ่ือศึกษาถึงความต้องการของหน่วยงานในด้านการ 
ฝึกอบรม	เพื่อเพิ่มทักษะหรือเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
	 3.		 เขียนร่างโครงการหลักสูตรฝึกอบรม	และวางแผนการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
	 4.		 คิดริเริ่มหลักสูตรใหม่	ๆ	และด�าเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรม
	 5.		 ควบคุมการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย	วัตถุประสงค์หลัก	และบริหารทีมงาน
	 6.		 ให้การฝึกอบรมและค�าแนะน�าแก่คนงานหรือหน่วยงานตามความจ�าเป็น	ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงาน
	 7.		 ตดิต่อสือ่สารทัง้ทางด้านการเขยีนและการพดูในทีช่มุนมุชน	ตลอดจนติดต่อสือ่สารกบักลุม่ผูเ้ข้าฝึกอบรม	
และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องอื่น	ๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สภาพการจ้างงาน
	 ผูป้ฏบัิตงิานอาชีพน้ี	ควรส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป	ด้านบรหิารธรุกจิ	สาขาการจดัการทรพัยากร
มนุษย	์สาขาการจัดการ	หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง	ท�างานในสถานประกอบการภาคเอกชน	และควรมีประสบการณ์ใน
การจดัฝึกอบรมอย่างน้อย	5	ปี	โดยจะได้รบัค่าตอบแทนเป็นเงนิเดือนทีร่ะดับเริม่ต้นการท�างาน	วฒุกิารศกึษาปรญิญา
ตรีและปริญญาโทประมาณ	25,000	-	30,000	บาท	ได้รับสวัสดิการต่าง	ๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสตามเงื่อนไข	
ข้อตกลงกบัผูว่้าจ้าง	ท�างานวนัละ	8	-	9	ชัว่โมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วนัเสาร์	วนัอาทติย์	และวนัหยดุตามความจ�าเป็น
วางแผน	ก�ากบัดแูล	และประสานงานด้านนโยบายเกีย่วกบังานฝึกอบรม	ก�าหนดหลักสูตร	และวางระบบขัน้ตอนการ
ฝึกอบรมส�าหรับเจ้าหน้าที่ในองค์กร	รวมถึงควบคุมการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม
Department Manager, Training
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สภาพการท�างาน 
	 สถานทีท่�างานของผูป้ระกอบอาชพีนีม้สีภาพเช่นเดยีวกบัสถานทีท่�างานทัว่ไป	มกีารใช้เทคโนโลยกีารจดัเก็บ
ข้อมูลและการสร้างออนไลน์ของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการขององค์กร	มีการท�างาน
เป็นทมี	โดยมีพนกังานการตลาดเป็นผูใ้ต้บงัคบับญัชา	โดยดแูลให้ค�าแนะน�าปรกึษาแก่พนกังานด้านการขาย	และการ
ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศ	 การจัดการด้านการตลาดระหว่างประเทศ	 ผู้จัดการจ�าเป็นต้องประสาน
วางแผนการตลาดทีต้่องใช้การออกตดิต่อลกูค้าในต่างประเทศ	การออกเกบ็ข้อมลู	และการเข้าถึงลูกค้าใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสารมาผสมผสานกันในการวางแผนการตลาด

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันการปฏิรูประบบต่าง	 ๆ	 ในสังคม	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ มุ่งเน้นที่การพัฒนา 
คนเป็นส�าคญั	และเป็นท่ียอมรบัว่าการพฒันาองค์กรจะต้องพฒันาทีค่นเป็นส�าคญั	ซ่ึงเป็นการเปลีย่นรปูแบบตามการ
บริหารองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์	 ท�าให้สถานประกอบการต่าง	 ๆ	 โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดใหญ่ต่างมีการสรรหาพนักงาน	 และหรือจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเข้าด�าเนินการจัดการด้านการฝึกอบรม 
ซึ่งผู้ที่ด�าเนินการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 สามารถน�ากลยุทธ์ด้านการฝึกอบรม	 เนื้อหาการฝึกอบรม	 
มาผสมผสานเพือ่พฒันาบคุลากรขององค์กรให้สามารถท�างานบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรอย่างมปีระสิทธภิาพและ
ประสทิธผิล	เพราะฉะนัน้อาชพีผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรมจงึเป็นอาชพีทีม่แีนวโน้มเป็นทีต้่องการของตลาดทัง้ในเชงิปรมิาณ
และเชิงคุณภาพ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ผู้ประกอบอาชีพนี้จะต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป	 ด้านบริหารธุรกิจสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์	สาขาการจัดการ	หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
	 2.		 ควรมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมอย่างน้อย	5	ปี
	 3.		 ควรมีทักษะในการบริหารจัดการ	และมีความรู้ด้านการตลาด
	 4.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต	ได้เป็นอย่างดี
	 5.		 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการพูด	อ่าน	เขียน	ได้เป็นอย่างดี
	 6.		 มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
	 7.		 ควรมีความเป็นผู้น�า	และมีความรับผิดชอบสูง
	 8.		 ควรมีทักษะในการติดต่อสื่อสารดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผูร้บัผดิชอบจดัการฝึกอบรม	หากจะให้สามารถปฏบิตังิานด้านการบรหิารงานฝึกอบรมได้อย่างมปีระสทิธิภาพ	
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม	 และหลักการบริหารงานฝึกอบรม	 รวมถึงจะต้องมี 
ความรู้พื้นฐานทางสังคมศาสตร์	 และพฤติกรรมศาสตร์แขนงต่าง	 ๆ	 อย่างกว้างขวาง	 เช่น	 สังคมวิทยา	 จิตวิทยา	 
และศาสตร์การจัดการ	สถาบันการศึกษาที่เปิดให้การศึกษาเกี่ยวกับการฝึกอบรม	มีดังนี้
	 สาขาการจัดการองค์กร	 หรือทรัพยากรมนุษย์	 ในสถาบันการศึกษาที่สังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา	อาทิ
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -		มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	เว็บไซต	์www.bu.ac.th	โทรศัพท์	0-2249-0141-4,	0-2350-3500
	 -		มหาวิทยาลัยรังสิต	เว็บไซต	์www.rsu.ac.th	โทรศัพท์	0-2997-2200	(เอกชน)
	 -		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	 เว็บไซต์	 www.mut.ac.th	 โทรศัพท์	 0-2988-3666,	 0-2988-3655 
		 -		จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เวบ็ไซต์	/www.chula.ac.th/chula/th/main.html	โทรศพัท์	0-2215-0871-3
	 -		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	เว็บไซต	์www.tu.ac.th	โทรศัพท	์0-2221-6111-20
	 -		บริษัทหรือสมาคมที่รับจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	เช่น	สมาคมจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 ผู ้ จั ดการฝ ่ ายฝ ึกอบรมที่ เป ็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อนต�าแหน่งและเงินเดือนตามกฎ
ระเบียบที่วางไว	้และผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชน
ที่มีความรู้ประสบการณ์	 มีความสามารถ	 และศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาโท	 สาขาบริหารจัดการ	 หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง	 จะได้เลื่อนขั้นหรือต�าแหน่งเป็น 
ผู้อ�านวยการ	 หรือสามารถเปิดสถานประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมในสายงานท่ีมีความถนัด	
อาจได้รบัเชญิเป็นอาจารย์พเิศษ	หรอืวทิยากรบรรยาย
ในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาคเอกชน

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 ผู้จัดการแผนกการจ้างงาน	 อาจารย์พิเศษ	 วิทยากรพิเศษ	 ผู้จัดการฝ่าย
แรงงานสัมพันธ์

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 บริษัท	ไทยเรทติ้งแอนด์อินฟอร์เมชั่นเซอร์วิส	จ�ากัด	เว็บไซต์	www.tris.co.th	โทรศัพท	์02-231-3011 
	 -		สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี	(สถาบัน	สสท.)	เว็บไซต์	www.tpif.or.th	โทรศัพท์	0-2727-3000-29
	 -		สถาบันฐานวิชาการ	เว็บไซต	์www.thanedu.com	โทรศัพท	์0-2941-2315,	0-2941-2292-3
	 -		สถาบันสร้างสรรค์สัมพันธภาพ	เว็บไซต์	www.mini-eng.org	โทรศัพท์	0-2998-2913-4
		 -		สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย	เว็บไซต์	www.pmat.or.th/	โทรศัพท์	0-2374-0855
	 -		งานบริการข้อมูลเทคนิค	เว็บไซต	์www.tiskmutt.org	โทรศัพท์	0-2428-4014
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นิยามอาชีพ
	 พิจารณาพิพากษาอรรถคดี ท้ังปวงใน 
พระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในศาลยุติธรรม	
เว้นแต่คดทีีร่ฐัธรรมนญูบญัญตัใิห้อยูใ่นอ�านาจของ
ศาลอื่น	 มีอ�านาจหน้าท่ีวินิจฉัยข้อเท็จจริงและ 
ข้อกฎหมาย	ใช้ดลุยพนิจิชัง่น�า้หนกัพยานหลกัฐาน
และท�าค�าสั่งหรือค�าพิพากษาในคดีแพ่งและ 
คดีอาญา	ปฏิบัติหน้าที่ในศาลชั้นต้น	 ศาลอุทธรณ์	
และศาลฎีกา

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตรวจค�าคูค่วามซึง่ยืน่ต่อศาลเพือ่สัง่รบัหรอืไม่รบั	หรอืให้ท�าใหม่	หรอืให้แก้ไขเพิม่เติม	ควบคมุการด�าเนนิ
กระบวนพิจารณาคดี	 ออกข้อก�าหนด	 เพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณศาล	และเพื่อให้กระบวนพิจารณาด�าเนิน
ไปโดยเที่ยงธรรม	และรวดเร็ว	ออกหมายเรียก	ออกหมายอาญา	
	 2.		 ออกหมายสั่งให้ส่งคนมาจาก	หรือไปยังจังหวัดอื่น	หรือออกค�าสั่งใด	ๆ	
	 3.		 ไต่สวน	และวินิจฉัยชี้ขาดค�าร้อง	หรือค�าขอ	
	 4.		 ไต่สวนมูลฟ้องในคดีอาญา	 ไต่สวนการชันสูตรพลิกศพ	 ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท�า 
ของเจ้าพนักงาน	
	 5.		 นั่งพิจารณาคดี	และควบคุมการน�าสืบพยานหลักฐานของคู่ความ	ตรวจบุคคล	วัตถุ	สถานที่	หรือแต่งตั้ง 
ผู้เชี่ยวชาญ	ใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยชั่งน�้าหนักพยานหลักฐานทั้งปวง	
	 6.		 พิพากษาชี้ขาดตัดสินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยยุติธรรมตามกฎหมาย	
	 7.		 บังคับคดีให้เป็นไปตามค�าพิพากษา	
	 8.		 ท�ารายงานการคดี	และกิจการของศาลส่งตามระเบียบ	
	 9.		 ระมัดระวังการใช้ระเบียบวิธีการต่างๆ	 ที่ก�าหนดขึ้นโดยกฎหมายหรือโดยประการอื่น	 ให้เป็นไปโดย	 
ถูกต้อง	เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จเด็ดขาดไปโดยเร็ว	
	 10.		อาจมีอ�านาจพิจารณาพิพากษาคดีต่างประเภทกันตามประเภทของศาล

สภาพการจ้างงาน
	 -		ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ	 และแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาก่อนผู้ได้รับคะแนน 
ต�่าลงมาตามล�าดับแห่งบัญชีสอบคัดเลือก	
	 -	 ผู้ประกอบอาชีพผู้พิพากษาจะมีบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจ�าต�าแหน่งข้าราชการตุลาการ	แตกต่าง
ตามประเภทศาล	และต�าแหน่ง

ผู้พิพากษา 
Judges
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -		ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาจะมีอัตราเงินเดือน	17,500	-	18,950	บาท
	 -		ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาประจ�าศาลถึงอธิบดีผู้พิพากษา	 (ศาลชั้นต้น)	 จะมีอัตราเงินเดือน	 23,750	 -	 
67,560	บาท	และมีเงินประจ�าต�าแหน่งแตกต่างกันไป
	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคถึงประธานศาลอุทธรณ์	 ผู้พิพากษาศาลฎีกา	 ถึงรองประธาน 
ศาลฎีกาจะมีอัตราเงินเดือน	73,240	-	75,590	บาท	และมีเงินประจ�าต�าแหน่งแตกต่างกันไป	
	 ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานศาลฎีกาจะมีอัตราเงินเดือน	75,590	บาท	และมีเงินประจ�าต�าแหน่ง	50,000	บาท	
ท�างาน	 40	 ชั่วโมงต่อสัปดาห์	 อาจจะต้องเข้าเวรในวันเสาร์	 วันอาทิตย์	 และวันหยุด	 เพื่อท�าหน้าที่ลงนามค�าสั่ง 
ในหมายศาล	ในกรณีที่ต้องด�าเนินทันทีไม่สามารถรอจนถึงวันท�าการได้

สภาพการท�างาน
	 ผู้พิพากษามีห้องท�างานท่ีมีสภาพเหมือนห้องท�างานทั่วไป	 และเมื่อต้องท�าหน้าที่ตัดสินคดีความ	 จะต้อง 
นั่งบัลลังก์ปฏิบัติหน้าที่พิพากษาเป็นประธานในห้องตัดสินคดีความ	
	 อาชีพผู้พิพากษาอาจจะต้องปฏิบัติงานประจ�าศาลในต่างจังหวัด	โดยเฉลี่ยจะปฏิบัติหน้าที่ประมาณ	3	-	4	ปี
ในแต่ละจังหวัด	 ซึ่งมีบ้านพักผู้พิพากษาประจ�าในทุกจังหวัด	 หรืออาจจะปฏิบัติหน้าที่ประจ�าศาลในกรุงเทพฯ	 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประกาศของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

โอกาสในการมีงานท�า
	 ต�าแหน่งผู้พิพากษาถือว่าเป็นต�าแหน่งท่ีมีเกียรติ	 เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสิทธิ	 เสรีภาพ	ทรัพย์สิน	 และชีวิตของ
ประชาชนพลเมือง	 และท�างานในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์	 มีบัลลังก์นั่งสูงกว่าข้าราชการธรรมดา	 
แม้ปัจจบุนันีค้วามคดิดงักล่าวจะลดน้อยลงเนือ่งจากจ�านวนผู้พิพากษามากข้ึน	อกีท้ังฐานะในทางสังคมและเกยีรตภิมูิ
ของข้าราชการฝ่ายอื่น	ตลอดจนพ่อค้า	นักธุรกิจสูงขึ้น	แต่ต�าแหน่งผู้พิพากษาก็ยังคงมีความส�าคัญอยู่	 เพราะฉะนั้น 
ผู้พิพากษาจึงต้องด�ารงตนให้น่าเช่ือถือ	 ดังนั้นกิจการบางอย่างซึ่งขัดกับงานในต�าแหน่งหน้าที่ราชการหรือท�าให้เป็น
ที่ระแวงสงสัยในความเป็นกลาง	หรือความเป็นธรรม	 เช่น	รับปรึกษาคดีให้บุคคลทั่วไป	หรือรับท�างานนอกเวลาหา
รายได้พิเศษเลี้ยงครอบครัว	แม้จะเป็นงานสุจริตกฎหมายก็ห้ามไว้มิให้กระท�า	 เพราะการกระท�าเช่นนั้นอาจกระทบ
กระเทือนถึงการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.	 มีสัญชาติไทยโดยก�าเนิด	
	 2.		 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ	
	 3.		 อายุไม่ต�่ากว่า	 25	 ปีบริบูรณ์	 เป็นนิติศาสตรบัณฑิต	 หรือสอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทาง
กฎหมายจากต่างประเทศ	ซึ่ง	ก.ต.	เทียบไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี	
	 4.		 เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับเนติบัณฑิตยสภาจากส�านักเนติบัณฑิตยสภา

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ผู้ที่จะประกอบผู้พิพากษา	ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
	 การด�ารงต�าแหน่งผู้พิพากษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 พ.ศ.	 2543	
นั้น	บุคคลผู้ประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นผู้พิพากษามีได้	3	ทาง	คือ	
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	 -	 สมัครสอบคัดเลือก	ต้องอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปีบริบูรณ์	
	 -		สมัครทดสอบความรู้	ต้องอายุไม่ต�่ากว่า	25	ปีบริบูรณ์	
	 -		สมัครเข้ารับการคัดเลือกพิเศษ	ต้องอายุไม่ต�่ากว่า	35	ปีบริบูรณ์	
	 ผูท้ีจ่ะเข้าเป็นผูพ้พิากษาโดย	3	ทางดงักล่าวข้างต้น	ตามพระราชบญัญติัระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม	 มาตรา	 26	 ก�าหนดว่าต้องมีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย	 เช่น	 ต้องมีสัญชาติไทย 
โดยการเกิดไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก	ปลดออก	หรือให้ออกจากราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 หรือหน่วยงานอื่นๆ	 ของรัฐ	
เป็นต้น	และส�าหรับผู้สอบคัดเลือกตามข้อ	1	ต้องมีคุณวุฒิ	และได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย	ดังต่อไปนี	้
	 -	 เป็นนิติศาสตรบัณฑิต	หรือสอบไล่ได้ปริญญา	หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจาก	ต่างประเทศ	ซึ่ง	ก.ต.	
เทียบไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	
	 -		สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	และ	
	 -		ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายเป็น	จ่าศาล	รองจ่าศาล	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย	์เจ้าพนักงานบังคับคด	ี
หรือพนักงานคุมความประพฤติของศาลยุติธรรม	 พนักงานอัยการ	 นายทหารเหล่าพระธรรมนูญ	 ทนายความ	 
หรือประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย	ตามที่	ก.ต.	ก�าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ให้	ก.ต.	มี
อ�านาจออกระเบียบก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นๆ	 ด้วยหลักเกณฑ์	 และวิธีการสมัครสอบ 
คัดเลอืกให้เป็นไปตามระเบียบที	่ก.ต.	ก�าหนด	โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษา	(พระราชบญัญตัริะเบยีบข้าราชการ 
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	มาตรา	27)	
	 ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามข้อ	2	ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้	
	 -	 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	 -		มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้	
	 	 -	 สอบไล่ได้ปริญญาหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ	 โดยมีหลักสูตรเดียว	 ไม่น้อยกว่า
สามปี	ซึ่ง	ก.ต.	เทียบได้ไม่ต�า่กว่าปริญญาตรี	หรือสอบได้ปริญญาเอกทางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	
ซึ่ง	ก.ต.	รับรอง	
	 	 -	 สอบไล่ได้ปริญญา	 หรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายจากต่างประเทศ	 โดยมีหลักสูตรเดียวไม่น้อยกว่า
สองปี	 หรือหลายหลักสูตรรวมกันไม่น้อยกว่าสองปี	 ซึ่ง	 ก.ต.	 เทียบไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 และได้ประกอบวิชาชีพ 
ตามที่ระบุไว้ตามมาตรา	27	(3)	(ประกอบวิชาชีพเป็นจ่าศาล	พนักงานอัยการ	ฯลฯ	เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี)	
	 	 -	 สอบไล่ได้ปริญญาโททางกฎหมายจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย	ซึ่ง	 ก.ต.	 รับรอง	 และได้ประกอบ
วิชาชีพตามที่ระบุไว้ในมาตรา	27(3)	เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี	
	 	 -	 เป็นนิติศาสตรบัณฑิตชั้นเกียรตินิยม	 และได้ประกอบวิชาชีพเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า	5	ปี	
	 	 -		เป็นนิติศาสตรบัณฑิต	 และเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม	ที่ได้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายในต�าแหน่ง
ตามที่	 ก.ต.	 ก�าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกปี	 และเลขาธิการส�านักงานศาลยุติธรรมรับรองว่ามีความซ่ือสัตย์สุจริต	
และมีความรู้ความสามารถดี	และมีความประพฤติดี	เป็นที่ไว้วางใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการตุลาการได้	
	 	 -	 สอบไล่ได้ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่	 ก.ต.	 ก�าหนด	 และเป็นนิติศาสตรบัณฑิต	 และ 
ได้ประกอบวิชาชีพตามท่ีระบุไว้ในมาตรา	 27	 (3)	 หรือได้ประกอบวิชาชีพตามที่	 ก.ต.	 ก�าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
สามปี	หรือ	
	 	 -		สอบไล่ได้ปริญญาตรี	 หรือท่ี	 ก.ต.	 เทียบไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี	 ในสาขาวิชาที่	 ก.ต.ก�าหนด	 และได้ 
ประกอบวิชาชีพตามที่	 ก.ต.	 ก�าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี	 จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น	 และเป็น 
นิติศาสตรบัณฑิต	
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	 	 -	 สอบไล่ได้ปริญญาตรี	 หรือที่	 ก.ต.	 เทียบไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่	 ก.ต.ก�าหนดและได ้
ประกอบวิชาชีพตามท่ี	 ก.ต.	 ก�าหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี	 จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้น	 และ 
เป็นนิติศาสตรบัณฑิต	
	 	 -	 ให้	ก.ต.	มีอ�านาจออกระเบียบก�าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม	(2)	(จ)	(ฉ)	และ	(ช)	ด้วย
หลักเกณฑ	์และวิธีการสมัครทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามระเบียบที่	ก.ต.	ก�าหนด	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	 มาตรา	 28)	 ส่วนผู้สมัครเข้ารับ	 การคัดเลือกพิเศษ	 
ตามข้อ	3	ต้องมีคุณสมบัติ	ดังต่อไปนี	้
	 	 -		เป็น	หรือเคยเป็นศาสตราจารย์	หรือรองศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ	
	 	 -		เป็น	หรือเคยเป็นอาจารย์ในคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ	เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี	
	 	 -		เป็น	 หรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	 หรือข้าราชการประเภทอื่นในต�าแหน่ง	 ไม่ต�่ากว่า 
ผู้อ�านวยการกอง	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	
	 	 -		เป็น	หรือเคยเป็นทนายความมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี	
	 	 -		สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา	
	 	 -		เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์ดีเด่นในสาขาวิชากฎหมายตามที	่ก.ต.ก�าหนด	
	 	 -		เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต	 มีบุคลิกภาพ	มีความประพฤติ	 และทัศนคติเหมาะสมแก่	 การปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการตุลาการ	
	 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพิเศษ	 ให้	 ไปตามระเบียบที่	 ก.ต.ก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
(พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	มาตรา	29)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ประกอบผู้พิพากษา	 ท�างานตามที่ได้รับมอบหมายเมื่อมีความช�านาญ	 และประสบการณ์จะสามารถได้รับ
การเลื่อนขั้น	ต�าแหน่งตามสายงานไปได้จนถึงต�าแหน่งบริหารของข้าราชการตุลาการ	ประธานศาลฎีกา	
	 การประกอบการอื่นเพื่อหารายได้พิเศษ	 แม้จะเป็นงานสุจริตกฎหมายก็ห้ามไว้มิให้กระท�า	 เนื่องจาก 
ผู้พิพากษาต้องด�ารงตนให้น่าเชื่อถือ	 ไม่ควรท�าให้เป็นที่ระแวงสงสัยในความเป็นกลางหรือความเป็นธรรม	 และ 
ส�าหรับผู้พิพากษาอัตราเงินเดือนจัดได้ว่าสูงกว่าข้าราชการสังกัดอื่น	 ๆ	 ทั่วไป	 ซึ่งเป็นอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ 
ให้เหมาะสมกับภาวะสังคม

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ทนายความ	ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	นิติกร	อาจารย์มหาวิทยาลัย

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
 - สภาทนายความ	
	 -	 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะนิติศาสตร์	
	 -	 กระทรวงยุติธรรม	เว็บไซต์	www.moj.go.th
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นิยามอาชีพ
	 ตรวจสอบและรบัรองความถกูต้องและความครบ
ถ้วนของจ�านวนเงนิทีบ่นัทกึลงในสมดุบญัช	ีรวมทัง้เอกสาร
ทางการเงินของสถานประกอบการ	 สถาบันเอกชน	 หรือ
หน่วยงานรฐับาล	:	ตรวจสอบรายการต่าง	ๆ 	ทีบั่นทกึไว้ใน
สมุดบัญชีและการโอนรายการต่างๆ	 เป็นไปโดยถูกต้อง;	
ตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร	 จ�านวนเงินที่รับมาและ
จ่ายไป	 ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย;	 ตรวจสอบความ 
ถกูต้องครบถ้วนของใบส�าคญัคูจ่่ายให้เป็นไปตามทีก่�าหนด
ในข้อบังคับ	ค�าสั่ง	 ระเบียบของหน่วยงาน	และระเบียบของราชการ	มติคณะรัฐมนตรี	 และตามเงื่อนไข	 เงื่อนเวลา 
ที่ระบุไว้ในสัญญา;	 ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าการด�าเนินการด้านภาษี;	 เสนอรายงานผลการตรวจสอบ	 และ 
เสนอแนะการจัดท�าเอกสารทางการเงินต่างๆ	

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ตรวจสอบ	 และรับรองความถูกต้องครบถ้วนของจ�านวนเงินที่บันทึกลงในสมุดบัญชี	 รวมทั้งเอกสาร
ทางการเงินของสถานประกอบกิจการ	สถาบันเอกชน	หรือหน่วยงานรัฐบาล	
	 2.		 ตรวจรายการต่าง	ๆ 	ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชี	เช่น	บัญชีประจ�าวัน	หรือบัญชีรายวัน	เพื่อให้เชื่อแน่ว่าการ
บันทึกจ�านวนเงินและรายการต่าง	ๆ	ลงในสมุดบัญชีเป็นไปโดยถูกต้อง	
	 3.		 ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนรายการต่าง	ๆ	จากบัญชีรายวันไปลงบัญชีแยกประเภท	นับเงินสด	
และตรวจสอบยอดเงินในธนาคาร	
	 4.		 ตรวจสอบจ�านวนเงินที่รับมาและจ่ายไป	ตลอดจนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย	
	 5.		 ตรวจดูเช็คเงินสด	เพื่อสอบยอดเงิน	ลายเซ็นการขีดฆ่า	และวันที่สั่งจ่ายเข้าบัญชีเงินสด	
	 6.		 สอบรายการในบัญชีรายวัน	และบัญชีแยกประเภทกับใบเสร็จจ่ายเงินสด	 ใบเสร็จซื้อของ	และใบเสร็จ
แสดงค่าใช้จ่าย
	 7.		 ตรวจสอบรายการสิ่งของ	ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงิน	
	 8.		 อาจท�าเอกสารทางการเงินให้แก่ลูกค้า	เช่น	เอกสารแสดงก�าไรและขาดทุน	และงบดุล	
	 9.		 อาจเตรียมรายงานแสดงรายการต่าง	 ๆ	 โดยละเอียด	 เช่น	 ต้นทุน	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ปริมาณการขาย 
ก�าไรสุทธิ	และค่าเสื่อม	
	 10.		อาจควบคุมพนักงานบัญชีให้สอบบัญชีเป็นประจ�า	
	 11.		อาจคิดค้น	และวางระบบกับวิธีการบัญชีขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสถานประกอบกิจการ	ซึ่งไม่อาจน�าระบบ
การบัญชีมาตรฐานมาใช้ได้

ผู้สอบบัญชี; ผู้ตรวจสอบภาษี
Auditor
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สภาพการจ้างงาน
 ผู ้ตรวจสอบบัญชีที่ท�างานในหน่วยงานภาครัฐ	 หรือภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 
และประสบการณ์ในการท�างาน	 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของบริษัทหรือองค์กรที่จ้างงานผู้ตรวจสอบบัญชี	 เนื่องจาก 
ผู ้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีประสบการณ์ในงานบัญชีมาบ้างจึงจะท�างานในต�าแหน่งผู ้ตรวจสอบบัญชี	 และ 
ผู้ตรวจสอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี	(ก.บช.)	ก�าหนดไว้มี
สิทธิที่จะสอบเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได	้ดังนั้นค่าตอบแทนจึงไม่มีข้อก�าหนดที่แน่นอนตายตัว	
	 นอกจากค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้ว	 ในภาครัฐจะได้รับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ	 ส่วนใน 
ภาครัฐวิสาหกิจ	 และภาคเอกชนอาจได้รับผลประโยชน์พิเศษอื่น	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 เงินสะสม	 เงินช่วยเหลือ
สวัสดิการในรูปต่าง	 ๆ	 เงินโบนัส	 ค่าล่วงเวลา	 เป็นต้น	 ผู้ปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบบัญชี	 มีชั่วโมงท�างาน	 โดยปกติ 
วันละ	8	ชั่วโมง	หรือสัปดาห์ละ	40	-	48	ชั่วโมง	อาจต้องท�างานล่วงเวลา	เมื่อมีความจ�าเป็นเร่งด่วนในการตรวจสอบ
บัญชีให้เสร็จตามก�าหนดเวลา	และอาจต้องท�างานในวันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดเมื่อมีความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
	 ผู ้ตรวจสอบบัญชีท�างานในสถานที่ท�างานที่มีสภาพการท�างานเป็นส�านักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอ�านวย 
ความสะดวก	 เช่น	 ส�านักงานท่ัวไป	 ในการท�างานจะต้องใช้เครื่องคิดเลข	 และมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ช่วยงาน
บันทึกรายการ	และการท�าบัญชีในรูปต่าง	ๆ	
	 ในการตรวจสอบบัญชีแต่ละครั้งจะต้องท�างานอยู่กับเอกสารทางบัญชี	 อาจจะต้องค้นสลิปรายการบัญชี 
ที่สงสัยหรือมีปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง	 ตรวจดูรายการที่น่าสงสัย	 หรือมีข้อผิดพลาด	 ผู้ตรวจสอบบัญชี 
จากบริษัทรับตรวจบัญชีที่มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีบริษัทลูกค้า	 บางรายอาจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในห้องหรือบริเวณ 
ที่ลูกค้าจัดเตรียมไว้ให้	 อาจจะต้องท�างานเป็นเวลา	 1-	 4	 สัปดาห์	 ในบริษัทของลูกค้า	 ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของ 
บริษัทนั้น	บางครั้งต้องท�าการตรวจสอบเอกสารทางบัญชี	ซึ่งต้องตรวจเอกสารท�ารายการบัญชีที่ผ่านมาในช่วง	1	ปี	
ในปัจจุบันได้มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการตรวจสอบบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทรับตรวจสอบ 
บัญชีมักจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ	 เพื่อใช้ช่วยในการท�างาน	 เช่น	 การบันทึกบัญชีลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ	 
ซึ่งอาจใช้โปรแกรมส�าหรับการตรวจสอบ	หรือการเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชี

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจบัุน	การด�าเนนิธรุกจิได้เจรญิก้าวหน้าและขยายตวัออกไปอย่างกว้างขวาง	ผู้ตรวจสอบบญัชจีงึยงัคงเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน	หรือแม้แต่การประกอบธุรกิจส่วนตัว	หรือบางองค์กร	
เช่น	 ธนาคารพาณิชย์ไทย	 ต้องมีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบภายใน	 ซ่ึงจะต้องมีผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือท�าการ 
ตรวจสอบงานบัญชีและการเงินของธนาคารสาขาและในส�านักงานใหญ่	 โดยท�าการตรวจสอบภายใน	 รวมทั้งบัญชี
ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย	
	 ถงึแม้ว่าหน่วยงานบางแห่งจะไม่มกีารจ้างงานต�าแหน่งผู้ตรวจสอบบญัช	ีแต่ในแต่ละปีหน่วยงานน้ันต้องจ้าง
บริษัทรับตรวจสอบบัญชีเข้ามาท�าการตรวจสอบบัญชีของบริษัททุกปี	 เนื่องจากต้องจัดท�างบดุล	 และเสียภาษี 
นิติบุคคลผู้ตรวจสอบบัญชียังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่มาก	
	 ส�าหรับผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบบัญชีตามคุณสมบัติตามที่	ก.บช.	ก�าหนดไว	้เป็นผู้ที่สามารถ
ลงนามรับรองงานตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ได้จะยิ่งเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมาก	 เน่ืองจากต้อง 
เป็นผู้มีประสบการณ์มาก	 และมีความสามารถจึงได้รับอนุญาตจาก	 ก.บช.	 ซ่ึงจะต้องรักษาสถานภาพนี้ไว้	 เพราะ 



De
pa

rtm
en

t 
of
 E

m
pl
oy

m
en

t

200 ข้อมูลอ�ชีพ
ที่ตล�ดแรงง�นต้องก�ร
ประจำ�ปี 2558/2015

กร
มก

�ร
จัด

ห�
ง�
น

622

หากลงนามรับรองตรวจสอบบัญชีผิดพลาดหรือทุจริตและ
ถูกตรวจพบก็จะถูกลงโทษและถูกตัดสิทธิ์การเป็นผู้สอบ
บญัชรีบัอนญุาตของ	ก.บช.	ท�าให้หมดโอกาสในการประกอบ
ผู้ตรวจสอบบัญชี

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีบริหาร 
ธุรกิจ	 สาขาวิชาบัญชี	 หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา
ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย	 หรือคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน	(ก.พ.)	หรือกระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชี		
	 2.	 เมื่อท�างานจนมีความพร้อม	 และคุณสมบัติตามที่	 ก.บช.	 ก�าหนดไว้	 ก็มีสิทธิที่จะสอบเป็นผู้ตรวจบัญช ี
รับอนุญาตได้	
	 3.		 มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่	เนื่องจากท�างานเกี่ยวกับการเงิน	
	 4.		 มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในการน�าเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประโยชน์
อย่างแท้จริงในการตัดสินใจ	
	 5.		 มีความรอบคอบ	 มีวิจารณญาณ	 เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม	 และส่งผลกระทบในด้านลบ 
ให้น้อยที่สุดแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	
	 6.		 รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง	และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพ	และสังคม	
	 7.		 สามารถใช้คอมพิวเตอร์	มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรมระบบงานบัญชี	
	 8.		 มีความรู้ภาษาอังกฤษตามสมควร	มีความรู้ระบบภาษีของไทย	
 

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -	 วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 169	 ถนนลงหาดบางแสน	 ต�าบลแสนสุข	 อ�าเภอแสนสุข	 
จังหวัดชลบุร	ี20131	โทรศัพท์	0-3839-2018-20	โทรสาร	0-3839-2024
	 -		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เลขที่	 2	 ถนนพระจันทร์	 แขวงพระบรม
มหาราชวัง	 เขตพระนคร	 กรุงเทพฯ	 10200	 เว็บไซต์	 www.grad.bus.tu.ac.th	 อีเมล	 grad@tbs.tu.ac.th	 
โทรศัพท์	0-2613-2263,	0-2623-5718
	 -		คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	254	ถนนพญาไท	แขวงวังใหม	่เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330	โทรศัพท์	0-2215-3555	อีเมล	pr@chula.ac.th
	 -	 สาขาวิชาการบัญชี	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 ส�านักงานหลักสูตรการบัญชี	 
อาคาร	3	ชั้น	4	ห้อง	346	295	ถนนนครราชสีมา	 เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	 โทรศัพท	์0-2244-5780	 โทรสาร	
0-2244-5780	เว็บไซต	์http://accounting.dusit.ac.th	
	 -	 สาขาวิชาการบัญชี	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 เลขที่	 1	 อาคาร	 22	 ชั้น	 1	 
ถนนอู่ทองนอก	เขตดุสิต	กรุงเทพฯ	10300	โทรศัพท์	0-2160-1111	โทรสาร	0-2160-1010
	 -	 สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน	 คณะวิทยาการจัดการ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 วิทยาเขตเวียงบัว	 202	 
ถนนโชตนา	ต�าบลช้างเผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50300	โทรศัพท์	0-5388-5800	โทรสาร	0-5388-5809	
อีเมล	management@cmru.ac.th
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 -	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 วิทยาเขตแม่สา	 เลขที่	 156	 
หมู่	 3	 ต�าบลแม่สา	 อ�าเภอแม่ริม	 จังหวัดเชียงใหม่	 50180	 
โทรศัพท์	0-5388-5840	โทรสาร	0-5386-2738

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผู้ประกอบอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชี	 สามารถประกอบ
อาชีพในสถานท่ีต่าง	 ๆ	 ได้หลายแห่ง	 ทั้งที่เป็นหน่วยงานของ
ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	 เอกชน	บริษัท	ห้างร้านต่าง	ๆ	และได้รับ 
การเลื่อนขั้นต�าแหน่งไปได้จนถึงต�าแหน่งหัวหน้า	และหากมีวุฒิการศึกษา	และมีความสามารถในการบริหารงาน	จะ
สามารถเลื่อนข้ันได้จนถึงระดับบริหารในหน่วยงานนั้น	 เมื่อท�างานจนมีความสามารถ	 และคุณสมบัติตามที่	 ก.บช.	
ก�าหนดไว้ก็มสีทิธทิีจ่ะสอบเป็นผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนญุาตได้	กส็ามารถทีจ่ะรบัตรวจสอบบญัชใีห้หน่วยงานทัว่ไปได้	
ได้รับค่าตอบแทนการท�างานเป็นรายได้เสริมจากงานประจ�า

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 นอกจากจะท�างานในด้านบัญชีโดยตรงแล้ว	 ยังอาจท�างานอื่น	 ๆ	 ที่สอดคล้องกับวิชาชีพที่เรียนมา	 เช่น 
เป็นเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ	 การเงิน	 ธนาคาร	 ประกันภัย	 หรือเป็นอาจารย์สอนบัญชีในวิทยาลัย	 และมหาวิทยาลัย 
ต่าง	ๆ	เป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
	 -	 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทุกแห่งที่ท�าการเปิดสอนในสาขาบัญชี	 เช่น	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	มหาวิทยาลัยหอการค้า	เป็นต้น	
	 -	 กรมทะเบียนการค้า	
	 -		มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นิยามอาชีพ
	 ซกัล้างสิง่ทอสิง่ถกัด้วยเครือ่งจกัร	:	ควบคมุการท�างานของเคร่ืองจักร
ที่ใช้ในการซักล้างด้วยการท�าให้น�้าร้อนถึงอุณหภูมิที่ก�าหนด	แล้วจึงผสมสบู ่
หรือตัวยาซักล้างชนิดอื่นลงในน�้าร ้อน;	 ป้อนส่ิงทอสิ่งถักลงในเครื่อง 
ซักล้าง;	 เดินเครื่องจักร	 ควบคุมอุณหภูมิ	 และเคร่ืองจักรให้ท�างานอย่าง 
ต่อเนื่องและน�าสิ่งทอสิ่งถักท่ีผ่านการซักล้างแล้วเข้าเครื่องอบไอน�้า	 เพื่อ 
ท�าให้แห้งต่อไป

ลักษณะของงานที่ท�า
	 1.		 ควบคุมการท�างานของเครื่องจักรที่ใช้ในการซักล้าง	 ด้วยการท�าให้น�า้ร้อนถึงอุณหภูมิที่ก�าหนด	แล้วจึง
ผสมสบู่หรือตัวยาซักล้างชนิดอื่นลงในน�้าร้อน
	 2.		 ป้อนสิ่งทอสิ่งถักลงในเครื่องซักล้าง
	 3.		 เดินเครื่องจักร	ควบคุมอุณหภูมิและเครื่องจักรให้ท�างานอย่างต่อเนื่อง
	 4.		 น�าสิ่งทอสิ่งถักที่ผ่านการซักล้างแล้วเข้าเครื่องอบไอน�้าเพื่อท�าให้แห้งต่อไป
	 5.		 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	ส่วนใหญ่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ	ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับการฝึกฝน	
โดยจะมผีูค้อยให้ค�าแนะน�า	ผู้ปฏบิตังิานนีค้วรส�าเรจ็การศกึษาขัน้ต�า่ระดบัมธัยมศกึษาปีที	่3	หรอืระดบัประกาศนยีบัตร
วชิาชพี	(ปวช.)	ไม่จ�ากดัสาขา	จะได้รบัค�าตอบแทนเป็นเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่การท�างานประมาณ	9,500	-	13,500	บาท	
สวัสดิการต่าง	ๆ	ค�ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างานสัปดาห์ละ	6	วัน	วันละ
ประมาณ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร	์วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม	 ดูแลควบคุมเครื่องซักล้างสิ่งทอสิ่งถักให้สามารถท�างานได้อย่าง 
ต่อเนื่อง	 จึงมีสภาพการท�างานหนักปานกลาง	 ต้องท�างานในสถานที่ที่มีเสียงดัง	 และบางครั้งต้องใช้ความอดทน 
ต่อสภาพความร้อน	 จึงต้องความรอบคอบ	 อดทนสูง	 และต้องสวมเครื่องแบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท�างาน
ตามข้อก�าหนดของสถานประกอบการ	 ท�าหน้าที่ในการควบคุมการท�างานของเครื่องจักรส�าหรับการซักล้างสิ่งทอ 
สิ่งถัก	 ซึ่งเริ่มกระบวนการตั้งแต่การควบคุมอุณหภูมิของน�้า	 เดินเครื่องจักร	 จนกระทั่งน�าสิ่งทอสิ่งถักไปผ่านการอบ
เพื่อท�าให้แห้ง

โอกาสในการมีงานท�า
	 อตุสาหกรรมสิง่ทอเป็นอตุสาหกรรมท่ีมบีทบาทส�าคญั	ซ่ึงภาครฐัและภาคเอกชนได้ร่วมกนัปรบัวสิยัทศัน์ใหม่	 
โดยได้ร่วมมือกันสร้างโครงการ	 กรุงเทพฯ	 เมืองแฟชั่น	 เพ่ือจุดประสงค์ในการสร้างกรุงเทพฯ	 ให้เป็นผู้น�าแฟชั่น	 
และให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นแห่งหนึ่งของโลกภายในปี	 2555	 ซ่ึงถ้าหากโครงการนี้ประสบความส�าเร็จจะท�าให้

พนักงานคุมเครื่องซักล้างสิ่งทอสิ่งถัก 
Washing Machine Operator, Textile 
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

อตุสาหกรรมสิง่ทอมกีารขยายตวัขึน้อกีมาก	ความต้องการแรงงานในอตุสาหกรรมสิง่ทอกจ็ะเพิม่ขึน้ตามไปด้วย	และ
จากการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	ได้ประมาณความต้องการแรงงานในระดับ	ปวช.	ขึ้นไปใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ	พบว่ากว่าร้อยละ	80	ความต้องการแรงงานในส่วนที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส่วนใหญ่
เป็นความต้องการแรงงานในสาขาช่างอุตสาหกรรม	 ซ่ึงรวมถึงพนักงานคุมเคร่ืองซักล้างส่ิงทอส่ิงถัก	 ซ่ึงถือเป็น 
ปัจจัยเสริมส�าหรับผู้ที่คิดจะประกอบอาชีพนี้

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
	 2.		 มีความรับผิดชอบ	และสามารถท�างานเป็นทีม
	 3.		 มีมนุษยสัมพันธ์ดี	มีความเป็นผู้น�า
	 4.		 มีระเบียบวินัย	ตรงต่อเวลา
	 5.		 สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
	 6.		 มีความละเอียด	รอบคอบ	อดทน	และสามารถท�างานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	 สาขาเทคนิคการผลิต	 ในสถาบันการศึกษา
สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาทิ
		 -		วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	เว็บไซต์	www.btec.ac.th	โทรศัพท์	0-4461-1079
	 -		วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	เว็บไซต	์www.htc.ac.th	โทรศัพท์	0-7421-2300
	 -		วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	เว็บไซต์	www.cmtc.ac.th	โทรศัพท	์0-5321-7708
	 -		วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 เว็บไซต์	http://cit.kmitnb.ac.th	โทรศัพท์	0-2585-0691,	0-2586-
9019
	 -		วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี	เว็บไซต	์www.pttc.ac.th	โทรศัพท	์0-2581-6390,	0-2581-6920

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีป่ระกอบอาชีพน้ีควรศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม	 
(สาขาช่างเทคนิคการผลิต)	 ซึ่งสามารถปฏิบัติงานเครื่องมือกลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับงานผลิตชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 งานซ่อม
บ�ารุงรักษาเครื่องมือ	 งานออกแบบชิ้นส่วน	 งานตรวจสอบความเท่ียงตรง	 และงานท�าชิ้นส่วนเคร่ืองมือแบบต่าง	 ๆ	
ตามแบบสั่งงาน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 พนักงานคุมเครื่องจักรอื่นๆ	ในโรงงาน/พนักงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต์	www.thaitextile.org	โทรศัพท์	0-2280-4085
	 -	 สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท์	0-2681-2222
	 -	 กลุ ่มงานเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เว็บไซต์	 www.dip.go.th/mainpage.asp	 
โทรศัพท์	0-2367-8234
	 -	 สถาบันพัฒนาวิชาชีพ	www.moe.go.th	โทรศัพท	์0-2564-7000
	 -		กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์	 www.nanyangtextile.com/	 โทรศัพท์	 0-2421-2150,	 02-421-2160 
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นิยามอาชีพ
	 ใช้เครื่องจักรตกแต่งผืนผ้า	 สิ่งทอสิ่งถักให้มีคุณภาพ
ตามที่ต้องการ	 เช่น	 ขนาด	 ความมัน	 ความแข็งหรือความ
สามารถในการกันน�้า	 โดยใช้กรรมวิธีทางเชิงกลหรือทางเคม	ี
ในการตกแต่ง	 :	 ควบคุมเครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป 
ในการตกแต่ง	 เช่น	 เครื่องหดและยืดผืนผ้า	 เครื่องอัดรีดและ
เครือ่งเคลอืบสารเคม	ีเพือ่เพิม่ความแข็งหรอืความนุม่		เป็นต้น

ลักษณะของงานที่ท�า
	 ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะของงานที่ท�าดังนี้
	 1.		 ควบคุมเครื่องจักรตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไปในการตกแต่ง	 เช่น	 เคร่ืองหดและยืดผืนผ้า	 เครื่องอัดรีด	 
และเครื่องเคลือบสารเคมี	เพื่อเพิ่มความแข็งหรือความนุ่ม	เป็นต้น
	 2.		 แก้ปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้โดยไม่คาดคดิจากการใช้เครือ่งจกัรตกแต่งผนืผ้า	ส่ิงทอสิง่ถกั	เพือ่ให้กระบวนการ
ผลิตสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
	 3.		 ประสานงานกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านการผลิต

สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้	 ส่วนใหญ่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ	ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์จะได้รับการฝึกฝน	
โดยจะมีผู้คอยให้ค�าแนะน�า	 ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ควรส�าเร็จการศึกษาข้ันต�่าระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)	ไม่จ�ากัดสาขา	จะได้รับค�าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท�างานประมาณ	
9,500	-	13,700	บาท	สวัสดิการต่างๆ	ค่ารักษาพยาบาล	และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง	ท�างาน
สัปดาห์ละ	6	วัน	วันละประมาณ	8	ชั่วโมง	อาจท�างานล่วงเวลา	วันเสาร์	วันอาทิตย์	และวันหยุดตามความจ�าเป็น

สภาพการท�างาน
	 ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม	 ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตตามกรรมวิธีทางเชิงกลหรือทางเคมี 
ในการตกแต่งผืนผ้า	 สิ่งทอสิ่งถัก	 ซึ่งต้องมีการวางแผนเพื่อควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
ในขณะปฏิบัติงาน	 จึงมีสภาพการท�างานหนักปานกลาง	 ซึ่งบางครั้งต้องใช้ความอดทนต่อสภาพความร้อน	 กล่ิน 
ของสารเคมี	 และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน	 จึงต้องใช้ความระมัดระวัง	 รอบคอบ	 อดทนสูง	 และต้อง 
สวมเครื่องแบบอุปกรณ์ความปลอดภัยในการท�างานตามข้อก�าหนดของสถานประกอบการ	 ควบคุมเครื่องจักร 
ตกแต่งผืนผ้า	สิ่งทอสิ่งถักให้มีคุณภาพตามที่ต้องการ	เช่น	ขนาด	ความมัน	ความแข็ง	หรือความสามารถในการกันน�้า	
โดยใช้กรรมวิธีทางเชิงกลหรือทางเคมี	ในการตกแต่ง

พนักงานคุมเครื่องตกแต่งผืนผ้าสิ่งทอสิ่งถัก 
Finishing Machine Operator, Textile
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

โอกาสในการมีงานท�า
	 ปัจจุบันอุตสาหกรรมส�าคัญที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวสูงข้ึน	 คือ	 อุตสาหกรรมส่ิงทอ	 ในปี	 2548	 มีการ 
ขยายตัวสูงขึ้น	 ถึงแม้จะมีความกังวลต่อกติกาขององค์การการค้าโลก	 (WTO)	 ท่ีจะเปิดเสรีสิ่งทอในปี	 2548	 
จะท�าให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันในตลาดโลกไม่ได้	 ส�าหรับภาวะการส่งออกสินค้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่มของไทย
ในปี	 2547	 มีมูลค่ามากกว่า	 200,000	 ล้านบาท	 และในปี	 2548	 ส่ิงทอของไทยในหมวดผ้าผืนที่ส่งขายไปยัง 
จีนได้ขยายตัวสูงถึงกว่าร้อยละ	 80	 โดยจีนได้เพิ่มการน�าเข้าผืนผ้าจากไทยไปผลิตเป็นผ้าปูที่นอนส่งขายตลาด 
สหรฐัฯ	มากข้ึน	ซึง่บ่งชีว่้าสถานประกอบการโรงงานอตุสาหกรรมสิง่ทอ	จะยงัคงต้องการผูท้ีท่�างานในด้านนีค่้อนข้างสูง

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่	3	จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	(ปวช.)
	 2.		 มีความรับผิดชอบ	และสามารถท�างานเป็นทีม
	 3.		 มนุษยสัมพันธ์ดี	มีความเป็นผู้น�า
	 4.		 มีระเบียบวินัย	ตรงต่อเวลา
	 5.		 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
	 6.		 มีความละเอียด	รอบคอบ	อดทน	และสามารถท�างานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	 (ปวช.)	 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม	 สาขาเทคนิคการผลิต	 ในสถาบันการศึกษา
สังกัด	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	อาทิ
	 -	วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	เว็บไซต	์www.btec.ac.th	โทรศัพท์	0-4461-1079
	 -	วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่	เว็บไซต	์www.htc.ac.th	โทรศัพท์	0-7421-2300
	 -	วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่	เว็บไซต	์www.cmtc.ac.th	โทรศัพท์	0-5321-7708
	 -	วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	เวบ็ไซต์	http://cit.kmitnb.ac.th	โทรศพัท์	0-2585-0691,	0-2586-9019

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
	 ผูท้ีป่ระกอบอาชีพน้ีควรศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู	(ปวส.)	ประเภทวชิาช่างอตุสาหกรรม	 
(สาขาช่างเทคนิคการผลิต)	 ซึ่งสามารถปฏิบัติงานเครื่องมือกลทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับงานผลิตชิ้นส่วนต่าง	 ๆ	 งานซ่อม
บ�ารุงรักษาเครื่องมือ	 งานออกแบบชิ้นส่วน	 งานตรวจสอบความเท่ียงตรง	 และงานท�าชิ้นส่วนเคร่ืองมือแบบต่าง	 ๆ	
ตามแบบสั่งงาน

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
	 พนักงานคุมเครื่องจักรอื่นๆ	ในโรงงาน	พนักงานบ�ารุงรักษาเครื่องจักร

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ   
	 	-	สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย	เว็บไซต์	www.thaigarment.org	โทรศัพท	์0-2681-2222
	 	-	ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์	กรมส่งเสริมการส่งออก	เว็บไซต์	www.depthai.go.th	โทรศัพท์	0-2512-0093-
104,	0-2513-1901-15
		 -	 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	เว็บไซต์	www.thaitextile.org	โทรศัพท์	0-2280-4085
		 -	 กลุ ่มงานเสื้อผ้าส�าเร็จรูป	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 เว็บไซต์	 www.dip.go.th/mainpage.asp 
โทรศัพท์	0-2367-8234
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นิยามอาชีพ
	 ท�าหน้าท่ีเตรียมและปรุงอาหารเพื่อการบริโภคและบริการ
ในโรงแรม	ภัตตาคาร	รถเสบียงของรถไฟ	ห้องอาหารในเรือ	สโมสร	
หรือสถานประกอบการ	รวมถึงบ้านพักส่วนบุคคล:	อาจเชี่ยวชาญใน
การท�าอาหารประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะ;	ตรวจสอบคณุภาพ
อาหารทีป่รงุส�าเรจ็;	ประสานงานในครวัและปฏบิติังานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

ลักษณะของงานที่ท�า
		 ผู้ประกอบอาชีพน้ีจะมีรองกุ๊กใหญ่	 หรือรองหัวหน้าแผนก
ครัว	 (Second	 Chef,	 Sus	 Chef)	 ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานในด้าน 
ต่าง	 ๆ	 หัวหน้าพ่อครัว	 หรือหัวหน้าผู้ปรุงอาหาร	 ปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอน	ดังต่อไปนี	้
	 1.		 จัดตารางเวลา	 และควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
พนักงานในครัว	ระดับหัวหน้าหน่วยแต่ละแผนก	(Chef	de	Partie–เชฟ	เดอ	ปาร์ตีย์)	เช่น	หัวหน้าหน่วยผัก	หัวหน้า
ครัวขนมอบ	 หัวหน้าครัวอบ–ย่าง	 หัวหน้าครัวเย็น	 หัวหน้าหน่วยปลา	 หัวหน้าหน่วยซอส	 กุ๊กหมุนเวียน	 ผู้ช่วยกุ๊ก	 
กุ๊กฝึกหัด	และพนักงานท�าความสะอาดในครัว	เป็นต้น	(โรงแรมแต่ละแห่งอาจเรียกต�าแหน่งต่างๆ	ไม่เหมือนกัน)	
	 2.		 จัดการดูแลงานด้านเอกสาร	 ตลอดทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร	 และก�าหนดเมนูอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ
	 3.		 ควบคุมดูแลการใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
	 4.		 ในบางครั้งอาจต้องปรุงหรือท�าอาหารเองบ้างเมื่อบุคลากรไม่พอกับจ�านวนของแขก	 และต้องสามารถ
ท�างานได้ทุกระดับ	
	 5.		 ควบคุมดูแลต้นทุนการผลิต
	 6.		 ควบคุมดูแลห้องครัวให้ถูกสุขลักษณะอนามัยตามมาตรฐานสากลที่กระทรวงสาธารณสุขและองค์การ 
อนามัยโลกก�าหนด
	 7.		 สามารถบริหารงานภายใต้สภาวะความกดดัน	 และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	 เมื่อต้องประกอบอาหาร 
จัดเลี้ยงคน	ตั้งแต่	500	–	4,000	คน	โดยใช้บุคลากรเท่าเดิม	
	 8.		 สามารถถ่ายทอดความรู้	ฝึกอบรมพนักงาน	และฝึกทักษะเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้
อย่างสม�่าเสมอ
	 9.		 สามารถบริหารและดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างทั่วถึง	 เพื่อรักษาและป้องกันการสูญเสีย
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพให้กับองค์กรอื่น

พ่อครัว / ผู้ปรุงอาหาร
Cook
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สภาพการจ้างงาน
	 ผู้ประกอบอาชีพน้ี	 จะได้รับค่าจ้างตามความสามารถเฉพาะตัว	 ซึ่งอาจได้รับการว่าจ้างจากโรงแรมระดับ 
สีด่าว	หรอืห้าดาว	หรอืภตัตาคารขนาดใหญ่ท่ีมชีือ่เสียง	บางคร้ังอาจมกีารแย่งตัวผู้ประกอบอาชพีนี	้เนือ่งจากผูบ้รโิภค
ติดใจฝีมือและรสชาติการปรุงอาหารมากกว่าการบริการ	 ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพนี้จึงได้รับเงินเดือนในระดับสูงมาก
ประมาณ	100,000	บาทขึ้นไป	รวมทั้งได้รับสวัสดิการ	และค่าตอบแทนพิเศษต่าง	ๆ 	รวมถึงครอบครัว	ตามมาตรฐาน
สากล	ท�างานวัน	8	ชั่วโมง	สัปดาห์ละ	6	วัน	สามารถเลือกวันหยุดได้

สภาพการท�างาน
 ในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบอาชีพนี้	 จะต้องยืนหรือเดินขณะท�างาน	 โดยแบ่งเวลาท�างานในแต่ละวัน 
เป็น	 2	 ผลัด	 ผลัดละ	 8	 –	 10	 ชั่วโมงต่อวัน	 และขณะปฏิบัติงานจะต้องใส่เครื่องแบบพ่อครัวอย่างรัดกุมเหมาะสม 
เพื่อป้องกันความร้อนและสุขอนามัยในการประกอบอาหาร	โดยใส่หมวก	รองเท้าส้นเปิด	และถุงเท้า	
	 ปัจจบุนัครวัอาหารมลีกัษณะเป็นครัวเปิด	หรือเรียกว่า	เป็นครัวเอนเตอร์เทน	ผูป้ระกอบอาชพีนีต้้องท�าหน้าที่
ชิมรสชาติอาหาร	 และจะต้องควบคุมปริมาณอาหารที่ต้องชิมเพื่อรักษาน�้าหนัก	 และท�าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
อยู่เสมอ	เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน	ซึ่งต้องแสดง	มีลักษณะเป็น	“บาร์”	อยู่ใกล้กับลูกค้า	ลูกค้าจะเห็นเวลา
ปรุงอาหาร	เช่น	ครัวญี่ปุ่น	ให้ลูกค้าเห็นและจะต้องควบคุมปริมาณอาหารว่าผู้ประกอบอาชีพนี้มีสุขภาพที่ดี

โอกาสในการมีงานท�า
	 ส่วนหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ	ฉบบัที่	9	พ.ศ.	2545	-	2549	ทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันา
ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งสร้างงานและกระจายรายได้ใหม่ที่ส�าคัญของประเทศ	โดยมุ่ง
สนับสนุนภัตตาคารและร้านอาหารให้มีมาตรการควบคุมดูแลด้านมาตรฐานและสุขอนามัยของอาหาร	เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ	 พร้อมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาล
อาหารไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 รวมทั้งมีนโยบายให้ไทยเป็นครัวของโลก	 ตลอดจน
ก�าหนดมาตรการให้ผูป้ระกอบกจิการร้านอาหารไทยต้องมหีวัหน้าพ่อครวัเป็นคนไทยเท่านัน้	จงึท�าให้หวัหน้าพ่อครวั	
หรือหัวหน้าผู้ปรุงอาหารท่ีเป็นคนไทยเป็นที่ต้องการของภัตตาคารอาหารไทยทั่วโลกซึ่งมีจ�านวนนับหมื่นแห่ง	 
โดยภัตตาคารแห่งหนึ่งต้องมีหัวหน้าพ่อครัว	 2	 คนเพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน	 ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยทั่วโลก	 
6,000	แห่ง	และอาจเพิ่มเป็น	8,000	แห่ง	 ในอีก	2	 -	3	ปีข้างหน้า	ดังนั้นผู้ประกอบอาชีพนี้ที่มีประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	
	 ผูท้ีต้่องการประกอบอาชพีนี	้ในปัจจบุนัทีส่นใจประกอบอาหารและต้องการเป็นเจ้าของธรุกจิด้านนีอ้าจต้อง
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกอบอาหารระยะสั้นๆ	 ท่ีเปิดสอนในสถาบันที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพิ่มเติม	 เพราะ
การเป็นเจ้าของธรุกจิการประกอบอาหารนัน้	หากมกีารบรหิารจดัการทีด่กีจ็ะสามารถสร้างผลก�าไรให้ผูป้ระกอบการ
ได้ถึง	60	เปอร์เซ็นต์

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.		 มวีฒุกิารศกึษาข้ันต�า่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทัง้สายสามญัและสายอาชพี	ระดับประกาศนยีบตัร	
ประโยควชิาชพีชัน้สงู	ระดบัปรญิญาตร	ีในสาขาทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	วทิยาศาสตร์การอาหาร	คหกรรมศาสตร์	เทคโนโลยี
การอาหาร	ฯลฯ	หรือผ่านการอบรมจากสถาบันสอนอาหารในต่างประเทศ	
	 2.		 มีใจรักในอาชีพ	และรักการให้บริการ	
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	 3.		 มีความช�านาญและมีประสบการณ์การท�างานในสายงานอย่างน้อย	10	ปีขึ้นไป	
	 4.		 มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษได้ดี	
	 5.		 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง	ต่อเพื่อนร่วมงาน	ลูกค้า	และนายจ้าง	
	 6.		 มีระเบียบวินัยทั้งในการท�างานและการชิมอาหาร	ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติ
	 7.		 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์	ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง	มีความคล่องตัวในการท�างาน
	 8.		 รักความสะอาดทั้งอนามัยส่วนบุคคลและส่วนรวม	
	 9.		 มีวิสัยทัศน์	และมีทัศนคติที่ดี	
	 10.		มีมนุษยสัมพันธ์ดี	และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้	
	 11.		สามารถบริหารจัดการต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ดี	 ตลอดทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบได้อย่าง
เหมาะสม	
	 12.		มีความกระตือรือร้น	ไม่ดูดาย	และสามารถท�างานได้ทุกอย่าง	
	 13.		ควรมีความสูงตั้งแต่	155	เซนติเมตร	ส�าหรับเพศหญิง	และ	165	เซนติเมตร	ส�าหรับเพศชาย	โดยมีน�้า
หนักเป็นสัดส่วนกับความสูงตามมาตรฐานสากล	
 ผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
	 ผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ	หรือสายอาชีพ	หรือเทียบเท่า	แล้วเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการท�าอาหารจากโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆ	ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยาฐานะ	หรือสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย	 สถาบันราชภัฏ	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 ที่เปิดสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การอาหาร	คหกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีการ
อาหาร	 หรือสาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร	 
ภาควิชาการโรงแรม	 คณะอุตสาหกรรมบริการ	 หรือ
วทิยาลยัดสุติธาน	ีท่ีเน้นการส่งนกัศกึษาฝึกงานในโรงแรม	
และสายการบินทั้ ง ในประเทศและต ่ างประเทศ 
กว่า	 400	 แห่ง	 เป็นเวลา	 1,000	 ชั่วโมง	 โดยนักศึกษา 
ผู ้เข ้าเรียนจะได้ศึกษาหลักสูตรการจัดการครัวและ
ภัตตาคารอย่างเป็นระบบได้ตามมาตรฐานสากล	 ศึกษา
วิชาเก่ียวกับการประกอบอาหารตะวันตก	 การประกอบ
อาหารเอเชีย	 การวางแผนและการจัดเมนู	 รวมถึง 
การควบคุมต้นทุนการผลิต

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 -		สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและโภชนาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
	 -		หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร	วิทยาลัยดุสิตธานี
	 -		โรงเรียนสอนท�าอาหาร	และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
	 -		โรงเรียนสอนท�าอาหารครัววันดี	(Wandee	Culinary	arts	School	Professional	Thai	Cooking)
	 -		โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวงพวง	ทินกร	โทรศัพท	์0-2911-1588
	 -		โรงเรียนสอนท�าอาหารบ้านอาจารย์ลักษณ์	เว็บไซต์	www.lakcookingschool.com/
	 -		โรงเรียนสอนท�าอาหารเดอะ	วี	สคูล	(The	V	school)
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	 -	 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์บางเขน
	 -		คณะคหกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับอาหารไทย	 ต้องเข้าใจศิลปวัฒนธรรมการกินอยู่ของคนไทย	 
อาจพัฒนาการปรับปรุงอาหารได้	 แต่ต้องไม่สูญเสียเอกลักษณ์ของอาหารไทยไม่ว่าเรื่องรสชาติหรือสีสัน	 ตลอดจน
การเลือกใช้วัตถุดิบในการประกอบอาหาร	 และหากมีโอกาสควรเข้าประกวดแข่งขันการปรุงอาหารระดับชาต ิ
และนานาชาติ	 ควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 จนอาจได้รับการว่าจ้างให้ไปท�างาน 
ในสถานประกอบกิจการในต่างประเทศ	 หรือได้รับทุนจากสถานประกอบกิจการไปศึกษาต่อในสถาบันประกอบ 
อาหารที่มีชื่อเสียงต่าง	ๆ	
	 เมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น	 อาจได้รับการเสนอให้เป็นหุ้นส่วนของผู้ประกอบกิจการ	 หรือเป็นผู้บริหาร 
องค์กร	หรือเป็นผู้อ�านวยการของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 อาจารย์พิเศษ	 ที่ปรึกษาหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกของภาครัฐ	 และเอกชนผู้เชี่ยวชาญ	 ที่ปรึกษา 
การจัดท�าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย	 หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนทางด้านนี้	 ที่ปรึกษาโรงงานผลิต 
อาหารกระป๋อง	 โรงงานอาหารแช่แข็ง	 โรงงานถนอมอาหารและอาหารส�าเร็จรูป	 เจ้าของผู้ประกอบการร้านอาหาร
แบบแฟรนไชส์	 ที่ปรึกษาด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ	 กรรมการผู้ตัดสินการประกวด 
อาหารนานาชาต	ิเป็นต้น

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ  
	 -	 สมาคมเชฟประเทศไทย	เว็บไซต	์http://thailandchef.in.th
	 -		สมาคมโรงแรมไทย	เว็บไซต์	www.thaihotels.org
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นิยามอาชีพ 
	 แต่งหน้านักแสดงละครและนักแสดงอื่น	 ๆ	 เพื่อท�าให้
ใบหน้าดขีึน้	หรอืตกแต่งและเปลีย่นแปลงใบหน้าใหม่เพือ่ใช้ในการ
แสดงภาพยนตร์หรือการแสดงบนเวที	 :	 ตรวจดูรายการที่ก�าหนด
ลักษณะบุคลิกของนักแสดง	 ตลอดจนส่วนเสริมแต่งอื่น	 ๆ	 เช่น	 
ผมปลอม	 เครา	 รอยแผลเป็น	 เป็นต้น;	 ท�าการแต่งหน้าและ 
ตบแต่งส่วนเสรมิให้กลมกลนืกบัใบหน้าหรอืตามข้อก�าหนดของตวั
แสดง	

ลกัษณะของงานที่ท�า 
	 เน่ืองจากงานแต่งหน้ามีหลากหลายรูปแบบ	 ท�าให้การท�างานมีความแตกต่างกันไปด้วย	 งานแต่งหน้าบาง 
สายงานอาจจะได้อยู่ในพื้นที่ที่จัดให้	 เช่น	 งานแฟชั่นโชว์	 หรืองานแต่งงานที่จะมีห้องท�างานส�าหรับเมคอัพอาร์ติสต์
โดยเฉพาะ	 แต่ในบางสายงานอาจจะต้องไปต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานท่ี	 เช่น	 การแต่งหน้าให้กับภาพยนตร์	 
โฆษณา	 รายการโทรทัศน์	 ท�าให้พบปัญหาเรื่องสถานที่ไม่เอื้ออ�านวยในการท�างาน	 หรือแม้แต่ปัญหาต่าง	 ๆ	 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างาน	 เราจึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นให้ทันเวลา	 มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่	 ๆ	 เสมอ	 
และงานแต่งหน้าเป็นงานท่ีจบในหนึ่งวัน	 มีเรื่องของเวลาเป็นตัวก�าหนดการท�างาน	 จึงต้องท�างานได้เร็วและ 
ออกมาดีด้วย

สภาพการจ้างงาน
	 ผลตอบแทนของเมคอัพอาร์ติสต์ข้ึนอยู่กับความยากง่ายของงาน	 อีกทั้งชื่อเสียงและประสบการณ์ก็จะเป็น 
สิง่ทีก่�าหนดผลตอบแทนของเราได้เช่นกนั	โดยหากเป็นเมคอพัอาร์ตสิต์ฝึกหดัเริม่ต้นอาจจะอยูท่ี	่2,500	-	3,000	บาท 
ต่อหนึ่งงาน	 ซึ่งจะคิดเป็นการท�างาน	 6	 ช่ัวโมง	 และหากเร่ิมมีฝีมือ	 มีคนรู้จักบอกต่อถึงความสามารถของเรา 
มากขึ้น	 สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นตามล�าดับ	 และหากก้าวข้ึนเป็นเมคอัพอาร์ติสต์แถวหน้าของวงการ	 
แน่นอนว่าแต่ละงานท่ีได้รับนั้นอาจมีผลตอบแทนถึงหลักแสนเลยทีเดียว	 การต้ังใจท�างานและพัฒนาฝีมือนั้น	 
จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากในการท�างาน	เพราะจะส่งผลที่ผลตอบแทนและงานในอนาคตเลยทีเดียว

สภาพการท�างาน 
	 เมคอัพอาร์ติสต์ส่วนมากจะเป็นงานฟรีแลนซ์ที่เปลี่ยนสถานที่ท�างานไปเรื่อย	ๆ	แล้วแต่การว่าจ้างของลูกค้า	
จะมีทั้งในและนอกสถานที่	ซึ่งงานของเมคอัพอาร์ติสต์	มีหลายสายมาก	ทั้งอีเว้นต์	งานแฟชั่นโชว์	งานถ่ายนิตยสาร	
โฆษณา	 ภาพยนตร์	 ละคร	 รายการโทรทัศน์	 ไปจนถึงแต่งหน้าเจ้าสาว	 งานรับปริญญา	 ฯลฯ	 ซ่ึงสายต่าง	 ๆ	 นั้น 
ก็ขึ้นอยู ่กับความสามารถ	 บางคนอาจจะสามารถรับงานได้หลากหลาย	 หรือบางคนอาจจะมีผลงานโดดเด่น 

เมคอัพอาร์ติสต์
Makeup Artist
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ในสายนั้น	 ๆ	 หรือมีความถนัดเฉพาะกับสายนั้น	 ๆ	 ซึ่ง 
สถานที่ในการท�างานก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบของงาน	
งานแต่งหน้าบางสายงานอาจจะได้อยู่ในพื้นที่ที่จัดให	้เช่น	
งานแฟชั่นโชว์	หรืองานแต่งงาน	ที่จะมีห้องท�างานส�าหรับ	
เมคอัพอาร์ติสต์โดยเฉพาะ	 แต่ในบางสายงานอาจจะต้อง
ไปต่างจังหวัดหรือออกนอกสถานท่ี	 เช่น	 การแต่งหน้าให้
กับภาพยนตร์	 โฆษณา	รายการโทรทัศน์	ท�าให้พบปัญหา
เรื่องสถานที่ไม่เอื้ออ�านวยในการท�างาน	หรือแม้แต่ปัญหา
ต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้นระหว่างการท�างาน	เราจึงต้องหาวิธีแก้ไข
ปัญหานั้นให้ทันเวลา	มีการสร้างสรรค์ผลงานใหม่	ๆ 	เสมอ	
และงานแต่งหน้าเป็นงานท่ีจบในหนึ่งวัน	 มีเรื่องของเวลาเป็นตัวก�าหนดการท�างาน	 จึงต้องท�างานได้เร็วและ 
ออกมาดีด้วย	

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ผู้ประกอบอาชพีเมคอพัอาร์ตสิ	นอกจากจะสามารถท�างานในกองถ่ายละคร	หรอืงานประจ�าในวงการบันเทิง
ในฐานะช่างแต่งหน้า	 ในฐานะงานประจ�าได้แล้ว	 ยังสามารถรับงานแต่งหน้านอกสถานที่	 ซ่ึงสร้างรายได้มากมาย 
ให้กับช่าง	จนบางราย	น�าไปใช้ต่อยอดเป็นงานประจ�า	 เนื่องจากมีรายได้ค่อนข้างดี	และยังเลือกเวลาท�างานได้ตาม 
ที่ช่างสะดวกจะรับงานอีกด้วย	

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
	 1.		 มีความรับผิดชอบในการท�างาน	และมีความตรงต่อเวลา
	 2.		 มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมงานและนายจ้าง	ทั้งในเรื่องของผลงานและเรื่องของจ�านวนเงิน
	 3.		 มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและกตัญญู
	 4.		 ชอบหาความรู้ใหม่ๆ	อยู่เสมอ	เป็นคนน�าแฟชั่น	เพราะแฟชั่นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
	 5.		 มีความแตกต่างและมีสไตล์เป็นของตัวเอง
	 6.		 มีความรู้ด้านการแต่งหน้าขั้นพื้นฐาน	สามารถคิดค้นเทคนิคใหม่ๆ	ในการแต่งหน้าได้เสมอๆ	
	 7.		 รู้จักอุปกรณ์และคุณสมบัติของเครื่องส�าอางในหลากหลายแบบ	
	 8.		 มีความคิดสร้างสรรค์	และมีความรู้ทางด้านศิลปะ	
	 9.		 สามารถท�างานได้หลากหลายแบบ	
	 10.		มีความอดทน	เพราะเป็นการท�างานกับคน	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 -		สถาบันสอนแต่งหน้าทั่วประเทศ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 งานเมคอัพอาร์ติสต์ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ไอเดียและพัฒนางานให้ใหม่โดดเด่น	และมีสไตล	์เรียกได้ว่าใน
ปัจจุบันอายุการท�างานมีผลต่องานไม่มาก	 แต่ขึ้นอยู ่กับผลงานมากกว่า	 หากเป็นเมคอัพอาร์ติสต์มานาน	 
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แต่ไม่มีการพัฒนางานหรือไม่มีผลงาน 
ใหม่	 ๆ	 ที่แตกต่างและโดดเด่น	 ก็จะได้ท�า 
แต่งานซ�้าเดิม	ต้องพยายามแสดงศักยภาพ
ของตัวเองออกมาให้คนอื่นเห็นอยู่เสมอ
เพราะเมคอัพอาร์ติสต์ในเมืองไทยมีมาก	 
แต่คนที่มีผลงานโดดเด่นยังมีไม่มากต้อง
อาศัยจังหวะและเวลา	 เนื่องจากเป็นงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับคอนเน็คชั่นเมื่อผลงานโดด
เด่นชัดเจนแล้วนั้นก็จะมีการส่งต่องาน 
แบบปากต่อปาก	 งานท่ีได้รับก็จะเป็นงาน
ช้ินใหญ่ขึ้น	 ได้แสดงฝีมือ	 และชัดเจน 
ในเรื่องของสไตล์มากขึ้นเมื่อมีชื่อเสียงจนมีคนรู้จักมากแล้วก็จะมีงานต่อเนื่องอยู่เรื่อย	ๆ	และหากไม่หยุดพัฒนางาน
ก็จะสามารถก้าวขึ้นเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ระดับแถวหน้าได้ไม่ยากนัก

 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 ช่างท�าผม	สไตล์ลิสต์	ช่างแต่งตัว	

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 สถาบันสอนแต่งหน้า	International	Makeup	Center	เว็บไซต์	www.internationalmakeupcenter.
se/th/kurser/
	 -		เว็บไซต์	www.makeupartist.in.th/
	 -		เว็บไซต์สถาบันสอนแต่งหน้าทั่วประเทศ

	 -		เว็บไซต์สาธิตการแต่งหน้าของช่างแต่งหน้า
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เลขานุการ
Secretary

นิยามอาชีพ 
	 ท�าหน้าที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารของ
องค์กรในการบรหิารจดัการงานขององค์กรให้บรรลผุลส�าเรจ็
ตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร	 ตลอดจนช่วยแก้ไข
ป ัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการให ้ เป ็นไปด ้วย 
ความราบรื่นและรวดเร็ว

ลักษณะของงานที่ท�า 
	 ตรวจสอบงานเป็นประจ�า	 เพื่อป้องกันความผิดพลาด	 ท�าการนัดหมาย	 และจัดตารางการนัดหมายให้ 
ผูบ้งัคับบญัชา	เตอืนการนดัหมายให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบถงึก�าหนดการนดัหมายให้ทราบล่วงหน้า	ตดิต่อสอบถามงาน
ทางโทรศพัท์	หรอืทางอนิเทอร์เนต็	บนัทกึงานจากผู้บงัคบับญัชาโดยใช้ชวเลขแล้วน�ามาจัดพิมพ์	ร่างจดหมายโต้ตอบ
ทั้งภาษาไทย	 และภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจ�า	 ดูแลรับผิดชอบจัดแฟ้มเอกสาร	 จัดการประชุม	 
เตรียมเอกสารในการประชุมของผู้บังคับบัญชา	การจัดท�ารายงานการประชุม	จัดการ	และดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัว
และที่ส�าคัญแก่ผู้บังคับบัญชา	เจรจาโต้ตอบ	และการนัดหมายธุรกิจ	ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับงานของผูบ้งัคบับญัชา	ต้องมคีวามเข้าใจถงึธรรมชาตแิละภาระหน้าทีข่องทัง้ผูบ้งัคบับญัชาและองค์กรทีต่นปฏบัิติ
อยู่และรู้จักการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง	 เมื่อปฏิบัติงานจนได้รับความวางไว้ใจของผู้บังคับบัญชาแล้วอาจได้รับมอบ
หมายให้ท�างานแทนได้ในบางกรณี

สภาพการจ้างงาน
	 ในส่วนงานราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา	 แต่ในองค์กรธุรกิจเอกชนจะได้รับเงินเดือน 
มากกว่า	1	-	2	เท่า	คือ	ประมาณ	15,000	-	21,000	บาท	อาจมีค่าล่วงเวลา	และโบนัส	และได้รับสวัสดิการตาม
ระเบียบของทางราชการ	หรืออย่างต�่าตามกฎหมายแรงงาน	ส�าหรับภาคเอกชน	ถ้าจะต้องติดตามผู้บริหารไปปฏิบัติ
งานนอกพื้นที	่หรือในต่างประเทศ	ก็จะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยง	ค่าที่พัก	ค่าพาหนะ	ค่าเดินทาง	
	 เวลาท�างานเป็นไปตามกฎเกณฑ์ขององค์กร	ซึ่งมีชั่วโมงท�างานปกติไม่เกินวันละ	8	ชั่วโมง	สัปดาห์ละไม่เกิน	
48	 ชั่วโมง	 แต่ผู ้ปฏิบัติงานเลขานุการ	 อาจจะต้องท�างานนอกเวลาท�างานปกติและวันหยุด	 ข้ึนอยู่กับภารกิจ 
ของผู้บริหาร	หรือผู้บังคับบัญชา

สภาพการท�างาน 
	 ต้องท�างานภายใต้สภาวะความกดดนั	เน่ืองจากต้องมคีวามรบัผดิชอบสงู	และต้องพบกับบคุคลหลายประเภท	
ซึ่งมีบุคลิกและอารมณ์ท่ีแตกต่างกัน	 อีกทั้งต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้บังคับบัญชาและองค์กรจึงต้องใช้ 
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ความสุขุม	 ละเอียด	 รอบคอบ	 และอดทน	 นอกจากนี้ต้องท�างานให้เสร็จทันต่อเวลา	 เมื่องานไม่เสร็จในเวลาที ่
มอบหมายก็ต้องท�างานนอกเวลา	เพื่อให้งานที่รับมอบหมายแล้วเสร็จ
	 ประสานงานท้ังภายในและภายนอกองค์กรด้วยมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	 เพื่อให้งานส�าเร็จตามเป้าหมาย	 ต้องท�า
หน้าที่เสมือนเป็นประชาสัมพันธ์ให้ผู้บังคับบัญชาและองค์กร	เมื่อท�าการนัดหมาย	ติดต่อทางธุรกิจ	และอาจจะต้อง
มีการเดินทางไปท�างานในต่างจังหวัดและต่างประเทศได้ในบางโอกาส	

โอกาสในการมีงานท�า 
	 ปัจจุบันองค์กรทั้งที่เป็นองค์กรธุรกิจเอกชน	 และรัฐวิสาหกิจทางธุรกิจ	 และรัฐวิสาหกิจ	 ต้องการผู้มีความ
สามารถในการท�างานต�าแหน่งเลขานุการเฉพาะด้านมากขึ้นตามประเภทธุรกิจขององค์กร	คือองค์กรประกอบธุรกิจ
ด้านใดก็ต้องการผู้มีคุณสมบัติการศึกษาทางด้านนั้น	ๆ	
	 บางองค์กรจะรบัเลขานกุารท่ีจบปรญิญาตรสีาขาใดกไ็ด้	แต่ต้องพดู	อ่าน	เขยีนภาษาต่างประเทศ	และส่ือสาร
ได้ดี	 แนวโน้มในการว่าจ้างเลขานุการในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนไปตามรูปแบบและงานธุรกิจขององค์กร	 คือมีการว่า
จ้างผู้ที่ไม่จ�าเป็นต้องเรียนหรือจบสาขาวิชาชีพเลขานุการเสมอไป	แต่ผู้สนใจในเลขานุการ	 -Secretaryควรที่จะ 
เข้ารับการอบรมในหลักสูตรเลขานุการ	เพื่อเรียนรู้การท�างาน	
	 ในหน่วยงานของภาคราชการนั้น	 ไม่มีต�าแหน่งเลขานุการของผู้บริหารโดยเฉพาะ	 แต่ผู้บริหารอาจแต่งตั้ง 
เจ้าหน้าที่ผู้ใดก็ได้ให้ท�าหน้าที่เลขานุการของตนได้	ส�าหรับรัฐวิสาหกิจ	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย	ก็เป็นเช่นเดียวกันกับ
ภาคราชการ	 ส่วนในองค์กรเอกชนอาจจะมีการว่าจ้างงานผู้ปฏิบัติงานต�าแหน่งเลขานุการของผู้บริหารระดับต่างๆ	
เช่น	 เลขานุการของกรรมการบริหาร	 เลขานุการผู้จัดการประจ�าฝ่ายหรือแผนก	 หรือเลขานุการฝ่ายหรือแผนก 
ที่ส�าคัญ	 ๆ	 ในองค์กร	 คือจะท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการส่วนกลาง	 เช่น	 เลขานุการฝ่ายการตลาด	 เลขานุการฝ่ายขาย	 
หรือเลขานุการกองบรรณาธิการ	
	 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงในองค์กรใหญ่	ๆ	หรือนักธุรกิจข้ามชาติจ�าเป็นต้องมีเลขานุการต�าแหน่งละ	1	คน	
หรืออาจมีเลขานุการส่วนตัวด้วย	 ท�าให้มีการว่าจ้างงานในต�าแหน่งเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์สูงขององค์กรธุรกิจนั้น	 ๆ 
ซึ่งต้องการผู้มีประสบการณ์ในหน้าที่เลขานุการอย่างน้อย	3	-	5	ปี	
	 ผูส้นใจในการประกอบเลขานกุาร	อาจสมคัรงานกบับรรษทัข้ามชาติ	ธนาคาร	และองค์กรด้านการเงนิบรษิทั	
ห้างร้านในนิคมอตุสาหกรรมทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ัว่ทกุภาค	ดังนัน้	จึงอาจกล่าวได้ว่าโอกาสในการมงีานท�าของเลขานกุาร	
ยังคงมีอยู ่ตลอดเวลา	 อย่างไรก็ดี	 ผู ้ประกอบเลขานุการจะมีความก้าวหน้าในการท�างานได้ต้องขวนขวาย 
หาความรูห้รือศกึษางานเพือ่ตามให้ทนัเหตกุารณ์ของโลกหรอืหน่วยราชการทีต่นสงักดัอยู	่จะได้น�ามาใช้ประโยชน์ใน
งานที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และรวดเร็ว

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
 1.	 ต้องมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยประกาศนียบัตรวิชาชีพทางเลขานุการ	จนถึงปริญญาตร	ีหรือปริญญาโท 
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานขององค์กร	ขนาดขององค์กร	และระดับผู้บริหาร	
	 2.		 มีความรู้งานขององค์กรที่ท�างานอยู่	
	 3.		 สามารถใช้ชวเลข	และใช้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาคือ	ภาษาไทย	และภาษาต่างประเทศ	เช่น	อังกฤษ	
ญี่ปุ่น	หรือจีน	เป็นต้น	ขึ้นอยู่กับการประกอบธุรกิจขององค์กรนั้น	ซึ่งต้องสื่อสารได้ทั้งการเขียนและการพูด	
	 4.		 เป็นผู้มีบุคลิก	และอุปนิสัยที่ดี	รู้จักกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ	คล่องแคล่วทุกด้าน	
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200 ข้อมูลอาชีพ
ที่ตลาดแรงงานต้องการ

	 5.		 มีความรับผิดชอบงานดีมาก	อดทน	ท�างานภายในสภาพกดดันสูงได	้และมีมนุษยสัมพันธ์ดี	
	 6.		 ต้องใช้อุปกรณ์ส�านักงานที่จ�าเป็นต่องานและสามารถใช้คอมพิวเตอร์	และโปรแกรมต่าง	ๆ	ได้	
	 7.		 สามารถให้ค�าปรกึษาแนะน�าแก่ผูบ้งัคบับญัชา	ตลอดจนการแก้ไขปัญหาอปุสรรคของงานในความรบัผดิ
ชอบของผู้บังคับบัญชา	
	 8.		 มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชา	และองค์กร	
	 9.		 มีความสามารถในการต้อนรับผู้มาติดต่อ	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชา	และองค์กร	
	 10.		มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล	หรือองค์กรที่มาติดต่อ	
	 11.		มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์	เพื่อประโยชน์ของผู้บังคับบัญชา	และองค์กร	
	 12.		เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การท�างาน	

สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
	 ผูท้ีจ่ะประกอบเลขานกุาร	ควรเตรยีมความพร้อมคอื	:	ส�าหรบัผูจ้บการศกึษาทีม่วีฒุกิารศกึษาไม่ตรงกบัสาขา
วิชาเลขานุการ	 ทั้ง	 ปวส.	 หรือในระดับปริญญาตรี	 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการระยะสั้นจาก
โครงการการศึกษาต่อเนื่องตามมหาวิทยาลัยต่างๆ	หรือสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองเพิ่มเติมได้

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ 
	 เมือ่มปีระสบการณ์การท�างานตัง้แต่	2	-	5	ปี	ขึน้ไป	อาจเลือ่นต�าแหน่งเป็นเลขานกุารของผูบ้รหิาร	(Secretary	
to	Executive)	หรือถ้ามีประสบการณ์มาก	อาจได้เลื่อนต�าแหน่งเป็น	เลขานุการของกรรมการผู้จัดการ	(Secretary	
to	Managing	 Director)	 หรือผู้บริหารระดับสูง	 ซึ่งจะได้รับเงินเดือนตามอายุการท�างานต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงสูงสุด	 
คือประมาณตั้งแต่	 15,000	 -	 80,000	 บาท	 หรืออาจมากกว่านี้ในบรรษัทข้ามชาติ	 เช่น	 บริษัทน�้ามัน	 ธนาคาร	 
บรรษัทอุตสาหกรรม	เป็นต้น
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 อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
	 องค์กรมืออาชีพอิสระที่จัดการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ	 จะจัดจ้างผู้ที่ท�าหน้าที่เลขานุการในการ 
ประชุมใหญ	่ๆ 	ไว้บริการเฉพาะกิจ	ในศูนย์การจัดประชุมระดับชาติ	ซึ่งเลขานุการเหล่านี้จะได้รับค่าจ้างที่ค่อนข้างสูง
อันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการท�างานที่ท้าทาย	นอกจากนี้	ผู้ที่มีความสามารถทางภาษา	อาจใช้ความรู้ความช�านาญ
ท�างานแปลเอกสาร	หรือท�างานเป็นล่ามเฉพาะบุคคล	กลุ่มบุคคล	หรือในที่ประชุมนานาชาติ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ 
	 -	 หนังสือพิมพ์	และแหล่งงานทางอินเทอร์เน็ต	
	 -	 สมาคมเลขานุการแห่งประเทศไทย
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กัปตันเดินเรือ		 	 	 	 456
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เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน�้าทั่วไป		 	 459

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ	 	 	 	 462

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน		 516

เจ้าหน้าที่ค�านวณต้นทุนการผลิต	 	 	 520

เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ	 	 	 466

เจ้าหน้าที่จัดระวางบรรทุกบนเครื่องบิน	 	 470

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการเกษตรกรรม	 	 344

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการความเสี่ยง	 	 	 523

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์;	นักประชาสัมพันธ์		 67

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล	 	 	 	 526

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	 	 	 69

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	 	 	 529

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	 	 	 	 11

เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์	 	 	 	 72

เจ้าหน้าที่ส่งออกสินค้า	 	 	 	 495
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นักโบราณคดี		 	 	 	 221

นักประวัติศาสตร์	 	 	 	 	 223

นักปัญญาประดิษฐ์		 	 	 401

นักพัฒนาซอฟต์แวร์	 	 	 	 92

นักพัฒนาภาษาจาวา		 	 	 	 95
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นักวิจัยยานยนต์	 	 	 	 	 410

นักวิทยาศาสตร์	 	 	 	 	 230

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา	 	 	 	 575
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ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 	 	 	 120

ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 	 	 122

ผู้ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร	 413

ผู้จัดการงานแม่บ้าน	 	 	 	 256

ผู้จัดการด้านไอที	(IT)	 	 	 	 125

ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม	 	 	 	 259

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	 	 	 	 318

ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา	 	 	 	 128

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	 	 	 609

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม	 	 	 	 613

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	(อาหาร)	 416

ผู้จัดการฝ่ายอุตสาหกรรมสัมพันธ์	 	 	 482

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์	 	 	 	 485

ผู้จัดการสปา		 	 	 	 33

ผู้จัดการส่วนการจัดวางตู้สินค้า	 	 	 419

ผู้ช่วยนักวิจัยตลาด					 	 	 	 321

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของไอท	ี(IT)	 	 130

ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม	 	 	 	 133

ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์		 	 136

ผู้ดูแลคลังสินค้า	 	 	 	 	 488

ผู้ดูแลผู้ป่วย	คนชรา	(ตามบ้าน)	 	 	 292

ผู้ตกแต่งสวน;	ผู้ออกแบบจัดสวน	 	 	 422

ผู้ตรวจวัดสายตา;	ผู้เชี่ยวชาญการตรวจวัดสายตา	 36

ผู้ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้า		 	 425

(ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์)		

ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย		 	 428

(ด้านมลภาวะสิ่งแวดล้อม)	

ผู้น�าของเข้าหรือส่งออกสินค้า	 	 	 492

ผู้บริการระบบเครือข่าย	 	 	 	 139

ผู้บริหารระบบข่าวสาร	 	 	 	 142

ผู้บังคับการเรือ	/	นายเรือเดินทะเล	 	 	 498

ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์	 	 	 	 144

ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 147



ผู้พิพากษา	 	 	 	 	 	 616

ผู้วางแผนการผลิต		 	 	 501

ผู้สอบบัญชี;	ผู้ตรวจสอบบัญชี	 	 	 620

ผู้สื่อข่าว		 	 	 	 	 154

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์	 	 	 	 	 150

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์	 	 	 	 157

ผู้ให้ค�าปรึกษา	/	แนะน�าการท่องเที่ยว		 262

/ พ /
พนักงานคุมเครื่องซักล้างสิ่งทอสิ่งถัก	 	 624

พนักงานคุมเครื่องตกแต่งผืนผ้าสิ่งทอสิ่งถัก	 	 626

พนักงานเครื่องประมวลผลอัตโนมัติ	 	 162

พนักงานต้อนรับ	 	 	 	 	 265

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 	 	 505

พนักงานนวดบ�าบัด	 	 	 	 295

พนักงานประจ�าห้องจัดดอกไม้;	พนักงานจัดดอกไม้	 431

พนักงานประเมินราคา	 	 	 	 324

พนักงานพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์	 	 	 166

พนักงานพิสูจน์อักษร	(ผู้ตรวจปรู๊ฟ)	 	 169
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พ่อครัว	/	ผู้ปรุงอาหาร	 	 	 	 628

พิธีกรรายการโทรทัศน	์	 	173
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แพทย์แผนโบราณ		 	 	 45

แพทย์แผนจีน	(ฝังเข็ม)	 	 	 	 60

/ ภ /
ภูมิสถาปนิก	 	 	 	 	 	 327

เภสัชกร		 	 	 	 	 	 48

/ ม /
มัคคุเทศก์	 	 	 	 	 	 268

มัณฑนากร	 	 	 	 	 	 330

เมคอัพอาร์ติสต์	 	 	 	 	 632

/ ล /
ล่ามแปลภาษา	 	 	 	 	 272

เลขานุการ	 	 	 	 	 	 635

/ ว /
วิศวกรการบิน	 	 	 	 	 508

วิศวกรเคมีสิ่งทอ	 	 	 	 	 434

วิศวกรเครื่องกล	(ยานยนต์)	 	 	 437

วิศวกรเครื่องกล	(ระบบปรับอากาศ)	 	 441

วิศวกรไฟฟ้าทั่วไป		 	 	 332

วิศวกรย้อมพิมพ์	 	 	 	 	 445

วิศวกรโยธาทั่วไป	 	 	 	 	 336

วิศวกรสิ่งแวดล้อม		 	 	 448

วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม	 	 	 179

วิศวกรอุตสาหการ		 	 	 451

วิศวกรฮาร์ดแวร์	 	 	 	 	 182

วิสัญญีแพทย์		 	 	 	 51

/ ศ /
ศัลยแพทย์	 	 	 	 	 	 54

/ ส /
สถาปนิกอาคาร	 	 	 	 	 340

สัตวแพทย์	 	 	 	 	 	 57
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อาร์ตไดเร็กเตอร์	 	 	 	 	 185
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