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บทนํา

บทที่ 1



ความเป็นมาและความสําคัญ

  อาชีพเปนรูปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษยปจจุบัน อาชีพเปนหนาที่ของบุคคล
ในสังคม บุคคลที่ประกอบอาชีพจะไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือรายไดเพื่อใชจายในการดํารง
ชวีติ ปจจุบนัมอีาชพีเกดิขึน้มากมายเปนรอยเปนพนัอาชพี อาชพีแตละอาชพีกม็ลีกัษณะงาน

ที่แตกตางกันและมีรายไดตางกันไป ผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ที่มีอยูใน
ทองถิ่นและในโลกกวาง และเขาใจในอาชีพน้ันๆ อยางลึกซึ้ง และรูเทาทันการเปล่ียนแปลง

ของโลกอาชีพจะสามารถนําความรูเกี่ยวกับอาชีพมาใชประโยชนในการทํางานอยางมี

ความคิดสรางสรรค แขงขันไดทั้งในสังคมไทยและสากล 

บทที่ 1
บทนํา
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 ขอมูลอาชีพมีความสําคัญและประโยชนตอนักแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 
ผูปกครอง ผูหางานทํา ครแูนะแนว และประชาชนท่ัวไป ทีจ่ะใชเปนขอมลูศกึษาในรายละเอียด
ตางๆ เกี่ยวกับลักษณะและสภาพการทํางาน โอกาสการมีงานทํา ความกาวหนาของแตละ
อาชพี ตลอดจนการเตรยีมความพรอมของตนเองกอนเขาสูตลาดแรงงาน ถาเรายิง่รูจกัอาชพี
มากเทาไรก็ยิ่งเปนผลดีผลตอการเลือกอาชีพของเรามากเชนกัน ในทางตรงขามถาเรารูจัก
อาชพีนอย ไมหลากหลาย โอกาสในการเลอืกอาชพีกม็นีอยและอาจมผีลทาํใหเราเลอืกอาชพี
ไดไมตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด หรือตามความชอบของเราได เมื่อประชาชน
ในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําใหอัตราการวางงาน
ลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสงัคมใหกบัรฐับาล สภาพสังคมมคีวามเปนอยูทีด่ ีมกีารใช
ทรัพยากรภายในชมุชน รายไดเกิดการหมนุเวียน ทาํใหเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศกาวหนา 
ผลจากการท่ีประชาชนประกอบอาชีพ มงีานทํามรีายได ชมุชนมีความเขาแข็งและชําระภาษี
ใหแกรัฐ เพ่ือรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การสรางถนน สะพาน เขื่อน 
โรงไฟฟา เปนตน การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนและในประเทศ จึงเปนการชวย
พัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง
  การชวยใหผูไดรับการแนะแนวอาชีพไดรูจักอาชีพ เปนกระบวนการสนับสนุนและ
สงเสริม ใหผูไดรบัการแนะแนวอาชีพสามารถตัดสนิใจเลอืกอาชพีไดดวยตนเองอยางสอดคลอง
เหมาะสมกบัความรูความสามารถ ความถนดั ความเขาใจ คานยิม ของสงัคม ตลอดจน สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอยางยั่งยืนไป
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วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ใหครแูนะแนวในสถานศึกษาใชเปนคูมอืในการชวยใหนกัเรยีนไดรูจกัอาชีพ
ที่หลากหลาย 
 2. เพือ่ใหนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาปที ่3 และมธัยมศึกษาตอนปลายทุกคน มขีอมลู
ดานอาชีพประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ  ความถนดั ความสนใจ บคุลกิภาพ และความตองการของตนเอง รวมทัง้
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ครูแนะแนวในสถานศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ สําหรับประกอบการแนะแนว

อาชีพใหกับนักเรียนในสถานศึกษา
 2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนไดรับ
การแนะแนวอาชีพและสามารถตัดสนิใจเลอืกศกึษาตอหรอืเลือกประกอบอาชีพทีเ่หมาะสมกับ

ความรู ความสามารถ ความถนัดความสนใจ บุคลิกภาพ และความตองการของตนเอง 

รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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ขอบเขตของคู่มือ

 คูมือการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานฉบับนี้ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ

กระบวนการชวยใหผูรับการแนะแนวอาชีพรูจักอาชีพที่หลากหลาย มีทั้งตัวอยางอาชีพที่อยู
ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 
ซึง่เปนกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) จาํนวน 10 คลสัเตอร 

ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรมเสนอ มกีารแสดงแนมโนมอาชพีอสิระในอนาคต และมตีวัอยาง
อาชีพในอาเซียน 7 อาชีพ กับ 32 ตําแหนงงาน โดยคูมือฉบับนี้จะนําเสนอตัวอยางอาชีพ

ดงักลาว ตัง้แตลกัษณะงาน สภาพการทํางาน คณุสมบัตขิองผูประกอบอาชีพ สถานฝกอบรม

อาชีพ/สถาบันการศึกษา และอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
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คําจํากัดความ

   คําวา “อาชีพ” ไดมีการใหคําจํากัดความไวมากมาย และมีการเปล่ียนแปลง
ตามกาลเวลา ความหมายของคําวา “อาชีพ” ในท่ีนี้หมายถึงการทํากิจกรรม การทํางาน 
การประกอบการท่ีไมเปนโทษ แกสงัคม และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทกัษะ
 อุปกรณ เคร่ืองมือ วิธีการ แตกตางกันไป 
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กลุ่มอาชีพ

 กลุมอาชพีตามลกัษณะการประกอบอาชพี ม ี2 ลกัษณะ คอื อาชพีอสิระ และอาชีพ
รับจาง

 1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง 
แตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความ

จําเปนอาจมีการจางคนอื่นมาชวยงานได เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนายเอง คิด

และตัดสินใจดวยตนเองทุกเร่ือง ซึ่งชวยใหการพัฒนางานอาชีพ เปนไปอยางรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ อาชีพอิสระแบงออกเปน 2 ลักษณะ 
 1. อาชีพอิสระที่ทาไดตามลาพัง เชน การทางานประดิษฐ การวาดภาพ การรับจัด

ดอกไม  การเปดรานซอมเครื่องไฟฟา การเปดรานซัก-อบ-รีด การเล้ียงสัตย เปนตน 

 2. อาชีพอิสระที่ตองมีผูชวยหรือลูกมือ เชน การเปดรานขายอาหาร การเปดราน
อินเทอรเน็ต การเปดรานขายหนังสือ เปนตน 
 การประกอบอาชีพอิสระมีความสาคัญและมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศท้ังใน

ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งมีความสาคัญหลายประการดังตอไปนี้ 
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 1) เปดโอกาสใหมีการประกอบอาชีพ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระจะตองเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค มีแนวคิด มีความกลาเส่ียง และตองประกอบ
กจิการดวยตนเอง โดยเริม่ตนทาธุรกจิหรอืกจิการขนาดเล็กซ่ึงใชเงนิลงทนุนอย วาจางพนักงาน
จาํนวนนอย หรือทาดวยตนเองกอน เม่ือมปีระสบการณมากขึน้จงึพฒันาและขยายกิจการใหมี
ขนาดใหญขึ้นในอนาคต 
 2) กอใหเกิดการจางงาน การประกอบอาชพีอสิระโดยการทาํธรุกจิหรอืกจิการขนาดเลก็
ทําใหเกิดการวาจางแรงงานในชุมชน ทั้งแรงงานท่ีไรฝมือและมีฝมือ โดยเฉพาะแรงงาน
ไรฝมอืจะไดรบัการพัฒนาในการทํางานเฉพาะดาน ทาํใหมคีวามชํานาญ มปีระสบการณทาํงาน
เพ่ิมขึ้นและพัฒนาเปนแรงงานที่มีฝมือได 
 3) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญ การประกอบอาชีพอสิระโดยการ
ทาํธุรกิจหรอืกจิการขนาดเลก็เปนแหลงท่ีชวยใหการผลติวตัถดุบิเพือ่นาไปใชในการผลติสินคา
ของธุรกิจหรือกจิการขนาดใหญ นอกจากน้ีสนิคาท่ีผลิตไดจากธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญยงั
จําเปนตองอาศัยธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กเพื่อนาไปจัดจําหนายแกผูบริโภคตอไป 
 4) แหลงระดมเงินทุน การประกอบอาชีพอิสระโดยการทาธุรกิจหรือกิจการขนาด
เล็กทาใหเกิดการระดม เงินทุน จากบุคคลที่เก่ียวของกับผูประกอบการ เชน เงินทุนของ
ผูประกอบการบดิามารดา ญาตพิีน่อง เพือ่น หรอืแหลงระดมเงนิทนุตางๆ เชน ธนาคาร บรษิทั
เงินทุนหลักทรัพย การระดมเงินทุนดังกลาวทาใหเกิดการลงทุนในประเทศซึ่งสงผลใหมีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 5) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถามีผูประกอบอาชีพอิสระจานวนมากจะทําใหเกิด
การแขงขนั มกีารกระจายรายไดอยางทัว่ถงึ นอกจากนีย้งัชวยลดปญหาการวางงาน ประชาชน
มีรายได สงผลใหปญหาอาชญากรรมลดลง ความมั่นคงของประเทศเพิ่มเพิ่ม ประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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 2. อาชพีรบัจาง หมายถงึ อาชพีทีม่ผีูอืน่เปนเจาของกจิการ โดยตวัเองเปนผูรบัจาง
ทํางานให และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจางประกอบดวย บุคคล 
2 ฝาย ซึ่งไดตกลงวาจางกัน บุคคลฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือผูวาจาง บุคคลฝายหลัง
เรียกวา "ลูกจาง" หรือผูรับจาง มีคาตอบแทนท่ี ผูวาจางจะตองจายใหแกผูรับจางเรียกวา 
"คาจาง" อาชีพรับจางแบงเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้ 
 1) กลุมอาชีพรับจางที่มีฝมือหรืออาชีพที่มีทักษะ คือ กลุมผูประกอบการอาชีพที่มี
ความรูในวิชาชีพ มีความสามารถเฉพาะดาน มีทักษะและประสบการณ หรือลูกจางที่ใช
กําลังความคิดในการสรางสรรคงาน การจัดการ และการบริหารงาน ตัวอยางไดแก 
 - อาชีพรับราชการ เชน แพทย ครู ตารวจ ทหาร พยาบาล 
 - อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เชน พนักงานรัฐวิสาหกิจของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย  การสื่อสารแหประเทศไทย การไฟฟาแหงประเทศไทย องคการโทรศัพท 
 - อาชีพพนักงานบริษัท เชน พนักงานบริษัทตาง ๆ 
 2) กลุมอาชีพรับจางที่ไรฝมือหรืออาชีพที่ไมใชทักษะ คือ กลุมผูประกอบอาชีพที่
ไมมีความรูในวิชาชีพ หรือขาดทักษะในงานอาชีพนั้นๆ สวนใหญมักทางานโดยใชกาลังแรง
กายเปนหลักโดยบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
 - อาชีพที่เปนกลุม เชน กรรมกรกอสราง พนักงานบริการอาหาร 
 - อาชีพทีท่างานคนเดียว เชน พนกังานทําความสะอาด พนกังานรักษา ความปลอดภัย
ลูกจางรานขายสินคาทั่วไป 
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 การประกอบอาชีพเปนท่ีมาของรายได เพือ่นําไปใชจายในการดํารงชวีติ ซึง่จาํเปน
ตองอาศยัปจจยัสี ่ไดแก อาหาร ทีอ่ยูอาศยั เครือ่งนุงหม และยารกัษาโรค ในอดตีส่ิงของตาง ๆ
เหลานี้เปนหนาที่ของพอแมเปนผูจัดหาใหแกสมาชิก ดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัว 
โดยไมจําเปนตองใชเงินซ้ือหา ปจจุบันการดํารงชีวิตในสังคมไดเปล่ียนแปลงไป ประชาชน
มีการศึกษามากขึ้น ความรูที่ไดรับจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดมาซ้ือ

ปจจยัสีแ่ละส่ิงของอ่ืน ๆ  ในการดํารงชีวติและสรางมาตรฐานท่ีดใีหแกตนเอง ครอบครัว และ

สังคม 
 ปจจุบันสังคมไทยพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลอยางไมหวั่นเกรง ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงเหลานี้คือการสรางความแข็งแกรงใหกับระบบการศึกษาดานอาชีพ เพื่อสราง
แรงงานหรือทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและทักษะเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด

แรงงาน แมวาการแนะแนวอาชีพไมมีอิทธิพลโดยตรงตอความสมดุลยของตลาดแรงงาน 

แตวาการแนะแนวอาชีพเบ้ืองตนและการใหคําปรึกษาดานอาชีพจะชวยใหเกิดการเตรียม
ความพรอมหรอืตดัสนิใจเลอืกอาชีพไดอยางถกูตอง มใิชเลอืกอาชพีโดยบังเอญิโดยปราศจาก
การพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล
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การแนะแนวอาชีพ

 การแนะแนวอาชีพ เปนกระบวนการท่ีสาํคญัในการชวยใหผูรบัการแนะแนวไดรูจกั
โลกอาชีพเนื่องจากการแนะแนวอาชีพคือ การใหขอมูล การแนะแนว แนะนํา หรือการใหคํา
ปรกึษา การแนะแนวเปนการใหขอมูลในเรือ่ง ขอมูลอาชพี สถติแิละการคาดการณภาวะตลาด
แรงงาน มักเรียกวา ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการแนะแนวอาชีพ
ประกอบดวย 2 ลักษณะ ไดแก
 1. การนิเทศขอมูลอาชีพ (VOCATION ORIENTATION) เปนการใหขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน ขอมลูอาชพี และใหคาํแนะนาํอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของในลักษณะของการส่ือสารแบบ 
“ทางเดียว” เปนการใหขอมูลอาชีพและการจางงานแกกลุมเปาหมาย
 2. การใหคาํปรกึษาดานอาชพี (VOCATIONAL COUNSELLING) เปนการใหขอมลู
ขาวสารตลาดแรงงาน ขอมูลอาชพี และใหคาํแนะนาํอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วของผานกระบวนการสือ่สาร
ในลักษณะ “สองทาง” มีการถามคําถามปรึกษาหารือ ตอบคําถาม การแนะนําของผูใหคํา
ปรึกษาและผูรับคําปรึกษา 
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ความสําคัญของการเลือกอาชีพ

 การมีอาชีพเปนสิ่งสําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพเปน
การสรางรายไดเพือ่เลีย้งชพีตวัเองและครอบครวั อาชพีกอใหเกดิผลผลติและบรกิาร ซึง่สนองตอบ
ตอความตองการของผูบรโิภคและทีส่าํคญัคอือาชพีมคีวามสาํคญัตอเศรษฐกจิของประเทศชาติ
  เนือ่งจากอาชีพมีความสําคญัตอมนุษยมาก การเลือกประกอบอาชีพจงึมคีวามสําคญั
ไมแพกัน ในสังคมของเรามีอาชีพมากมายหลากหลายชนิด อาชีพแตละอาชีพก็มีความแตก
ตางกนั อาชีพบางอยางอาจเหมาะสมกับคนท่ีมบีคุลกิภาพแบบหนึง่ แตกอ็าจจะไมเหมาะสม
กับคนท่ีมีบุคลิกภาพอีกแบบการเลือกประกอบอาชีพให  เหมาะสมกับบุคลิกภาพ 
ความสนใจ ความถนดัของแตละบคุคลจงึมคีวามสาํคญัมาก คนทีเ่ลือกประกอบอาชพีทีเ่หมาะ

สมกบัตนยอมกอใหเกดิความเพลดิเพลนิและกอใหเกดิความสขุในการทาํงาน และยงัมโีอกาส

ทีจ่ะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาก ในทางตรงกันขาม ถาบคุคลประกอบอาชีพ 

ที่ไมเหมาะสบกับตนเองแลว ก็จะเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน และเน่ืองจากคนเราตอง
ใชเวลาในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการศึกษาเปนเวลาชานานถึงหนึ่งในสามของชีวิต 
หรือประมาณ 100,000 ชัว่โมง การทีจ่ะตองอดทนตอกจิกรรมทีน่าเบือ่หนาย เปนระยะเวลา

อันแสนนานเชนน้ี จึงทําใหชีวิตของตนไมมีความสุข และอาจมีโอกาสประสบความสําเร็จใน

การประกอบอาชีพนอยอีกดวย 
 การเลือกศกึษาเพ่ือนําไปสูการประกอบอาชีพในอนาคตเปนเร่ืองทีส่าํคัญ นกัเรยีน
ผูทีอ่ยูระหวางการตัดสนิใจอาจเกิดความสบัสน เน่ืองจากการเลือกศึกษาตอเพือ่การประกอบ
อาชพีมผีูทีเ่กีย่วของ อยูมาก นบัตัง้แตบคุคลท่ีใกลชดิทีส่ดุและมีอทิธพิลตอการเลือกอาชีพมาก
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ที่สุดคือ พอแม และบุคคลภายในครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน เน่ืองมาจากเด็กไทยยังอยู
ภายใตขอจาํกดัของระบบการศกึษา สตปิญญา ฐานะทางเศรษฐกจิของครอบครวั ความนยิม
ของทองถิ่น โรงเรียนและสังคมสวนรวม และเด็กเองก็ยังไมตระหนักชัดในความสนใจ 
ความถนัด ความตองการ และลักษณะบุคลิกภาพของตนเองอยางแทจริงในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ
 การเลือกอาชีพตองพิจารณาใหรอบคอบ ทั้งตัวเองและทั้งอาชีพวาเหมาะสมกัน
เพียงใด การเลือกอาชีพควรพิจารณาความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สุขภาพ 
นิสัยและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และพิจารณาอาชีพเพื่อใหทราบถึงลักษณะงาน
อาชีพวา ทําอะไร ทําอยางไร และงานนั้นเหมาะสมกับตัวเราเองเพียงไร ตลอดจนสภาพ
การจาง คาจาง สวสัดกิาร คณุสมบัต ิคาใชจายมากนอยเพยีงใด เมือ่ไดพจิารณาอยางรอบคอบ

ทัง้โลกของตัวเอง และโลกของงานแลว จงึตดัสนิใจเลือกอาชีพทีเ่หมาะสมท่ีสดุ อาชีพทีเ่หมาะสม

ท่ีสุดไมจําเปนตองดีที่สุด ยอมแลวแตเหตุผลแวดลอมประกอบกัน ดังนั้นควรเลือกอาชีพ
ที่ชอบที่สุดไว 1 อาชีพ และควรเลือกอาชีพสํารองไว 1-2 อาชีพ
 การเรยีนเปนการเตรยีมตวั เพือ่ประกอบอาชพีทางหนึง่สําหรบันกัเรยีนทีค่ดิจะเรยีน 

ในระดับอุดมศึกษาและสอบแขงขันเขามหาวิทยาลัยของรัฐในคณะตางๆ ตามความรู

ความสามารถของแตละคน กต็องเร่ิมขยนัหม่ันเพยีรดตูาํราอยางจริงจงัเสยีแตวนัน้ี แตถานกัเรียน
เตรียมตวัอยางเตม็ความสามารถแลวผดิหวงั กไ็มควรเสียใจใหมากนาก เพราะการศกึษามิได
ตกีรอบอยูเฉพาะในร้ัวมหาวิทยาลัยเทานัน้ ยงัมกีารศึกษาสายอาชีพและการศึกษานอกระบบ
ใหเลือกอีกมาก 
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ข้อแนะนําก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพที่จะศึกษาต่อ

 ผูทีจ่ะตัดสินใจเลอืกอาชีพควรรูจกับคุลิกภาพของตนเอง โดยเฉพาะในดานอุปนสิยั 
ความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับ
อาชพีนัน้ๆ ฐานะทางเศรษฐกจิ ของครอบครวั ดงัทีไ่ดกลาวไวในคูมอืการแนะแนวในกระบวนการ
ชวยใหผู รับการแนะแนว “รู จกตนเอง” แลว ผู ที่จะตัดสินใจเลือกอาชีพควรมีความรู  
ความเขาใจเก่ียวกับอาชีพเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้
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 1. ลักษณะงาน
 งานทีจ่ะตองทาํเปนประจาํมลีกัษณะอยางไร ผูทาํงานจะตองทําอะไรบาง เปนงาน

ที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินหรือกอใหเกิดความเบ่ือหนาย งานใหญหรืองานเล็ก ตองมี

ความรับผดิชอบท่ีสาํคญัหรือไม ตองเก่ียวของกับตวัเลข สิง่ของ หรอืคน ตองใชเคร่ืองมืออปุกรณ
มากหรือไมตองนั่งทํางานหรือยืนทํางาน ตองเดินทางหรือไม นักเรียนควรศึกษาลักษณะงาน
แตละอาชีพ วางานแตละอยางนั้นมีลักษณะ การปฏิบัติงานอยางไร มีจุดดี จุดเดนอยางไร
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 2. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 ศึกษาถึงรายละเอียดของคุณสมบัติที่งานแตละอาชีพตองการ ตองมีความสามารถ

พิเศษดานใดบาง มีขอจํากัดในการประกอบอาชีพอยางไร ไดมีการกําหนดชวงอายุในการ
ทํางานและเกษียณไวอยางไร อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเปนอาชีพสําหรับเพศหญิงหรือเพศชาย 
หรือใหโอกาสแกทั้งหญิงทั้งชายหรือใหโอกาสแกเพศใดเพศหน่ึงมากกวา
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 3. โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 ศึกษาวาอาชีพนั้น ๆ จะมีความกาวหนาเพียงใด จะตองมีการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม              

มคีวามสามารถหรอืประสบการณอยางไรจงึจะไดเลือ่นขัน้มากนอยเพยีงใด การประกอบอาชพี
เดิมนําไปสูอาชีพใหมหรือไม
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 4. ตลาดแรงงาน
 เปนขอมลูเก่ียวกบัความตองการผูทาํงานในดานตาง ๆ  ในปจจบุนั และการพยากรณ

ที่จะมีความตองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนตัวกําหนดไดวา ถานักเรียน

เรียนจบในสาขานั้นๆ แลวนักเรียน มีโอกาสในการมีงานทํามากนอยเพียงใด
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ข้อมูลอาชีพ

 การชวยใหผูรับการแนะแนวรูจักโลกอาชีพฉบับนี้ เปนการแสดงขอมูลอาชีพที่
หลากหลาย โดยการแสดงขอมูลตัวอยางอาชีพในอุตสาหกรรมใหมของประเทศ และอยูใน
ความตองการของตลาดแรงงาน ใน 10 อตุสาหกรรมเปาหมายตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่17
พฤศจิกายน 2558 โดยเปนการตอยอด ๕ อตุสาหกรรมเดิมทีม่ศีกัยภาพ (First S-curve) และ
เปนการเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) นอกจากน้ี ยังแนะนําการเขาถึงขอมูล
อาชพีผานทางเวบ็ไซตของกองสงเสริมการมีงานทํา ซึง่เปนอาชีพในอุตสาหกรรมท่ีสาํคญัของ
ประเทศอีทางหนึ่งดวย
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ข้อมูลอาชีพในเว็บไซต์ของกองส่งเสริมการมีงานทํา

 ผูทีส่นใจสามารถการดขูอมูลอาชพีผานทางเวบ็ไซตของกองสงเสรมิการมงีานทาํได 
ดังนี้
 เขาเว็บไซต  www.vgnew.com  เลือกท่ีแบนเนอร  “ศูนยขอมูลอาชีพ” ดานลาง
ของหนาจอหลัก

จากนั้นเลือกเมนู “อาชีพในระบบ” (กรณีตองการดูขอมูลอาชีพที่อยูในระบบการจางงาน) 
หรือเลือกเมนู “อาชีพอิสระ” (กรณีตองการดูขอมูลอาชีพอิสระ)



บทที่ 3
ตัวอย่างอาชีพ
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย



 เมื่อมีคนถามวาอาชีพมีอะไรบาง คนสวนใหญมักตอบคลายๆ กัน เชน นักแสดง 
นกัรอง นกัขาว แพทย พยาบาล ทหาร ตาํรวจ คร ูแอรโฮสเตส สจวต เปนตน ซึง่อาชีพเหลานีเ้ปน
อาชีพที่มี Charater ชัดเจน งายตอการจดจํา แตในความเปนจริงอาชีพในปจจุบันมีมากมาย
เปนรอยเปนพนัอาชีพ ถาเราย่ิงรูจกัอาชีพมากเทาไรก็ยิง่เปนผลดีผลตอการเลือกอาชีพของเรา
มากเชนกัน ในทางตรงขามถาเรารูจักอาชีพนอย    ไมหลากหลาย โอกาสในการเลือกอาชีพ
ก็มีนอยและอาจมีผลทําใหเราเลือกอาชีพไดไมตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด หรือ
ตามความชอบของเราได  
 ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง จะเห็นได
วามีอุตสาหกรรมใหมและอุตสาหกรรมตอยอดเกิดขึ้นมากมาย สงผลใหมีอาชีพใหมๆ 

เกดิขึน้มากมายหลากหลายอาชพี ไมวาจะเปนอาชพีเกีย่วกบัดจิติอล (Digital) อาชพีเกีย่วกบั
การทองเท่ียวเชิงสขุภาพ หรืออาชีพเก่ียวกับยานยนตสมยัใหม การเลือกอาชีพจงึตองพิจารณา
ใหรอบคอบ ทัง้ตวัเองและลกัษณะงานอาชพีวาเหมาะสมกนัเพยีงใด “การรูจกัอาชพี” เปนการ

เรียนรูวาการประกอบอาชีพเเตละประเภทเปนอยางไร ใกลเคียงกับความคิด ความฝน 

ความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นิสัย หรือสิ่งที่เราสนใจอยูหรือไม   
 สําหรับคูมือชวยใหผูรับการแนะแนวรูจักโลกอาชีพฉบับนี้  จะแสดงตัวอยางอาชีพ
ทีอ่ยูใน 10 กลุมอตุสาหกรรมเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ่เสริมสรางแนวคิดและชวยให
มองเห็นภาพเก่ียวกับอาชีพที่หลากหลายใหกับนักเรียน และเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับการ
เตรียมความพรอมแกกาํลงัแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน หากทานใดประสงคจะดตูวัอยาง

อาชีพในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืออาชีพอิสระตางๆ ก็สามารถดูขอมูลอาชีพผานทางเว็บไซต
ของกองสงเสริมการมีงานทําได 

บทที่ 3
ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบในหลักการขอเสนอ 
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย ซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of 
Growth) จํานวน 10 คลัสเตอร ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้

 1. การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบดวย

  1.1 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive)
  1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
  1.3 อตุสาหกรรมการทองเทีย่วกลุมรายไดดแีละการทองเทีย่วเชงิสุขภาพ
   (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
  1.4 การเกษตรและเทคโนโลยีชวีภาพ (Agriculture and Biotechnology)

  1.5 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
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 2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ประกอบดวย
  2.1 อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics)

  2.2 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)

  2.3 อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
  Biochemicals)
  2.4 อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

  2.5 ครบอุตสาหกรรมการแพทยวงจร (Medical Hub)
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 กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานไดจัดทําขอมูลอาชีพฉบับน้ีขึ้นโดยมี
จดุมุงหมายให นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป ไดทราบถงึอาชพีและลกัษณะงานอาชพี
ที่นาสนใจ และอยูในความตองการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว สําหรับขอมูลอาชีพ ที่จัดทําขึ้นนี้ เปนตัวอยางขอมูลอาชีพในแตละ
กลุมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาตางๆ ดังนี้
 1. ลักษณะงานท่ีทํา แสดงถึงรายละเอียดการทํางานตามลําดับขั้นตอนของ
การประกอบอาชพี ซึง่ผูประกอบอาชพีนัน้อาจจะตองปฏบิตัทิัง้หมด หรอืปฏบิตัเิพยีงบางสวน
หรือบางขั้นตอนก็ได
 2. สภาพการทํางาน แสดงถึง สถานท่ีปฏิบัติงานมีสภาพอยางไร รอน เย็น ชื้น 
ทํางานในที่รมหรือกลางแจง ทํางานในที่สูงหรือใตดิน มีความเสี่ยงภัยในการทํางานหรือไม 
การใชเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการทํางานและสภาวะแวดลอมในการทํางานเปน
อยางไร
 3. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ (รวมทั้งการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ) แสดงถึง 
คุณสมบัติตางๆ  ที่จะตองมีเมื่อตองการประกอบอาชีพน้ันๆ เชน ความรู ความสามารถ 
ประสบการณ เพศ อายุ ขนาดของรางกาย สุขภาพ อุปนิสัย เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแตละ
ประเภทของอาชีพและความตองการของนายจาง
 4. สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา แสดงถึง สถานศึกษา/แหลงฝกอบรม/
หรือเรียนรูสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ
 5. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง แสดงถึง อาชีพหรือตําแหนงงานอื่นที่สามารถทําหรือเปล่ียน
ไปประกอบอาชีพอยางอื่นในเสนทางเดียวกันได
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ตัวอย่างอาชีพ

  1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)

ชื่ออาชีพ : นักวิจัยยานยนต (Researcher, Motor Vehicle)

ลักษณะงานที่ทา

 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังน้ี
 1. ศกึษา วจิยั คดิคน ออกแบบ พฒันา ยานยนต อาท ิรถยนตนัง่และรถจกัรยานยนต 
รวมถงึ สวนประกอบ คณุสมบตั ิและทําการทดสอบอุปกรณเครือ่งยนต โครงสรางของรถยนต 

ตัวถัง ระบบหามลอ (เบรก) ระบบความปลอดภัย พัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของยานยนต 

เชนดานการประหยัดน้ํา ระบบรักษาสิง่แวดลอมของเครือ่งยนต หรอืสวนประกอบอ่ืน ๆ  ของ
ยานยนต
 2. วางแผน วิเคราะหปญหา ใหคําแนะนําปรึกษาเก่ียวกับการสราง การประกอบ

ควบคุมการทํางานอัตโนมัติของเครื่องยนต
 3. พฒันาการใชอปุกรณไฮโดรลิก นวิเมติก โรเมติก ใชอปุกรณไฟฟา อเิล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรเขามาควบคุมการทํางานของยานยนต
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สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานยานยนต สําเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล สาขาวศิวกรรมยานยนต หรอืสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
 สถานที่ทํางานจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ 
มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีเครื่องมือชวยในการออกแบบยานยนต เชน คอมพิวเตอร ระบบ 
CAD/CAM, CATIA, Auto CAD และอุปกรณอื่นที่จําเปนสําหรับการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ยานยนต การปฏิบัติงานจะตองทําหนาที่วางแผนงาน ประชุม ออกแบบยานยนต ปฏิบัติงาน
ในหองแลป ทดลองรปูแบบตางๆ เพือ่ปฏบิตักิารทดลองระบบของยานยนต เชน ทดสอบระบบ
ความปลอดภัย ทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต เปนตน บางคร้ังอาจจะตองตรวจดูรถยนต
ที่ผลิตในโรงงานใหมีสภาพเรียบรอยและถูกตองตามที่ไดออกแบบไว โดยตองใสเครื่องแบบ
เพ่ือปองกันฝุนและสิ่งสกปรกและสวมอุปกรณนิรภัยเม่ืออยูในพื้นที่ที่จําเปน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สาํเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาตรขีึน้ไป สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล สาขาวิศวกรรม
ยานยนต หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ
 - ละเอียดรอบคอบ และชางสังเกต
 - รักงานชางและสนใจดานวิศวกรรมยานยนต

 - ชอบงานบุกเบิก ชอบคิดคนนวัตกรรมใหมๆ

 - ออกแบบยานยนตไดดี
 - ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา

 สาขาวิศวกรรมยานยนต ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
   - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html 
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.ac.th  

 สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
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 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th 
 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th   
 - มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th 
 - มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
 - สาขาวศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล http://www.rmut.
 ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูคิดคนประดิษฐเครื่องกลการผลิตที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ/ผูออกแบบ
เคร่ืองจักรกลอัตโนมัติ/ผูผลติหุนยนต/ผูควบคุมคุณภาพในการผลิต
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ชื่ออาชีพ : ชางประกอบยานยนต (Assembler, Motor Vehicle)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
 1. ปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา และควบคุมของวิศวกรเคร่ืองกลรถยนต

  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง อุปกรณรถยนต ระบบเคร่ืองยนตเล็ก/
ใหญ ระบบไฟฟาในยานยนต ระบบสงกําลัง ระบบชวงลางรถยนต ระบบการทํางาน
เคร่ืองมือเครื่องจักรที่ควบคุมดวย นิวเมติกส และไฮดรอลิกส (นอกจากนี้มีงานพิเศษเฉพาะ

อยางเชน ระบบเคร่ืองยนตเรอื ระบบเคร่ืองยนต เคร่ืองกลการเกษตร และระบบเคร่ืองจกัรกลไอน้ํา)
 3. ประกอบช้ินสวนตางๆ เชน ระบบจุดระเบิด เครือ่งกาํเนดิไฟฟา(ไดนาโม) กระปกุ
เฟอง พวงมาลัย กระปุกเกียร และหามลอ

 4. ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้งทั้งระบบสงถายกําลัง
 5. ตรวจสอบขอตอตาง ๆ
 6. ตรวจสอบเคร่ืองยนต และปรับเทาที่จําเปนเพ่ือใหเครื่องยนตทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ
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สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือผาน
การอบรมจากสถาบนัพัฒนาฝมอืแรงงาน สามารถปฏบิตังิานในสถานประกอบการดานยานยนต
ทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง อาจทาํงานลวงเวลา วนัเสาร วนัอาทติย และวนัหยดุตามความจาํเปน
เรงดวน 

สภาพการทางาน
 ผูปฏบิตังิานอาชพีนี ้ทาํงานในโรงงานอตุสาหกรรมผลติยานยนต สภาพการทาํงาน
หนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพความรอน เสียง กลิ่นของสารเคมี ตองใช
ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร และตองปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดอยางเครงครัด 
เพ่ือใหงานเรียบรอยและตองปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทํางาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) หรอืระดบัประกาศนยีบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 - ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
 - รางกายแข็งแรง สามารถทํางานหนักได มีความอดทนสูง
 - ขยันหมั่นเพียร
 - มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
 - มนุษยสมัพันธดี

 - ชอบการบันทึกและวิเคราะหขอมูล
 - มีความรับผิดชอบ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา

 สาขาชางยนตหรือสาขาที่เก่ียวของ ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
  - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th 
   - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหมํ http://www.cmtc.ac.th 

  - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th 
   - วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th 
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 สาขาชางยนตหรือสาขาท่ีเก่ียวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.
rmut.ac.th 
 สาขาชางยนต โรงเรียนดอนบอสโก http://www.donboscobkk.ac.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ชางปมชิน้สวนรถยนต/ชางประกอบเคร่ืองยนต/ชางผลติชิน้สวนยานยนต/ชางตรวจ
สอบชิ้นสวนยานยนต/ชางยนต/ชางไฟฟารถยนต/พนักงานอะไหล
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ชื่ออาชีพ : ชางปรับไฟฟา (ยานยนต) (Electrical Fitter, Motor Vehicle)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพน้ีจะปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกันกับชางปรับไฟฟาทั่วไป
แตทํางานเกี่ยวกับช้ินสวนไฟฟาของยานยนต ซึ่งตองใชความรูพิเศษ โดยมีลักษณะงานที่ทํา
ดังนี้
  1. ตอวงจรและแกไขขอขัดของของมอเตอรสตารท
   2. ถอด ประกอบและตรวจสอบมอเตอรสตารท
   3. ตอวงจร และแกไขขอขัดของของระบบจุดระเบิด

   4. ถอด ประกอบและตอวงจร พรอมท้ังแกไขขอขดัของของระบบประจุไฟ
    5. ตอวงจร และแกไขขอขดัของของระบบไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณ

    6. ตอวงจร และแกไขขอขัดของของเคร่ืองปดนํ้าฝน และเกจวัดตาง ๆ

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ จะปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการดานยานยนต หรอืผานการอบรมจากสถาบนัพฒันาฝมอืแรงงาน ทาํงาน

วนัละ 8 ชัว่โมง อาจทาํงานลวงเวลา วนัเสาร วนัอาทติย และวนัหยุดตามความจาํเปนเรงดวน 
ปรับ ประกอบ และซอมชิ้นสวนเครื่องไฟฟาของยานยนตในโรงงานผลิต โรงซอม ทั้งใน
ดานระบบ  จุดระเบิด ระบบประจุไฟ แสงสวางและไฟสัญญาณเครื่องปดนํ้าฝน เกจวัดตางๆ 
และอื่นๆ
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สภาพการทํางาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทํางานท้ังในและนอกสถานท่ีทํางาน ในการตรวจซอมระบบ
ไฟฟาตาง ๆ ของรถยนต สภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพ
ความรอน และบางโอกาสอาจตองทํางานตามลาํพงั ตองใชความระมดัระวงั และรอบคอบในการ
ทํางาน เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) หรอืสาํเรจ็การศกึษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สงู (ปวส.) สาขาชางยนต หรอืสาขาท่ีเกีย่วของ หรอืผานการอบรม
จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
 - รางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถทํางานกลางแจงและงานหนักไดและมีใจรัก
ดานเคร่ืองยนตกลไก
 - อดทน ละเอียดรอบคอบ
 - ชางสังเกต จดจํา รูจักวิเคราะหและแกไขปญหา
 - มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและปองกันอุบัติภัย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาชางยนต หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
    - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th 

   - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th 
  - วทิยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th 

    - วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th 

 สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
http://www.rmut.ac.th 
 หลักสูตร ชางปรับไฟฟา (ยานยนต) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือศูนยพัฒนา

ฝมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เปดสอนเปนหลักสูตรระยะสั้น กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 ชางซอมตัวถังรถยนต/ชางสีรถยนต/ชางยนต/ชางเช่ือม/ชางแอรรถยนต
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ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ (อุตสาหกรรมการผลิต)
(Technician, Efficiency Industrial Engineering)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้

 1. ชวยวศิวกรควบคมุประสทิธภิาพ ควบคมุสายงานการผลติ การใชและบาํรงุรกัษา
เครื่องจักรกล ออกแบบ ติดต้ัง ทดสอบ และใชอุปกรณทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม 
ควบคมุ คณุภาพ และการประกนัคณุภาพการผลติ โดยมรีายละเอยีดของกจิกรรมทีต่องดาํเนินการ

ดังนี้
  1.1 ดูจํานวนการผลิต
   1.2 ศึกษากระบวนการผลิต

   1.3 วางแผนการผลิตโดยเฉพาะเคร่ืองจักร/กับวัสดุนําเขา

   1.4 วางแผนการตรวจสอบการนิเทศหรือควบคุม
   1.5 ควบคุมดูแลเครื่องจักรและสายงานการผลิต
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   1.6 ทําการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร
   1.7 เขารวมปฏิบัติงานดานการทดลองวัตถุดิบและผลิตภัณฑใหม
    1.8 ควบคุมดูแลระบบเอกสารในหนวยงานเทคนิค
 2. จัดทํารายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและแกไขในสวนท่ีบกพรองตอไป

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรอืสาขาทีเ่กีย่วของ สามารถปฏบิตังิานในสถานประกอบ
การภาคการผลิตตางๆ ที่สําคัญไดแก ภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต และทํางานทาง
เทคนิคภายใตการแนะนําและควบคุมของวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพเก่ียวกับการวางแผน 
ควบคุม จัดหาประกอบ ทดสอบ ดูแลอุปกรณการผลิตและการซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
โบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วัน
เสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานในบริเวณสถานท่ีทํางานท้ังในสวนสํานักงานท่ัวไป 
และในท่ีตั้งของโรงงานผลิต ซึ่งมีเครื่องจักรและเครื่องมือในการผลิตสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานของพนักงานได ตองตรวจดูการปฏิบัติงานของพนักงานและอุปกรณการผลิต
ทกุจุดของกระบวนการผลิตทีอ่ยูในการควบคุมของชางเทคนิควศิวกรรมควบคุมประสิทธภิาพ 
เพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะตองสวมใสอุปกรณ คุมครองความปลอดภัย

สวนบุคคล ในระหวางการปฏิบัติงานในโรงงานดวย

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต สาขา
ชางกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ

 - รางกายสมบูรณแข็งแรง

 - ความรูดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
 - สามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานได
 - มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย

 - มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
 - มีความเปนผูนํา สามารถแกปญหาที่เกิดจากการทํางานได
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ ในสถาบันการศึกษาที่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
  - วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th   
  - วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th 
 สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล http://www.rmut.ac.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ชางเทคนิคเครื่องยนต/ชางซอมเครื่องยนต/ชางเทคนิคเคร่ืองกล
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรโลหะการ (Metallurgical Engineer)

ลักษณะงานที่ทา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
 1. ควบคมุการแปรรูปโลหะและโลหะผสมท้ังประเภทใชแรงกระทํา เชน การตขีึน้รปู

การรีด และการหลอหลอม
 2. ปรับปรุงคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสมจาก
กระบวนการหลอหลอม โดยการปรับแตงสวนผสมทางเคมีของนํ้าโลหะ และ/หรือควบคุม

อัตราการเย็นตัว

 3. ควบคุมการอบชุบโดยกรรมวิธีทางความรอน

 4. ปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวช้ินงานดวยเทคนิคทางวิศวกรรมพ้ืนผิวตางๆ
 5. ศึกษา วิเคราะห รวมถึงแกไขขอบกพรองตางๆ ของชิ้นงานโลหะ
 6. ออกแบบช้ินสวนและกําหนดกรรมวิธกีารผลิตเพ่ือใหไดคณุภาพและปริมาณสูงสุด
 7. คัดเลือกโลหะและโลหะผสมเพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน ตรวจสอบ

โครงสรางจลุภาค วเิคราะหองคประกอบทางเคม ีและทดสอบคุณสมบัตเิชงิกลของโลหะและ
โลหะผสม
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 8. มีความรูทางดานเทคนิคการวิเคราะหและสามารถเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม
ในการตรวจสอบคุณสมบัติดานตางๆ ของโลหะและโลหะผสมรวมถึงมาตรฐานตางๆ ที่ใช
ในการทดสอบวัสดุ มีความชํานาญเก่ียวกับเหล็ก โลหะนอกกลุมเหล็ก และโลหะผสมหรือ
มคีวามชาํนาญในโลหะเฉพาะอยาง มคีวามรูทางดานโลหะวทิยาของผงโลหะ มคีวามชาํนาญ
ในวชิาการท่ีเกีย่วของ เชน การกัดกรอน การตรวจสอบโดยไมทาํลายการวเิคราะหความวบิตัิ
ผลึกวิทยา และความรูเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ เชน โพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุประกอบ 

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ สวนใหญจะปฏิบัติงานในสถานประกอบ
การอตุสาหกรรมตางๆ อาทอิตุสาหกรรมเซรามกิส หรอือตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัโลหะภณัฑ
ตางๆ เปนตน ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ ทํางานทั้งในโรงงานและในสถานท่ีทํางานที่มีสภาพเหมือน
สถานทีท่าํงานทัว่ไป คอื เปนสาํนกังานทีม่อีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวกเชนสํานักงานทัว่ไป 
ตองทาํงานกบัเครือ่งจักร อาจตองยนืปฏบิตังิานเปนเวลานาน ตองสวมเครือ่งปองกนับางอยาง
เชน อปุกรณปองกันความรอน แวนตา ถงุมอื สวมรองเทาปองกนัโลหะ ตวัอยางสถานประกอบ
การท่ีตองปฏิบัติงาน เชน โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรโลหะ โรงงานผลิตเคร่ืองทําความเย็น 

อูตอเรือ โรงงานผลิตรถยนต ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เปนตน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 - สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวชิาโลหะการ หรอื

สาขาท่ีเกี่ยวของ

 - มีความคิดสรางสรรค ชอบคิดคนประดิษฐ

 - รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
 - บุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี รักความกาวหนา
 - ขยันและอดทน

 - มีความคิดกวางไกล เพราะอาชีพนี้จะทํางานที่ตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติงานทาง
โลหะกรรมสําเร็จตามที่ตั้งใจในชิ้นน้ันๆ



49บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 คณะวิศวกรรมศาสตรหรือคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาโลหะการ ในสถาบัน
การศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th 
   - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.
ac.th 
   - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.
kmitl.ac.th
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th 

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ครู-อาจารย/นักวิทยาศาสตร/วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกรเคร่ืองกล/นักวัสดุศาสตร
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  2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

ชื่ออาชีพ : วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunications Engineer) 

ลักษณะงานที่ทํา
 1. ออกแบบระบบอุปกรณ และสวนประกอบตางๆ เกี่ยวกับโทรคมนาคม 

   2. วางแผน และการควบคุมการผลติ การกอสราง การติดตัง้ การทดสอบ การใชงาน

และการบํารุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแกไข และการซอม
  3. วางแผนผังระบบโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสกับอุปกรณตางๆ
  4. จัดทําตารางปฏิบัติงานเขียนแบบรางแบบวาด

  5. เตรียมขอมลู และรายละเอียดในการทํางาน และระบุวิธีการผลิต การกอสราง 
การติดตั้งวัสดุ และเครื่องมือที่ตองใช ประมาณคาแรง คาวัสดุ คาผลิต คากอสราง คาติดตั้ง 
และ คาดําเนินการ

  6. ทําการตรวจตรา และทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะ 
การปฏบิตังิานทีต่รงตามรายละเอยีดทีร่ะบไุวความปลอดภยัตามเกณฑมาตรฐาน และมาตรฐาน
อื่นๆ
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  7. ทาํการตดิตาม ควบคมุ และส่ังการดาวเทยีม ทัง้นีเ้พราะเวลาทีด่าวเทยีมโคจรอยู
ในอวกาศจะมแีรงกระทาํจากแรงดงึดดูของโลก ดวงจนัทร ดวงอาทติย ซึง่อาจทาํใหดาวเทยีม
มีการเอียงไปจากมุมปกติ จึงตองทําการบังคับการใหดาวเทียมอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอด
เวลา
  8. วางแผน และควบคุมการใช การบํารุงรักษาระบบ และอุปกรณโทรคมนาคม 
และอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ เชน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีรับคล่ืนดาวเทียม เปนตน
  9. ใหคําแนะนํา และทําการฝกอบรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
  10. ปฏิบัติงานอื่นๆ เชนเดียวกับวิศวกรไฟฟาทั่วไป แตชํานาญงานทางระบบ และ
อุปกรณ โทรคมนาคม เชน ระบบ และอุปกรณ โทรศัพท และโทรเลขประเภทใชสายหรือใช 
คลื่นวิทยุ เปนตน

สภาพการจางงาน
  วิศวกรโทรคมนาคมไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และ
อาจจะมีคาวิชาเพ่ิมใหสําหรับผู ที่มีประสบการณ ผู ปฏิบัติงานวิศวกรโทรคมนาคม-
Telecommunications-Engineer โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจตองทํางาน
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด ในกรณีที่ตองการใหงานท่ีไดรับ มอบหมายเสร็จใหทันตอ
การใชงาน 

สภาพการทํางาน
  สถานท่ีทํางานของวิศวกรโทรคมนาคมจะมีสภาพเหมือนสถานที่ทํางานทั่วไป คือ
เปนสาํนกังานทีม่อีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวกเชน สาํนกังานทัว่ไป แตโดยลกัษณะงานทีจ่ะ

ตองควบคมุงานการ สือ่สารโทรคมนาคม และงานการตดิตัง้และซอมบาํรงุระบบโทรคมนาคม

เพือ่ใหระบบโทรคมนาคมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธภิาพสูงสุด จงึจะตองควบคุมงาน

ในหองปฏิบตักิารหรือปฏิบตักิารควบคุมภาคสนามเพ่ือการติดตัง้หรือซอมบํารงุ ในหนวยงาน
ที่ใชบริการโทรคมนาคมตลอด 24 ชั่วโมง และตองการใหมีวิศวกรโทรคมนาคมควบคุม 
โดยมวีศิวกรโทรคมนาคมทีท่าํงานประจาํอยู สถานคีวบคุมดาวเทยีมภาคพืน้ดนิ มหีนาทีค่วบคมุ
ดาวเทียม โดยการทํางานอาจเปนกะ โดยทํางานกะละ 8 ชั่วโมง หมุนเวียนรอบการทํางาน
ในแตละวันกบัทมีงาน เพือ่ควบคมุงานระบบการส่ือสารใหสามารถทาํงานไดตลอด 24 ชัว่โมง 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

  - สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (โทรคมนาคม)
คณะวิศวกรรมศาสตร
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  - มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตองานอาชีพ เชน ตาบอดสี
 - มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ที่มี
การพัฒนาอยูตลอดเวลา มีความอดทน ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอบ
  - มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
  - สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี www.kmutt.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยสยาม www.siamu.ac.th, www.home.siam.th.eau 

  - มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.ae.th 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
 - สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร
 - คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (โทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล 
 - สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ป 
  - วิชาชางอุตสาหกรรมสาขาวิชาชางไฟฟา ในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา 
  - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  - สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 วิศวกรไฟฟา (ผลิตพลังงาน) วิศวกรไฟฟา (สงและจายพลังงาน) วิศวกรไฟฟา 

(อุปกรณ) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส
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ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส (Electrical / Electronic Engineering 
Technicians)

ลักษณะงานที่ทํา
 ทํางานทางเทคนิคภายใตการแนะนํา และควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส 
โดยใชทฤษฎอีเิลก็ทรอนกิสหลกั ของวงจรไฟฟา วธิกีารทดสอบไฟฟา คณติศาสตรทางวศิวกรรม

และวิชาการที่เก่ียวของกันมาใชผลิต กอสราง ติดตั้ง ทดสอบการใช และการบํารุงรักษา

การพัฒนา การแกไขเปลี่ยนแปลง และการซอมระบบอิเล็กทรอนิกส อุปกรณและ
สวนประกอบตางๆ ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกับชางเทคนิคไฟฟา แตชํานาญงาน
เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม อุปกรณและสวนประกอบตางๆ อาจชํานาญงานโทรคมนาคม

ระบบอิเล็กทรอนิกส หรืองานอีเล็กทรอนิกส สาขาอ่ืนๆ และอาจมีชื่อเรียกตามงานท่ีทํา 

ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะงานได ดังนี้

 1. เปนนักวิชาการหรือชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก
งานอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตางๆ งานระบบสื่อสารวิทยุ
 2. บํารุงรักษา และตรวจซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองระบบสื่อสาร
 3. ควบคุมเครื่อง และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือส่ือสารโทรคมนาคมดวย

เทคโนโลยีชั้นสูง และเฉพาะงาน
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 4. วเิคราะห วางแผน ควบคมุ โครงงานทางดานเคร่ืองมอื และอปุกรณอเิล็กทรอนกิส 
ตลอดจนการประเมินผลงาน และการเขียนรายงานไดอยางเปนระบบ
 5. เปนผู ประสานงานระหวางวิศวกร และชางฝมือในการส่ังการ การควบคุม
การตรวจสอบ และวิเคราะหปญหาในงานอิเล็กทรอนิกส
 6. ตรวจสอบคุณภาพชิ้นสวน หรือเครื่องใชอิเล็กทรอนิกสจากงานการผลิต 
กอนนําบรรจุ สงออกตลาด

สภาพการจางงาน
  ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส สามารถเลือกทํางานไดทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือทํางานสวนตัวและกับหนวยงานในองคกรเอกชนอ่ืนๆ เชน สถานประกอบการตางๆ 
โรงงานผลิตวิทยุ โทรทัศน โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ตองใชเครื่องมือ หรืออุปกรณ 
อิเล็กทรอนิกสสายการบิน การเดินเรือทะเล เปนตน ผูปฏิบัติงานชางเทคนิคอิเลกทรอนิกส-
Electrical-Electronic-Engineering-Techniciansทาํงานวันละ 8-9 ชัว่โมง อาจทํางานลวง
เวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน 

สภาพการทํางาน
 ผูปฏิบัติงานชางเทคนิคอิเลกทรอนิกส-Electrical-Electronic-Engineering-
Technicians ทาํงานท้ังในและนอกสถานท่ีทาํงานในการตรวจ ซอม และบริการระบบควบคุม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในงานอุตสาหกรรมสภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใช
ความอดทนตอสภาพความรอนเสียง กล่ิน ของสารเคมีทําความสะอาดอุปกรณ และ
บางโอกาสทํางานตามลําพัง ตองใชความระมัดระวัง และรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อปองกัน

การเกดิอบุตัเิหตจุากการทํางาน และบางครัง้ตองทาํงานเกนิเวลาสําหรบัผูประกอบชางเทคนคิ

อเิลก็ทรอนกิส-Electrical-Electronic-Engineering-Techniciansทีท่าํงาน ในการวเิคราะห 

วางแผน หรือตรวจสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑอาจจะทํางานในหองทดลอง ซึ่งจะมีอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ สําหรับการทดลอง หรือทดสอบ ตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ
สงูเนือ่งจากอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส อาจตองใชพลงังานไฟฟาในการทดสอบหากไมระมดัระวงั
โอกาสท่ีจะประสบปญหาไฟฟาดดูหรือไฟฟาชอตเปนไปไดสงู อาจจะตองใชอปุกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 คุณสมบัติของชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
   - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
   - มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตองานอาชีพ
   - เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ คลองแคลว วองไว ชางสังเกต หูรับฟง
ไดดี ตาดีไมบอดสี มือและสมองสามารถทํางานพรอมกันไดตลอดเวลา
   - มคีวามอดทน ขยนัหมัน่เพยีร สามารถทํางานกลางแจง มคีวามคิดริเริม่
สรางสรรค ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอ
   - มีความมั่นใจในตนเองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดมีเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย
   - เป นผู มีความรับผิดชอบตอสังคม โดยดํารงตนอยู บนพื้นฐาน
แหงคุณธรรม และกฎหมาย มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - สาขาวชิาไฟฟาในวทิยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา
พระนครเหนือ
 - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 - โรงเรียนเทคนิคตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเปดสอน 
 - สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 พนักงานขาย ชางไฟฟา ชางเชื่อมไฟฟา ชางเครื่องกล ชางซอมวิทยุ ชางซอม

โทรทัศน หัวหนาควบคุมการทํางาน ชางเทคนิค พนักงานควบคุมการทํางานเคร่ืองจักร 

ชางซอมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
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ชื่ออาชีพ : นักปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
 วตัถุประสงคของการทํางานในอาชีพนี ้ คอืการทาํใหเครือ่งจกัรกลสามารถทํางานได

เทยีบเทากับระดบัสติปญญาของมนุษย โดยสามารถแกปญหาไดดเีทากบั หรอืมากกวามนษุย
ได โดยทาํการ เขียนและใสโปรแกรมทีม่คีวามซบัซอนใหเครือ่งจกัรกลมคีวามสามารถเหมอืน

มนุษย การปฏิบัติงานดังกลาว จัดแบงออกเปน 4 ประเภท หรือมองได 2 มิติ  คืองานที่เนน

ระบบท่ีเลียนแบบมนุษย กับงานท่ีเนนระบบท่ีมีเหตุผล (แตไมจําเปนตองเหมือนมนุษย) 
โดยงานทั้ง 4 ประเภท จะตองทําใหเครื่องจักรกลมีความสามารถ ดังนี้
   1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย (Systems that Think Like Humans) 

โดยการทําใหคอมพิวเตอรคดิได เคร่ืองจักรท่ีมสีตปิญญาอยางครบถวนและแทจริงและมีกจิกรรม

ที่เกี่ยวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ การแกปญหา การเรียนรู ซึ่งจะตองศึกษา
กระบวนการคิดหรือลักษณะการคิดของมนุษย
   2. ระบบท่ีกระทําเหมือนมนุษย (Systems that Act Like Humans) 

โดยการสรางเคร่ืองจักรท่ีทํางานในส่ิงซ่ึงอาศัยปญญาเม่ือกระทําโดยมนุษย เชน สื่อสารได
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ดวยภาษาท่ีมนุษยใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจจะโดยการแปลงขอความเปนคําพูด 
และการแปลงคําพดูเปนขอความ มปีระสาทรบัสมัผสัคลายมนษุย เชน หุนยนตชวยงานตาง ๆ
    3. ระบบท่ีคดิอยางมเีหตผุล (Systems that Think Rationally) ทาํการ
ศกึษาความสามารถในดานสติปญญาโดยการใชโมเดลการคํานวณการศึกษา วธิกีารคํานวณท่ี

สามารถรับรู ใชเหตุผล และกระทํา คิดอยางมีเหตุผล หรือคิดถูกตอง
   4. ระบบท่ีกระทําอยางมีเหตุผล (Systems that Act Rationally) ศกึษา
เพื่อออกแบบโปรแกรมท่ีมีความสามารถในการกระทํา หรือเปนตัวแทนในระบบอัตโนมัติ
ตาง ๆ  (เอเจนต) ทีม่ปีญญาเก่ียวของกับพฤติกรรมท่ีแสดงปญญาในส่ิงท่ีมนษุยสรางข้ึน กระทํา
อยางมีเหตุผล เชน สามารถกระทําอยางมีเหตุผลเพื่อบรรลุเปาหมายท่ีไดตั้งไว เชน เอเจนต
ในระบบขับรถอัตโนมัติ ที่มีเปาหมายวาตองไปถึงเปาหมายในระยะทางที่สั้นที่สุด ตองเลือก
เสนทางที่ไปยังเปาหมายที่สั้นท่ีสุดเทาที่เปนไปได

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวของ ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา 
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี สวนใหญทํางานในสํานักงานมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย 

เชนสาํนกังานท่ัวไป อาจจะอยูในรูปแบบของสถาบันวจิยั ทีม่หีองสําหรับการทดลอง มอีาคาร
สําหรับการทดสอบส่ิงประดิษฐ อาจตองออกไปติดตอตางสํานักงานบางเปนครั้งคราว
ตามความจําเปน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวัสดุ
ศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 - ควรมีทักษะในการวิเคราะหและการแกปญหา และมีความคิดสรางสรรค

 - ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
 - มีทักษะในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธดี
 - ทํางานเปนทีมไดดี
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 - สามารถวิเคราะหและออกแบบระบบงาน สามารถเขียนโปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอรประยุกต มีความรูดานฐานขอมูล รวมถึงความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครื่องจักรกล

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอ
นิกส  สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล สาขาวัสดุศาสตร หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th  
   - จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั http://www.chula.ac.th/chula/th/main.
html 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th  
    - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.
    สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร http://www.tu.ac.

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วิศวกรคอมพิวเตอร/วิศวกรเกี่ยวกับซอฟตแวร/อาจารย/ผูออกแบบ/นักวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือระบบอัตโนมัติใหกับบริษัทสินคาเทคโนโลยีชั้นนํา วิศวกรควบคุม
การใชและดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใชในโรงงาน/วิศวกรและนักเทคโนโลยี

ทีเ่กีย่วของ/นกัประดษิฐผลติภณัฑใหม/ผูประสานงานใหวศิวกรทีป่รกึษาในแขนงสาขาตางๆ
ที่เกี่ยวของ/ผูประกอบการอิสระ
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ชื่ออาชีพ : นักออกแบบเว็บไซต (Website Designer)

ลักษณะงานที่ทํา
 1. รับรายละเอียดความตองการของผูมอบหมาย งาน ศึกษาขอมูลสิ่งที่ตองการ
นําเสนอ เชน ผลิตภัณฑ สาระ ความรู  เปนตน รวมทั้งรูปแบบการนําเสนอ เพื่อดึงดูด

ความสนใจตอกลุมเปาหมาย 
 2. สรางเวบ็ตนแบบหรอืเดโมโดยใชโปรแกรมตามถนดั เชน โฟโตชอ็ป (Photoshop) 

อิลัสเตเตอร (Illustator) 

 3. ออกแบบ การจัดวางเนื้อหาและการเช่ือมสู รายละเอียดในแตละรายการ
ที่ตองการนําเสนอ (Sitemap) และโครงราง (Outline) ของเว็บไซต 
 4. ปรึกษาหารอืกบัผูควบคมุงาน และผูทีเ่กีย่วของ เพือ่พจิารณาแกไขปญหา การนาํ

ขอมูลเขาระบบ ขอบเขต ของการแสดงขอมูล 

 5. ใหโปรแกรมเมอรแปลเปนภาษาอินเทอรเน็ตและใสรหสัซอสโคด 
 6. เพื่อใหเกิดการเคล่ือนไหว ทําใหการนําเสนองานมีความสมบูรณ กอนจะสงให

ผูวาจางพิจารณา 
 7. เปลี่ยนขอมูลและภาพใหเปนขอมูล 
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 8. ทดสอบความถูกตองของโปรแกรมและขอมูลที่นําเสนอ และแกไขความคลาด
เคลื่อนของโปรแกรมใหมใหถูกตอง 
 9. จัดเตรียมคูมือการใชงานระบบน้ัน ๆ และช้ีแจงใหผูใชเคร่ืองไดใชเปนแนวทาง
ในการทํางาน

สภาพการจางงาน 
 นกัออกแบบเวบ็ไซต จะมรีายไดแตกตางกนัตามประสบการณและความสามารถของ
แตละคน นอกจาก ปฏิบัติงานตามเวลาปกติแลว อาจตองทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการ
ใหระบบงานเสร็จทันตอการใชงาน สําหรับผูที่รับงานอิสระ จะไดรับคาตอบแทนเปนชิ้นงาน
ซึ่งมีอัตราแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความยากงาย ของงาน สภาพ ปริมาณ และระยะเวลา
การทํางาน   

สภาพการทํางาน 
 นักออกแบบเว็บไซต จะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเขียนและทดสอบ มีการ
ออกไปติดตอผูใชงานระบบ สําหรับ นักออกแบบเว็บไซตอิสระสามารถใชระบบการสื่อสาร
ทางอินเทอรเน็ตชวยโดยไมตองเดินทางไปสถานประกอบการก็ได งานออกแบบเว็บไซตเปน
งานที่ตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน อาจมีปญหาทางสายตา คอ และมือ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. สําเร็จการศึกษาขั้นต่ําตามระเบียบบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี 

 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสรางเว็บไซต และออกแบบได เชน 
Java HTML 
 3. มีความคิดสรางสรรคเฉพาะตัว 

 4. มีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ และพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 5. รูจักวิธีสังเกตสิ่งรอบตัว ประยุกตและดัดแปลงช้ินงานใหออกมาตามตองการ 

 6. มีความคิดกวางไกล หลากหลายมุมมองและมีจินตนาการ 
 7. มีความซื่อสัตยในอาชีพ ไมใชความรู  ความสามารถในการดัดแปลงขอมูล
เพ่ือประโยชนสวนตัว 

 8. มีทัศนคติที่ดี ความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 
  9. ควรจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผู วาจางและผูเขาชมเว็บไซต และคําแนะนํา 
ใหขอเสนอแนะแกผูใชระบบงาน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
 ศกึษาทางดานคอมพิวเตอร อาจเขารบัการอบรมการเรียนการสอนตามสถาบันสอน
คอมพิวเตอรทั่วไป และ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
 ผูวเิคราะห ผูควบคุม ผูเขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร และผูใชระบบ
งานคอมพิวเตอรทั่วไป
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ชื่ออาชีพ : ผูตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสินคา (ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส)
             (Inspector, Quality Product, Electrical and Electronic)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้

   1. ตรวจสอบอุปกรณและช้ินสวนของผลิตภณัฑไฟฟาหรอือเิลก็ทรอนิกส
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยใชเครื่องมือวัด – ทดสอบเฉพาะ เชน เคร่ืองวัดกําลัง
ไฟฟา, กําลังวัตต, คําความถวงแรงดัน เปนตน

   2. ปฏิบัติงานตามคูมือคุณภาพสินคา และมีขั้นตอนการทํางานตาม
โครงสรางระบบอยางเครงครัด
   3. ตรวจสอบการแสดงช้ีบง และการสอบกลับไดของผลิตภณัฑ เพ่ือคนหา

แหลงขอบกพรองของผลิตภัณฑ

   4. ตรวจ ทดสอบ และจดบันทึกตั้งแตการตรวจรับผลิตภัณฑที่ผลิตแลว 
จนกระท่ังสงมอบอยางละเอียด และเรียกกลับทันทีทีม่ขีอบกพรองกอนถึงมอืลูกคา ตองบันทกึ
ผลการตรวจสอบวาผานหรือไม
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   5. ตรวจสอบเคร่ืองตรวจ เคร่ืองวัด และเคร่ืองทดสอบผลิตภณัฑใหใชได
อยางถูกตองแมนยํา เชื่อถือได ตลอดจนขั้นตอนการบํารุงรักษา
   6. ตองรูสถานการณการตรวจและการทดสอบของผลิตภัณฑ พิจารณา
ผลทดสอบเปนอยางไร ผานหรือไม โดยทําเครื่องหมายติดปายแยกเก็บตางหากจากกัน
   7. ตรวจสอบการควบคมุผลติภณัฑทีไ่มเปนไปตามขอกาํหนด เพือ่ปองกนั
ไมใหมีการนําผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองไปใชงานโดยไมตั้งใจ จัดการทําลาย ลดเกรด นํากลับ
ไปทําใหมแลวตรวจซ้ํา
   8. จัดทํารายงานไปยังฝายผลิตหรือสถานประกอบการเพ่ือแจงถึงส่ิงผิด
ปกติ หรือความ ไมสมบูรณ
   9. ควบคุมบันทึกการเคล่ือนยาย การบรรจุ การเก็บรักษา และการสง
มอบใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
    10. อาจมีความชํานาญในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑแตละชนิด 
และมีชื่อเรียกตามผลิตภัณฑที่ทําการตรวจสอบ

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาชางไฟฟากําลัง จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ สวนใหญทํางานอยูใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน

 ผูทีป่ฏบิตังิานในอาชีพนีจ้ะตองทํางานในสํานักงาน และในโรงงาน ในสวนของการ
ทํางาน ในสํานักงานจะมีสภาพเหมือนท่ีทํางานท่ัวไป คือเปนสํานักงานท่ีมีอุปกรณ 
สิง่อาํนวยความสะดวก เชนสาํนกังานทัว่ไป แตโดยลกัษณะงานทีจ่ะตองตรวจสอบคณุภาพของ

ผลิตภัณฑจึงจําเปนตองปฏิบัติงานในสวนของโรงงานที่ทําการผลิตอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจาก

จะตองดําเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชาง
อิเล็กทรอนิกส สาขาชางไฟฟากําลัง จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 
วิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ



64 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 - ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในเกณฑดี
 - คลองแคลว ละเอียดรอบคอบ ชางสังเกต มีไหวพริบ
 - มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเครงครัด
 - มนุษยสัมพันธดี และมีการถายทอดสื่อสารที่ชัดเจน
 - เปนผูนํา และผูตามที่ดี
  - สนใจเรียนรูสิ่งใหม และปรับปรุงความรูที่มีอยู เสมอ เพ่ือใหสามารถกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการดานเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
 - สามารถควบคุมอารมณในการทํางานไดดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาชางอเิลก็ทรอนิกส สาขาชางไฟฟากาลัง ในสถาบนัการศึกษา สงักดัสานกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
  - วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี http://www.technickan.ac.th 
   - วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี http://www.chontech.ac.th 
   - วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค http://www.nkstec.ac.th 
  - วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th 
  สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th  
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th โทรศัพท. 02-221-

6111-20

   - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.
kmitl.ac.th
   - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.

ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูประสานงานฝายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เจาหนาที่รับประกันคุณภาพ
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  3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ 
  (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

ชื่ออาชีพ : ผูใหคําปรึกษาแนะนําทองเท่ียว (Consultant, Travel)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้

  1. ตอนรับผูที่เขามาติดตอกับสถานประกอบการ ดวยอัธยาศัยอันดี

 2. ใหขอมูลสภาพทั่วไปของประเทศหรือสถานท่ีที่จะเดินทาง แนะนํารายการ
ดานการทองเทีย่วตางๆ ทัง้ภายในประเทศและตางประเทศ พรอมทัง้เสนอรายละเอยีดโปรโมชัน่
ตางๆ ของสถานประกอบการ
 3. ตอบขอซักถามตางๆ และแจกแผนผับขอมูลการทองเที่ยวพรอมทั้งอธิบาย

รายละเอียดของสถานท่ีทองเที่ยวนั้นๆ เชน สภาพทั่วไปของสถานท่ี การเดินทาง รูปแบบ

การทองเที่ยว คาใชจาย เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกคา
 4. อาํนวยความสะดวกใหกบัลกูคาในการเดนิทางทองเทีย่ว เชน บรกิารจองหองพกั           
ในรูปแบบของโรงแรมหรือ รีสอรท ตั๋วเครื่องบิน รถที่ใชในการเดินทาง บัตรโดยสารเดินทาง 
บัตรชมการแสดงและอ่ืนๆ
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สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ 
หนวยงานในสงักดักระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา และภาคเอกชน อาท ิในสวนของบรษิทันาํเทีย่ว
ธรุกิจทองเท่ียวและโรงแรม ทาํงานวันละ 8-9 ชัว่โมง อาจทํางานลวงเวลา วนัเสาร วนัอาทิตย 
และวันหยุดตามความจําเปน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงาน
ทัว่ไป ใชคอมพวิเตอรและอนิเตอรเน็ตในการทาํงาน หาขอมลูสถานทีท่องเทีย่วตางๆ ในบางครัง้
อาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเร่ืองสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดาน
การทองเที่ยวเปนอยางดี

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 - มีความเขาใจ และมีความรูในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปนอยางดี
 - มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี
 - มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต
 - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

 - สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได

 - เขาใจในเร่ืองงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา

 สาขาการทองเท่ียว สาขาการจัดการการทองเท่ียว สาขาการโรงแรมและ

การทองเที่ยว หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
  - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th 

  - มหาวิทยาลัยเซนจอหน http://www.stjohn.ac.th 
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 สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงที่เปดสอน อาทิ
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://www.npru.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th 
  - สาขาการทองเทีย่ว สาขาการโรงแรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
http://www.rmut.ac.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 เจาหนาที่ประสานงานการทองเที่ยว/เจาหนาที่ประชาสัมพันธ/เจาหนาที่
ฝายลูกคาสัมพันธ/เจาหนาที่ออกตั๋วเครื่องบิน/พนักงานตอนรับ
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ชื่ออาชีพ : นักเขียนเร่ืองทองเท่ียว Writter (Tourist)

ลักษณะงานที่ทํา 
  นักเขียนเรื่องทองเที่ยวจะถายทอดเรื่องราวตางๆออกมาเลาใหคนอื่นฟงเปน
การเขยีนบรรยายถายทอดเรือ่งราวตางๆ ใหเขากับแนวเนือ้เรือ่งทีว่างกรอบไว เพือ่นาํไปใชพมิพ

แลวจาํหนาย หรอืดวยวัตถปุระสงคตามท่ีผูวาจางตองการ การเขียนเร่ืองทองเท่ียวสามารถนํา

มาใชเปนสือ่ในการโฆษณารณรงคโครงการ หรอืประชาสัมพนัธเพือ่รบัใชชมุชน และสังคม ใช
เปนสื่อทางพาณิชย หรือใชเปนสื่อสําหรับเรื่องราวที่อานเพลิดเพลินไดทั้งเด็กผูใหญ 

สภาพการจางงาน

  อาชีพนักเขยีนเร่ืองทองเท่ียวน้ันเปนไดทัง้อาชีพหลกัและอาชีพเสริมแลวแตจะเลือก
วาจะใหเปนอยางไหน ผูปฏบิตังิานนกัเขยีนเรือ่งทองเทีย่ว อาจไดเงนิเดอืนประจาํหรอืรบัเงนิ

จากการรับเหมาเปนเร่ือง และคาตอบแทนเปน แบบซ้ือลิขสิทธ เงินจากการพิมพหนังสือ
ทองเท่ียวขายเอง หรือจากสวนแบงจากยอดขายจากสํานักพิมพที่นําเร่ืองทองเท่ียวไปพิมพ 
และจัดจําหนาย นักเขียนเรื่องทองเที่ยวมีการทํางานคอนขางเปนอิสระ เพราะทํางาน
เปนชิ้นหรือรับเหมาท้ังงาน และตองทํางานใหเสร็จทันเวลาตามขอตกลง
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สภาพการทํางาน
  นักเขียนเรื่องทองเท่ียวอาจทํางานในสถานท่ีทํางานสํานักพิมพ หรือสตูดิโอ 
เพ่ือสรางสรรคงานตามทีผู่วาจางตองการ สามารถสรางผลงานอยูทีบ่านตามความตองการของ
ศลิปน แลวนาํผลงานไปเสนอขายใหกบัผูจดัพมิพ หรอืผูผลิตได โดยตองใชสมาธิในการทํางานสงู
มีความตั้งใจที่แนวแน และเสร็จตามกําหนดเวลาที่ไดวางไว นักเขียนเรื่องทองเที่ยวอาจ
นัง่ทาํงานทีบ่าน ทาํงานในตางจงัหวดั หรอืตางประเทศ แลวสงงานทีแ่ลวเสรจ็ผานอนิเตอรเนต็
เขาสูกองบรรณาธิการ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - ชอบเดินทาง ทองเที่ยวบอยๆ
 - ชอบการและเลาถายทอดเรื่องราวตางๆออกมาเลาใหคนอื่นฟงเปนการเขียน
บรรยาย
 - ตองแสวงหาความรูและประสบการณใหมๆใหชีวิตอยูเสมอ
 - มีจินตนาการ
 - เรียนรูและฝกฝนทักษะการเขียนในประเภทท่ีตนเองชอบและถนัด
 - ยอมรับคําติชมจากนักอานที่มีความหลากหลายได พรอมนําไปปรับปรุงแกไข
 - มีนิสัยรักการอานหนังสือ อานทุกอยาง ชอบการจดบันทึก
  - การเดินทางทุกครั้ง ควรจะสรางใหคุณเปนคนใหม ไดเรียนรูอะไรภายใจจิตใจ
ตัวเองมากข้ึนกวาเดิม ไมใชแคเห็นอะไรมากขึ้น เทานั้น
 - การเดินทาง ไมเพียงเปนการเปล่ียนสถานท่ี แตตองเปดใจของคุณใหกวางดวย 
มองทกุอยางในสายตาทีแ่ตกตาง ทาํเหมอืนวามนัเปนส่ิงแปลกใหมสาํหรบัคณุในครัง้แรกเสมอ

 - ชอบศึกษาวิธีเขยีนหนังสือ หรือบทความแนวทองเที่ยว
 - คนทีม่คีวามสามารถในการใชสาํนวน ภาษา ถอยคําไดด ีการเขียนมีความแตกตาง

กับการส่ือสารดานการพูด เพราะการพูดใหคนเศรา หรือ พูดใหคนหัวเราะ ผูพูดสามารถใช

ลีลาทาทาง สีหนา การเคล่ือนไหว นํ้าเสียง ฯลฯ  แตการเขียนไมสามารถใชสิ่งเหลานี้ได 
จึงตองอาศัยการใช ภาษา ถอยคํา สํานวน ชวยในการส่ือเพื่อใหผูฟงเกิดอารมณตางๆ
 - เปนคนที่ตองทุมเท ขยัน เขียนอยางตอเนื่อง ไมทอแท ไมเลิกกลางคัน นักเขียน
ที่ดีตองมีหัวใจที่อดทน ตองขยัน ทุมเท ไมเลิกลม จนกวาที่จะประสบความสําเร็จ
 - เปนตัวของตัวเอง การเปนนักเขียนท่ีดีตองมีความเปนตัวของตัวเอง ไมควรเลียน

แบบใคร จงเขียนงานของตนเองอยางเปนธรรมชาติหรือความเปนตัวตนของตนเอง และ
จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเขียน
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 - เปนคนท่ีมีสมาธิดี และเปนคนท่ีควบคุมตนเองไดดี งานเขียนหนังสือเปนงาน
ทีต่องใชความคิด ฉะนัน้สมาธิจงึเปนสิง่ทีม่คีวามสาํคญัในการเปนนกัเขยีน นกัเขยีนทีม่สีมาธดิี
มักจะนั่งเขียนไดเปนเวลาที่นานๆ โดยไมลุกขึ้น เขียนจนกวางานที่วางแผนไวเสร็จแลวจงึลุก 
ตรงกันขามกับนักเขียนท่ีไมมีสมาธิ เขียนไดไมเทาไรก็จะลุกขึ้นทําน่ันทําน่ี คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ 
จนผลงานเขียนไมออกมาดังแผนท่ีตั้งใจไว

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 งานเขยีนสวนใหญสไตลแตละคนไมเหมอืนกนั แตควรศึกษาเร่ืองเกีย่วกบัหลักการ
ใชภาษาและศึกษาวิธีเขียนหนังสือ หรือบทความแนวทองเที่ยว เพื่อใหรูจักใชสํานวน ภาษา 
ถอยคําไดดี

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  ครู - อาจารย ผูผลิตรายการ นักโฆษณาประชาสัมพันธ ผูผลิตสาระคดีหรือ
ภาพยนตรเกี่ยวกับการทองเที่ยว
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ชื่ออาชีพ : ไกดนําเที่ยว (Guide)

ลักษณะงานที่ทํา
 1. ไกดนําเท่ียวจะตองศึกษา คนควา หาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รวมทั้ง
ความรูเรื่องราว เรื่องเลาตาง ๆ ดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร จารีตประเพณี วัฒนธรรม 
ทาํการวางแผนกาํหนดเสนทาง จดัรายการนาํเทีย่วใหเหมาะสมกบัฤดกูาล และเวลาดาํเนินการ

ติดตอสถานที่พักแรม และจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการพักแรมในสถานท่ีที่จะนําเที่ยว 
 2. นํานักทองเที่ยวชมสถานท่ี และถายทอดเร่ืองราวใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึง
ความเปนมาหรอืประวตัขิอง สถานที ่และแตละทองถิน่ แหลงธรรมชาตทิีน่าชืน่ชมและนาสนใจ
ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน 

   - การจัดที่พักแรม การดูแลใหความปลอดภัย และความสะดวกสบาย

แกนกัทองเท่ียวในระหวางการนําเท่ียว เพือ่สรางความประทับใจและพึงพอใจใหกบันกัทองเท่ียว
ทุกคนอยางเสมอภาค ดวยการรักษาจรรยาบรรณทาง วิชาชีพอยูเสมอ 
 3. อาชีพไกดนําเที่ยว จัดแบงออกเปนกลุ มตามกลุ มของนักทองเที่ยว คือ 
ไกดพาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ไกดทองถิ่น และไกดนําเที่ยวชาวตางประเทศ 
(Inbound) นอกจากนี ้ยงัแบงกลุมไกดนาํเทีย่วตามลกัษณะของการทองเทีย่ว เชน ไกดเดนิปา

ไกดทางทะเล ไกดศิลปวัฒนธรรม เปนตน
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สภาพการจางงาน
 ไกดนําเท่ียวไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจําหรือคาจางเปนรอบ
ในการนําเที่ยวนักทองเท่ียว ซึ่งจะคิดคาจางเปนรายวัน และอาจจะไดรับคาตอบแทนเปน
คานายหนาจากบริษัทหรือรานท่ีพานักทองเท่ียวมาซ้ือของท่ีระลึก หรือเขาชมการแสดงใน
สถานทีท่องเทีย่ว ผูทาํงานมคัคเุทศกมกีาํหนดเวลาทาํงานทีไ่มแนนอน ขึน้อยูกบัโครงการและ
แผนการนําเที่ยวในแตละ รายการ ไกดนําเท่ียวจะตองผานการอบรมวิชาชีพ และมีความรู
ภาษาตางประเทศซึ่งสามารถที่จะนํามาใช งานไดเปนอยางดี 

สภาพการทํางาน
 จะทาํงานตามชวงระยะเวลาทีก่าํหนดไวในแผนกาํหนดการนาํเทีย่ว ซึง่มีระยะเวลา
ตั้งแต 1 วัน หรือ 3 - 4 สัปดาห และในขณะนําเที่ยวนักทองเที่ยวจะตองดูแลนักทองเที่ยว
ตลอด 24 ชั่วโมง นักทองเที่ยวตั้งแตคนเดียวจนถึงเปนกลุม หรือกลุมใหญไปชมสถานท่ี
ตาง ๆ  ทัง้ในเมอืงและตางจงัหวดัตามทีก่าํหนด การเดนิทางอาจจะมทีัง้ระยะใกล ไกล อาจใช
ยานพาหนะไดทกุประเภท บางครัง้ตองนาํเทีย่ว ในลกัษณะผจญภยั อยางเชน ทวัรปา การเดนิ
ขึ้นเขา การลองแพ การคางแรมรวมกับกลุมชนชาวพ้ืนเมือง ซึ่งบางครั้งขึ้นอยูกับแผนการ
นาํเทีย่ว และรปูแบบของการทองเทีย่ว ไกดนาํเทีย่ว จะตองเตรยีมการวางแผนตดิตอ ประสาน
งานกบัหนวยงานทีเ่ก่ียวของ เพือ่ใหการบรกิารผานไปได ดวยดี การอาํนวยความสะดวก และ
การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอยางราบรื่นตลอดการเดินทาง รวมไปถึงการให
คําแนะนําขอมูลที่จําเปนแกนักทองเท่ียวในการเตรียมตัวใหพรอมกอนออกเดินทาง ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับ ประเภทของการทองเที่ยว ตลอดจนตอบขอสงสัยในระหวางการเดินทาง รวมทั้ง

การทํากิจกรรมเพ่ือใหนกัทองเท่ียว ในคณะทุกคนไดรบัความสนุกสนาน ประทับใจ ในบางคร้ัง
กจิกรรมหรือความบนัเทงิทีส่รางความพงึพอใจใหกบั นกัทองเทีย่วตามจดุประสงคทีน่กัทองเทีย่ว
ตองการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พรอมที่จะแกปญหาเฉพาะหนาที่ อาจเกิดขึ้นกับ
นกัทองเทีย่วได ตลอด 24 ชัว่โมง แมบางครัง้ไกดนาํเทีย่วจะตองทาํงานหนกัตดิตอกนัเปนเวลา

หลายวัน ตองใชความอดทนและอดกล้ันสงู ดงัน้ัน การเตรียมความพรอม ทัง้ทางรางกายและ

จติใจจึงมคีวามสําคญัมาก เพราะนักทองเท่ียวอาจจะมีอธัยาศัยและพ้ืนฐานความเปนอยู และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เมื่อมารวมกลุมกันจึงจําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศใหสามารถ
เขากันไดดวยดี ใหนักทองเที่ยวไดรับความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย 
ไกดนาํเที่ยวจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของทองถิ่นและประเทศนั้น ๆ
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย คือ ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สอง 
 2. เปนผูที่ศึกษาหาความรูทั่วไปสม่ําเสมอ 
 3. รักการเดินทางทองเที่ยว และรักงานบริการ สามารถปรับตัว และเปนนักแกไข
ปญหาไดดีในทุกสถานการณ 
 4. มคีวามยืดหยุน ประนีประนอม และมีบคุลิกภาพเปนทีไ่ววางใจของนักทองเท่ียว
ในการเดินทางไปดวยกัน 
 5. มีความเปนผูนํามีความกลาตัดสินใจ มีความรอบคอบและไมประมาท 
 6. มีทัศนคติดี มีอุปนิสัยราเริง มีความเสียสละ ซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทนได
ในทุกสถานการณ 
 7. สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีไหวพริบและปฏิภาณดี 
 8. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 9. เปนนักประชาสัมพันธที่ดี รักการเลาเรื่องราว และการบรรยายความรูตางๆ 
 10. เปนนักวางแผนจัดเก็บขอมูลที่ดี ทั้งขอมูลการทองเที่ยว ความนิยมของลูกคา 
และรายช่ือลูกคาที่เปน นักทองเที่ยว

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 - คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต www.bbs.buu.
ac.th 
 - คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว มหาวิทยาลัย

ขอนแกน 

 - สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 - คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ 
 - คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

 - คณะศิลปศาสตร สาขาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



74 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 จัดกลุมทองเที่ยวแบบอิสระที่ตนมีความรู ความชํานาญ ทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ เชน ทวัรศลิปวฒันธรรม ทวัรเกษตรกรรม เปนตน เปดสถานทีใ่หคาํแนะนาํเรือ่ง
การทองเที่ยว จําหนาย ตั๋วเครื่องบิน ใหบริการยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต 
รถจักรยานภูเขา เรือเชา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน ใหกับนักทองเที่ยว หรือ
จําหนายสินคาที่ระลึกท่ีนาสนใจหรือหายาก ในประเทศ จัดศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว
ทองถ่ิน จัดที่พักแรม เดินทางในแหลงทองเท่ียวตามท่ีต างๆ จัดพิมพหนังสือคู มือ
การทองเที่ยว และพิมพภาพโปสการดแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่นักทองเที่ยวสนใจ
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ชื่ออาชีพ : พนักงานนวดบําบัด (Spa Therapist)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
   1. ใหบรกิารนวดในรปูแบบตางๆ อาท ิการนวดแบบไทย นวดดวยนํา้มนั
หอมระเหย นวดฝาเทา และนวดกดจุด
   2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตางๆอาทิ สมุนไพร ดอกไม ที่ใช

ทุกวันกอนการปฏิบัติงาน

   3. เก็บรักษา ดูแลอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชใหสะอาด เปนระเบียบ

เรียบรอย

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี ้ควรสาํเรจ็การศกึษาระดับมธัยมศึกษาปที ่3 จนถงึระดบัปรญิญาตรี
ไมจํากัดสาขา สามารถรับงานอิสระทั้งนอกสถานที่หรือที่บาน และสามารถบรรจุเปน

พนักงานประจําโรงแรม รีสอรท สถานเสริมความงามและสุขภาพ อัตราเงินเดือนของ
ผูประกอบอาชีพน้ีขึน้อยูกบัประสบการณ ความสามารถ และความชํานาญงาน สวสัดกิารตางๆ 

คาํรักษาพยาบาล และโบนสัเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทาํงานวนัละ 8-9 ชัว่โมง 
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามสถานประกอบการน้ันๆ กําหนด
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สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนีจ้ะตองทํางานท่ีตองการทักษะฝมอืในการปฏิบตังิาน และจะตอง
ปฏิบัติงานดวยการบีบนวดดวยมือ ในแตละครั้งใชเวลาในการนวด 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทํางาน
วันละ8-9 ชั่วโมง เนื่องจากจะตองนวดดวยมือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเกิดความเม่ือยลาได 
ใหบรกิารโดยการนวดเพือ่สขุภาพแกผูทีม่าใชบรกิาร เพือ่ผอนคลายกลามเนือ้ ความเมือ่ยลา
ความเครียด ดวยวิธกีารกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ หรือโดยวิธกีาร
ตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จนถึงระดับปริญญาตรี
 - ควรไดรับใบรับรองผานการฝกอบรมจากสถาบันที่ไดรบัการรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุข
 - เปนผูมีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธดี
 - มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง ยิ้มแยมแจมใส
 - สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - นวดแผนโบราณท่ีวัดโพธิ์ โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) 
http://www.watpomassage.com 
 - วิชานวดแผนไทย ศูนยฝกอาชีพบางพลัด http://www.geocities.com/
preuksachart/Homepase.htm 

 - ศูนยสํงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรสถาบันการแพทยแผนไทย

กระทรวงสาธารณสุข) http://www.moph.go.th 
 - สถาบนัสงเสริมการแพทยแผนไทย มลูนิธกิารแพทยแผนแพทยไทย http://www.
ttmdf.com 
 - กรมพัฒนาฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th 

 - โรงเรียนฝกอบรมการนวดนานาชาติ http://www.itmthaimassage.com 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 พนกังานนวดน้ํามัน/พนักงานนวดจับเสน/พนักงานนวดฝาเทา/นวดเทา/พนกังาน

นวดสปอรท
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ชื่ออาชีพ : ลาม (Interpreter)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้อาจเปนผูเชี่ยวชาญภาษาใดภาษาหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ภาษา
องักฤษ ภาษาจนี ภาษา ฝรัง่เศส ภาษาสเปน ภาษาเยอรมนั ภาษาญีปุ่นอาชพีน้ีบาล-ีสนัสกฤต 
ภาษาลาว เปนตน หรืออาจจะเปนภาษาถิ่น เชน คําเมือง ภาษามลายูเปนตน หรือภาษาชน
กลุมนอยก็ไดทั้งนั้น ลามมีหนาที่ หนาที่แปลขอความจากภาษาเดิมเปนภาษาอ่ืน ตั้งแต

หนึ่งภาษาข้ึนไป โดยการใชความรูจากภาษาเดิม ลาม ทําหนาที่แปลคําพูด หรือคําบรรยาย 

ในระหวางการสนทนา หรอืการบรรยายใหแกบคุคลใดบคุคลหน่ึง หรอืหลายคนในเวลาเดียวกัน

สภาพการจางงาน
  สําหรับเจาหนาที่ในองคกรของรัฐบาล จะไดรับคาตอบแทนการทํางานเปน

เงนิเดอืนตามวุฒกิารศึกษาและอาจมีคาวชิาชีพเพิม่ให ในภาคเอกชนจะไดรบัการวาจางในอัตรา

เงินเดือนที่มากกวา 5-10 เทาขึ้นไปตามความสามารถและความรับผิดชอบ ผูประกอบอาชีพ
อสิระเปนลามจะไดรบัคาจางแปลโดยเฉล่ียเปนชิน้งานตามตามแตทีต่กลงไวกบัผูวาจาง ซึง่จะ

ไดรับคาจางที่สูงพอสมควร สําหรับเจาหนาที่ในองคกรของรัฐบาล จะไดรับคาตอบแทน
การทาํงานเปนเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษาและอาจมคีาวชิาชพีเพิม่ให ในภาคเอกชนจะไดรบั
การวาจางในอตัราเงนิเดอืนทีม่ากกวา 5- 10 เทาขึน้ไปตามความสามารถและความรบัผดิชอบ 
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สภาพการทํางาน
   ผูปฏิบัติงานลามแปลภาษาตางประเทศ การทํางานอาจตองเดินทางออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ทํางาน ในตางจังหวัดหรือตางประเทศ และอาจตองทําหนาที่เลขานุการของ 
ผูบรหิารดวย ในการออกไปทาํงานนอกสถานที ่งานทีท่าํอาจมคีวามกดดนัในเรือ่งเวลาปฏบิตัิ
งาน พอสมควร คือชั่วโมงทํางานอาจนานจนกวาการสนทนา การบรรยาย หรือการเจราจา
ธุรกิจจะเสร็จสิ้น อาจทํางานประจําในองคกรตางๆ เชน สํานักงานทนายความและบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมรวมทุนกับบริษัทตางชาติ บริษัท
กอสรางและอสังหาริมทรัพย ธนาคาร โดยทําหนาที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  1. อาจมีความรูระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร ศิลปศาสตร 
หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ หรืออยางนอยมีความสามารถในการแปลอยางช่ําชองทั้งสองภาษา 
  2. สนใจ รักในภาษาและมีความชํานาญท้ังในดานการพูด การอาน การฟง 
การเขียน 
   3. มีความคิดสรางสรรค สนใจสิ่งแวดลอม ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา
 4. มคีวามเพียรพยายามท่ีจะฝกฝนตนเองใหเกิดทักษะ ชอบและสนใจในเร่ืองตางๆ 
เกี่ยวกับ ภาษา
  5. เปนผูหมั่นคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ทั้งในงานที่ทําและงานแขนงอ่ืนๆ 
  6. เปนผูมีวิจารณญาณ ในการเปนลาม 

  7. เปนผูมีใจเปดกวางยอมรับขอติติง จากทั้งเพื่อนรวมงานและผูวาจาง 
  8. เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดออนในการแปล 
 สําหรับผูจบปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได แตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ

ทัง้การเขยีน พดูแปล สามารถเขารบัการอบรมหลกัสตูรการแปลแบบมอือาชพี ไดในมหาวทิยาลยั

ตางๆ หรือโครงการศึกษาตอเนื่องของแตละมหาวิทยาลัย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย www.arts.chula.ac.th

  - สมาคมนักแปล และลามแหงประเทศไทย www.thaitiat.org
 - ศูนยการลามและการแปล www.hufs.ac.kr
  - สถานที่ฝกอบรมของภาคเอกชนท่ัวไป
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  ลาม นักแปลหนังสือ นักแปลบทภาพยนตรตางประเทศ นักแปลบทสารคดี
ตางประเทศ นกัแปลขาว นกัประพนัธ รไีรทเตอร บรรณาธกิารขาวตางประเทศ บรรณาธิการ
หนังสือแปล พนักงานแปลประจําหนวยขาวในองคกรตางประเทศหรือสถานทูต มัคคุเทศก 
ผูจัดการโครงการขององคกรระหวางประเทศ
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  4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

ชื่ออาชีพ : เจาหนาที่เทคนิคดานการเกษตรกรรม (Agricultural Technician)

ลักษณะงานที่ทํา

 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
  1. ทําการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพ้ืนที่ทดลอง ในกระบะ หรือภาชนะ และ
นับจํานวนตนพืชที่ปลูกเพื่อพิจารณาถึงอัตราการงอกของเมล็ดพืช

  2. ชวยงานดานเทคนิคในหองปฏิบตักิาร เพ่ือศึกษาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี

ของดินและพืช โดยเฉพาะองคประกอบท่ีเปนธาตุอาหารพชื

   3. ใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหดนิและพืชและนําผลการวิเคราะหเพือ่ประกอบการ
พิจารณาแนะนําวิธีการเพาะปลูกท่ีเหมาะสม
  4. ทาํการสํารวจดินและจัดทาํแผนท่ีการใชทีด่นิและทรัพยากรธรรมชาติทีเ่กีย่วของ

  5. ชวยศึกษาวิจัยถึงสาเหตุและวิธีการควบคุมการสึกกรอนพังทลายของดิน
  6. ใหความรูและคาํแนะนําเก่ียวกบัการจัดการดินเพือ่การเพาะปลูก กรรมวิธใีนการ

ผลิตปุยและการใชปุยใหเหมาะกับพืชและดิน รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน
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  7. ชวยงานดานเทคนิคเกี่ยวกับการผสมพันธุสัตวและโภชนาการของสัตว
  8. เก็บตัวอยางเลือดของสัตวเพื่อทําการทดลอง
 9. วัดและชั่งนํ้าหนักของสวนผสมท่ีใชในการทดลองเพ่ือทําอาหารสัตว
 10. ทําความสะอาด และบํารุงรักษาหองปฏิบัติการทดลอง และวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการศึกษาวิจัย

สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขา
พืชศาสตร หรือสาขาท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติงานในภาครัฐจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
ตามวุฒกิารศึกษา ทาํงานวันละ 8 ชัว่โมง อาจทํางานลวงเวลา วนัเสาร วนัอาทิตย และวันหยดุ
ตามความจําเปนเรงดวน            

สภาพการทํางาน    

 ผูประกอบอาชีพน้ี จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ ทดลอง ศึกษาวิจัย 
ในสาขาพืช สัตว ดิน นํ้า ในหองปฏิบัติการ หองทดลอง ตลอดจนลงไปในพ้ืนที่ ทดสอบ 
ในโรงเล้ียง และโรงเพาะพืช ในการปฏิบตังิานจะตองมกีารใสเสือ้กาวน ถงุมอื และหรอืรองเทา
ปฏบิตังิาน การปฏบิตังิานอาจมกีารเดนิทางไปในพืน้ทีต่างๆ ตามสถานทีต่ัง้ของสถานประกอบ
กิจการ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 - สาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรอืประกาศนียบตัรวิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลย ีสาขาพชืศาสตร สาขาสตัวศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 -  มีความรูในวิชาชีพเกษตรกรรม และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตรได

ในทุกๆ ดาน

 -  สามารถอธิบายและถายทอดความรูใหผูอื่นเขาใจไดงาย
 -  รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
 -  มนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลย ีสาขาวชิาพชืศาสตร สาขาวชิาสัตว
ศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาสัตวรักษ สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวหรือประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ในสถาบันการศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อาทิ
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน http://www.lcat.ac.th/
indexlcat.htm
  - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร http://www.geocities.com/
yasothonatc
  - วิทยาลัยประมงติณสูลานนท http://www.tfc.ac.th/  
   - วิทยาลัยประมงปตตานี http://www.pfcollege.com  
 สาขาเกษตรกรรม  สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาประมง 
ในสถาบันการศึกษาท่ีสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลhttp://www.rmut.ac.th  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/เจาหนาที่วางแผนการผลิต/เจาหนาที่ประสานงาน
ดานการเกษตร/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ/เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
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ชื่ออาชีพ : นักสัตววิทยา (Zoologist)   

ลักษณะของงานที่ทํา
            ศึกษาในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับ
การเกิด การพัฒนาการของโครงสรางและสรีรวิทยาการกระจายกรรมพันธุสิ่งแวดลอม 

ความสมัพนัธภายในระหวางกนั  การจดัประเภทและรปูการมลูฐานของชวีติสัตว และนาํสิง่ที่
คนพบมาใชแกปญหาตาง ๆ  ทีม่ผีลตอสขุภาพอนามัย สวสัดภิาพและชีวติมนษุย  สตัว และพืช         

  วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวหรือเก็บ
รวบรวมตวัอยางตาง ๆ  เพือ่มาศกึษาในหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร ผาและศกึษาตวัอยาง
โดยใชกลองจุลทรรศน  เคมีภัณฑ วิธีการถายภาพ วัตถุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรอื่นๆ  

ตัง้ชือ่ จดัประเภท และเกบ็รกัษาตวัอยางไมใหเสยีหายเตรยีมตวัอยางทีเ่กบ็รวบรวมไดมาศึกษา

ถึงพัฒนาการของโรคตางๆและศึกษาเพ่ือใชในวัตถุประสงคอื่นๆ ทําการวิเคราะหเชิงสถิติ

ในขอมูลที่ไดจากการทดลองและทํารายงานผลการวิเคราะห 
           อาจทําการทดลองเกี่ยวกับสัตวของตนเอง  อาจนําผลท่ีไดจากการทดลองมาใชให
เปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกชีวิตมนุษย
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สภาพการจางงาน
            ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร 
วนัอาทติย และวนัหยดุ หรอืทาํงานลวงเวลา ในกรณทีีต่องการใหงานทีไ่ดรบัมอบหมายเสรจ็
ทนัตอการใชงาน นอกจากผลตอบแทนในรปูเงนิเดอืนแลวในภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชน  
อาจไดรับผลตอบแทนในรูปอื่น เชน คารักษาพยาบาล  เงินสะสม  เงินชวยเหลือ สวัสดิการ
ในรูปตางๆ เงินโบนัส เปนตน

สภาพการทํางาน          
   ผูประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะตองปฏิบัติงานในหองทํางานเหมือน
สํานักงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานดานการทดสอบ
และทดลองทางวิทยาศาสตร หรอือาจจะปฏิบตังิานภาคสนาม สาํรวจและศึกษาจากของจริง
ในภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กําหนดไว อาจตองทํางาน
ในบรเิวณทีก่าํหนด และเปนบรเิวณหามสบูบุหรีห่รอืรบัประทานอาหารองใชอปุกรณปองกนั 
เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน  

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 ผูประกอบอาชีพนี้ควรมีคณุสมบัติดังตอไปนี้
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
คณะประมงสาขาวิชาสัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  
  2.  มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ทั้ง
การอาน และการเขียน

  3. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 

  4. มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม
  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดได
  6. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน

  7. มคีวามสนใจในวิชาวทิยาศาสตร เคมแีละชวีวทิยา และสามารถสอบไดคะแนนดี
ในวิชาเหลานี้ ชอบการคนควาทดลอง การใชปญญาในการวิเคราะห
 8. มีความคิดสรางสรรค ชอบคนควา
  9. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

  10. มีความแมนยํา ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
  11. มคีวามสามารถเปนพเิศษในการสังเกต  คดิอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถ
แสดงผลการคนควาออกมาไดงาย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
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  12. มีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว
  13. มีความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเปนอยางดี
  14. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดดี 

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร 
สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรคณะเกษตร  คณะประมง เชน  
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม   มหาวทิยาลัย
สงขลา  มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตร  4  ป  สําเร็จการศึกษาไดวุฒิปริญญาตรี
 สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://ppath.agr.ku.ac.th
 สาขาสตัววิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวยิาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน
 http://www.kps.ku.ac.th
 สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.agri.cmu.ac.th
 สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ http://www.
grad.psu.ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  นักชีววิทยา หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี)นักเคมี (อนินทรียเคมี) นักเคมี 

(ฟสิกส) นักวิจัย นักกีฏวิทยา



86 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ชื่ออาชีพ : นักโรคพืช (Pathologist)     

ลักษณะของงานที่ทํา
           ผูประกอบอาชีพนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ดังน้ี
  1. วิจัยดานโรคของพืชตางๆ โดยแบงเปนกลุมของโรค เชน โรคไมผล โรคพืชไร 
โรคพืชผัก โรคไมดอกไมประดับ โรคขาว เปนตน
  2. ศึกษา คนควา เกี่ยวกับโรคพืชและสาเหตุของโรคพืช รวมทั้งนําเทคโนโลยี

ทางการเกษตรไปประยุกตใชในการแกไขปญหาดานโรคพืช ศกึษาลักษณะอาการของโรคพืชโดยการ

จําแนกเช้ือหรือชนิดของจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืช การเจริญเติบโต การเขาทําลาย 
และการแพรระบาดของโรค
  3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักปฏิบัติตางๆ ในการปองกันกําจัดโรคพืช 
การกกักนัโรค การปฏิบตัทิางการเพาะปลูก การหลกีเลีย่งการเกิดและการระบาดของโรคและ
การใชพันธุตานทานโรค ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อหาวิธีการ

ปองกันกําจัดโรคพืชน้ันๆ
  4. ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ หรือใชเทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุม
โรคพืช และใชเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรมในการผลิตพันธุพืชที่มีความตานทานตอโรค
หรือปลอดโรค
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  5. ตรวจสอบและออกใบรับรองการปลอดโรคพืช ที่ดานกักกันพืช โดยตรวจพืช
ที่สงออกและ/หรือนําเขา เพ่ือใหมั่นใจวาจะไมติดโรคพืชใดๆ และไมสรางความเสียหายตอ
ประเทศไทยและประเทศคูคา เชน การตรวจเมลด็พนัธุพชืทีจ่ะสงออก การตรวจโรงรมกลวยไม
เพือ่รับรองมาตรฐานของการตรวจสอบโดยลดข้ันตอนการตรวจสอบท่ีดานกักกนัพชื เปนตน
  6. สงเสริมและใหความรูทางการเกษตร เชน การไปแนะนําเกษตรกรวาควรปฏิบตัิ
อยางไรเพือ่ดแูลรกัษาไมใหเกดิโรคพชื โดยใชวธิกีารทีไ่มสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพ
  7. นําวิชาการท่ีศึกษาไปเผยแพร โดยจัดฝกอบรมเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เชน 
ฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จัดอบรมใหผูประกอบการคาวัตถุอันตราย

สภาพการจางงาน  
          ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน 
สภาพการทํางาน
            ผูปฏบิตังิานในสวนภาคราชการจะทํางานตัง้แต 8.30 – 16.30 น. สปัดาหละ 5 วนั
และอาจตองออกพื้นท่ีเพื่อทําการรณรงคประชาสัมพันธ หรือเก็บตัวอยางมาวิเคราะห 
วิจัย หรือตรวจแปลงเพาะปลูกเม่ือมีโรคพืชระบาด หรืออาจตองไปปฏิบัติหนาที่ที่ดาน
กักกันพืช เชน โรงรมกลวยไม เพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองการปลอดโรคพืช
           ผูปฏบิตังิานในภาคเอกชน อาจทาํงานตัง้แตเวลา 9.00 – 17.30 น. อาจตองปฏบิตัิ
งานในวันหยุดเมื่อหนวยงาน หรือองคกร ตองจัดนิทรรศการเผยแพรผลิตภัณฑตางๆ 
แกประชาชน หรอืทาํการสงเสรมิการขายในวันหยดุ ซึง่อาจไดรบัการชดเชยวันหยดุในวนัธรรมดา

แทน เวลาในการทํางานคอนขางยืดหยุน ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับเทศกาล
วนัหยดุตางๆ ของประชาชนกลุมเปาหมาย การทาํงานสวนมากจะตองออกพ้ืนทีเ่พือ่ขายและ
แนะนําผลิตภัณฑสินคา เชน ปุย เวชภัณฑ สารเคมีในการกําจัดโรคพืช ตลอดจนอุปกรณ

ทางการเกษตร เปนตน

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ 
  1. เพศชาย หรือเพศหญิง จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือ
จบปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร

   2. ชางสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ สามารถประมวลความรูดานศิลปะและ
วิทยาศาสตรใหกลมกลืมกันได

  3. มีจินตนาการ และมีความสามารถดานศิลปะ เชน การวาดรูป การถายรูป 
เพ่ือใชประกอบในการบันทึกขอมูลโรคพืช
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  4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ 
 5. เปนคนขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในดานวิชาชีพและความรูทั่วไป 
เพ่ือใหทันเหตุการณ
   6. มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานไดตามลําพัง ในการออกพื้นที่ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
 7. มีจิตสํานึก และมีความรอบรูทั้งในประเทศและตางประเทศ

ผูที่สนใจในอาชีพนี้ ควรเตรียมความพรอมดังนี้
 ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา 
ควรสอบคัดเลือกเขาศกึษาตอในระดับอดุมศึกษาท่ีเปดการสอน ดานวิทยาศาสตร โรคพืช เชน 
คณะเกษตรศาสตร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สาขาวชิาโรคพืชวยิา คณะเกษตรศาสตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร http : ppath.
agr.ku.ac.th
 สาขาวิชาโรคพืชวิยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th
 สาขาวิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://
www.agri.cmu.ac.th

 สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ http://www.grad.psu.ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

  เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/เจาหนาที่วางแผนการผลิต/เจาหนาที่ประสานงาน
ดานการเกษตร/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ/เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
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ชื่ออาชีพ : นักกีฏวิทยา  (Entomologist)        

ลักษณะของงานที่ทํา
            ผูประกอบอาชีพนี้มีหนาที่สําคัญๆ ดังนี้คือ
  1. ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีและหลักการในการระบุและใหชื่อแมลง แหลงที่อยูอาศัย 

วงจรชีวิตของแมลงแลวจัดทําระบบฐานขอมูลหมวดหมู การวางรูปแบบ การวิเคราะหชนิด
และการวินิจฉัยลําดับอนุกรมวิธานแมลง เพื่อสนับสนุนกลุมงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
  2. ศึกษาและวิจัยอิทธพิลของปจจัยตางๆ ในสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอวงจร
ชวีติ การเจรญิเติบโต และตลอดจนการแพรระบาดของแมลง เพือ่เปนแนวทางในการปองกนั
กําจัดศัตรูพืช 

   3. ศึกษาวิจัยเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เปนศัตรูธรรมชาติของแมลง วัชพืช และ

เชือ้จุลนิทรยีทีท่าํใหเกิดโรคกบัแมลง วธิกีารใชสิง่มชีวีติตางๆ และเชือ้จลุนิทรยีในการควบคมุ

แมลงศัตรูพืช หรือใชศัตรูทางธรรมชาติในการกําจัดแมลงศัตรูพืช 
 4.  พัฒนา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัย และทดสอบ ปรับปรุงสารปองกันกําจัดแมลง 
แกไขสารพิษตกคางในพืชผักผลไม และหาแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยแกผูบริโภค และไมทําลายระบบนิเวศวิทยา 
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 5. ตดิตามตรวจสอบขอมลูการระบาดของแมลงในพืน้ที ่ทัง้ในประเทศ และประเทศ
ที่เปนคูคาพืชผลการเกษตร เมื่อเกิดการระบาดของแมลง 
  6. วเิคราะหความเสีย่งศตัรพูชืกกักนัจากผลิตผลการเกษตรทีน่าํเขาจากตางประเทศ 
ใหไดตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชนานาชาติ
  7. ใหคําแนะนําปรึกษา พัฒนามาตรการใหมๆ โดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ในการปองกันความเสียหายของพืช ผลไม ไมดอกสงออก จากแมลงตางๆ แกเกษตรกร เชน 
นกัวชิาการ กรมวิชาการเกษตรไดวจิยัวธิกีารกําจดัแมลงวันทอง ในผลไมกอนสงออก ดวยการอบ
ไอนํ้า ณ อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายประเทศที่ยอมรับมาตรการน้ี เปนตน
  8. เผยแพร และใหคําปรึกษาในการกําจัดศัตรูพืช การใชและการลดสารเคมี ผสม
ผสานกับภูมิปญญาและเทคโนโลยีชาวบานอยางถูกวิธีแกเกษตรกร 
  9. ใหความรูแกประชาชนทัว่ไปเกีย่วกบัขอมลูตางๆ ของแมลง รวมถงึเรือ่งกฎหมาย
หามจับและปองกันการลักลอบจับแมลงอนุรักษ และแมลงที่สวยงามหายาก ในเขตอนุรักษ 
เชน แมลงอนุรักษตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) ซึ่งมีถิ่นที่อยูอาศัยในประเทศไทย 13 ชนิด 
คือ ดวงกวางดาว ดวงคีมยีราฟ ดวงดินขอบทองแดง ดวงดินปกแผน ผีเส้ือกลางคืนคางคาว 
ผีเสื้อกลางคืนหางยาว ผีเสื้อไกเซอร ผีเสื้อถุงทอง ผีเส้ือนางพญา ผีเส้ือภูฐาน ผีเส้ือรักแรขาว 
ผีเสื้อหางดาบนํ้าตาลไหม ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว

สภาพการจางงาน 
  ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่อยูใน
หนวยของการตลาด การขาย และสงเสริมการขาย ผูประกอบอาชีพนี้อาจไดคาตอบแทน

เปนเปอรเซ็นตจากยอดการขายผลิตภัณฑสารเคมีที่ใชในการเกษตรตางๆ ที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงกับผูประกอบการหรือผูวาจาง ผูมียานพาหนะเปนของตนเอง
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ และสามารถเบิกคานํ้ามันรถตามการใชจริง หรือเหมาจาย

สภาพการทํางาน         
   ผูประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานทั้งในสํานักงาน หองปฏิบัติการ และการออกพ้ืนที่ 
ในเขตท่ีตนเองรับผดิชอบ อาจตองทาํงานอยูในหองปฏบิตักิารเปนเวลาหลายเดือน เพือ่ทดลอง
กรรมวิธีในการกําจัดแมลงตางๆ จนกวาจะมั่นใจวาผลิตภัณฑทางการเกษตรนั้นปลอดจาก
แมลง หรอืสารเคมีทีจ่ะใชนัน้ปลอดภยัตอสขุภาพของเกษตรกรและผูบรโิภค ขณะปฏบิตังิาน

อาจตองใสเคร่ืองแบบปฏิบัติงาน และหรือถุงมือ 
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            สําหรับผู ประกอบอาชีพนี้ที่รับราชการตองไปทํางานที่ดานกักกันพืช บริเวณ
ทาอากาศยาน เพื่อตรวจหาแมลงกอนสงผลิตภัณฑทางการเกษตรออกและหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ และตองประสานงานกับกระทรวงตางๆ รวมท้ังหนวยงานตางประเทศท่ีเกีย่วของ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
   1. เพศหญิง หรือเพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท ภาควิชากีฏวิทยา
   2. มีความมุงมั่นตั้งใจทํางาน และสนใจในอาชีพ
  3. มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานไดตามลําพัง ในการออกพ้ืนที่ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
  4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคคลท่ีเกี่ยวของ
   5. เปนคนขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในดานวิชาชีพและความรูทั่วไป
   6. มีความรูดานภาษาอังกฤษอยางดี ทั้งพูด และเขยีน 
  7. สามารถใชโปรแกรมตางๆ ทางคอมพิวเตอร ในการทํางานไดเปนอยางดี 
  8. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา 
ควรสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่เปดการสอนดานวิทยาศาสตรทางแมลง 
เชน คณะเกษตรศาสตร ภาควิชากฏีวทิยา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร หรอืมหาวิทยาลัยเชียงใหม

และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน นอกจากน้ีควรมีความสนใจในเรื่องแมลง รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
 กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, พิพิธภัณฑแมลง กองกีฏวิทยา

และสัตววิทยา

 กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ www.doa.go.th, www.moac.
go.th
 ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
คณะเกษตรศาสตร ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://aggie.kps.ku.ac.
th/ento

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.cmu.ac.th
 มหาวิทยาลัยขอนแกน www.kku.ac.th
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง          
  นักวิชาการ อาจารย วิทยากร มัคคุเทศกทองเที่ยวทางการเกษตร มัคคุเทศกนําดู
แมลงและผีเสือ้ในปา ผูประกอบกิจการขายสารเคมีปองกนัศตัรพูชื เจาหนาทีผู่แนะนาํสนิคา
อุปกรณและผลิตภัณฑทางการเกษตร ผูเช่ียวชาญทางดานแมลงที่ใหคําปรึกษาแนะนํากับ
บริษัทเคมีภัณฑทางการเกษตร หรือบริษัทผูสงออกพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรไบโอ
หรือการทําเกษตรแบบชีวภาพ ผูจัดนําเสนอความรูทางดานเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน 
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาทางดานคลินิกพืชทางวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจฟารมเพาะ
ผีเสื้อและแมลง ผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับแมลง และผีเสื้อ เปนตน
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ชื่ออาชีพ : นักวิเคราะหสิ่งแวดลอม (Environmental Analyst)

ลักษณะของงานที่ทํา          
 ผูปฏบิตังิานอาชพีน้ีมหีนาท่ีปฏบิตังิานเก่ียวกบัการตรวจสอบสภาพของส่ิงแวดลอม
แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา เชน สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมประเภทตาง ๆ เชน การวิเคราะหคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ เสียง สารพิษ 

และอื่นๆ ตรวจสอบ และวิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมของ โครงการพัฒนาสถาน

ประกอบกจิการโรงงานอตุสาหกรรม เชน ผลกระทบจากการคมนาคมและการขนสง ผลกระทบ
จากพลงังาน ผลกระทบจากเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอตุสาหกรรม และผลกระทบ
ที่มีตอพนักงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อนําขอมูลไปปรับแกไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือ

เกดิขึน้แลวปองกนัและใหมกีารดาํเนนิการใหเปนไปตามมาตรฐานควบคมุ คณุภาพสิง่แวดลอม 

ตรวจหาสาเหตุที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญของชุมชน และวินิจฉัยขอเท็จจริง

หาทางปองกันแกไข ในกรณีทีม่ปีญหาอัน เก่ียวกับสิง่แวดลอมเปนพษิ เชน เนาเสีย เสียงรบกวน
ฝุ น กลิ่นเหม็น ภายใตการกํากับและตรวจสอบโดยใกลชิดของกรมควบคุมมลพิษหรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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สภาพการจางงาน
            ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน สําหรับ
ตลาดแรงงานในหนวยงานของภาครัฐ เกือบทุกหนวยสถาบันดานวิทยาศาสตรภาคธุรกิจ 
องคกรพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนระดับทองถิ่นมีการขยายตัวรับเจาหนาที่วิเคราะห
สิ่งแวดลอมระดับตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของ รัฐบาล

สภาพการทํางาน         
  ผูปฏบิตังิานอาชพีนี ้อาจจะตองปฏบิตังิานในสถานทีท่าํงานเหมอืนสาํนกังาน  ทัว่ไป
ออกตรวจบริเวณในพ้ืนที่และนอกบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือพื้นที่ที่อาจเกิดปญหา
ผลกระทบจากส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาหรือโครงการตางๆ ของสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานที่ไดรับการวาจาง สวนใหญทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะ
ตองมาทํางานวันเสาร  วันอาทิตย หรือวันหยุด และอาจทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการ
ใหระบบงานเสร็จใหทันตอการใชงาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  ผูประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
  1. ผูตองการทํางานอาชีพนี้ในภาครัฐ  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสาขาใดก็ได เชน เศรษฐศาสตร รฐัศาสตร ประชากรศาสตร สงัคมวิทยา และมานษุยวทิยา 
ภูมิศาสตร การบริหาร การศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง การเกษตร 
วนศาสตร การประมง เคมี ชีววิทยา  ฟสิกส  ธรณีวิทยา  วิทยาศาสตรทางทะเล สุขภิบาล 
อาชีวอนามัย สุขศึกษา โภชนวิทยา อนามัยชุมชน ฯลฯ ในภาคเอกชนสวนมากจะรับผูจบ

การศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาเก่ียวของกับธุรกิจที่ประกอบกิจการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับวิชาการส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับงานที่ตองปฏิบัติ

   2. มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศไทย
  3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ 
ทั้งอาน และเขียน

 4. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วเิคราะหปญหา และสรุปเหตุผล 
 5.  มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตามได

 6.  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดได
 7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ผูตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ตรงกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ป
 มหาวิทยาลัยที่เป ดสอนคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร หรือคณะ
วทิยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิง่แวดลอม หรอืสาธารณสขุศาสตร ฯลฯ 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
            วิศวกรส่ิงแวดลอม ประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ประกอบ
ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในการวางแผนระบบการกําจัดของเสียตางๆ นักวิจัย เจาหนาที่มูลนิธิ
พัฒนาเอกชน  วิทยากรอบรมการจัดการสิ่งแวดลอม
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  5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ชื่ออาชีพ : ผูควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร
             (Quality Controller Raw Material and Food Product)

ลักษณะของงานที่ทํา          

 ผูประกอบ อาชีพ นี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
 1. อาชีพ นี้นําตัวอยางวัตถุดิบและผลิตภัณฑที่แปรรูปแลวไปทําการทดสอบ
เพ่ือหาสิ่งเจือปน สิ่งผิดปกติ หรือวัดหาคาตาง ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานของอาหาร

แตละประเภท เชน วัดสารตกคาง วัดหาคาจุลินทรีย สิ่งเจือปน เปนตน

 2. อาชีพ นี้ตรวจสอบดูกระบวนการผลิตเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น ใหคําแนะนํา

แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงแกไข
 3. อาชีพ จะประยุกตทักษะหลักเพื่อการทํางาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น 
เชน ปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา และควบคุมของผูชวยหัวหนางานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภณัฑอาหาร

 4. อาชีพ นี้อาจทํางานในบทบาทหัวหนางานที่มีความเปนอิสระในการจัดการงาน 
และใหคําแนะนําผูอื่น
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สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติ อาชีพ นี้ สามารถปฏิบัติงาน อาชีพ ในหนวยงานราชการ เชน หนวยงาน
ทีม่หีนาทีอ่อกใบรบัรองคณุภาพผลติภณัฑ โดยผูทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี
ชั้นสูง (ปวส.) ไดรับเงินเดือนอัตรา ตามที่ราชการกําหนด ไดรับสวัสดิการ และเบ้ียเล้ียง
ตามระเบยีบสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน สาํหรบัผูทีท่าํงานนีใ้นภาคเอกชน ไดแก
บริษัทที่ดําเนินธุรกิจการแปรรูปสัตวนํ้า (อาชีพ บรรจุกระปอง แชเยือกแข็ง ทําแหง 
หมักดอง ฯลฯ) โดยเปนผูชวยหัวหนางาน / หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพของโรงงานหรือ
ผูชวยหัวหนางาน / หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบ การออกใบรับรองผลิตภณัฑสตัวนํา้ ผลติภณัฑอาหารตาง  ๆซึง่ไมมปีระสบการณในการ
ทาํงานจะไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืน ไดรบัสวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล คาลวงเวลา 
และโบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา 
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน                                                

สภาพการทํางาน  
 ปฏิบัติงาน อาชีพ ในโรงงาน ซึ่งจะตองมีการใชเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต 
เพื่อความปลอดภัย ผูปฏิบัติงาน อาชีพ นี้ตอง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแกปญหา 
มกีารวางแผน และควบคมุการผลติ และรบัผดิชอบการปฏบิตังิานใหเสรจ็ส้ินตลอดกระบวนการ
ผลิต

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยี
ชีวภาพ, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ

 - ควรมีความรู เกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตอาหาร 

ในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะหอนัตรายและควบคุมจุดวิกฤต ิ(HACCP)
 - อาชีพ นี้ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง หูรับฟงไดดี ตาไมบอดสี มือและสมอง
สามารถทํางานสัมพันธกันไดตลอดเวลา
 - อาชพี นีค้วรมีความละเอยีด รอบคอบ คลองแคลว วองไว ชางสงัเกต อดทน ขยนั
หมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชอบคิดคํานวณ มั่นใจในตนเอง สามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาได
 - อาชีพ นี้มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย



98 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - วทิยาลยัประมง สงักดัสถาบนัการอาชวีศึกษา สาํนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาอาทิ
  - วิทยาลัยประมงติณสูลานนท  http://www.tfc.ac.th
  - วิทยาลัยประมงปตตานี  http://www.pfcollege.com  
 สถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง  http://www.ru.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  http://www.kmutt.
ac.th 
 สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทางอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร เปนตน
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th โทรศัพท 
02-549-4990-2

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 อาชีพผู ตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารดานความปลอดภัยสุขภาพ และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ/อาชีพผูประกันคุณภาพ/อาชีพผูประสานงานฝายควบคุมคุณภาพ
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ชื่ออาชีพ : นักวิทยาศาสตรการอาหาร (Food Science)

ลักษณะงานที่ทํา 
 ประเทศไทยเร่ิมมกีารศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีการอาหารหรือวทิยาศาสตรการอาหาร 
เมื่อป พ.ศ. 2505 โดยไดมีการพัฒนาหลักสูตรเก่ียวกับวิทยาศาสตรการอาหารข้ึนในภาค

วิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่อให เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพเขาสู ภาคอุตสาหกรรมการ อาหาร 

นักวิทยาศาสตรการอาหารมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
   1. เลือกใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสมในการผลิต หรือ
ในการแปรรูปอาหาร 

   2. บริหารและวางแผนกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือถนอมอาหาร

อยางเปนระบบและอยางเปน ขั้นตอน 
   3. เตรียมวัตถุดิบใหตรงตามความตองการท้ังปริมาณและคุณภาพ 
   4. มีความเขาใจในรายละเอียด เงื่อนไขของฤดูกาลการผลิตสินคา
การเกษตร ตลอดจนแหลงวัตถุดิบ ที่มีคุณคาในการผลิต 
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   5. ศึกษาวิจัยในการพัฒนา คนควาผลิตภัณฑอาหาร และกระบวนการ
แปรรูป ถนอมอาหาร และเทคนิค วิธีการผลิตสินคาใหม ๆ 
   6. จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจบันทึก และจัดซ้ือวัตถุดิบใหเพียงพอกับ
ความตองการของการผลิตสินคา 
   7. ใหคําแนะนําดูแลและควบคุมบุคลากร ในสายงานการผลิต 
   8. ควบคุมคุณภาพและปริมาณของผลิตภัณฑอาหาร ใหมีคุณคา 
ไดมาตรฐานทางโภชนาการ 
   9. มีความรูดานการพัฒนาการตลาดและตนทุนการผลิต

สภาพการจางงาน
 ในภาคราชการ ผูปฏิบัติอาชีพนี้ จะไดรับคาจางเปนอัตราเงินเดือน และสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามขอกําหนดของ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยผูจบวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะไดรับตามอัตราเงินเดือน ในภาคเอกชนผูปฏิบัติอาชีพน้ีจะไดรับอัตราคาจาง
ตามเงินเดือน พรอมท้ังสวัสดิการ และการไดรับโบนัสประจําป

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ อาจทํางานท้ังในโรงงานผลิต และในหองปฏิบัติการทดลอง 
ทีต่องมีความระวงัเรือ่งความ สะอาดและความปลอดภยัเปนหลกั นกัวทิยาศาสตรการอาหาร 
อาจตองปฏิบตังิานรวมกับ  นกัวศิวกรอาหาร ตองปฏิบตังิานท้ังในโรงงานผลิตและ หองปฏิบตัิ
การทดลอง โดยขณะปฏบิตังิานตองสวมเครือ่งปองกนัอนามยัและความปลอดภยัสวนบุคคล 
เชน ถุงมือ หมวก ผากันเปอน หรือเครื่องแบบท่ีทางสถานประกอบกิจการจัดเตรียมไวให

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร 
หรือวิทยาศาสตรการอาหาร 
 2. มีความเขาใจและความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคมและส่ิงแวดลอม 

 3. มีความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการควบคุมตนทุนการผลิต 

 4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 5. มีความรูและเขาใจเปนอยางดีในเรื่องมาตรฐานดานความปลอดภัยในการผลิต 
และกฎหมายอาหารท้ัง ในประเทศและระหวางประเทศ เชน ขอกาํหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อาหาร Halal, Hazard Analysis and 

Critical Control Point (HACCP) ฯลฯ 
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 6. เปนผูมีวิสัยทัศนในกระบวนการเก่ียวกับอาหารเปนอยางดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 - คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีภาควชิาวทิยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยสงขลา เว็บไซต www.sat.psu.ac.th

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 สามารถเปนอาจารย นักวิชาการ วิทยากรชุมชน นักธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูป
ผูผลติอาหารอนามัย (Organic Food) ผูแทนการขายอาหารเสริมตาง ๆ  ผูผลติอาหารสําเรจ็รูป 
หรอืเคร่ืองดืม่ ผลติไวนผลไม ผูนาํเขา สนิคาอาหาร และสงออก ผูเชีย่วชาญในการใหคาํปรกึษา
ดานการผลิตอาหารกับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และ โรงงานนักชิมไวน เปนตน
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ชื่ออาชีพ : นักโภชนาการ (Nutritionists)

ลักษณะงานที่ทํา 
 ผูปฏิบัติงานโภชนาการ Nutritionists ไดแกผูวางแผนงานควบคุม และส่ังงาน 
เตรียมกําหนดอาหารตามหลักการโภชนาการใหกับผูปวยในโรงพยาบาล คณะบุคคล ชุมชน

ในทองถิ่น และโรงงานหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยการคํานวณ
คณุคาของอาหารใหคาํแนะนําในการถนอมอาหาร การแปรรปูอาหาร การแปรรปูผลิตเกษตร
เพ่ิมคุณคาผลิตภัณฑอาหารและการบรโิภคใหถูกสุขลักษณะ 

 ลักษณะของงานท่ีทํา ผูประกอบโภชนาการ Nutritionists ตองเตรียมขอมูลเก่ียว
กับคุณคาของวัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑและแหลงวัตถุดิบ และทําหนาที่ดังนี้
   1. แนะนําและใหความรูพื้นฐานในการแกปญหาดานสุขอนามัยเกี่ยวกับ

โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหารท่ีบรโิภคตอสาธารณชน หรอืผูประกอบกิจการหรือ

ผูบริโภค
   2. วเิคราะหหรอืวจิยัคณุคาทางอาหาร คณุสมบตั ิสรรพคุณ และศกัยภาพ
ของอาหารที่ตองการนํามาแปรรูป เชน เนื้อสัตว พืช ผักและผลไมที่ตองการนํามาประกอบ
อาหารและแปรรูปในหองปฏิบัติการทดลอง อาจใชการทดลองทางเคมี เพื่อหาคุณคา
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กรดหรอืดางในอาหาร หรอืจํานวนสารผสมอาหารทางเคมีทีส่ามารถใชเจอืปนในอาหารได หรอื
หาสารตกคางตางๆ จัดทําฉลากคุณคาทางโภชนาการ 
   3. ทาํหนาทีเ่ปนวทิยาการในการสาธติการประกอบอาหาร และการผลติ
ผลิตภัณฑอาหารที่ใชบริโภค การถนอมอาหาร การแปรรูปและคิดคนวิธีการแปรรูปใหมๆ 
เพือ่เพิม่คณุคาผลติผลการเกษตรเมือ่ผลติผลมรีาคาตํา่ โดยนาํเทคโนโลยชีาวบานหรอืเทคโนโลยี
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยในกระบวนการผลิตใหถูกอนามัยและปลอดภัย
   4. จัดทําประมาณการตนทุนการผลิต จัดหาแหลงวัตถุดิบ และแหลง
ตลาดท่ีเหมาะสม และใหขอมลูดานการผลิตเพ่ือการอุตสาหกรรม การสงออก และการกีดกัน
ทางการคาจากสัญญาตางๆ 
   5. เกบ็รวบรวมขอมลู และผลิตเอกสารเผยแพรเกีย่วกับโภชนาการใหกบั
กลุมผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายใหไดทราบเพ่ือสุขภาพท่ีดี และใหความรูในการปองกัน
การแพสารอาหารตางๆ ทาํงานรวมกับเจาหนาทีต่างหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือให
บรรลุเปาหมายในการทํางาน เชน นักวิทยาศาสตรการอาหาร นักเทคโนโลยีอาหาร (Food 
Technologist) นักวิทยาศาสตรสาขาจุลชีวะ และนกัวิชาการเกษตร 

สภาพการจางงาน
 สามารถปฏิบัติงานในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ในภาครัฐ เชน 
เคหกจิเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กรมพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย สาํนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรืออาจทํางานในโรงพยาบาล โรงแรม สถานประกอบกิจการอาหาร
สําเร็จรูป สถานประกอบการทางดานอาหารเสริม โรงงานผลิตอาหารหรือเคร่ืองดื่ม บริษัท
เคมภีณัฑ ผูปฏบิตังิานอาชพีนีท้าํงานวนัละ 8-9 ชัว่โมง อาจทาํงานลวงเวลาวนัเสาร วนัอาทติย 
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน

 ปฏิบัติงานในหองเรียน เตรีมอาหาร หองปฏิบัติการทดลอง หรือออกแนะนํา
ใหคําปรึกษานอกพื้นท่ี ในชุมชน หรือในหองทดลองในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ซึง่มกีารใชอปุกรณ และเคร่ืองมือทางเทคโนโลยีการอาหาร การใชคอมพิวเตอรเขาชวย
ในการปฏิบัติงาน ตรวจวัดคาอาหาร และการบันทึก สภาพการทํางานหนักปานกลางตองใช
ความอดทน มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ใชปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา

เฉพาะหนาได



104 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาอยางนอยประโยควิชาชีพช้ันสูงทางดานคหกรรมศาสตรสาขา
อาหาร และระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการวิทยาศาสตรการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับอาหาร
  - รักการประกอบอาหาร และวิเคราะห วิจัยอาหาร
  - เปนนักคิดคนนวัตกรรมใหมในการผลิตและแปรรูปอาหาร
  - มีความรูในภาษาอังกฤษไดดี
  - มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี 
 - มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานเปนทีมได
 - มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
 - มีความละเอียดรอบคอบ คลองแคลว วองไว 
 - มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
 - มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพฯ
  - คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร B.Sc. Nutrition and Dietetics
 หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

(นานาชาติ)

M.Sc. Food and Nutrition (Nutrition and Dietetics)
 หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
(นานาชาติ) Ph.D. Food and Nutrition (Nutrition and Dietetics)

    - คณะสาธารณสขุศาสตรมหาวทิยาลยัมหดิล หลักสูตรปรญิญาตร ีวทิยา

ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร B.Sc. 

(Public Health) Major in Nutrition and Dietetics 
   - สถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยัมหดิล หลักสูตรปรญิญาโทวทิยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(นานาชาติ) M.Sc. Nutrition and 

Dietetics
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 เจาหนาทีเ่คหกิจเกษตร นกัพฒันาชมุชน พฒันากร พนักงานขายอาหารเพ่ือสขุภาพ 
เชฟของโรงแรม เจาของกิจการรานอาหาร นักโภชนาการ บริษัทขายเคร่ืองมือ อุปกรณ
ทําอาหาร วิทยากร รับทําขนมไทยในโอกาสพิเศษ เจาของรานไอศกรีม เจาหนาที่พัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร นักแปรรูปอาหาร พนักงานสาธิตอาหาร ผูผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ผูผลิต
เคร่ืองดื่มสุขภาพ ผูผลิตนม ผูผลิตไอศกรีม ผูผสมเครื่องดื่ม ผูคาปลีกอาหาร ผูคาสงอาหาร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรอาหาร (การผลิตทางเคมี); นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
              (Chemical Engineer , Food and Drink)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้

 1. คาํนวณและออกแบบกรรมวิธกีารผลิต โดยเคร่ืองจักร และการใชอปุกรณ สาํหรับ
ใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี ในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
 2. คํานวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภัย และการกําจัด

ของเสยี ทัง้ในดานการผลติ การใช การเกบ็ การขนสง/เคลือ่นยาย และการปองกนัส่ิงแวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑอาหาร

 3. ควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเต็มศักยภาพ

 4. ดแูลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหาร และ/หรือเคร่ืองด่ืมใหเปนไป
ตามแผนการผลิตที่วางไว
 5. ใหคําแนะนําและแกไขปญหาระหวางการผลิต ตลอดทั้งควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหาร
 6. วางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต



107บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 7. ควบคุมดูแลปองกันมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายและประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ

สภาพการจางงาน
 ผู ประกอบอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท                 
คณะวศิวกรรมศาสตร สาขาวศิวกรรการอาหาร หรอืสาขาอืน่ทีเ่กีย่วของ สวนใหญจะทาํงาน
ในภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ ผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี
จะไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืนในระดับเริม่ตนการทาํงาน สวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล 
และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด  ตามความจําเปนเรงดวน        

สภาพการทํางาน    
 สถานที่ทํางานจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ 
สิ่งอํานวยความสะดวก จะตองควบคุมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบ
กรรมวิธีการผลิต ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตลอดจนดูแลระบบดานความปลอดภัย 
และการกาํจดัของเสยีของโรงงาน จงึจาํเปนท่ีจะตองดแูลงานดานการผลิตในโรงงาน  สาํหรบั
งานหรือสถานท่ีทาํงานท่ีมคีวามเส่ียงตอความไมปลอดภัยในการทํางาน วศิวกรอาหารจะตอง
ใชอุปกรณคุมครองสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ                                                                                            
 - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นท่ีเกี่ยวของ

 -  ควรมคีวามคดิสรางสรรคในการประดษิฐเครือ่งจกัรตางๆ ตามความตองการของ
นักวิทยาศาสตรการอาหาร หรือผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม                                                
 -  รูเรื่องวัสดุตางๆ ที่ใชในการผลิตเครื่องจักร ตลอดทั้งแหลงที่มาของวัสดุ                                  

 -  มีความรูเรื่องการจัดทํางบประมาณคาใชจาย                                                                  

 -  เปนผูมีความรับผิดชอบสูง                                                                                               
 -  เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดี มีลักษณะเปนผูนํา และมีความเปนผูตามที่ดี                                     
 - มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ                                                                                             

 -  ควรมีความรูในเรื่องระบบมาตรฐานการใหบริการ (ISO 9001) ระบบคุณภาพ
ตามหลักเกณฑและวิธกีารผลติอาหาร ในโรงงานผลติอาหาร (GMP) ระบบหลกัการวิเคราะห

อนัตรายและควบคมุจดุวิกฤต ิ(HACCP) และมาตรฐานการผลติตางๆ ขององคการอนามยัโลก 
และองคการการคาโลก                                                                                                                  
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา   
 - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://
www.chula.ac.th/chula/th/main.html  
 - คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
http://www.ku.ac.th 
 - คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th  
 - คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี  http://www.kmutt.ac.th  
 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
http://www.su.ac.th  
 - คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
เจาคุณทหารลาดกระบัง  http://www.kmitl.ac.th                                   

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วิทยากร / อาจารยพิเศษ / นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการคําปรึกษาดาน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นกัประดิษฐคดิคนนวัตกรรมใหมๆ  เก่ียวกับเคร่ืองมือ
และอุปกรณตางๆ ในการผลิต / นักธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหาร
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ชื่ออาชีพ : ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (อาหาร)
             (Department Manager, Food Product  Research and Development)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้

 1. แกไขดัดแปลงผลิตภัณฑเดิม หรือการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑขั้นมูลฐาน
  2. วางแผนและควบคุมโครงการวิจัย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  3. วางหรือชวยวางนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

  4. ประมาณการงบประมาณท่ีจะตองใช

  5. วิเคราะหผลการวิจัยดานการตลาด
  6. พจิารณาแนวโนมของงานวิศวกรรม และงานออกแบบจากแหลงทีม่าตางๆ เชน 

วารสารทางวชิาการ การประชมุดานอตุสาหกรรม การวเิคราะหคณุภาพและการใชประโยชน

ของผลิตภัณฑชนิดใหม หรือผลิตภัณฑเดิม
  7. ควบคุม กํากับการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑโดยรวมมือกับหนวยขาย หรือ
หนวยผลิต รวมทั้งการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานทั้งสอง
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  8. พิจารณาทรัพยากรตางๆ เพื่อที่จะนํามาใชวิเคราะหผลิตภัณฑ และพิจารณา
เกี่ยวกับการทําสัญญากับบริษัทท่ีปรึกษาในเรื่องการศึกษาวิจัย
   9. พจิารณารายงานทางวิชาการเก่ียวกับผลิตภัณฑ เพือ่ทีจ่ะทาํเปนแนวทางวางแผน
การขาย

สภาพการจางงาน
 ผู ประกอบอาชีพน้ี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท ในคณะ
วทิยาศาสตร สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาเคมี หรอืสาขาอ่ืนทีเ่ก่ียวของ 
สวนใหญทาํงานอยูในภาคเอกชน ตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารตางๆ โดยจะได
รบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืนทีร่ะดบัเริม่ตนการทาํงาน ไดรบัสวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล 
และโบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา 
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน  

สภาพการทํางาน    
 อาํนวยการวางแผน ควบคุมดแูลการทํางานในสวนของงานวิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ
ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ การแกไขดัดแปลงผลิตภัณฑเดิม การวาง

นโยบายพัฒนาผลิตภัณฑและประมาณการงบประมาณที่จะตองใช และการใชเทคโนโลยี
ขอมูลขาวสารมาผสมผสานกัน ในการวางแผนการตลาด และการลดตนทุนการผลิต จะตอง
ทํางานกันเปนทีมใหญ รวมกับฝายผลิต และฝายขาย ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
ตองบริหารจัดการดานเวลา ติดตามสถานการณทางการตลาดท้ังในดานของแนวโนมและ

กระแสของรูปแบบ หรือพฤติกรรมในการบริโภคของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละ

ชวงเวลา อาจตองทํางานในวันเสาร และวันอาทิตย หรือวันหยุด

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

 - สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรถีงึปรญิญาโท ในคณะวทิยาศาสตร สาขาชวีวทิยา 

สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
 - ควรมีประสบการณการทํางานในตําแหนงนกัวจิยัและพัฒนาผลิตภัณฑอยางนอย 
5 ป ขึ้นไป
 - ควรมีความรูเก่ียวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตอาหารท่ีดีใน
โรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)
 - ควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภาพการใหบริการ (ISO 9001:2000)
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 -  มีความเปนผูนํา และเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนรวมองคกร สามารถจูงใจพนักงาน
ใหอุทิศและทุมเทการทํางานใหกับองคกรได
 - สามารถศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปไดอยางเปนเหตุ เปนผล
 - เชือ่มัน่ในตนเอง กลากระจายอาํนาจ และวนิจิฉัยส่ังการและพรอมทีจ่ะรบัผิดชอบ
 - สามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ทั้งการอานและการเขียน
 - มีความคิดสรางสรรค ชอบคนควา
 - มีมนุษยสัมพันธดี เปนท่ีไววางใจ และนาเชื่อถือกับบุคคลทุกฝายทั้งในและ
นอกองคกร
 - ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 สามารถศกึษาไดทัง้ในระดบัปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาโท ในสถาบนัการศกึษาสงักดั
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ
สาขาวิศวกรรมอาหาร/วิศวกรรมกระบวนการ อาทิ
   - มหาวิทยาลัยขอนแกน  http://www.kku.ac.th
   - มหาวิทยาลัยรามคําแหง  http://www.ru.ac.th  
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย  http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html   
    - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  http://www.tu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 นักวิจัยทางการตลาด / ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต / นักวิชาการหรืออาจารย
สอนเทคโนโลยีอาหาร



112 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

  6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)

ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิคควบคุมหุนยนต (Robotics Technician)

ลักษณะของงานที่ทํา

 ปจจุบันนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศท่ีพัฒนาแลว ไดประดิษฐหุนยนต
ขึ้นเพื่อใช ในงาน สํารวจอวกาศ สํารวจดาวอังคาร สํารวจใตนํ้า ทางการแพทย การเก็บกู
ระเบิด หรือหุนยนตที่สรางข้ึนเลียนแบบสัตวเล้ียงเพ่ือใหเลนกับมนุษย และหลายประเทศ
ไดพัฒนาหุนยนตใหมีลักษณะการเคลื่อนไหวคลายมนุษยเพื่อใชทํางานที่เส่ียงอันตรายแทน

มนุษย ประเทศไทยเองก็ไดมีการนําเขามาใชในงานอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ หุนยนตคือ

เคร่ืองจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทํางานแบบอัตโนมัติ  (Automatics Machine) หรือ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi automatics Machine) ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถ
ทําโปรแกรมใหมไดหลายครั้ง ผูประกอบอาชีพนี้ มีหนาที่ดังนี้
 - เขียนคําสัง่ โปรแกรมใหทาํงานอยางใดอยางหน่ึง หรือหลายอยางได ตามประเภท

หุนยนตทีอ่อกแบบมาเพ่ือใชในอตุสาหกรรมน้ัน เพือ่ควบคุมการเคล่ือนทีข่องแขนกลใหทาํงาน
ไดตามตองการ เชน หยิบ จับ เคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ หรืออุปกรณพิเศษตางๆ
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  - ควบคมุขัน้ตอนการทาํงานในหนางาน เพือ่คอยแกปญหาทีอ่าจเกดิโดยไมคาดคดิ 
  - ประสานงานกับทีมงานและบุคลากรท่ีมีหนาที่เกี่ยวของในขณะทํางาน
  - ทําการบันทึกรายงานประจําสัปดาห ประจําเดือน หรือรายไตรมาส
  - พัฒนา ทดสอบและแกไข ความผิดปกติของโปรแกรมและกลไกหุนยนต
  - ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย
  - กระตือรือรนท่ีจะเรียนรูงานในแผนกตางๆ ตามนโยบายท่ีตองการขององคกร

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพน้ีที่เพิ่งจบการศึกษาและยังไมมีประสบการณ เมื่อไดรับเลือกเขา
ทาํงานกับบริษทั ผูประกอบกิจการ ตองอยูในระยะการทดลองงานตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนด หรืออาจเร็วกวานัน้ถามคีวามสามารถและทักษะในการปฏิบตังิานตามทีไ่ดรบัมอบหมาย
เมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงานประจําแลว จะไดรับสวัสดิการ รางวัลพิเศษประจําป 
การตรวจรางกายประจําป การรักษาพยาบาล ตลอดจนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและ
ออกกําลังกายในชวงพักงาน ภายในบริเวณโรงงาน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ตองสวมเครื่องแบบ และอุปกรณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามขอกาํหนดการปฏบิตังิานของสถานประกอบกจิการกอนเขาหองบงัคบัควบคมุคอมพวิเตอร

และใชโปรแกรมปอนขอมูลสัง่หุนยนตหรอืเครือ่งจกัรกลชนดิทีต่ดิตัง้อยูกบัที ่(Fixed Robot) 
ซึง่หุนยนตประเภทน้ีสวนมากจะมีลกัษณะเปนแขนกล สามารถเคล่ือนไหวไดเฉพาะแตละขอ
ตอภายในตัวเองเทานั้น และเปนหุนยนตที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ เชน 

โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต จกัรยานยนต ชิน้สวน และอะไหลรถยนต เปนตน
การทํางานจะรวมกับทีมงานอีก 3-4 คน เพื่อทําหนาที่คอยตรวจดูขบวนการทํางานของ
เคร่ืองจกัรกล โดยอยูภายใตสายการบงัคบับญัชาของวศิวกรแมคคาทรอนกิส ทาํงานประมาณ

สัปดาหละ 45 ชั่วโมง และอาจทํางานเปนผลัด

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
 - วุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส หรือ
ชางยนต หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ
 - มีความเช่ียวชาญในการเขียนโปรแกรม AUTOCAD
 - มีความรูภาษาอังกฤษ สามารถเขียนอานไดดี

 - มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี
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 - มีมนุษยสัมพันธดี มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
 - มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานเปนทีม

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา สามารถเลือกเรียนสาย
ประโยควิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางยนต หรือชางอิเล็กทรอนิกส และศึกษาตอประโยควิชาชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนกิส ในสถาบนัการศกึษาทัว่ภมูภิาคทีเ่ปดสอน ไดแก เทคนคิ
มีนบุรี วิทยาลัยราชสิทธาราม เทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ
เรอื เทคนคิบรูพาปราจีนบรุ ีเทคนคิจนัทบรุ ีเทคนคิกาฬสินธุ เทคนคิเชียงราย เทคนคิลําปาง 
วทิยาลยัเทคนคิอตุสาหกรรมยานยนตพระนครศรีอยธุยา เทคนคิพระนครศรอียธุยา วทิยาลยั
เทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ชางเทคนิคแมคคาทรอนิกส นักเขียนโปรแกรมส่ังการทํางานของหุนยนต
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering)

ลักษณะของงานที่ทํา
 เปนสหวิทยาการเชิงประยุกต ที่นําวิชาพื้นฐานหลักวาดวย วิศวกรรมเคร่ืองกล 
วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส วศิวกรรมการควบคมุอตัโนมตั ิวทิยาการคอมพวิเตอร และเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อการออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑ  

ซึง่เปนการพฒันาโดยการนาํเทคโนโลยใีนสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมอิเล็กทรอนกิส

คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (CAD/CAM/CAE) คอมพิวเตอรโปรแกรมม่ิง และระบบ
ควบคุม ผสานเขาไวดวยกันอยางลงตัว เพื่อนําผลของการผสมผสานไปพัฒนาในงานระบบ
อุตสาหกรรมอยางสมบูรณ

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ซึ่งจะตองมกีารใชเครื่องมือที่ใชเครื่องจักรอัตโนมัติ อาทิ โรงงานประกอบรถยนต 

บริษัทผลิตฮารดดิสส และชิ้นสวนตางๆ เชน Seagate Technologies, Western Digital, 
Hitachi Global Storage Technologies บริษัทสํารวจและ ผลิตผลิตภัณฑดานปโตเลียม 
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บริษัทที่ออกแบบและติดตั้งเคร่ืองจักรกล เชน TEAM Consulting Engineering and 
Management บริษัทท่ีใชระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิต เชน Sony Technology, 
Seiko Precision บริษทัผูผลติและจําหนายอุปกรณในระบบอัตโนมัต ิบริษทัท่ีปรึกษา/หนวย
งานฝกอบรม 

สภาพการทํางาน
 ควบคุมการทํางานของระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัจฉริยะ ในการใชงาน
เคร่ืองจักรอุปกรณในอุตสาหกรรม ยานยนต และ รวมถึงอุปกรณอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ ทั้งใน
งานวศิวกรรมและในชวีติ ประจาํวนั ทาํงานวศิวกรงานระบบในโรงงานและอาคารทัง้ในฐานะ
ผูออกแบบควบคุมการติดตั้ง หรือ บริหารการใชงานในระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ สื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงระบบพลังงานและส่ิงแวดลอม วิศวกรสนามใน
โครงการการกอสรางหรอืผูออกแบบ โครงสรางอาคาร ระบบขนสง  รวมถงึการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรนํา้ และสิง่แวดลอมของเมอืง วศิวกรควบคมุออกแบบและบริหารการผลติในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจวิศวกรรมอื่นๆ ผูออกแบบ หรือ บริหารควบคุมการใชงาน เคร่ืองจักร
อุปกรณ เชนยานยนต เครื่องจักรการผลิต ระบบอาคารสถาน 

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
 - ชางคิด ชอบประดิษฐ คิดคนสิ่งตางๆ
 - สนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม
 - ชอบคํานวณ  การวิเคราะหทางฟสิกส และ คณิตศาสตร. 
 -  มีลักษณะความเปนผูนํา   

 - มีความสามารถวางแผน และแกปญหาเฉพาะหนาไดดี.ยึดมั่นในหลักเหตุและผล 

 เปนผูมคีวามรูเก่ียวของกับระบบควบคุมตางๆท่ีใชคอมพิวเตอร โดยมีความสามารถ
ในดานตางๆโดยมีความเชี่ยวชาญในกลุมงานตางๆ เชน
 - การวิเคราะหและออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial 

Automation)

 - การออกแบบระบบ System Integration
 - การออกแบบและประยุกตใชระบบ FMS (Flexible Manufacturing System)
 - การออกแบบระบบงานควบคุมคุณภาพโดยใชระบบ Digital Image Processing

 - วางแผนปรับปรุงระบบที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
 - สาขาวชิาวศิวกรรมเมคคาทรอนกิส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน
 - สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
  - สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ระดับปริญญาตรี
  - มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 
 - สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 - มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 - มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน 
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 นกัประดษิฐ ผูประกอบการทางเทคโนโลยแีละวศิวกรรม วศิวกรทีป่รกึษาระบบงาน 

ครู วิทยากร
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ชื่ออาชีพ :นักวิทยาศาสตร (Scientist)

ลักษณะของงานที่ทํา
 การศึกษาเพ่ือริเริ่มกระบวนการใหม ๆ เฉพาะสาขาตาง ๆ ควบคูไปกับการศึกษา
กระบวนการทางธรรมชาติ เพือ่นําเอาวิทยาการใหม ๆ  มาใชควบคูไปกบัการใชและดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
สภาพการจางงาน 
 ปจจุบัน อาชีพนักวิทยาศาสตรนั้น มีการแบงและแยกสาขาออกมามากมาย 

นกัวทิยาศาสตรในประเทศไทย น้ัน โอกาสในการแสดงศกัยภาพนัน้ยงัไมคอยเตม็ที ่เนือ่งจาก
ยังไมคอยไดรับการสนับสนุนมากนัก จึงเกิดปญหา สมองไหลไปตางประเทศอยูเสมอ 

สภาพการทํางาน 

  ศกึษาคนควาเพือ่ความเขาใจในธรรมชาติ เชน ศกึษาคนควาเพือ่ใหเขาใจธรรมชาติ
ของเชื้อไวรัส อยางถองแท ทําการศึกษาเพื่อใหเขาใจธรรมชาติของสารก่ึงตัวนําสารตัวนํา

ยิ่งยวด เปนตน แลวนําความรูที่ไดจาก การศึกษานั้นมาใชใหเปนประโยชนตอมนุษยชาติ
ตอไป
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. ตองเปนผูที่รักการสังเกต ชางสงสัย สามารถตั้งขอสงสัยจากส่ิงที่สังเกตนั้น และ
ตองการท่ีจะหาคําตอบ ของขอสงสัยนั้นใหได เชน สังเกตปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ อาจจะทําไดโดยการทําการทดลอง หรืออาจจะวิเคราะหสิ่งที่เราสังเกตจนได
เปนขอสนันษิฐานน้ัน นาํมาสรุปเปนผลท่ีไดจากการทดลอง และใชผลสรุป นัน้ในการอธิบาย
ขอสงสัยตอไป 
  2. ในดานคุณธรรม นกัวทิยาศาสตรตองรายงานผลการทดลองท่ีตนเองคนพบตาม
ความจรงิ ตองซือ่สตัย ไมบดิเบือนขอมูล ใหไดผลสรปุเปนไปตามทีค่าดหวงัไว และตองเคารพ
ในผลงานการคนพบของนักวิทยาศาสตรทาน อื่น โดยไมนําผลงานที่ทานอื่นคนพบมา 
แอบอางเปนชื่อของตนเอง 
 3. นอกจากน้ีควรใชความรูทางวิทยาศาสตรของตนเองเพ่ือการสรางสรรคสังคม
และธรรมชาติ ตองไมใช ความรู ที่มีไปในทางทําลายธรรมชาติและคุณธรรมอันดีงาม 
 4. นักวิทยาศาสตรตองเปนคนท่ีตองทํางานเปนกระบวนการอยางมีระบบ การท่ี
นักวิทยาศาสตรสามารถ ทํางานเปนกระบวนการไดนั้น แสดงวาตองมีลักษณะนิสัยที่จําเปน
ในการทํางาน ดังตอไปน้ี 
 5. เปนคนชางสังเกต นักวิทยาศาสตรมักเปนคนชางสังเกต พรอมจะเรียนรูเพื่อ
คนพบสิ่งใหมๆ สูการคิดคน หาคําอธิบาย ทําใหเกิดการคนพบกฎหรือทฤษฎีตาง ๆ  มากมาย 
 6. เปนคนอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรสวนมาก มักเปนคนชางคิดชางสงสัย 
และอยากรูอยากเหน็ อยากพบความจรงิใหม ๆ  จงึมักตัง้ปญหาตาง ๆ  เพือ่คนหาคาํตอบเสมอ 

ลักษณะนิสัยนี้นําไปสูการคนพบขอมูลและ ความรูใหม ๆ เสมอ 
 7. มเีหตมุผีล เนือ่งจากความรูทางวทิยาศาสตรเปนความรูทีต่องอธบิายไดดวยเหตุ
ดวยผล ดงันัน้นกั วทิยาศาสตรจงึตองมีลกัษณะนิสยัของความมีเหตุมผีล เม่ือขอมลูใหม หรอื

พบปรากฏการณใหม นักวิทยาศาสตรจะ ศึกษา ปรากฏการณเชนนี้ สาเหตุวาเปนอยางไร 

เมือ่ทราบสาเหตใุดสาเหตุหน่ึง กจ็ะบอกไดวาผลเปนอยางไร นกั วทิยาศาสตรจะไมเชือ่คํากลาว

อางที่ไมมีหลักฐาน แตจะเชื่อในสิ่งที่มีประจักษพยาน หรือหลักฐานสนับสนุนเสมอ 
 8. เปนคนมีความคิดรเิริม่ คดิทาํส่ิงใหมเสมอผลงานทางวิทยาศาสตรหรอืส่ิงประดิษฐ
ที่เปนผลของวิทยาศาสตรที่เราไดนํามาใชกันมากมายทุกวันนี้เปนผลของความคิดริเริ่มของ
นักวิทยาศาสตรแทบท้ังสิ้น เชน หลอด ไฟจากความคิดของทอมัส แอลวา เอดิสัน เคร่ืองบิน

จากความคิดของพี่นองตระกูลไรต กฎแรงโนมถวงของนิวตัน
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  9. เปนคนมีความอดทนและมีความมานะ พยายามท่ีจะทําผลงานของตนใหสําเร็จ 
มีความอดทนตอปญหา และความทุกขยากและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะผลงานทาง
วิทยาศาสตรนั้น อาจไมไดจะทําสําเร็จไดดวยการ ทดลองเพียงครั้งเดียว

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  - คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต www.sci.ku.ac.th 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
 - เข ารับราชการในกรม กอง และองคการตาง ๆ เช น กรมวิทยาศาสตร, 
กรมทรัพยากรธรณี, กรมประมง, กรมชลประทาน กรมปศุสัตว กรมศุลกากร สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย องคการแกว องคเชื้อเพลิง กรมพลังงานทหาร กรมสรรพาวุธ 
  - เปนครู/อาจารย สอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
  - เปนนักวิชาการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการแพทย 
การเกษตร อุตสาหกรรมผลิต เครื่องดื่มอาหารและยา เปนตน
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
 1. วิจัย วิเคราะห และพัฒนาระบบซอฟตแวร

  2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
  3. ออกแบบกระบวนการในการทําระบบซอฟตแวรใหเปนมาตรฐาน
  4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการใหเปนไปตามความตองการ

  5. ประเมินผลการทํางานของแตละขั้นตอนในกระบวนการ พรอมประเมินผล

ความเส่ียง
  6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรระบบใหญใหมีคุณภาพสูง
  7. ดูแลแกไขขอมูลดานซอฟตแวรของสถานประกอบการ
  8. แนะนําและสอนเทคนิคการใชโปรแกรมใหพนักงาน และงานอ่ืนๆ ที่ไดรับ

มอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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สภาพการจางงาน
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท 
ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วศิวกรรมซอฟตแวร หรอืสาขาท่ีเกีย่วของ สามารถปฏิบตังิาน
ในหนวยงานราชการ หรือในภาคเอกชน ไดรับสวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล และโบนัส
ตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร 
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
 สถานที่ทํางานของวิศวกรซอฟตแวร จะทํางานในสํานักงานที่มีอุปกรณอํานวย
ความสะดวก เชน สาํนกังานทัว่ไป และจะตองใชเครือ่งคอมพวิเตอรในการทาํงาน อาจตองไปตดิตอ
ผูใชงานระบบ เพือ่ขอขอมลูเพิม่เตมิบางเปนครัง้คราววศิวกรซอฟตแวรจะตองทาํงานหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 7-8ชั่วโมง หรือมากกวาน้ัน อาจจะมีปญหาทาง
ดานสายตาไดเนื่องจากทํางานอยูกับจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วศิวกรรม
ซอฟตแวร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
  - เชี่ยวชาญดาน Software Engineering หรือวิศวกรรมซอฟตแวร
  - ชอบการคํานวณ คิดคน วิเคราะห สังเคราะห สถิติ และตัวเลข
  - สนใจเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานซอฟตแวร เนื่องจากจะตองนําเทคโนโลยีใหมๆ 

มาเพ่ือพัฒนาออกแบบซอฟตแวรใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนํามาใชในระบบการควบคุมการทํางาน
ของคอมพิวเตอร และโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ
  - สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีกับองคกรและสามารถทดสอบซอฟตแวร
โดยกรรมวิธีมาตรฐานได
  - สามารถแจกแจงรายละเอียดงาน จัดการกับระบบงานท่ีสลับซับซอนได

  - ขยัน อดทน และมีความพยายาม

  - มคีวามคิดรเิริม่สรางสรรค ชอบดัดแปลง รกัความกาวหนา และสนุกกบัการทํางาน
ที่ทาทาย
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th 
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html 
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th 
 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
   - มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  นักพัฒนาซอฟตแวร / โปรแกรมเมอร / ผูเช่ียวชาญ Case Tool / ที่ปรึกษา
ดานซอฟตแวร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรคอมพิวเตอร (Computer Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
  1. ทาํการวจิยั ออกแบบ พฒันา ศกึษาและกําหนดคุณลักษณะ ตดิตัง้ บรหิาร รวมถงึ

การกําหนดนโยบายการใชงาน คอมพิวเตอรในสถานประกอบการทั้งระบบ
  2. ดําเนินการในดานของการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร วงจรดิจิตอล ระบบ
ทํางานฝงตัว (Embedded System) ระบบจัดการ ระบบฐานขอมูล โปรแกรมระบบ ระบบ

ซอฟตแวรประยุกต ระบบ  เครือขายขอมูล รวมไปถึงอุปกรณสื่อสารแวดลอมทั้งหมดภายใน
สถานประกอบการ เพื่อใหอุปกรณหรือระบบการทํางานของคอมพิวเตอรเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด

  3. การออกแบบ พัฒนา รวมถึงการออกแบบระบบตางๆ ดังนี้

   3.1 ออกแบบระบบควบคุมดวยดิจิตอล และซอฟตแวรควบคุม
    3.2 ออกแบบซอฟตแวรควบคุมโดยภาษา C
   3.3 ออกแบบระบบเว็บบอรด โดยใชภาษา HTML

   3.4 ออกแบบระบบคอมพิวเตอรระดับ VLSI
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สภาพการจางงาน
  ผูปฏบิตังิานอาชีพน้ี ควรสาํเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขาวิศวกรคอมพวิเตอร
สามารถปฏิบัติงานรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน สวัสดิการและเบี้ยเล้ียง เปนไปตาม
ระเบียบและขอตกลงการจางขององคกร ผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน จะไดรับคํา
ตอบแทนเปนเงินเดือนท่ีระดับเร่ิมตนการทํางาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สวัสดิการ
ตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับ ผูวาจาง ทํางานวันละ 8 
ชั่วโมงอาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
  สถานที่ทํางานของวิศวกรคอมพิวเตอรจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปน
สํานักงานท่ีมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เชนเดียวกับสํานักงานท่ัวไป แตโดยลักษณะ
งานจะตองทํางานรวมกับอุปรกรณคอมพิวเตอร จึงเปนงานที่ตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน วนัหนึง่ประมาณ 7-8 ชัว่โมง ตองใชประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางคร้ัง
อาจมีปญหากับสายตาไดเนื่องจากตองอยูกับจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา

ที่เกี่ยวของ
  - เคยศึกษาการออกแบบระบบฮารดแวรดิจิทัล ซึ่งรวมถึงระบบการส่ือสาร 
องคประกอบของคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ประกอบดวยคอมพิวเตอร

  - ควรมคีวามรูในดานของการพฒันาซอฟตแวร ทีมุ่งเนนเกีย่วกบัซอฟตแวรสาํหรบั
อปุกรณดจิทิลัและการสรางสวนตอประสานระหวางผูใชงานซอฟตแวร และระหวางอุปกรณ

ตาง ๆ
  - ความรูทางดานวิศวกรรมอยูในเกณฑดี

  - มีความรูและเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและทางดานอุปกรณของคอมพิวเตอร

เปนอยางดี
  - ควรมีความรูในดานของการออกแบบ การคํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกส วงจร
คอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร และการวางเครือขาย

  - ความสามารถทางดานคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี
 - มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะยุทธวิธีการทํางานอยางมีระบบ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ในสถาบนัการศึกษา ทีส่งักดัสานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
   - มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
   - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
http://www.rmut.ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรเครือขายคอมพิวเตอร/วิศวกรส่ือสารขอมูล/วิศวกรซอฟตแวร/ผูบริหาร
ระบบ/ ผูออกแบบและวิเคราะหระบบ / วิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
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  7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

ชื่ออาชีพ : นักบิน (Pilot)

ลักษณะของงานที่ทํา
  1. กําหนดตารางการบินในแตละเดือนวาเราจะบินที่ไหนบาง เวลาใดบาง 
  2.ตรวจสภาพเคร่ืองทั้งภายนอกและภายในของเคร่ืองบินวาพรอมที่จะบินหรือไม 

  3. เตรียมพรอมท่ีจะบิน รวมทั้งเริ่มติดตอกับหนวยควบคุมการบินทั้งในและ

ตางประเทศ 
  4. บินตามแผนการเดินทางท่ีเราไดวางไวจนถึงจุดหมายปลายทาง 
  5. ขับเครื่องบินท่ีใชในการขนสงผูโดยสาร ไปรษณยีภัณฑ หรือสินคา 
  6. ควบคุมอากาศยานใหอยูในเสนทาง ซึ่งทําการบินประจํา หรือในเท่ียวบิน
เชาเหมา 

  7. สังเกตเครื่องวัดมิเตอร และเครื่องวัดประกอบการบินอื่น ๆ ที่ใชควบคุม
อากาศยาน 
  8. ตรวจความผดิปกตทิีเ่กิดขึน้กับเครือ่งยนต ใชเครือ่งชวยในการเดินอากาศควบคุม
เสนทางบินของ อากาศยาน 
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  9. อาจเปนผูควบคุมอากาศยาน และรับผิดชอบในลูกเรือทั้งหมด หรือเปนนักบิน
ผูชวย และอาจทําการบิน ภายใตการควบคุมของผูควบคุมอากาศยาน 
  10. แลวแตวาเราตองออกเดนิทางกีโ่มง มรีะยะทางในการบนิเทาไรใชเวลากีช่ัว่โมง 
ถาเปนระยะทางท่ีไกล ตองใชเวลานาน กจ็ะมกีารผลัดเปล่ียนเวรกันไปพัก เมือ่ถึงท่ีหมายแลว
ก็จะไดไปพักหรือเที่ยวบาง ก็จะแลวแตคน สวนใหญจะไดพักหน่ึงคืนที่ประเทศน้ัน ๆ  แลว
จึงบินกลับ

สภาพการจางงาน
  ผูที่ทํางานในหนวยงานราชการจะไดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และมีเงินพิเศษ
คาเท่ียวบินอีกตางหาก และ สําหรับผูที่ทํางานในบริษัทสายการบินของเอกชน ยอมข้ึนอยู
กับสัญญาที่ตกลงไวกับทางบริษัท มีคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ขึ้นอยูกับเสนทางและคาครอง
ชีพแตละโซน แตละประเทศ โบนัสขึ้นอยูกับ ผลประกอบการ โดยมีเงื่อนไขการจางจะตอง
ตรวจเช็ค และตอใบอนุญาตขับข่ีเครื่องบินทุก 1 ป และเกษียณอายุที่ 60 ป
  อาชพีนักบนิมีชัว่โมงการทาํงานแตกตางจากอาชพีอืน่ท่ัวไป นกับนิท่ีตองขบัเครือ่ง
บนินอกประเทศ อาจจะตองขบัเครือ่งบนิในเสนทางทีใ่ชเวลานานมากกวา 10 ชัว่โมง และตอง
มีสุขภาพแข็งแรง โดยทั่วไป ผูประกอบอาชีพนักบินจะตองตรวจสุขภาพและจิตเวชประจํา
ทุกปตามเงื่อนไขและระเบียบการบิน

สภาพการทํางาน
  นกับนิจะใชเวลาการทํางานตามกฎหมายแรงงานและกฎของสถาบนัอากาศยานโลก 
นักบินจําเปนตองทํางาน ในอากาศบนท่ีสูง แตเดิมเคร่ืองบินไดออกแบบโดยใหเคร่ืองยนต

บังคับการบิน ทําใหอาชีพนักบินเปนอาชีพท่ีเสี่ยง ตออันตรายอาชีพหนึ่ง ในปจจุบันได
ออกแบบเคร่ืองบินใหทุกอยางควบคุมดวยคอมพิวเตอร และมีระบบควบคุม การบิน

ที่ปลอดภัย ทําใหอัตราการเสี่ยงในปญหาเครื่องยนตลดลง 

  ในการเดนิทาง นกับนิจะทราบตารางการเดนิทางลวงหนาเปนเวลา 1 เดอืน นกับนิ
ตองรับผิดชอบชีวิต ผูโดยสารในระหวางทําการบิน อตัราการเสี่ยงจะสูงมากเม่ืออยูระหวาง
การบิน หรือการบินขึ้นและลงในสภาพอากาศ ที่ไมปกติ รวมทั้งการท่ีตองขับเครื่องบิน
ในเสนทางระยะยาวใชเวลานาน อาจจะทําใหนักบินมีความเครียดและความ เมื่อยลาจาก
การบินได ในระหวางการบินระยะยาว นกับินมโีอกาสพักผอนเปนคร้ังคราว เนือ่งจากมีผูชวย 

นักบินปฏิบัติงานรวมดวยอยางนอย 1 คน
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คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
  1. คนที่มีกระบวนการคิดที่ดีในการแกไขปญหานั้น มักจะเปนคนที่รูจักใชประสาท
สมัผสัทัง้ 5 สวน ผสมผสานกันไดอยางสอดคลองและกลมกลืน สงผลใหสมองสามารถส่ังการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีกระบวนการคิดที่ดี ก็จะสามารถนําไปสูการตัดสินใจที่ดีได 
  2. การตองแยกความแตกตางใหเปน มองและจําในลักษณะเดนเฉพาะหรือรูจัก 
จัดแบงใหเปนหมวดหมู หรือกลุมกอน 
  3. พยายามฝกฝนการทาํงานทีอ่ยูภายใตภาวะความกดดนั และบริหารความเหนือ่ยลา
ที่เกิดขึ้นใหได มุงไปสูการรับรูและการตัดสินใจท่ีดีตอไป 
  4. สามารถจดัลาํดบัความสาํคญัของขอมลูได มขีอมูลอนัไหนบางทีไ่มสาํคญัแตกไ็ม
ตัดทิ้งไป นักบินท่ีมีทักษะการตัดสินใจท่ีดีมักจะเปนคนที่มีฐานความรูแนน รวบรวมขอมูล
ทีเ่กง และรูจกัเปล่ียนแปลงการรับรูขอมลูไปสู การตัดสนิใจอยางเปนระบบรวดเร็วและรอบคอบ 
  5. เปดใจกวาง อยาใหมทีศันคตเิปนคนชอบตอตานหรอืไมยอมรบัรูสิง่ใหม ๆ  เปลีย่น
นิสัยหรือทัศนคติ ปรับอารมณ และมีความรอบคอบมากขึ้น 
  6. ไมประมาทหรือลดความเส่ียงลง ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลที่เปนจริง
ตามการวเิคราะหประเมนิ สถานการณเพือ่หาทางออกโดยไมใชอารมณหรอืความรูสกึเขาขาง
ตัวเอง ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ 
  7. หมั่นพยายามปลูกจิตสํานึกตัวเองในเร่ืองความปลอดภัยใหมาก ๆ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - โรงเรียนการบินกรุงเทพ เว็บไซต www.bangkokflying.com 

  - โรงเรียนการบิน (กองทัพอากาศ) เว็บไซต www.fts.rtaf.mi.th 
  - โรงเรียนการบินทหารบก เว็บไซต www.aavnc-school.com/ 
  - โรงเรียนการบิน กรมการบินพลเรือน เว็บไซต www.aviation.go.th/ 

  - วทิยาลยัการบนินานาชาต ิมหาวทิยาลยันครพนม เว็บไซต http://iac.npu.ac.th/ 

  - สถาบันการบินพลเรือน เว็บไซต www.catc.or.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  นักบินกองทัพ นักบินสํานักงานตํารวจแหงชาติ นักบินสายการบินตางประเทศ 
เจาหนาที่ควบคุมจราจร ทางอากาศ ชางซอมบํารุงวิศวกรตาง ๆ
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรการบิน (Engineer Aeronautical)

ลักษณะของงานที่ทํา
   1. ออกแบบเคร่ืองบิน เครื่องยนต เครื่องจักร และอุปกรณเคร่ืองจักรกลที่เกี่ยวกับ
เคร่ืองบิน 
  2. วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใชและการซอมเครื่องบิน หรือ

อุปกรณที่เกี่ยวกับการบิน 
  3. กําหนดแบบของเคร่ืองบินและสรางอากาศยาน รวมทั้งคํานวณตนทุน และวิธี
การผลิต ออกแบบและ คํานวณทางคณิตศาสตร จัดทํารายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรางเคร่ืองบิน 

  4. วางแผนเก่ียวกับวิธีการผลิต และควบคุมงานดานเทคนิคการผลิต ควบคุม

การติดตั้ง การบํารุงรักษา และ การซอมเครื่องบิน อุปกรณจักรกล ทดสอบอุปกรณจักรกล
เกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความถูกตอง ตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไว 
  5. ออกแบบและสรางเฉพาะลําตัวเคร่ืองบิน ปก เกียร สําหรับบังคับอากาศยาน
เวลาข้ึนและลง ใบพัด เครื่องยนต หรือสวนประกอบอื่น ๆ 
   6. อาจชาํนาญในการออกแบบ หรอืการวางแผน หรอืการควบคมุงานทางวศิวกรรม

การบินชวงใดชวงหนึ่ง เชน การผลิต การติดตั้ง หรือการซอมบํารุง 
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สภาพการจางงาน
  ผูปฏบิตังิานวศิวกรการบนิ engineer aeronautical ไดรบัคาตอบแทนการทาํงาน
เปนเงินเดือนตาม วุฒิการศึกษา โดยผูไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงินเดือนตาม
อัตรา สวนใหญทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวัน
หยุด หรือทํางานลวงเวลาในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับ มอบหมายเสร็จใหทันตอการใช
งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาจไดรับ
ผลประโยชนพิเศษอยางอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการ ในรูป
ตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน

สภาพการทํางาน
  ผูประกอบวิศวกรการบิน engineer aeronautical ทํางานในสถานที่ทํางานที่มี
สภาพเหมือนสถานที่ ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกเชน
สาํนกังานทัว่ไป มอีปุกรณชวย ในการออกแบบ เชน เครือ่งคอมพวิเตอร และโดยลกัษณะงาน
ทีจ่ะตองควบคุมงานการติดตัง้ และซอมบํารงุเคร่ืองอากาศยาน จงึจําเปนจะตองใชเวลาในการ
ควบคุมดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิตและการซอมบํารุงคอนขางมากและ สม่ําเสมอ 
เนือ่งจากตองตรวจสอบและดูแลใหเคร่ืองยนต เคร่ืองจักร และอุปกรณในอากาศยานสามารถ
ทํางานได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูโดยสาร 
ผูประกอบวิศวกรการบิน engineer aeronautical อาจจะตองถูกเรียกตัวทํางานเปนกรณี
พิเศษเม่ือมีปญหาเครื่องบินขัดของ ซึ่งการทํางานนี้ อาจเปนการใหบริการแกสายการบินอื่น
ที่เขามาใชทาอากาศยานของประเทศ

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
   1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และ

อากาศยาน 

  2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
  3. มีความละเอียด รอบคอบ และชางสังเกต 
  4. รักงานชางและสนใจดานเครื่องกล วิศวกรรม 
  5. ชอบงานบุกเบิก สามารถทํางานตางจังหวัดได 

 6. ออกแบบเคร่ืองจักรกลไดดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเคร่ืองจักร 
  7. มีใจชอบในงานประดิษฐ คิดคน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
  - สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต www.rsu.ac.th/pilot
  - สถาบันการบินพลเรือน

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  วศิวกรเคร่ืองกล (เครือ่งจักรและเคร่ืองมือ) วศิวกรเคร่ืองกล (เรอื) วศิวกรเคร่ืองกล 
(อากาศยาน) วิศวกร เครื่องกล (รถยนต) วิศวกรเครื่องกล (หมอนํ้าและอุปกรณ) วิศวกร
เคร่ืองกล (ความรอน การระบายอากาศ และการ ทําความเย็น) วิศวกรเคร่ืองกล (การบํารุง
รักษา) วิศวกรเครื่องกล (โครงสราง)
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ชื่ออาชีพ : ผูจัดการฝายโลจิสติกส (Logistics Manager)

ลักษณะของงานที่ทํา
  1. งานคลังสินคา 
   - วางแผนการใชพื้นท่ีจัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป 

   - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   - ตัดสินใจแกไขปญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป 
   - บริหารสตอกของวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป 

  2. งานสงสินคา 

   - งานแผนการจัดสงสินคา 
   - คัดเลือกผูใหบริการขนสง 

   - ควบคุมคาใชจายในการขนสง 
   - ตัดสินใจแกไขปญหาในการจัดสง 
   - ประเมินผูรับเหมาขนสง 

   - ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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  3. การจัดการทั่วไป 
   - ดูแลระบบคุณภาพตาง ๆ 
   - บริหารบุคลากร 
   - วางแผนและจัดทํางบประมาณประจําป 
   - เขารวมกิจกรรมของสถานประกอบการตามที่ไดรับมอบหมายอํานวย
การวางแผน กํากับ ดูแล และ บริหารจัดการทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซึ่งเกี่ยวโยงถึง
สารสนเทศ การชําระเงิน จนถึงบริการตาง ๆ ที่มีมาตั้งแตตนกระบวนการผลิต จนถึง
การบริหารงานขนสงสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาตรงตามเวลาท่ีตองการ

สภาพการจางงาน
   ผูปฏิบัติงานอาชีพผูจัดการโลจิสติกส ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
สาขาโลจิสติกส สาขาการ บริหารจัดการขนสงสารสนเทศและการส่ือสาร หรือสาขาอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ ขนาดใหญหรือขนาดกลางท่ีให
ความสาํคญักบัการบริหารจัดการโลจิสตกิสขององคกร ทาํงานวนัละ 8 ชัว่โมง อาจทาํงานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด ตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
  เปนงานทีต่องสรางความสมดุลระหวางความตองการของหนวยงานตาง ๆ  ทีต่องการ
วัตถุดิบหรือสินคากบั ขอจํากัดของพื้นท่ีและตนทุนของสตอก ตองรับผิดชอบตอสิ่งที่เปล่ียน
เปนเงนิไดงายและมมีลูคาํสงู เสีย่งตอการ สญูหายตองตอบสนองความตองการของลูกคาโดย

ใชบริการของบุคคลภายนอก ควบคมุการปฏบิตังิานทีม่ผีล กระทบตอความพงึพอใจของลูกคา 
มีอํานาจการดําเนินการเบิกจายวัตถุดิบ/สินคา อนุมัติใบผานสินคา ออกนอกโรงงาน การคัด
เลือกผูรับเหมาขนสง และทําสัญญากับผูรับเหมาขนสง

คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
  1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป สาขาโลจสิตกิส สาขาการบรหิารจดัการ
ขนสงสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

  2. ควรมีประสบการณการทํางานในสาขาท่ีเกี่ยวของ 3 - 5 ป 

  3. ควรมคีวามรูในดานของวตัถดุบิ ผลติภณัฑ ระบบการจัดเกบ็ และระบบการจัดสง 
  4. ความสามารถในการศึกษาหาขอมลู วเิคราะหปญหา และสรปุเหตผุลอยูในเกณฑดี 
  5. สามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ทั้งอานและเขียน 

  6. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี 
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  7. สามารถใชโปรแกรมการบริหารจัดสตอก 
  8. มนุษยสัมพันธดี 
  9. มีความเปนผูนําที่ดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
   สาขาการจัดการด านโลจิสติกส  ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ 
  - จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต www.chula.ac.th/chula/th/
main.html 
  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง เว็บไซต www.ru.ac.th 
   - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีเวบ็ไซต www.kmutt.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต www.buu.ac.th 
   - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เวบ็ไซต 
www.ku.ac.th 
   - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานคลัง สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เว็บไซต www.psu.ac.th 
   - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการดานการผลิตและดําเนินงาน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต www.chula.ac.th/chula/th/main.html คณะ
บริหารธุรกิจ 
  สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ 

   - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เว็บไซต www.chandra.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เว็บไซต www.rint.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต www.aru.ac.th 

   - คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

เว็บไซต www.rmut.ac.th 
   - โรงเรยีนธรุกจิการขนสงและการคาระหวางประเทศ สมาคมผูรบัจดัการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) เว็บไซต http://itbsthai.com 

  - หลกัสตูร Logistics Management and Supply Chain Management 
สาขาการขนสง จฬุาลงกรณ มหาวทิยาลยั เวบ็ไซต www.chula.ac.th/chula/th/main.html 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  ผูจัดการแผนกคลังสินคา ผูจัดการแผนกจัดสง ผูจัดการฝายสารสนเทศ
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ชื่ออาชีพ : แอรโฮสเตส (Air Hostess) และสจวต (Steward)

ลักษณะของงานที่ทํา
  งานในสายการบินโดยทั่วไปทั้งในและนอกประเทศจะมีพนักงานตอนรับบน
เคร่ืองบินชายและหญิงทีแ่บงหนาทีค่วามรับผดิชอบคอนขางชัดเจน มหีนาทีห่ลักสรุปได ดงันี้

   1. พนักงานตอนรับทั้งชาย  และหญิงตองขึ้นเครื่องบินกอน ผูโดยสาร

ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกับระบบเคร่ืองบิน ตําแหนงที่ตอง

ประจําบนเคร่ือง อุปกรณที่ตองใชเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร (No go Items) เชน 
เสื้อชูชีพ ดับเพลิง ไฟฉาย เครื่องชวยหายใจ และตองทราบวาพนักงานตอนรับผูใดทําหนาที่
ตอนรับ ผูโดยสารบริเวณหนาประตู

   2. พนักงานตอนรบัชาย (Steward) อาจทาํหนาท่ีดแูลในครวั ตรวจสอบ

จํานวนอาหารและอาหารพิเศษใหครบ และตรงกับจํานวนผูโดยสาร อุนอาหารใหครบและ

เตรียมอาหารพิเศษออกบริการกอน
   3. พนกังานตอนรบัหญงิ ( Air  Hostess) อาจตรวจสอบหองนํา้  อปุกรณ
อาํนวยความสะดวก ความเรียบรอย  และความสะอาดในหองน้ํา  ตรวจสอบระบบกําจดัของ

เสยีในหองนํา้ทกุหองถามีปญหาขดัของตองแจงใหชางจดัการแกไขเพราะถาไมไดรบัการแกไข
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ใหอยูในสภาพที ่เรยีบรอย เครือ่งบนิจะไมออกทาํการบนิ นอกจากนี ้ถาเปนการเดนิทางระยะ
ยาว ตองตรวจสอบความเรียบรอย และจํานวนของหนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ หูฟง  
ถุงเทา  และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ ที่ตองบริการแกผูโดยสารช้ันธุรกิจ จากนั้นเตรียม
จัดตั้งชุดชาหรือกาแฟใหพรอมท่ีจะบริการ
   4. เม่ือผูโดยสารขึ้นนั่งประจําที่เรียบรอย ทําหนาที่แจง และสาธิตให
ผูโดยสารทราบถึงการใชอุปกรณ ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตรวจดูความ เรียบรอย และ
ความปลอดภัยของผูโดยสารกอนเครื่องขึ้น และเครื่องลงจึงสามารถเขาน่ังประจําที่ได  
   5. ถาเปนการบินระยะยาว  ทางสายการบินจะบริการอาหารและ
เคร่ืองด่ืมตามเวลาบริการท่ีกาํหนดไวโดยพนักงานตอนรับหญิงมีหนาทีบ่รกิารเคร่ืองด่ืมและอาหาร
ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณที่นั่งของ ผูโดยสารใหเรียบรอยและใหบริการอื่นๆ ตามที่
ผูโดยสารตองการ โดยพนักงานตอนรับชายอาจคอยชวยเข็นรถอุปกรณการบริการ และให
บริการเสริมตางๆ

สภาพการจางงาน
            ผูประกอบอาชพีน้ี ไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืนตามวฒุกิารศกึษาทีก่าํหนดในการ
รบัสมัครเทานัน้ เมือ่ผูตองการประกอบอาชีพนีผ้านการรับคัดเลือกจะตองเขารบัการอบรมวิธี
การใหบรกิารเปนเวลา 3 เดือน กอนปฏิบตังิานบนเคร่ืองบิน  อาจเขารบัการฝกในตางประเทศ
หรอืในประเทศ  แลวแตนโยบายของแตละสายการบิน เมือ่ผานการฝกเปนพนักงานตอนรบับน 
เคร่ืองบินแลวจะไดรบัการปรับเงินเดือน และมีคาเบ้ียเล้ียงในการเดินทาง ซึง่ขึน้อยูแตละแถบ
พืน้ทีก่ารบนิ ระยะเวลาและคาครองชพี ตลอดจนคาของเงนิในชวงทีท่าํการปฏบิตังิานในเทีย่ว

บินนั้น มีสวัสดิการสวนสิทธิพิเศษอื่นๆ และโบนัสจะไดรับประมาณ 1-3 เทาของเงินเดือน 
ซึง่แลวแตผลกําไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เชน ถาปฏิบตักิารบิน

ในโซนเอเชียที่นับจากการขึ้นเครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินปลายทางใชเวลา

เดินทาง 24 ชัว่โมงจะได คาเบีย้เลีย้ง (perdiem) ชัว่โมงการทํางานและการพักจะปฏิบตัติาม
กฎหมายแรงงาน โดยทัว่ไปแลวถาปฏบิตัหินาทีใ่นประเทศ  ซึง่เปนเสนทางการบนิระยะสัน้ๆ  
ใชเวลาประมาณ  2 ชั่วโมง จะไมมีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จ แตถาบินระยะยาว 
1 คืน 1 วัน จะไดวันหยุดพักผอน 1 - 2 วัน และในหน่ึงเดือนจะไดวันหยุดพัก 9 - 10 วัน

สภาพการทํางาน
           ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี จะตองปฏิบัติหนาที่ทั้งกลางวัน และกลางคืนตามกําหนด 
ตารางการบิน สภาพการทํางานจะมีความกดดันสูงสําหรับเจาหนาที่ตอนรับใหม เพราะ



138 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ตองปรับตัว และตองทําความคุนเคยกับงานบริการที่ตองปฏิบัติตนใหครบถวน และถูกตอง
ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ซึ่งสวนมากเปนงานที่ตองเสริฟอาหาร เดินบริการ ดูแล
ความสะดวกสบายของผูโดยสารตลอดเวลาพรอมทีจ่ะใหบรกิารแกผูโดยสารตลอดเวลา และ
ทาํความสะอาดหองนํา้ตลอดเวลาขณะอยูบนเครือ่งบนิ ดงันัน้ทางฝายบรหิารของสายการบนิ
แตละแหงจะทําการตรวจสอบ ทดสอบความสามารถและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพของพนักงานตอนรับเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  ผูประกอบอาชีพนี้  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้
  1. สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกวา
  2. ถาเปนหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 - 165 เซนติเมตร อายุ 20-26 ป 
  3. ถาเปนชายไทย  ตองผานการเกณฑทหารอายุไมเกิน 28 ป สูง 165 เซนติเมตร
ขึ้นไปสัดสวนนํ้าหนักพอดีกับความสูง
  4. พูดอานเขียนภาษาอังกฤษไดดีมาก จะตองนําผลคะแนนสอบ ไมตํ่า กวา 500 
คะแนน  ของ TOEIC/TOFEL มาแสดง
  5. มีความสามารถวายนํ้าฟรีสไตลโดยไมหยุด หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร
  6. มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธดี
  7. มีไหวพริบ และปฏิภาณดี สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด
            นอกจากนี ้คณุสมบตัทิัว่ไปทีค่วรม ีคอื มสีขุภาพรางกายแขง็แรง เปนคนโสด สายตา
ด ีมคีวามอดทน มคีวามพรอมของรางกาย  และจิตใจทางดานบริการ ตองเรียนรูและทําความ

เขาใจกบัวฒันธรรมท่ีแตกตางของผูโดยสารแตละประเทศ การใชภาษาตางประเทศภาษาที ่3 
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงอาจเปนเรื่องจําเปนพอสมควร

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา

  - โรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจการบิน http://www.runwayacademy.net
 - หลักสูตรธุรกิจการบิน Airline Business Management        
http://www.crewsociety.com/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

     - หลักสูตร Airline Business SSRUIC 
 - ธรุกจิการบนิ อนิเตอร สวนสุนนัทา http://www.ssruic.com/วทิยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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  - หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน www.stamford.edu 
มหาวิยาลัยนานาชาติแสตนฟอรด, ประเทศไทย 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง   
  เมื่อผูประกอบอาชีพนี้ตองการเปล่ียนงานสามารถเปล่ียนสายการทํางานตาม
ความสามารถของตนในภาคพ้ืนดนิ โดยตองทําการสอบแขงขันเหมือนผูสมัครอืน่ ๆ  หรอืไปประกอบ
อาชีพอื่น คือ นักธุรกิจ ตามสาขาที่ถนัด และมีประสบการณเจาของรานอาหาร เจาของราน
ขายของที่ระลึกจากตางประเทศ นักเขียนสารคดีทองเที่ยว พิธีกร 
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรขนสง (Transportation Engineering)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
  1. วิเคราะหและกําหนดวิธีการขนสงชนิดตางๆ

  2. ออกแบบ วางแผน จดัระบบงาน และควบคุมงานสรางถนน สะพาน อโุมงค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงตาง ๆ
  3. ติดตอประสานงานกับองคกรตางๆ ดานคมนาคม เรื่องกฎ ขอบังคับ

  4. พิจารณาโครงการ และทํางานสํารวจเพ่ือหาสถานท่ีที่เหมาะสมท่ีสุดสําหรับ
การกอสรางระบบขนสง
  5. สํารวจและประเมินลักษณะและความหนาแนนของการจราจรทางอากาศ 

ทางบกและทางนํ้า เพื่อพิจารณาวาจะมีผลตอโครงการอยางไรบาง

  6. สํารวจดูพื้นผิวดินและใตผิวดินวาจะมีผลตอการกอสรางอยางใด และเหมาะสม
ที่จะรองรับ สิ่งกอสรางเพียงใด
  7. ปรกึษาหารอืในเรือ่งโครงการกับผูชาํนาญงานสาขาอืน่ๆ เชน วศิวกรไฟฟา หรอื

วศิวกรชางกล วางแผนผงัรากฐาน ทอสายไฟ ทอตางๆ และงานพืน้ดนิอืน่ๆ คาํนวณ ความเคน 
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ความเครียด จํานวนน้ํา ผลอันเนื่องมาจากความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุ
อื่นๆ แบบแปลนรายงานกอสราง และจัดทําประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือก
ชนิดของเครื่องมือขนยายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกลและเคร่ืองมืออื่นๆ ที่จะใชในงาน
กอสรางระบบขนสง
   8. จดัทาํตารางปฏิบตังิานและควบคุมใหการปฏิบตังิานไปตามแผนท่ีวางไว ทดสอบ 
และตรวจดูโครงสรางทั้งเกา และใหม ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซอม สํารวจ 
ออกแบบ วิเคราะห ระบบการคมนาคม ขนสงตางๆ ทั้งในเขตชุมชนและนอกชุมชน; 
สาํรวจและประเมินความหนาแนนของการจราจรและลักษณะความเหมาะสมของพ้ืนผิวดนิ;
ควบคุมการปฏิบัติงานกอสราง; ประมาณการวัสดุและราคา; หารือรวมกับ ผูชํานาญงาน
สาขาอ่ืน

สภาพการจางงาน
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 
ดานการขนสง สวนใหญปฏบิตังิานอยูในสวนของ ภาคเอกชน บรษิทัวศิวกรทีป่รกึษาบรษิทั ผูรบั
เหมากอสราง บริษัทผูประกอบการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย เปนตน ทํางานวันละ 8 
ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวนัหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน
  วิศวกรโยธา (ขนสง) จะปฏิบัติงานภายในสํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่งอํานวย
ความสะดวก เชนสาํนกังานทัว่ไป แตโดยลกัษณะงานทีจ่ะตองควบคุมงานสํารวจ กอสราง หรอื

ซอมแซม จึงจําเปนท่ีจะตองออกไปตรวจดูงานนอกสถานท่ีในบางคร้ัง เน่ืองจากตองควบคุม
ดูแลงานใหสามารถทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับงานหรือที่ทํางานที่เส่ียงตอ
ความไมปลอดภัยในการทํางาน วิศวกรโยธาจะตองใชอุปกรณคุมครองสวนบุคคลในขณะ
ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ดานการขนสง
  - ควรมีความรู ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะหและแกปญหาทั้งใน
ทางทฤษฎี และปฏิบัติ

  - มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และความซ่ือสัตยในวิชาชีพ
  - สามารถใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดดี
  - สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการทํางาน
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  - สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงานที่ปฏิบัติงาน
  - มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง
  - ควรมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคม
  - สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา จากสภาวิศวกร

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมการขนสง) ในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.psu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th 
อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  วิศวกรออกแบบ / วิศวกรโครงการ / อาจารยชวยสอนดานวิศวกรรมโยธา
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  8. อุตสาหกรรมเช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

ชื่ออาชีพ : นักชีววิทยา (Biologist)

ลักษณะของงานที่ทํา

  1. ศกึษาในหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร หรอืจากของจรงิตามธรรมชาตเิกีย่วกบั
ตนกําเนิด พัฒนาการ โครงสรางและสรีรวิทยา การกระจายพันธุ สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ภายในระหวางกัน การจัดประเภท รูปแบบ การมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว และนําส่ิงที่

คนพบมาใชในการแกปญหาทางยารักษาโรค การเกษตร และปญหา อื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบ

ตอชีวิต 
  2. วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติของพืช
และสัตว หรือเก็บรวบรวม ตัวอยางตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาทดลองในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร 

  3. ทาํการผา เพือ่การศึกษาตัวอยางโดยใชกลองจุลทรรศน เคมีภณัฑ วธิกีารถายภาพ

วัตถุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรอื่น ๆ 
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  4. ดําเนินการตั้งชื่อ จัดประเภท และแยกเก็บรักษาตัวอยางไมใหเสียหาย 
  5. จัดเตรียมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดมาต้ังชื่อ และทําการศึกษาถึงพัฒนาการของ
โรคตาง ๆ และศึกษา เพื่อใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ 
  6. ทําการวิเคราะหในเชิงสถิติในขอมูลที่ไดจากการทดลอง แลวทํารายงานผล
การวิเคราะห 
  7. อาจทําการทดลองเก่ียวกับพืชและสัตวดวยตนเอง นําผลที่ไดจากการทดลอง
มาใชใหเปนประโยชน เชิงเศรษฐกิจแกชีวิตมนุษย

สภาพการจางงาน
  ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักชีววิทยาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงินเดือนตามอัตรา
จางทั่วไป

สภาพการทํางาน
  ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวัน
หยุด หรือทํางาน ลวงเวลา ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันตอการใชงาน 
นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาค รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจไดรับผล
ประโยชนพิเศษอยางอ่ืน เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการในรูป
ตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

  1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
  2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาไดอยางเหมาะสมและชัดเจน เหมาะแก

การปฏิบัติหนาท่ี 

  3. มคีวามสามารถในการศึกษา คนควาหาขอมูล วเิคราะหปญหา และสรุปหาเหตุผล 
  4. เปนผูนํามีความคิดริเริ่ม และเปนผูที่คอยรับฟงความเห็นจากผูอื่นเสมอ 

  5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดได 

  6. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน 
  7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมี และชีววิทยา ชอบการคนควาทดลอง 
การใชความสามารถ ในการวิเคราะหหาเหตุผล 
  8. มีความคิดสรางสรรค 
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 9. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  10. มีความแมนยํา ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ
  11. เปนคนชางสังเกต คิดอะไรเปนระบบ และสามารถรายงานผลการคนควา
ออกมาไดงาย และชัดเจน 
  12. มีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวย
ไหวพริบที่รวดเร็ว 
  13. มีความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนอยางดี 
  14. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
เว็บไซต www.biology.kku.in.th 
  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎรธานี 
  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  - ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  - ภาควชิาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

  นักเคมี (ชีววิทยา) หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี) นักเคมี (อนินทรียเคมี)
นักเคมี (ฟสิกส) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักวิจัย นักกีฏวิทยา
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ชื่ออาชีพ : นักฟสิกส (Physicist)

ลักษณะของงานที่ทํา
  1. ตรวจสอบปรากฏการณทางฟสิกส และกฎทางฟสิกสมาใชในทางปฏิบัติ 
  2. ทําการวิจัยข้ันมูลฐาน เก่ียวกับปรากฏการณทางฟสิกส ในแขนงตาง ๆ เชน 

กลศาสตร ความรอน เสียง แสง ไฟฟา และแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส และอะตอม เพื่อคนหา
กฎขั้นมูลฐานของวิชาฟสิกส 
  3. ทาํการวิจยัประยกุต และพฒันาวธิกีารปฏบิตัใินหองปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร 

เพ่ือใหไดขอมูล เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณสมบัติ และปรากฏการณตาง ๆ ในแขนง
วิชาเหลานี้ 
  4. นาํหลกัทางวทิยาศาสตรขัน้มูลฐานมาใชในดานอตุสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่

ในเร่ืองอุปกรณเกี่ยวกับ การวัดที่ละเอียด และแมนยํา
  5. ออกแบบ และสรางเคร่ืองวิทย ุทศันอุปกรณ และการทดสอบทางฟสกิสของวัตถุ
ตาง ๆ
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สภาพการจางงาน 
  สําหรับบุคลากรในนักฟสิกส จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
หนวยงาน และประสบการณ ในการทํางาน สวนมากทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะ
ทํางานลวงเวลา ทํางานวันเสาร วันอาทิตย วันหยุด หรือ ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จใหทนัตอการใชงาน นอกจาก ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ในภาครัฐวิสาหกิจ
และเอกชนอาจไดรบัผลประโยชนพเิศษอยางอืน่ เชน คารกัษาพยาบาล เงนิสะสม เงนิชวยเหลอื
สวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน

สภาพการทํางาน 
  นักฟสิกส ทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทํางานทั่วไป คือเปน
สํานักงานท่ีมีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานท่ัวไป สําหรับบางหนวยงาน
ทีต่รวจสอบ ทดลอง หรอืวจิยัตองปฏบิตักิารในหอง ปฏบิตักิารทางวทิยาศาสตร หรอืทดสอบ
อุปกรณที่วิจัยในภาคสนาม ตองมีความละเอียดรอบคอบ เน่ืองจากอาจจะ เกิดอันตรายจาก
การทดสอบ หรือวิจัยงาน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส 
 2. มีความคิดสรางสรรค ชอบประดิษฐ คิดคน 
  3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี รักความกาวหนา 
  5. มีความขยันและอดทน 

  6. มีความคิดกวางไกล เพราะนักฟสิกสจะทํางานเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จตาม
ที่ตั้งใจในชิ้นนั้น ๆ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 

  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต http://
www.phys.sc.chula.ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เว็บไซต http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
  ครู/อาจารย วิศวกร
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ชื่ออาชีพ : นักเคมี (Chemist)

ลักษณะของงานที่ทํา
  1. ทํางานวิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะหเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับ
สวนประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นไดของสารเคมี 
  2. ศึกษา คนควาคุณสมบัติขั้นมูลฐานของโครงสรางเซลล โครงสรางโมเลกุล 
โครงสรางอะตอมของสาร และการแปรรูปของสารที่อาจเกิดขึ้นได 

  3. นาํกฎเกณฑ หลกัการ และวธิกีารซึง่เปนทีรู่จกัเปนอยางดแีลวมาใชในการคนหา 

และพฒันา ผลติภณัฑทางเคมชีนดิใหม หรอืเพือ่คนควาหาคณุประโยชนใหม ๆ  จากผลติภัณฑ

ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการคนหาวิธีการผลิตใหม ๆ 
  4. นํามาใชในการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในทางอุตสาหกรรม เชน 
การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป 

  5. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีที่ทํางานเก่ียวกับการคนควาในหองปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร หรือทํางานในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี 
  6. ปฏิบัติงานทางดานเคมีในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของโรงงาน หรือ
หนวยงานอตุสาหกรรมตาง ๆ  โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเคม ีเชน ในดานการควบคมุผลติภณัฑ
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 
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  7. ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมเคมี ในดานการผลิตและวิเคราะหวัตถุดิบ

สภาพการจางงาน
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
นักเคมีที่สําเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงิน
เดือนตามอัตรา ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุด หรือทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบ หมายเสร็จใหทันตอ
การใชงาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงนิเดอืนแลว ในภาครัฐจะไดรบัสวสัดกิารตามระเบียบ
ของทางราชการ สวนในภาครฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนอาจไดรบัสทิธพิเิศษอยางอืน่ เชน คา
รักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน

สภาพการทํางาน
  นกัเคมสีวนใหญตองทาํงานในหองทดลอง เพือ่ทาํการทดสอบ และทดลองทางเคมี 
รวมถงึสิง่ทีเ่กีย่วของ ตามงานท่ีไดรบัมอบหมายหรือสตูรทีก่าํหนด เตรยีมหรือควบคุมการผลติ

ผลิตภัณฑทางเคมีตามสูตรท่ีรับรอง แลว ทําการทดสอบผลิตภัณฑทางเคมี ตองอยูกับ
สารเคมทีีต่องใชในการทดสอบ ซึง่สารเคมใีนหองปฏบิตักิารทดลอง อาจจะทาํปฏิกริยิาทีท่าํให
เกิดอันตรายได ดังน้ันจึงตองรูจักศึกษาวิธีใชและวิธีปองกัน รวมทั้งปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน
ตามระเบียบทีก่าํหนดไว ตองทํางานในบรเิวณทีก่าํหนด บรเิวณหามสูบบุหรี ่หรอืรบัประทาน
อาหาร ตองสวมอุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ

  1. สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
   2. ตองมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ชอบการคนควาทดลอง 

การใชความสามารถในการ วิเคราะห 

   3. มีความคิดสรางสรรค 
 4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
  5. มีความแมนยําใจเย็นและละเอียดรอบคอบ 
  6. เปนคนชางสังเกต คิดอะไรเปนระบบ และสามารถรายงานผลการคนควา
ออกมาไดงาย และชัดเจน 
  7. มีความเช่ือมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวย

ไหวพริบที่รวดเร็ว 
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  8. มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน นาเช่ือถือ 
  9. มีความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเปนอยางดี 
  10. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต http://
chemistry3. chemistry.sc.chula.ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เว็บไซต http://
cms.swu.ac.th/chem/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต http://chemistry.
sc.mahidol. ac.th/th/ 
   - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต http://www.sci.
nu.ac.th/chemistry/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต http://www.
chem.science.cmu.ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เว็บไซต http://www.science.kmitl.ac.th/ 
  - คณะวทิยาศาสตร ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลยัขอนแกน  เวบ็ไซต http://chemsci.
kku.ac.th/ 

  - คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร เวบ็ไซต 

http://www.chem.sci.tu.ac.th/dokuwiki/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บไซต https://
chemistry.msu.ac.th/ 

  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต http://chemistry.

buu.ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแมโจ เว็บไซต http://www.
science.mju.ac.th/chemistry/ 

  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

เว็บไซต http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/ 
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  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เวบ็ไซต http://hem.
sci.ku.ac. th/chemie/index.php/th/
 - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เว็บไซต http://chem.sci.ubu.
ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เว็บไซต http://chemistry.sci.snru.ac.th 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เว็บไซต http://www.science.kmitl.ac.th/ 
  - คณะวทิยาศาสตร ภาควชิาเคม ีมหาวทิยาลัยขอนแกน เวบ็ไซต http://chemsci.
kku.ac.th/ 
  - คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีภาควชิาเคม ีเวบ็ไซต http://www.chem.sci.
tu.ac.th/dokuwiki/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต http://chemistry.
buu.ac.th/ 
  - คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.sc.psu.ac.th/
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
เว็บไซต http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/ 
  - คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เว็บไซต http://www.chem.sci.ku.ac.th/

  - คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  นักเคมี (ชีววิทยา) หรือนักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี) นักเคมี (อนินทรียเคมี) นัก

เคมี (ฟสิกส) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย
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ชื่ออาชีพ : นักอินทรียเคมี (Chemist, Organic)

ลักษณะของงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
  1. ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกันกับนักเคมีทั่วไปแตเชี่ยวชาญในแขนง
วิชาเคมีอินทรีย 
 2. ทําหนาที่วิจัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเคราะหเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ

สวนประกอบคณุสมบตั ิและการเปลีย่นแปลงอนัอาจเกดิขึน้ไดของสารอนิทรยีตางๆ ซึง่นาํไปสู
การสงัเคราะหและสกัดสารท่ีไดจากพชืและสตัว หรอืสังเคราะหสารอนิทรยีทีไ่มมใีนธรรมชาติ 

เชน สีทา สียอม และสารอื่นๆ ที่มีคารบอนเปนองคประกอบสําคัญ

  3. คนหาวธิกีารผลติใหมๆ  มาใชในการแกปญหาทางอตุสาหกรรม เชน การควบคมุ
คุณภาพ และการวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป
  4. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีที่ทํางานเก่ียวกับการคนควาในหองปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร หรือทํางานในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย

  5. ปฏิบัติงานทางเคมีในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของโรงงาน หรือ
หนวยงานอตุสาหกรรมตางๆ ในดานการควบคุมผลติภณัฑอตุสาหกรรมใหไดมาตรฐานรวมถึง
การวิเคราะหวัตถุดิบ
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สภาพการจางงาน 
  ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขา
วิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐในหนวยงานปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร สวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล 
และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน 
   ผูประกอบอาชีพนักเคมีอินทรีย สวนใหญทํางานในหองทดลอง เพื่อปฏิบัติงาน
ดานการทดสอบและทดลองทางเคมีและส่ิงทีเ่กีย่วของตามงานท่ีไดรบัมอบหมาย เตรยีม ควบคุม
และทดสอบการผลิตผลิตภัณฑเคมีอินทรีย ตองอยูกับสารเคมีที่ตองใชในการทดสอบ 
ซึง่สารเคมใีนหองปฏบิตักิารทดลองอาจจะทาํปฏกิริยิาทีท่าํใหเปนอนัตรายได ดงันัน้จงึตองรูจกัวธิใีช
และวธิปีองกนั รวมทัง้ปฏบิตังิานตามขัน้ตอนตามระเบยีบทีก่าํหนดไว ตองใชอปุกรณปองกนั
สวนบุคคล เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  - สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี หรอืสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ
  - สนใจในวชิาวทิยาศาสตร เคม ีชวีวทิยา และสามารถสอบไดคะแนนดใีนวชิาเหลานี้
  - ชอบการคนควาทดลอง การใชสติปญญาในการวิเคราะห

  - มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
  - ใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบ
  - ชอบสังเกต คิดอะไรเปนระบบระเบียบ

  - มีความรับผิดชอบ

 - ความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี
  - เชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว
  - มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน และไดใจความ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
  คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี สาขาชีวเคมี ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html 
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยขอนแกํน http://www.kku.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส วิศวกรโทรคมนาคม
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ชื่ออาชีพ : นักวิจัยปโตรเคมี (Petrochemical Researcher)

ลักษณะของงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
  1. ศึกษาการนําสารประกอบท่ีอยูในปโตรเลียมมาใชประโยชน

  2. พัฒนาวิธีการสกัดสารตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในดานตางๆ
  3. ศึกษาวิธีการสกัดองคประกอบตางๆในปโตรเลียมเพ่ือใหไดผลการสกัดที่มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น

  4. พฒันา ทดลอง ทดสอบวิธกีารทาํใหสารทีแ่ยกไดจากปโตรเลียมมคีวามบรสิทุธิส์งู
  5. ทาํการวจิยัเชงิวเิคราะห โครงสรางทางเคมแีละกายภาพทางวทิยาศาสตรในเชิงลกึ
โดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง อันเปนองคประกอบสําคัญในการทําวิจัย พัฒนาการสังเคราะห

การปรับเปลีย่นคณุสมบตัทิางเคม ีการคดิคนสตูรการผสมเพือ่ชวยเพิม่มูลคาํใหกบัผลิตภัณฑ 
การพิสูจนเอกลักษณ
  6. ศึกษาวิจัยและพัฒนาในผลิตภัณฑปโตรเคมี ชนิดตางๆ ที่ไดจากกระบวน

การผลิตใหไดปโตรเคมีที่มีคุณคาสูงสุด
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  7. คนควา จัดหาเทคโนโลยีระดับสูงใหมๆ มาประยุกตใชในการวิเคราะหวิจัย 
ทดสอบ เพ่ือพัฒนา แกปญหาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต ผลกระทบของผลิตภัณฑที่มี
ตอเคร่ืองยนตเครื่องจักรกลรวมท้ังผลกระทบท่ีมีตอสังคมและส่ิงแวดลอม

สภาพการจางงาน 
  ผูประกอบอาชีพนี ้สาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีขึน้ไป คณะวิทยาศาสตร สาขา
เคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมปโตรเคมี หรือภาควิชา
ปโตรเลียมเคมีและวัสดุโพลิเมอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
ปฏิบตังิานในหองปฏบิตักิารของสถาบนัวิจยั หนวยงานวิจยัขององคกร หรอืกจิการของผูวาจาง
อาจเปนบรษิทัรวมทุนกับบรษัิทระหวางประเทศขนาดใหญ หรอืรฐัวสิาหกจิ ซึง่ไดแก กจิการที่
ไดรบัสมัปทานในการสาํรวจ ผลิตปโตรเลยีมและกาซธรรมชาต ิจากรฐับาล และอตุสาหกรรม
ตอเน่ืองดานปโตรเลียมเคมีตางๆ สวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตาม
เงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวนัละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย 
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน 
  ทํางานในสถาบันวิจัย หรือหองปฏิบัติการทดลองของสถานประกอบการ ตองใส
เครือ่งแบบปฏบิตังิานตลอดเวลา และอาจตองปฏบิตังิานภาคสนามเพ่ือเกบ็ตวัอยางมาตรวจสอบ
เปนระยะๆ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
   - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวทิยาศาสตร สาขาเคมี สาขาเคมี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมปโตรเคมี หรือภาควิชาปโตรเลียมเคมี
และวัสดุโพลิเมอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ

  - ควรมีประสบการณ และมีความสนใจทางดานปโตรเลียม

  - สามารถปฏิบตังิานในหองทดลอง ในพืน้ทีท่าํงาน และออกปฏิบตังิานภาคสนามได
  - มีความคิดสรางสรรค
  - เปนนักประดิษฐคิดคน
  - มนุษยสัมพันธดี ทํางานเปนทีมได
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สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา 
  สถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
  - คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html 
  - สาขาปโตรเลียมเคมี และวัสดุโพลิเมอร มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.
su.ac.th
  - สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันการศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th 
  - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th 
  - วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี (ระดับปริญญาโท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  อาจารย/นกัวชิาการ/นกัวจิยัและพฒันา/นกัเคมีวเิคราะหเกีย่วกบัพลงังานทดแทน/
นกัวจิยั  คนควานวัตกรรมใหมๆ  ของสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย/
ที่ปรึกษาบริษทันําเขาเครื่องมืออุปกรณในการผลิตปโตรเคมี
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  9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

ชื่ออาชีพ : เว็บมาสเตอร; นักออกแบบเว็บไซต (WebMaster)

ลักษณะงานที่ทํา
    ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้

  1. รับรายละเอียดความตองการของผูมอบหมายงานในการจัดทําเว็บไซต ศึกษา

ขอมลูของส่ิงทีต่องการนําเสนอ เชน ผลติภัณฑทีต่องการโฆษณา  โครงการ หรือสถาบันตางๆ 
วามีความเปนมาอยางไร มีจุดยืนอยางไร ตองการเชิญชวนกลุมเปาหมายใดใหมาสนใจ 

ดวยถอยคําอยางไร
   2. วิเคราะหขอมูลที่ไดรับมาใชสรางหรือกําหนดลําดับขั้นตอนของการนําเสนอ 
รวมทัง้กาํหนดประเภทและแบบของการเขยีนโปรแกรมในการนาํเสนอในเวบ็ไซต  ออกแบบ 
การจดัวางเนือ้หาและการเช่ือมสูรายละเอียดในแตละรายการท่ีตองการนาํเสนอ (Sitemap) 

และโครงราง (Outline) ของเว็บไซต
   3. ปรึกษาหารือกับผู ควบคุมงาน และผู แทนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เพ่ือพจิารณาแกไขปญหาท่ีสาํคญัในการนําเสนอ การนําขอมลูเขาระบบ ขอบเขตของการแสดง
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ขอมลู ออกแบบ การจดัวางภาพและขอความ  (Layout) ในแตละเวบ็เพจ ซึง่อาจจะมีผูออกแบบ
กราฟฟค (Graphic Designers) เปนผูชวยทําใหการนําเสนองานมีความสมบูรณ กอนจะสง
ใหผูวาจางพิจารณาแกไขขอมูลและภาพใหถูกตองและสามารถนําเสนอ ในเว็บไซตได ทั้งนี้
หลังจากการนําเสนอในเว็บไซตจะตองดูแลและปรับปรุงเว็บไซต ใหมีขอมูลที่ทันสมัยหรือ
ทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย

สภาพการจางงาน
  1. เว็บมาสเตอร ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) 
หรือเทียบเทาขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร สวนใหญจะทํางานในสถานประกอบการ
ดานเทคโนโลยคีอมพวิเตอร ทาํงานวันละ 8-9 ชัว่โมง  อาจทาํงานลวงเวลา วนัเสาร วนัอาทติย 
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน สามารถประกอบเปนงานอิสระ รับงานมาทําที่บาน
ดวยตนเอง โดยจะไดรับคาตอบแทนเปนช้ินงาน สภาพ ปริมาณ ระยะเวลาการทํางาน และ
ความตองการของลูกคา ซึ่งไมสามารถกําหนดไดแนนอน

สภาพการทํางาน
    ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ในสวนของการทํางานในสถานที่ ผูปฏิบัติงาน
จะตองใชเคร่ืองคอมพิวเตอรในการเขียนและทดสอบ ซึง่เปนงานท่ีตองน่ังอยูหนาจอคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน วนัหนึง่ประมาณ 6-7 ชัว่โมง หรอืมากกวานัน้ ซึง่บางครัง้อาจมปีญหากบัสายตาได
เนือ่งจากอยูกบัจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน สถานท่ีทาํงานจะเปนสาํนกังานท่ีมีอปุกรณ สิง่
อํานวยความสะดวกเชนเดียวกับสํานักงานท่ัวไป และจะตองติดตอประสานงานนอกสถานท่ี
กับผูที่ตองการนําเสนอขอมูลบน Web Site โดยทําการศึกษาขอมูลอยางละเอียด เพื่อนํา

มาออกแบบและพัฒนา Web Site และติดตามปรับปรุง ขอมูลใหทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 

สาํหรับนกัออกแบบเว็บไซตอสิระสามารถทํางานท่ีบานของตนเองได รวมท้ังการประสานงาน
บางอยาง อาจใชระบบการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตชวยโดยไมตองเดินทางไปสถานประกอบ 
กิจการก็ได

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 - สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเทาขึ้นไป
สาขาคอมพิวเตอร

 -  ควรมคีวามสามารถเฉพาะในสาขางานพัฒนาเวบ็เพจ โดยสามารถออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพจ
 -  รางกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานสัมพันธกันไดตลอดเวลา
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  -  มคีวามคิดสรางสรรค ชอบในงานศิลปะ และสนใจในการใชระบบงานคอมพิวเตอร  
  -  สามารถเรียนรูสิ่งใหมๆและพรอมท่ีจะพัฒนาตนเองอยูเสมอ
  -  เปนคนท่ีทันสมัย มีความรูรอบตัว มีความคิดกวางไกล และมีจินตนาการ                           
  -  มีทัศนะคติที่ดี ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูงทั้งตอลูกคาและสังคม                                     
  -  ซื่อสัตยในอาชีพ ไมใชความรู ความสามารถในการดัดแปลงขอมูลเพ่ือประโยชน
สวนตัว
 -  รับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย
 -  มีมนุษยสัมพันธที่ดี เน่ืองจากหนวยงานท่ีวาจาง และผูเขาชมเว็บไซตอาจจะ
ตองการความชวยเหลือและคําแนะนําในดานการใชงาน จึงตองมีความสามารถช้ีแจง ใหขอ
เสนอแนะในการปฏิบัติงานใหแกผูใชระบบงาน
  -  ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูอื่น

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
   - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ
   - มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th  
    - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th  

  สถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) http://www.webster.ac.th  

   - มหาวิทยาลัยหอการคาไทย http://www.utcc.ac.th  

   - มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ (เอแบค) http://www.intranet.au.edu/Abic/

index.html 
   - มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย http://www.eau.ac.th  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

  เจาหนาที่สํานักงาน / เจาหนาที่ฝายคอมพิวเตอร / ผูสอน Web Programmer  / 
Web Checker / เจาหนาที่ฝกอบรมดานการออกแบบเว็บไซต / พนักงานขาย
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ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล (Specialist, Data Communication)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
  1. ศึกษาคนหาปญหาและความตองการขององคกรจากผูบริหาร โดยตองเขาใจ

เปาหมายของแตละระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูลขององคกร
  2. กําหนดเปาหมายการทํางานของระบบเครือขายและระบบสื่อสารขอมูล
  3. ควบคุมและรับผดิชอบงานในการจัดการขาวสารท้ังหมด เริม่ตัง้แตการออกแบบ

ระบบการวิเคราะห ระบบ การเขียนโปรแกรม ระบบการควบคุมระบบคอมพิวเตอร เพื่อให
ระบบเครือขายสามารถดําเนินการไดตามตองการ
  4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่จะนําเขามาในระบบเครือขาย ออกแบบรายงานใหตรง

กับความตองการของฝายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ

  5. ประมาณการคาใชจายในการพัฒนาระบบเครือขายตางๆ และระบบส่ือสารขอมูล 
ใหกับฝายบริหารในการตัดสินใจ
   6. ทดสอบใหมั่นใจวาระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูล สามารถปฏิบัติการ

หรือทํางานไดจริงตามที่ไดออกแบบ



162 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

  7. บํารุงรักษาระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูลอื่นๆ ใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง

สภาพการจางงาน
  ผูปฏบิตังิานอาชพีนี ้สามารถประกอบเปนอาชีพอสิระ หรอืทาํงานในสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการส่ือสารและดิจิตอล ทํางานไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทํางานวันละ 
8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน    
  ทํางานในสํานักงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายเชนสํานักงานทั่วไป ที่มีเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตางๆ ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จําเปนตองน่ังทํางานศึกษา
ขอมูลและเอกสารตางๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน จึงอาจเปน
อันตรายตอสายตาได และการที่ตองพิมพงานบนแปนพิมพนานๆ อาจจะมีปญหาการปวด
ขอมือ ปวดแขน และการนั่งตัวตรงนานๆ  ก็จะทําใหปวดหลังได

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  -  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
  -  ควรมีประสบการณทางงานเขียนโปรแกรมหรือวเิคราะหระบบงาน หรอือาจเปน
ผูที่มีประสบการณในงานบริหาร
  -  สามารถวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอรได

  -  ควรมีความรูในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร
 -  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะยุทธวิธีการทํางานอยางมีระบบ
 -  สนใจท่ีจะรับรูเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา

  -  ควรมีทักษะในการวิเคราะหและการแกปญหา

 -  ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
  -  มีทักษะในการติดตอสื่อสาร
  -  มนุษยสัมพันธดี
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th          
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th   
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html  
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม   http://www.spu.ac.th   
    - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th 
  สาขาวทิยาการคอมพวิเตอร ในสถาบนัการศกึษา ทีส่งักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยรังสิต  http://www.rsu.ac.th  
  - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.psu.ac.th  
อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  โปรแกรมเมอร / นักวิเคราะหการเงิน  / นักสถิติ / นักวิเคราะหโครงการ  / 
นักวิเคราะหดานการบริหาร / นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร / นักวิเคราะหระบบ / 
นักวิเคราะหงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร / นักบรหิารงานฐานขอมูล  / วิศวกรคอมพิวเตอร 
/ ครู- อาจารย
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ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของไอที (Specialist, IT Security)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
 1. ปฏบิตังิานเก่ียวกบัการรกัษาความปลอดภัยทางขอมลู (InformationSecurity) 

ซึง่จะตองทําการศึกษาถึงความไมปลอดภัยในการใชงานสารสนเทศท่ีเกีย่วของกับคอมพิวเตอร
 2. วางแผนและการจัดระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร โดยการศึกษา
ครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล  การรักษาความปลอดภัย
ในระบบฐานขอมลู รกัษาความปลอดภัยในเครอืขายการสือ่สารขอมลู การปองกนัทางกายภาพ
การวิเคราะหความเสี่ยง ประเด็นในแงกฎหมาย จรรยาบรรณในเรื่อง “ความปลอดภัย

ในระบบคอมพิวเตอร” ซึง่เกีย่วของกับบรรดาผูใชงานคอมพิวเตอรเพือ่วัตถปุระสงคตางๆ อาทิ

แฮกเกอร (Hacker)
   3. ทําการอุดชองโหวของระบบหรือโปรแกรม ซึ่งหมายถึงจุดออนหรือชองโหว
ในระบบ ซึง่อาจเกดิจากบัก๊หรอืขอบกพรองจากการออกแบบระบบ รวมถึงสาเหตอุืน่ๆ ซึง่ทาํให
ระบบอนุญาตใหผูเขามาทําลายระบบสั่งการ ระบบที่ควบคุมแอปพลิเคชั่นนั้นๆ หรืออาศัย

ขอบกพรองของระบบเพื่อเขาถึงขอมูลและความจําของระบบโดยไมไดรับอนุญาต
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สภาพการจางงาน
       ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ สามารถทํางานในภาครัฐและภาคภาคเอกชน จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
ที่ระดับเริ่มตนการทํางาน สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไข
ขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน    
 สวนใหญทํางานในสํานักงานมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายเชนสํานักงานทั่วไป
ทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย ชวยในการคนหาขอมลูในอนิเตอรเน็ตผูปฏิบตังิาน
อาชีพนี้ จําเปนตองนั่งทํางานศึกษาขอมูลและเอกสารตางๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอรนานๆ อาจจะเปนอันตรายตอสายตาไดการที่ตองพิมพงานบนแปนพิมพเปน
เวลานานๆ อาจมีปญหาการปวดขอมือ ปวดแขนและการน่ังตวัตรงนานๆ จะทําใหปวดหลังได

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
              -  สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรสาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร สาขาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  หรอืสาขาท่ีเกีย่วของ
           - เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวร
           - สนใจเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานซอฟตแวรและโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ เพื่อ
พัฒนาระบบปองกันใหดีขึ้นเรื่อยๆ
 - สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ กับองคกรที่ปฏิบัติงานได 
           - เปนผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี

           - มีความเชื่อมั่นสูง สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี 

           - ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
 - มีทักษะในการติดตอสื่อสารทํางานเปนทีมไดดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา

  สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร ในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวทิยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th   
    - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th  



166 บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชีพ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

      - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th   
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html 
   - มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th  
 สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร หรอืสาขาวิทยาการคอมพวิเตอร ในสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
   - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
   - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th  
   - มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th/  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  นักออกแบบและวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอร/ นักวิเคราะหการสื่อสาร
คอมพิวเตอร/นกัวเิคราะหงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร / นกับริหารงานฐานขอมลูวศิวกรระบบ
คอมพิวเตอร/ วิศวกรซอฟตแวร/ ครูอาจารย / ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรฮารดแวร (Hardware Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
  1. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบดิจิทัล และแอนะล็อก 
  2. เปนผูออกแบบโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอร คิดคนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ

ของระบบคอมพวิเตอร ตามหลกัพืน้ฐานของสถาปตยกรรมและองคประกอบของคอมพวิเตอร 
 3. ทําการพัฒนา ประเมินสมรรถนะคอมพิวเตอร ซีพียู ชุดคําส่ัง Input-Output 
ควบคุมแบบฮารดแวร และไมโครโปรแกรม จัดลําดับช้ันของหนวยความจํา หนวยความจํา

เสมือน การประมวลผลแบบตาง ๆ 
 4. เลือกใชลักษณะและชนิดของไมโครโปรเซสเซอร เทคนิคการเช่ือมตอ
ไมโครโปรเซสเซอร 

  5. ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร 

  6. แกปญหาที่เกิดขึ้นกับการทํางานของคอมพิวเตอร 

สภาพการจางงาน 

  เปนผูทีส่าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีสาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร หรอืสาขา
ที่เก่ียวของ สวนใหญทํางานในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือสถาน
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ประกอบการอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการใชระบบ คอมพิวเตอรควบคุมระบบงาน ไดรับเปน
เงนิเดอืน เดอืนละประมาณ 16,900 - 19,900 บาท โดยมคีารกัษาพยาบาล และโบนสั ทีเ่ปนไป
ตามเงื่อนไขขอตกลงกับผู วาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร 
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน    
  ทํางานในสํานักงานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการทํางานครบครัน จะมีการ
ไดออกไปติดตอผูใชงานระบบ เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมบางเปนครั้งคราว สวนใหญงานของ
วิศวกรฮารดแวร เปนงานท่ีตองน่ังทํางานอยูกับโตะทํางาน และตองใชงานรวมกับอุปกรณ 
คอมพวิเตอรเปนเวลานาน ตองใชสมาธิ สายตาและมือ เปนงานที่ตองใชความอดทน บริเวณ
ที่ทํางานเงียบสงบ ไมมี เสียงดังรบกวน 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  1. สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี จากสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ 
 2. มีทักษะในการวิเคราะห และมีการจัดการแกไขปญหาอยูในเกณฑดี 
  3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
  4. มีทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี 
  5. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
  6. สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได 

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เว็บไซต http://www.kbu.ac.th  

  - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เว็บไซต http://www.tu.ac.th 

 - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต http://www.ku.ac.th 
  - มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต http://www.rsu.ac.th 
  - มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุ ีเวบ็ไซต http://www.kmutt.ac.th 

  - มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต http://www.nu.ac.th

  - มหาวิทยาลัยขอนแกน เว็บไซต http://www.kku.ac.th 
   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เว็บไซต http://www.rmut.ac.th 
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ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต (Specialist, Application Software)

ลักษณะงานที่ทํา
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทําดังนี้
  1. สรุปความตองการการใชงาน วิเคราะหระบบ ออกแบบ Flow Chart และ 
จัดทํา Gap Analyst
   2. จัดทําเอกสารการพัฒนาโครงการซอฟตแวรเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา

  3. ออกแบบ User Interface และฐานขอมูล (ER Diagram)

   4. จัดทํา Data Flow Diagram
  5. กําหนดความตองการของระบบ และประเมินจาก Resource ที่มีอยู
 6. ทดสอบ Load Balance

  7. ทดสอบหาขอผิดพลาดของโปรแกรม รวมกับ Programmer

  8. ใหคําปรึกษากับ Programmer
  9. จัดทําคูมือการใชงานซอฟตแวรรวมกับ Programmer

  10. ฝกอบรมการใชงานระบบซอฟตแวร
   11. จัดทําคูมือการบํารุงรักษาระบบ
  12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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สภาพการจางงาน
   ผูประกอบอาชพีผูเชีย่วชาญดานซอฟตแวรประยกุต สาํเรจ็การศกึษาขัน้ตํา่ปรญิญาตรี
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร หรอืสาขาท่ีเกีย่วของ ไดรบัสวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล และ
โบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร 
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

สภาพการทํางาน    
   สวนใหญทํางานในสํานักงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย เชน สํานักงานทั่วไป 
มเีคร่ืองคอมพวิเตอรและระบบเครอืขาย ชวยในการคนหาขอมลูทางอนิเตอรเนต็ ผูปฏิบตังิาน
อาชีพนี้ จําเปนตองนั่งทํางานศึกษาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอสายตา การท่ีตองพิมพงานลงบน
แปนพิมพนาน ๆ  อาจจะมปีญหาการปวดขอมอื ปวดแขน และการนัง่ตวัตรงนาน ๆ  กจ็ะทาํให
ปวดหลังได

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  - สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ
  - สามารถวิเคราะหและออกแบบระบบงาน รวมถึงความปลอดภัยและการ
บํารุงรักษา
  - มีความรูดานฐานขอมูล Oracle, SQL Server
  - มีความรูดานเครือขาย, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟตแวรประยุกต

  - สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได

  - เขาใจในดานโครงสรางขอมูล, Data Flow Diagram

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา  

  สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา อาทิ
     - มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th   
   - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th 

   - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีhttp://www.kmutt.ac.th   
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    - มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th  
   - จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html  
    - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
    ทีป่รกึษา / อาจารย / นกัวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร / โปรแกรมเมอร / นกัสถติ ิ/
นักวิเคราะหโครงการ
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  10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ชื่ออาชีพ : นักเทคนิคการแพทย Medical Technologist

ลักษณะงานที่ทํา
  1. ทําการวิเคราะหทางเคมีทั้งดานคุณภาพ และปริมาณเกี่ยวกับของเหลวและ

การไหลซึม ในรางกายมนุษย เพื่อหาขอมูลสําหรับใชในการวินิจฉัยและการรักษาโรค 
  2. ทดสอบตัวอยางที่ไดจากรางกายมนุษย เชน ปสสาวะ เลือด ของเหลว
จากไขสันหลัง นํ้ายอยในกระเพาะ อาหาร เปนตน เพื่อใหทราบถึงสารที่เกิดขึ้นและปริมาณ
ของสารซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดภายในรางกายมนุษย และสัตว ตลอดจนสิ่งพลอยไดอื่น ๆ  

เชน นํ้าตาล ธาตุไขขาว และอะซิโทน เปนตน 

  3. ทดสอบสารเคมี ยารักษาโรค และยาพิษ ใสตัวกระทําลงในส่ิงที่จะทดสอบ 
ใหความรอน กรองหรือเขยา สารละลายตามวิธกีาร และบันทึกลกัษณะการเปล่ียนแปลงของสี
หรือการตกตะกอนผสมสิ่งที่จะทดสอบกับสารมาตรฐาน หรือตรวจสอบสารละลายเคมี 
โดยใช โฟโตมิเตอร สเปกโตรกราฟ หรือเครื่องวัดสี เพื่อพิจารณาหา ปริมาณของสาร 
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  4. ทําหนาที่วิเคราะห วิจัย โดยใชเทคโนโลยีทางหองปฏิบัติการ เพื่อนําผล
การวิเคราะหไปใชประโยชน ในการประเมินสขุภาพ การวินจิฉยัโรค การทํานายความรุนแรง
ของโรค การติดตามผลการรักษาการปองกันโรคและ ความพิการ การสนับสนุนการรักษา 
การวเิคราะหสารพษิ สารปนเปอนตาง ๆ  ในรางกายมนษุย และส่ิงแวดลอม รวมทัง้การควบคุม
คุณภาพการพัฒนาและวิเคราะหลักษณะงานเทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ ไดแก 
   - เคมีคลินิก 
   - จุลชีววิทยาคลินิก 
   - ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด 
   - จุลทรรศนศาสตรคลินิกและโลหิตวิทยา 
  นักเทคนิคการแพทยจะเปนผูปฏิบัติหนาท่ีอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใน 4 
สาขา ดังกลาว ไดแก การเก็บสิ่งสงตรวจที่ไดมาจากรางกายมนุษย เก็บรักษาส่ิงสงตรวจ 
จดัเตรยีมวสัดอุปุกรณทีใ่ชในกระบวนการตรวจ วเิคราะหเพือ่ทราบชนดิและปรมิาณของสิง่ที่
สงตรวจ โดยใชวิธีการที่เปนมาตรฐานในหองปฏิบัติการทั่วไป เพื่อนําผลท่ีไดไปใชประโยชน

กับผูปวย 
 นอกจากน้ียังรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะห 
และการทดสอบตาง ๆ  ควบคุมดแูลการใชงานและการเก็บรกัษาเคร่ืองมือ ตลอดจนการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพ และสามารถถายทอดความรู ใหคําปรึกษาแกผูรวมงาน บุคลากรสาขา
อื่น และประชาชนท่ัวไปไดอยางถูกตอง

สภาพการจางงาน 

  นักเทคนิคการแพทยไดรับคาตอบแทนเปนเงินรายเดือน ซึ่งแตกตางกันไป
ตามความรูและความชํานาญ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญทํางาน

สปัดาหละ 40 ชัว่โมง อาจตองมาทาํงานวนัเสาร วนัอาทติย และวนัหยดุ หรอืทาํงานลวงเวลา 

อาจตองมีการจัดเวรอยู ประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว 
ในภาครฐัวิสาหกจิและเอกชนอาจไดรบัผลตอบแทนในรปูอืน่ เชน คารกัษาพยาบาล เงนิสะสม 
เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน สําหรับผูที่สําเร็จเทคนิคการแพทย
ที่มีเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจสวนตัวดวยการเปดหองแล็บเพื่อตรวจ และวิเคราะห

สิ่งสงตรวจ รายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับ ความสามารถ และความอุตสาหะ 
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สภาพการทํางาน
  นักเทคนิคการแพทยตองทํางานในหองทดลอง ตองอยูกับสารเคมีที่ตองใชในการ
ทดสอบกับสิง่สงตรวจซ่ึงอาจจะเปน ปสสาวะ อจุจาระ เลือด เปนตน ซึง่ผูทีจ่ะประกอบอาชีพ
นักเทคนิคการแพทย ตองไมรังเกียจตอการท่ีตองทดสอบส่ิงสงตรวจดังกลาวในขางตน 
นักเทคนิคการแพทยตองระมัดระวัง การติดเชื้อท่ีปนเปอนมากับส่ิงสงตรวจ รวมทั้งสารเคมี
ในหองปฏิบตักิารทดลองอาจจะมีปฏิกริยิาท่ีทาํใหเปนอนัตรายได ดงันัน้จึงตองทํางานตามข้ันตอน
และการปองกันตามระเบียบที่กําหนดไว 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 
  2. เปนผูใฝรู ติดตามการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว 
  3. ฝกฝนตนใหมีความชํานาญในการตรวจวินิจฉัยที่ตัวผูตรวจเองตองมีความรู
ในการตัดสินใจ 
  4. รูจักเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใช ใหเหมาะสม 
  5. เปนผูที่มีความรับผิดชอบในการออกรายงานผลการตรวจ 
  6. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ทั้งกับผูที่มารับการตรวจและผูรวมงานท้ังภายในและ
ภายนอก 
 7. มีความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงานในทุกกรณีดวยการใชปญญา 
 8. มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 
 9. มีความสุขุมรอบคอบ อดทน ชอบชวยเหลือเสียสละ 

 10. ทํางานมีระเบียบแบบแผนและสามารถพัฒนาความรูในการทํางานใหมี

ความทันสมัยอยูเสมอ 
 11. ไมมีความพิการหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ 

เชน ตาบอดสี เปนตน 
 12. มพีืน้ฐานความรูทางวทิยาศาสตรในดานเคมี ฟสกิส ชวีวทิยา รวมทัง้คณติศาสตร
และภาษาอังกฤษเปน อยางดี 

 13. มีบุคลิกดี มีความเชื่อม่ันในตนเอง สามารถปรับตัวในการทํางานและการให
ความรวมมือกับบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ 
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
  - คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย 
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
  - คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  นักเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนื้อ นักวิเคราะหเมล็ดพืช นักผสมเทียม
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ชื่ออาชีพ : นักกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapist)

ลักษณะของงานที่ทํา
  เปนวชิาชีพทางการแพทยแขนงหนึง่ทีป่ระยกุตกจิกรรมมาใชในการตรวจ ประเมนิ 
วินิจฉัย สงเสริม ดูแล รักษาและฟนฟูสมรรถภาพแกผู ปวยที่มีความบกพรองทางกาย 
มีพัฒนาการบกพรอง หรือเปนผูที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจ อารมณและมีปญหาในการ

เขาสงัคม ใหทาํกิจกรรมตาง ๆ  ไดดวยตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถตามศักยภาพทีม่อียู
เพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสมดุล เกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ 
รวมทัง้การปองกนัความเสือ่มถอยของสมรรถภาพอันเนือ่งมาจากขอจาํกดัขององคประกอบในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ผานการใชสื่ออยางเปนกระบวนการงานดานกิจกรรมบําบัดจึงสามารถให

บริการแกบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย 

สภาพการจางงาน 

 อัตราเงินเดือนจะข้ึนอยูกับแตละหนวยงาน มีคาเขาเวรหรือคาลวงเวลาและอ่ืน ๆ
เริ่มตนตามวุฒิ มีสวัสดิการตาง ๆ และคาใบประกอบโรคศิลปะ ขึ้นอยูกับสถานที่ทํางาน 

หากเปนศูนยเอกชนรายไดอาจจะสูงขึ้น ในตางประเทศนักกิจกรรมบําบัดมีรายไดสูบมาก 
นอกจากการทํางานในโรงพยาบาลหรือศูนยเอกชนตาง ๆ นักกิจกรรมบําบัดก็สามารถเปด
คลินิกกิจกรรมบําบัดได 
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สภาพการทํางาน 
  - ใชกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสมรรถนะทางรางกายของผูรับบริการใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได 
  - สรางกําลังใจใหผูรับบริการมีพลังในการดําเนินชีวิต 
  - สรรหากิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอการชวยเหลือผูมารับบริการ 
  - อื่น ๆ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. มีความรับผิดชอบเปนคุณสมบัติพื้นฐาน มีวุฒิการศึกษาในการทํางานทุกงาน 
ในงานกจิกรรมบําบดั จะตองใชความรบัผดิชอบสงู เนือ่งจากตองดแูลคนไขเพือ่ฝกการทาํกจิวตัร
ประจําวัน 
  2. เหน็อกเห็นใจผูอืน่ ชอบชวยเหลอืผูอืน่ เปนนสิยัอยางหนึง่ทีน่กับําบดัทกุคนพึงมี
และรักในงานบริการ มีจิตใจที่รักในการดูแลผูอื่น 
  3. มมีนุษยสมัพนัธด ีมนีํา้ใจ ซึง่งานกิจกรรมบําบดัเปนงานดูแลคนไข ดงันัน้เราจะตอง
ใสใจและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนไขและญาติของคนไข 
  4. มีความคิดสรางสรรค ซึ่งนักกิจกรรมบําบัดจะตองใชความคิดในการออกแบบ
กิจกรรมใหไมนาเบื่อ และเหมาะสมกับคนไขแตละคน ซึ่งงานกิจกรรมบําบัดจะใชทั้งศาสตร
และศลิปในการนํามาเปนสื่อในการรักษา
  5. มีความอดทน ซึ่งงานกิจกรรมบําบัดเปนงานที่ตองใชความอดทนสูงในการดูแล
คนไขแตละคน 
  6. มีความยืดหยุน เปนทักษะหน่ึงที่นักบําบัดพึงมี โดยในบางคร้ังเราจะตองมีการ

ปรับเปล่ียนกิจกรรม ใหเหมาะสมกับคนไข มีการจัดการคนไขในแตละรายแตกตางกันไป

ตามสภาพ 

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 

  - คณะเทคนิคการแพทย ภาควิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต 

www.ot.ams. cmu.ac.th
 - มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต www.pt.mahidol.ac.th
  - ศนูยกายภาพบาํบัด (เชงิสะพานสมเดจ็ปนเกลา) คณะกายภาพบาํบดั มหาวทิยาลยั
มหิดล เว็บไซต www.pt.mahidol.ac.th 
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง 
 นักจัดกิจกรรมบําบัด เจาหนาที่นักกิจกรรมบําบัดในโรงพยาบาล เจาหนาที่
นกักจิกรรมบาํบดัในหนวยงานตาง ๆ  เจาของสถานบาํบดัตาง ๆ  วทิยากรดานการจดักจิกรรมบดั
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ชื่ออาชีพ : นักกายภาพบําบัด (Physiotherapist)

ลักษณะของงานที่ทํา
  แตเดิมนั้น การบําบัดรักษาคือการบีบนวดดวยมือ การอาศัยความรอนและการใช
เครือ่งมอือืน่ๆ เขามาชวย ตอมาไดมกีารพฒันาขึน้ โดยมกีารจดัตัง้โรงเรยีนกายภาพบาํบดัขึน้มา

เพ่ือศึกษาวิธีการและสงเสริมการทํางานทางดานกายภาพบําบัดใหมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้ง

ยังมีการประดิษฐเครื่องมือทางกายภาพบําบัดโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย ทําใหผล
จากการบําบัดรักษาเปนที่นาพอใจ และประชาชนทั่วไปไดรูจักคําวากายภาพบําบัดมากขึ้น 
และเปนทีย่อมรบัวานกักายภาพบาํบดัมีบทบาทสาํคญัตอการแพทย ในการบาํบัดรกัษาผูปวย
ใหหายจาก โรคภัยไขเจบ็เร็วขึน้ โดยปราศจากภาวะแทรกซอน สามารถกลับไปประกอบอาชีพ

การงานไดตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว นักกายภาพบําบัดจะใหการชวยเหลือผูที่มีปญหา

ดังตอไปนี้
   - ดานพัฒนาการ (Development)
   - ดานอายุรกรรม (Medicine)
   - ดานศัลยกรรม (Surgery)

   - ดานระบบประสาท (Neurology)
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   - ดานกระดูกและขอ (Orthopedics)
   - ดานจิตเวช (Psychiatry)
   - ดานผูสูงอายุ (Geriatric)
   นักกายภาพบําบัด มีหนาท่ีบําบัดรักษาผูอื่นตามคําสั่งแพทย โดยการใชเคร่ืองมือ
ทางฟสิกสทําการบริหารรางกายเฉพาะทา เชน การดึง การนวด และเทคนิคอื่น ๆ 
ทางกายภาพบําบัด ผูปวยทางออรโธปดิกส คือผูปวยทางระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอตอ
ซึ่งอาจเกิดจากโรคบางชนิดหรืออุบัติเหตุ มุงเนนใหการชวยเหลือฟนฟูผูปวยเพื่อปองกัน
ความพกิาร บาํบดัรกัษาและฟนฟสูภาพในผูทีม่คีวามเสือ่มสมรรถภาพ หรอืความพกิารทางดาน
รางกาย จิตใจ การเขาสังคม เพื่อพัฒนาการการรับรู และความรูความเขาใจดวยวิธีกิจกรรม
บําบัด ซึ่งไดแก การใชกิจกรรมที่ไดวิเคราะหโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร การใชเครื่องพยุง
สวนของรางกาย หรอือปุกรณชวยเหลอืตาง ๆ  รวมทัง้ การใชเทคนิคพเิศษในการบําบัดรกัษา
เฉพาะทาง เพ่ือมุงเนนใหผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยอิสระ 
  นักกายภาพบําบัดจะรักษาอาการผิดปกติของรางกาย เชน กระดูกหัก ขอเคล็ด 
อมัพาต โรคหัวใจ หรอื โรคประสาท ดวยวธิกีายภาพบําบดั หรอืวธิกีารอ่ืน ๆ  ทีม่ใิชการรักษา
ทางยาและโดยปกตจิะปฏบิตังิานตามคาํสัง่ของแพทย ชีแ้จงผูปวยใหออกกาํลงักายเพือ่รกัษา
โรคกลามเนื้อไมปกติและหยอนประสิทธิภาพ ใชมือนวดตามรางกายของผูปวย ใหการรักษา
ดวยการฉายแสงอาทิตยเทียม แสงอัลตราไวโอเลต หรืออินฟราเรด และมุงเนนชวยตรวจหา
ขอบกพรอง เพ่ือใหผูปวยสามารถชวยเหลอืตนเองไดโดยอสิระ และใหการชวยเหลือดานการ
พัฒนารางกาย ทางดานจิตเวช โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้ 

   - ชวยตรวจสอบหาขอบกพรอง รวมทัง้ใหการบําบดัรกัษาในเดก็ทีม่ปีญหา
ดานพัฒนาการ 
   - ชวยกระตุน ฟนฟ ูและสงเสริมความสามารถในผูทีม่ปีญหาดานการรบัรู

และการเรียนรู 

   - สอน และฝกหัดกิจวัตรประจําวัน เชน การเคล่ือนยายตัว สุขอนามัย
สวนบุคคล การรับประทานอาหาร เปนตน 
   - ใหการรักษาพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางกาย ไดแก เพิ่มกําลัง
กลามเนื้อ เพ่ิมความทนทานในงาน สหสัมพันธในการทํางาน เปนตน 

   - ทําการปรับอุปกรณชวยเสริม และทําใหเหมาะสมกับอาการของผูปวย 
รวมทั้งฝกหัดการใชงานและการ ดูแลรักษา
  - ทําการปรับสภาพบาน และขจัดสิ่งกีดขวางทางสถาปตยกรรม 
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   - ใหการรักษาพิเศษแกผูที่มีปญหาดานจิตใจ การเขาสังคม อารมณ และ
พฤตกิรรม เพือ่เปนเคร่ืองมอืในการชวยวนิจิฉยัโรค ชวยลด หรอืขจดัแรงขับทางอารมณ แกไข 
และปรบัพฤตกิรรมท่ีไมเหมาะสม รวมทัง้ใหคาํแนะนาํ เกีย่วกบัวธิจีดัการกับความเครียดหรอื
ความวิตกกังวลของผูปวย 
   - ประเมินสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ในการปรับตวัใหเขากบัสังคม 
ความสนใจงาน นสิยัในการทํางาน รวมท้ังปรับปรุงทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ 
   - แนะนํา วางแผนการใชชีวิต และการปรับตัวหลังจากการเกษียณใหแก
ผูสูงอายุและผูมีปญหาทางรางกาย หรือพิการ

สภาพการจางงาน 
  ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ได รับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาโดย
นักกายภาพบําบัดที่สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และไมมีประสบการณในการทํางาน
จะไดรบัเงนิเดอืนตามอตัรา สามารถประกอบธรุกิจ สวนตวั หรอืหารายไดพเิศษโดยการรบัทาํ
กายภาพบําบัดกับผู ปวยที่ตองการใหทํากายภาพบําบัดที่บาน รายไดที่ไดรับขึ้นอยู กับ
ความอุตสาหะของแตละบุคคล นกักายภาพบําบดั มกีาํหนดเวลาทํางานตามปกติทัว่ไป คอื วนัละ
8 ชั่วโมง หรือสัปดาหละ 40 - 48 ชั่วโมง และอาจไดคาลวงเวลาเม่ือตองทํางานลวงเวลา

สภาพการทํางาน 
  สถานท่ีทํางาน จะเปนโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลท่ัวไป ซึ่งจะมีหองสําหรับ
ทํากายภาพบําบัด โดยมีอุปกรณตาง ๆ ที่ใชชวยในการบําบัดรักษาหรือในกรณีที่ตองทํา

กายภาพบําบัดนอกสถานที่ อาจจะเปนบานของคนไข นักกายภาพบําบัดควรจะตองดูแล
แนะนําการจัดสถานท่ีใหเหมาะสมสําหรับทํากายภาพบําบัดคนไขใหไดประสิทธิผล สูงสุด
ในการฟนฟูสภาพคนไขใหหายและกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. เป นผู สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
(กายภาพบําบัด) 

  2. มีความชํานาญในทักษะวิชาชีพ มีความตั้งใจ มีจริยธรรมอันดีงาม และมี

ความตั้งใจที่จะใหบริการหรือ ใหการดูแลรักษาผูปวย ผูพิการ ทุกเพศ ทุกวัย 
  3. มีความอดทน และมีความตั้งใจที่จะใหความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําคนไข
ทีต่องการหายจากสภาพรางกายท่ีผดิปกติ ซึง่อาจตองใชระยะเวลาในการฟนฟใูหคนืสูสภาพ

ปกติ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา 
  - คณะสหเวชศาสตร ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  - คณะสหเวชศาสตร ภาควิชากายภาพบําบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต 
www.ahs.chula.ac.th 
  - คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  - คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต 
www.ams.cmu.ac.th 
  - คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต 
  - คณะสหเวชศาสตร ภาควิชาเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
  - คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  นักกิจกรรมบําบัด นักอาชีวบําบัด หมอนวด นักบําบัด (การพักผอนหยอนใจ)
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ชื่ออาชีพ : แพทยแผนโบราณ (Traditional Medicine Practitioner)

ลักษณะงานที่ทํา                                                                         
  ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานท่ีทํา ดังนี้
 1. ทําการตรวจคนไข วินิจฉัยโรค และใหการรักษา โดยการใชยาสมุนไพรหรือ

ผลิตผลอื่นๆ จากธรรมชาติ ดวยวิธีการของเภสัชกรรมแผนโบราณ อาจผสมยาตามตํารับ
แผนโบราณ เพื่อการจําหนายหรือจายยาแกคนไข ทั้งนี้การรักษาอาการเจ็บปวยของคนไข
ดวยวิธกีารของแพทยแผนโบราณ อาจทําไดหลายวิธ ีเพือ่ใหผลการรักษา ทัง้ทางรางกาย และ
จิตใจ เชน การใชธรรมชาติบําบัด กายภาพบําบัด จิตบําบัด และการใชยา

 2. ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนท่ีจะตองรูการเกิดของโรค รูสาเหตุของโรคจากปจจัย

ตางๆ รูจกัโรค ทราบถงึอาการโรค และชือ่สมมติของโรคตามอาการ รูจกัยารกัษาโรค ทราบถงึ

สรรพคุณและวิธีปรุงยา รวมถึงรู ถึงวิธีรักษาโรค ทราบวายาชนิดใด วิธีรักษาแบบใด 
เหมาะสาํหรบัโรคใดๆ โดยการรกัษาจะเริม่จากการสอบถามอาการของผูปวย การตรวจชพีจร 
โรคสวนใหญทีเ่ขามารบัการรกัษา ไดแก โรคความดนั เบาหวาน อมัพฤกษ อมัพาต และจะจดัยา
ใหแกผูปวยตามตํารับยาแผนโบราณ 
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 3. แพทยแผนไทยสามารถจําแนกตามลักษณะงานออกเปน 4 ดาน ที่ใหบริการ
อยูในปจจุบัน คือ
   3.1 แพทยแผนไทยดานเภสัชกรรม ดูแลเรื่องยาตามรานขายยาจีน 
ทําหนาที่ปรุงยาสมุนไพร โดยจะตองมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
   3.2  แพทยแผนไทยดานเวชกรรม ทาํหนาทีว่นิจิฉยัโรคตามอาการตามตาํรา
แพทยแผนไทย โดยจะตองมีใบรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
   3.3  แพทยแผนไทยดานผดุงครรภ หมอตําแย ดูแลเร่ืองสุขภาพ อาหาร
กอนคลอด และหลังคลอด โดยอาจมีการประคบรอนหรืออยูไฟ
   3.4  แพทยแผนไทยดานนวดแผนไทย สําหรับคนที่มีสุขภาพดี และปวย 
มีการนวดฝาเทา นวดประคบรอน นวดตัว นวดหนา

สภาพการจางงาน
  ผูที่มีความสนใจหรือใฝรูทางดานการแพทยแผนไทย การจะประกอบอาชีพนี้ได
จะตองสาํเรจ็การศกึษาในสาขาวชิาการแพทยแผนไทย ในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สูง
(ปวส.) จนถงึปริญญาตรี หรอืผานการฝกอบรมจากสถาบันหรือศนูยทางการแพทยแผนโบราณ
จากกระทรวงสาธารณสขุ  และจะตองสอบเพือ่ขอใบประกอบโรคศลิปะ ซึง่ผูทีไ่ดใบประกอบ
โรคศลิปะ สามารถทีจ่ะประกอบอาชพีอสิระ หรอืเขาทาํงานงานตามโรงพยาบาลตางๆ ทัง้ใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  สวนใหญเปนแพทยแผนไทยดานนวดแผนไทย โดยไดรับเงินเดือน
ในอัตราเร่ิมตนการทํางาน ดังนี้
  ในสวนแพทยแผนไทยดานนวดแผนไทย หากไมไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน

กอ็าจจะไดรบัเปนเปอรเซน็ต หรอืสวนแบงคานวดจากโรงพยาบาล ในสดัสวน สถานพยาบาล : แพทย
เทากับ 40 : 60 และผูที่ประกอบอาชีพนี้ ที่ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนหรือเปน
เปอรเซ็นต อาจไดรับผลตอบแทนในรูปอื่นเพิ่ม เชน คาเปอรเซ็นตจากการขายยา เงินสะสม 

เงินชวยเหลือ สวัสดิการตางๆ และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง อาจทํางาน

ในสถานพยาบาลไดมากกวา 1 แหง แตละแหงทํางานวันละ 4-5 ชั่วโมง และอาจทํางาน
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
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สภาพการทํางาน
  ปฏิบัติงานภายในและนอกสถานที่ สวนใหญจะทํางานประจําในสถานพยาบาล
ในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลทหารเรือ ศูนยเวชกรรมเขตรอน และอาจทํางานในสถาน
ประกอบการขายยาจีน ทําหนาที่ในการปรุงยา หรือใหบริการนวดแผนไทย นวดฝาเทา 
นวดประคบรอน นวดตัว นวดหนา ตามสถานบริการสปา ทั่วไป

คุณสมบตัิของผูประกอบอาชีพ
  - สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จนถึงปริญญาตรี หรือผานการฝกอบรมการรักษาตามหลักสูตรแพทยแผนไทย
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
  - มีความเสียสละ มีความเมตตา มีคุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจ
  - สามารถถายทอดความรู ชางสังเกต
  - มีปฏิภาณไหวพริบแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
  - มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบ
  - เปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี
  - ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - โรงเรียนสมาคมแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์)  http://www.

watpomassage.com 
  - สถาบันการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข http://www.ittm.dtam.
moph.go.th  

  - มหาวิทยาลัยรังสิต  http://www.rsu.ac.th  

  - มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง http://www.mfu.ac.th  
  - สถาบนัสงเสรมิการแพทยแผนไทย มลูนธิกิารแพทยแผนไทยพฒันา http://www.
ttmdf.com  
 - โรงเรียนแพทยแผนไทยชีวกโกมารภัจจ จังหวัดเชียงใหม http://www.

thaimassageschool.ac.th/  
 - ไทย ไทย แผนไทยคลินิก http://www.panthaiclinic.com  
 - มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา http://www.thaimedi.com  
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  - มหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.ru.ac.th  
  - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th  
  - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th  
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 สามารถประกอบธุรกิจเก่ียวกับระบบสงเสริมสุขภาพ เชน อาหารเสริมสุขภาพ 
เคร่ืองสําอางสมุนไพร ยาสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ในดานของการเปนผูผลิต
และผูขาย รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพตามใบประกอบโรคศิลปะ เชน เปดคลินิก
ดานเวชกรรมไทยทีม่คีวามทันสมยัในแนวธรรมชาตบิาํบดั การผลติยาสมนุไพรในระดบั SMEs 
ไปจนถงึระดบัสงออก ครอบคลมุถงึการตลาดของผลติภณัฑเพือ่สขุภาพและสปา เปดรานทาํ
ธรุกจิสมนุไพรและผลติภณัฑจากธรรมชาต ิเชน ยาสมนุไพร อาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองสาํอาง
สมุนไพร นอกจากนี้ยังสามารถเขาทํางานในหนวยงานทั้งของราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการรักษาและการสงเสริมสุขภาพทั้งหมด
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ชื่ออาชีพ : ศัลยแพทย (Surgeon)

ลักษณะของงานที่ทํา
  วนิจิฉยัโรคและใหการรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอ่ืนๆ ดวยวิธกีารอายุรกรรม
หรือศัลยกรรม แกผูปวย ผูไดรบับาดเจบ็ หรอืทุพพลภาพ และหญิงมคีรรภ ทาํการผาตดัใหญ

และผาตัดเล็กชนิดตางๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติของรางกายมนุษย 

วินิจฉัยโรค สั่งยา และใหการรักษาทางศัลยกรรม ในความผิดปกติในรางกาย และจิตใจ

ของมนษุย ทาํการวจิยัปญหาทางแพทยและปฏบิตังิานทีต่องใชความรูทางวทิยาศาสตรการแพทย
รวมถึงการตรวจรางกาย การวินิฉัยโรค การส่ังยา การผาตัดเล็ก และการรักษาอาการ
บาดเจ็บของโรค และอาการผิดปกติตางๆ ทาํการผาตดัใหญและผาตดัเล็กชนดิตางๆ เพือ่รกัษา
อาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติ ทํางานเฉพาะการใหคําแนะนําและรักษาทางยา

หรอืทางผาตดัเกีย่วกบัโรคหรอืความผดิปกตเิฉพาะอยาง ตรวจคนโรคและความผดิปกตติางๆ

ของมนุษย เพือ่ทราบลักษณะแกนแทสมตฐิาน อาการแสดงผลของโรค และความผิดปกตินัน้ๆ
ชวยกําหนดวิธกีารรักษา ตรวจรางกายมนุษยหรือวัตถุจากรางกายมนุษย หรือวตัถุพยานอ่ืนๆ 

ที่เกี่ยวกับทางการแพทย เพื่อคนหาและชันสูตรเหตุของความผิดปกติในรางกาย 
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สภาพการจางงาน
  ผูประกอบอาขพีน้ีไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดือนตามวฒุกิารศึกษา ทาํงานสปัดาหละ
40 ชั่วโมง อาจตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด อาจจะตองมีการจัดเวร
อยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ในภาครัฐ และภาคเอกชน
อาจไดรบัผลประโยชนพเิศษอยางอ่ืน เชน คารกัษาพยาบาล เงนิสะสม เงนิชวยเหลือสวัสดกิาร
ในรปูตางๆ เงนิโบนสั เปนตน สาํหรบัผูทีส่าํเรจ็การศกึษาวชิาจติแพทยสามารถประกอบธรุกจิ
สวนตัว หรือทํางานพิเศษนอกเวลาทํางานประจํา โดยรายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับความสามารถ
และความอุตสาหะ

สภาพการทํางาน
  ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน หรอืสถานพยาบาล โดยจะตอง
ตรวจคนไขในท่ีอยูในความรับผิดชอบทุกวันและตองตรวจคนไขนอกท่ีเจ็บปวยเขามาเพ่ือ
รับการรักษา และตรวจคนไขในท่ีอยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานผาตัดในหองผาตัด
อาจจะถูกเรียกตัวไดทกุเวลาเพ่ือทาํการรักษาคนไขใหทนัทวงที อาชีพแพทยตองเปนผูพรอมเสมอ
ที่จะสละเวลาเพ่ือรักษาคนไขในสถานท่ีทํางาน จะตองพบเห็นคนเจ็บ คนปวยและคนตาย
อยูเปนประจาํ จงึตองเปนผูมจีติใจทีเ่ขมแขง็ เพราะหากมจีติใจทีอ่อนไหวตอส่ิงทีไ่ดพบเหน็ไดงาย
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานได

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร 
  2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี 

  3. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจไมพิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค 

(อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา)
  4. สามารถอุทศิตนยอมเสียสละเวลาและความสุขสวนตนเพ่ือชวยเหลือผูอืน่ทีเ่ดือดรอน
จากการเจ็บปวย มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมรังเกียจผูเจ็บปวย มีความเมตตา และมีความรัก

ในเพ่ือนมนุษย มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาล ผูคนในชุมชนทั่วประเทศ
 5. มีมารยาทดี สามารถเขากับบุคคลอื่นไดทุกระดับ มีความอดทน อดกล้ัน และ
มีความกลาหาญ  
 6. มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย

ไมใชความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น
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 7. ผูที่จะประกอบศัลยแพทย Surgeon ควรเตรียมความพรอมดังนี้ : ผูสําเร็จ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
และสามารถสอบผานวิชาตางๆ ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ
วสิามญั 1 คณติศาสตร กข. เคมี ฟสกิส ชวีวทิยา ภาษาองักฤษ กข. และความถนดัทางการแพทย
ตลอดจนการสอบสมัภาษณและการตรวจรางกาย เมือ่ผานการทดสอบจงึมสีทิธิเ์ขาศกึษาแพทย
โดยมีสถาบันที่เปดสอนวิชาการแพทยระดับปริญญาหลายแหงในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย 
เชนมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 
 8. ผู ที่จะเรียนแพทยจะตองมีฐานะทางการเงินพอสมควร เพราะ คาใชจาย
ในการเรยีนวชิาแพทยคอนขางสงูและใชเวลานานกวาการเรยีนวชิาชพีอืน่ๆ รวมทัง้ตองเสยีคา
บํารุง การศึกษา คาตําราวิชาการแพทยและคาอุปกรณตางๆ หลักสูตรวิชาการแพทย
ระดับปริญญาตรี ตามปกติใชเวลาเรียน 6 ป ในสองปหลักสูตรการเรียนจะ เนนหนักดาน
วทิยาศาสตรทัว่ไปท่ีเปนพืน้ฐานสําคญั ตอจากน้ันจงึเรียนตอวิชาการแพทย โดยเฉพาะอีก 4 ป
เมื่อสําเร็จไดรับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสิทธิประกอบอาชีพแพทยได
ตามกฎหมาย

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
  - หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย เว็บไซต 
http://www.rcst.or.th/
  - คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลปริศัลยกรรม เว็บไซต http://www.ns.mahidol.ac.th

 - สาขาศัลยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.dent.chula.ac.th

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง 
  ศัลยแพทย อายุรแพทย นักพยาธิวิทยา แพทยดานนิติเวช สูตินารี แพทยแพทย

ทั่วไป 
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 จากการรวมตัวของประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว  
เวยีดนาม  มาเลเซีย สงิคโปร  อนิโดนีเซีย  ฟลปิปนส  กมัพชูา บรไูน เพือ่ทีจ่ะใหมผีลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน มีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา 
สงออกของชาติในอาเซยีนทาํจะเสร ียกเวนสนิคาบางชนดิทีแ่ตละประเทศอาจจะขอไวไมลด
ภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว) 
  ประเทศในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community) 

สามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีระหวางกัน จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน 

คร้ังท่ี 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไดกาํหนดใหจดัทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual
Recognition Arrangements : MRAs) ดานคณุสมบัตใินสาขาวิชาชีพหลัก เพือ่อาํนวยความ

สะดวกในการเคล่ือนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเช่ียวชาญ เพื่อไปทํางานในประเทศกลุม

อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดอยางเสรี สําหรับ 7 อาชีพที่มีขอตกลงกันแลวใหสามารถเคล่ือน
ยายไปทาํงานไดอยางเสร ีไดแก 1) อาชพีวศิวกร( Engineering Services) 2) อาชีพพยาบาล 
(Nurs ing Services) 3) อาชีพสถาปนิก (Architectural Serv ices) 4) อาชีพ
การสาํรวจ (Surveying Qualifications) 5) อาชพีนักบญัชี (Accountancy Services) 6) อาชพี
ทันตแพทย (Dental Practitioners) และ 7) อาชีพแพทย (Medical Practitioners) โดยมี

รายละเอียดขอมูลอาชีพดังนี้
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ชื่ออาชีพ วิศวกร (Engineers) 
 

นิยามอาชีพ
 ทําการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาทฤษฎีและวิธีการทํางาน การนําความรูทางดาน

สถาปตยกรรมไปใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ออกแบบและกํากับดูแล  
การสราง บํารุงรักษาและซอมแซมอาคาร เมือง ระบบจราจร ภูมิทัศน งานกอสราง 

งานวิศวกรรมโยธา และงานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส เคร่ืองจักรกล พฒันา
และใชกระบวนการทางเคมี หรือพัฒนาวัสดุใหมเพื่อใชในงานสํารวจ ขุดเจาะนํ้า นํ้ามัน กาซ 
แรธาตุ สํารวจพื้นดิน พื้นน้ํา บริเวณตางๆ และจัดทําภาพในรูปแบบตางๆ ศึกษาและแนะนํา

เทคนิคการผลิตเพื่อความมีประสิทธิภาพ จัดทํารายงานทางวิทยาศาสตรรวมทั้งควบคุมดูแล

ผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ลักษณะของงานที่ทํา
 ปฏบิตังิานเกีย่วกบังานวศิวกรรม โดยปฏบิตัหินาทีอ่ยางใดอยางหนึง่หรอืหลายอยาง  
เชน  ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรม

ดานตางๆ และเพือ่การวเิคราะห วจิยั คนควา และการออกแบบวางแผนผังทางดานวศิวกรรม 

ชวยวิศวกรระดับสูงทําการศึกษา คนควาเรื่องตางๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย แกไข และ
ปรับปรุงงานวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นท่ีเกี่ยวของ
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สภาพการจางงาน  
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ 
เงินเดือนภาคเอกชนขั้นต่ําเฉลี่ยประมาณ 14,786 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจ
คาตอบแทนภาคเอกชน ประจําป 2554) รฐัวิสาหกิจ (การไฟฟา สือ่สาร ประปา การบินไทย)
รับเงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ย 14,500 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ เริ่มสํารวจระหวางเดือน
พฤษภาคม 2554 เปนตนไป) สวนภาครัฐ รับเงินเดือน 15,000-16,500 บาท (สํานักงาน 
ก.พ. เดือนมกราคม 2556)
 ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะตองมาทํางานวันเสาร อาทิตย หรือวันหยุด 
อาจจะตองทํางานลวงเวลา  ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จใหทันตอการใช
งานนอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจไดรับ
ผลตอบแทนในรูปอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตางๆ
เงินโบนัส เปนตน

สภาพการทํางาน 
 สถานท่ีทํางานของวิศวกรแตละสาขาจะมีสภาพเหมือนท่ีทํางานท่ัวไป คือ 
เปนสาํนกังานทีม่อีปุกรณ สิง่อาํนวยความสะดวกเชนสาํนักงานทัว่ไป แตโดยลกัษณะงานท่ีจะตอง
ทํา เชน ควบคุมงาน สํารวจ กอสรางหรือซอมแซม ติดตั้งระบบ ตรวจตรา ทดสอบ ควบคุม
ไฟฟา เปนตน ผูปฏิบัติอาชีพนี้อาจตองปฏิบัติงานกลางแจงและในรม เนื่องจากตองควบคุม
ดแูลงานใหสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพสงูสดุ สาํหรบังานหรอืสถานทีท่าํงานทีเ่ส่ียง
ตอความไมปลอดภยั ในการทาํงาน วศิวกรจงึตองใชอปุกรณคุมครองสวนบคุคลในขณะปฏบิตังิาน 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
  1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมตางๆ เชน โยธา ไฟฟากําลัง

เคร่ืองกล อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร เคมี อุตสาหการ เปนตน

  2. เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค  มุงมั่น  คนควาอยางตอเน่ืองเพื่อหาวิธีที่ประหยัด

และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. มีวิสัยทัศนและสนใจกับเหตุการณ ขาวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟงความคิด
เห็นของผูอื่นและมีจรรยาบรรณของวิศวกร
  4. มคีวามอดทนและเขมแขง็ทัง้รางกายและจิตใจ มอีารมณเยอืกเย็น  มคีวามคิดสขุมุ

  5. มลีกัษณะเปนผูนาํ  ท้ังนีง้านสวนใหญจะเก่ียวกับการควบคุมคนเปนจาํนวนมาก
  6. มพีืน้ฐานความรูทางวทิยาศาสตร ฟสกิส ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรเปนอยางดี
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  7. ผูประกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบกว.)
เพ่ือใชในการรับรองสําหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งตองมีคุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาตาม
ขอกําหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตไดที่สภาวิศวกร

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ : 
 ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร 
หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
เพือ่เขาศกึษาตอระดบัอดุมศกึษาระยะเวลาการศึกษา 4 ป เมือ่สําเรจ็การศึกษาแลวจะไดปรญิญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางดานชางจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 
เพื่อเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 2 ป (หลักสูตรตอเนื่อง) เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

โอกาสในการมีงานทํา 
  สําหรับแหลงจางงานวิศวกร โดยทั่วไปจะเปนสถานประกอบการท่ัวไป หรือหนวย
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการประมาณการความตองการแรงงานของการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดานการขนสง (ระหวางป พ.ศ.2556-2563) โดยจะมีการ
กอสรางระบบขนสงทางราง ทางนํ้า ทางถนน ฯลฯ จึงมีแนวโนมความตองการแรงงาน
ดานวศิวกร สถาปนกิ และชางควบคมุเปนจาํนวนมาก ดงันัน้โอกาสในการมงีานทาํของวศิวกร
จึงมีคอนขางสูง
 ประกอบกบัในป 2558 มกีารเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่มกีารเคลือ่น

ยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ วิศวกรเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการ

ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ

  ผูที่สําเร็จการศึกษาดานวิศวกรหากทํางานรับราชการสามารถเล่ือนขั้นเล่ือน

ตําแหนงและเงินเดือนจนถึงระดับสูงสุดในสายงานตามระเบียบราชการ และผูที่ทํางาน
ในสถานประกอบกิจการหรือในโรงงานจะไดรับการเล่ือนข้ันเลือนตําแหนงและเงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณจนถงึระดบัผูบริหาร สาํหรบัผูทีท่าํงานในบรษิทัรบัเหมา
ตางๆ เมื่อมีประสบการณและมีความชํานาญสามารถทํางานในตําแหนงผูจัดการได สําหรับ

ผูที่มีประสบการณและมีเงินทุนมากพอสามารถท่ีจะประกอบธุรกิจสวนตัวเปนที่ปรึกษาหรือ
เปดบริษทัตามสายงานทีเ่รยีนมาไดดวย หรอืจะเลอืกศกึษาระดบัปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก 

ก็จะสามารถเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไปได
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟากําลัง, วิศวกรเคร่ืองกล, วิศวกรอิเล็กทรอนิกส, วิศวกร
คอมพิวเตอร, วศิวกรเคมี, วศิวกรอุตสาหการ, สถาปนิก, นกัวางผังเมืองและระบบการจราจร
แหลงขอมูลอื่นๆ
 - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ www.kmutnb.ac.th
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี www.kmutt.ac.th
  - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง www.kmit.ac.th
  - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th
  - สภาวิศวกร www.coe.or.th
  - วศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ www.eit.or.th
  - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
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ชื่ออาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (Nursing)

นิยามอาชีพ
 ผูที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการดูแล การชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ 
การปองกนัโรค การสงเสรมิสขุภาพ และการชวยเหลอืแพทยกระทาํการรักษาโรคและทาํการ
คลอด การชวยเหลือหญิงมคีรรภ หญงิหลังคลอดและทารกเพ่ือปองกันความผิดปกติในระยะ
ตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ดูแลทารก แนะนําบิดา-มารดาในการอบรมเล้ียง

ดบูตุรและการเจริญเติบโตของทารก การใหภมูคิุมกัน แนะนําการปรับตวัทางสังคมแกผูปวย

ทีท่พุพลภาพทางรางกาย จติใจ รกัษาพยาบาล แนะนาํตามบานเรือน โรงเรียน สถานสงเคราะห
หรือสถานเลี้ยงเด็ก และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการอนามัยชุมชน ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่การงานท่ีเกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่นๆ

ลักษณะของงานที่ทํา

 วางแผน พฒันาและควบคุมคณุภาพและมาตรฐานการพยาบาลในทุกสาขา : คดิคน 
ริเร่ิม กําหนดวิธี หรือรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับงานพยาบาลในหนวยงาน ; สงเสริมพัฒนา
ความรู ความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล 

ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาทางการพยาบาล
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 รกัษา ดแูล และใหคาํแนะนําเก่ียวกับการพยาบาล เปนผูชวยแพทย โดยการสังเกต
และบนัทกึความเปลีย่นแปลงในคนไข รายงานใหแพทยทราบถงึอาการของคนไขตามลกัษณะ
โรคท่ีเปนทัง้รางกาย อารมณ และจิตใจ ชวยฟนฟสูขุภาพของคนไข ชวยคนไขใหปรบัตวัเขากบั
ภาวะขดัของใดๆ ทีอ่าจเกิดจากการเจ็บปวย จดัใหคนไขมสีิง่แวดลอมทีถ่กูสขุอนามยั ปองกนั
และควบคุมการเผยแพรของโรคติดเชื้อ สอนคนไข และประชาชนทั่วไปใหรูจักการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ วางแผน มอบหมายสั่งการดูแลและประเมินผลงานของผูชวยพยาบาลและ
ผูทําหนาที่ประสานงาน รวมงานกับเจาหนาที่ฝายการแพทย และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการ
บริการคนไข

สภาพการจางงาน
  ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ีไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษา 
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
  ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  ปริญญาโท  17,500 – 19,250 บาท
  ปริญญาเอก  21,000 – 23,100 บาท
  สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2554 : กองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจดัหางาน  ไดศกึษาพบวาอาชพีพยาบาลวชิาชพีไดรบัคาจางสงูสุดเดือนละ 25,000 บาท
ตํ่าสุดเดือนละ 5,200 บาท คาจางเฉลี่ยเดือนละ 10,547 บาท
  ผูปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง และมีการเขาเวร
ทํางานตามที่กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ นอกจากน้ีพยาบาลท่ีออกเวรแลวสามารถหารายได

พิเศษในการรับจางเฝาไขใหกับคนไขอีกดวย

สภาพการทํางาน 

  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล (คลินิก) สถานพักฟน

สถานฟนฟดูแูลรกัษาสขุภาพ สถานสงเคราะหเดก็หรอืคนชรา สถานอนบุาลเดก็ทารก   หรอื
เด็กกอนวัยเรียน สถานการศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/คลินิกในชุมชน พยาบาลประจํา
บานหรือสวนบุคคล เปนตน

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. สําเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรตอเนื่อง  หรือพยาบาลศาสตร 
  2. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ไมพิการ หรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค
(อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน)
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  3. มจีติใจเอือ้เฟอเผือ่แผ ไมรงัเกยีจผูเจบ็ปวย มคีวามเมตตา และมคีวามรกัในเพือ่น
มนุษย มีมนุษยสัมพันธที่ดี
  4. มีความอดทน อดกลั้น และมีความกลาหาญในการตัดสินใจ 
  5. มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
  6. มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผูคนในชุมชนทั่วประเทศ

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ : 
  เมือ่สาํเร็จการศึกษาในหลกัสตูรมัธยมศึกษาตอนตน จะตองเลือกเรียนศึกษาตอใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย (สายวทิยาศาสตร) จากนัน้จงึจะทาํการสอบคดัเลือกเขาศกึษาตอ
ในสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรอืมหาวทิยาลยัเอกชน ทัง้นีก้ารศกึษาในระดบัมัธยมศกึษาตอนปลายจะตองมผีลการเรยีน
วิชาฟสกิส เคมี ชีววิทยา คอนขางดีดวย

โอกาสในการมีงานทํา 
  ปจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรมากกวา 62 ลานคน ความตองการพยาบาล 
เพ่ือทาํการรักษาพยาบาลตองเพ่ิมขึน้ตามการเพ่ิมขึน้ของประชากร ประกอบกับรฐับาล และ
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสนใจในสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไดพยายาม
ขยายบริการออกไปใหทั่วถึง ดังน้ันจึงจําเปนตองใชพยาบาลในการปฏิบัติงานเปนจํานวน
มาก อีกทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาคเอกชนไดขยายตัวมากขึ้น เพื่อใหบริการ
ประชาชน และหนวยงานอ่ืนๆ เชน สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม สาํนกังานประกันภยั 
บริษทัขายยาและเคมภีณัฑ บรษิทัขายเครือ่งมอืแพทยตองการพยาบาลไปดแูลรกัษาพยาบาล 

หรือใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพอนามัยแกพนักงานในสถานประกอบการ หรือให

คาํปรกึษาแนะนาํในการประกอบธรุกิจ  นอกจากนีผู้สาํเรจ็การศกึษาวชิาชีพพยาบาลสามารถ
ไปประกอบวชิาชพีสวนตัวได เชน เปดสถานดแูลเดก็ออน เดก็เล็กกอนวยัเรยีน ผูสงูอาย ุหรอื
รับจางปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กหรือดูแลผูสูงอายุ เปนตน

  ดังนั้น แนวโนมของโอกาสในการมีงานทําของอาชีพนี้ ยังคงมีอยู คอนขางสูง 

จึงสามารถหางานทําไดไมยากนัก
  และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคล่ือนยาย
แรงงานฝมอื 8 อาชีพ พยาบาลเปนอาชีพท่ีเคล่ือนยายไดอยางเสรี ดงันัน้จงึเปนทีต่องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
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โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
  ผูปฏิบัติหนาท่ีเปนขาราชการ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ไดรับตําแหนง และเลื่อนขั้นยศตามขั้นตอนของระบบราช
การการศกึษาตอเพิม่เตมิจะชวยใหเลือ่นขัน้เลือ่นตาํแหนงไดรวดเรว็ขึน้ และสามารถเปนถงึผูบรหิาร
สงูสดุของหนวยงานได ในรฐัวสิาหกิจกเ็ชนเดียวกัน สวนในโรงพยาบาลภาคเอกชนน้ันขึน้อยู
กับโครงสรางการบริหารงานขององคกร หรือสามารถทําธุรกิจสวนตัวได คือเปนเจาของ
สถานพยาบาล สถานดแูลเดก็ออน เดก็กอนวยัเรยีนและผูสงูอาย ุหรอืศึกษาตอเพิม่เตมิจนถงึระดบั
ปริญญาเอก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
  ธุรกิจประกันชีวิต นักวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและองคกรระหวาง
ประเทศ เชน International HIV/AIDS Research Project เจาหนาที่พยาบาลหรือ
ทีป่รกึษาในองคการระหวางประเทศ องคกรพฒันาเอกชน หรอืเปนเจาหนาทีแ่นะนาํ Product 
Specialist ใหบริษัทขายยาและเคมีภัณฑ เปนตน

แหลงขอมูลอื่นๆ
  สาธารณสุขจงัหวดัตามภมูลิาํเนา โรงพยาบาลสังกดักระทรวงสาธารณสุข วทิยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีทั่วประเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย วทิยาลยัพยาบาลพระมงกุฎฯ วทิยาลยัพยาบาลทหารบก วทิยาลยัพยาบาลทหาร
อากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ตลอดจนโรงพยาบาลสังกัด 

กทม.(วชริพยาบาล) และวิทยาลยัพยาบาลเก้ือการุณ นอกจากน้ันยงัมมีหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะพยาบาลศาสตร(วิทยาเขตหาดใหญ) 
สาํหรับโรงพยาบาลเอกชนทีม่วีทิยาลยัพยาบาล เชน โรงพยาบาลหวัเฉียว โรงพยาบาลมชิชัน่

สวนผูทีส่าํเร็จการศึกษาแลวตองการทํางาน สามารถคนหาขอมลูไดจากหนวยงานท่ีตนศึกษาอยู

สาธารณสุขจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สํานักงานจัดหางานจังหวัด 

เว็บไซตเอกชนตางๆ หนังสือพิมพ เปนตน
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ชื่ออาชีพ สถาปนิก (Architects) 

นิยามอาชีพ
 ผูปฏบิตังิานอาชพีนีท้าํการวจิยั ปรบัปรงุ พฒันา และแนะนาํทฤษฎหีรอืวธิกีารทาง

สถาปตยกรรม ออกแบบอาคารที่พัก อาคารพาณิชย และอุตสาหกรรม จัดวางผังเมือง 
ภมูทิศัน และวางระบบการจราจร วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานกอสรางดังกลาว รวมท้ัง

งานบํารุงรักษาและงานบูรณะ ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและควบคุมผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
  ออกแบบอาคารประเภทตางๆใหสวยงาม และสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ 

ภมูอิากาศ กฎหมาย ประยุกตใชความรู ความสามารถ ทัง้ทางศิลปะและเทคนิค โดยคาํนึงถงึ

ประโยชนใชสอยและประหยัด ทั้งในดานราคาคากอสรางและพลังงานสนองความตองการ

ของผูอาศัย และผูใชอาคาร สถาปนิกจะเปนผูออกแบบตองทํางานตามขั้นตอนและกําหนด
เวลาช้ินผลงานตางๆ รวมกับวิศวกรกอสรางและนักเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้



202 บทที่ 4 : อาชีพในอาเซียน

 1. บันทึกรายละเอียดความตองการของลูกคา เพื่อออกแบบใหตรงตาม
ความตองการของลูกคา
 2. ออกแบบ คํานวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและใหประโยชนสูงสุด
กับลูกคา
 3. คํานวณรายการใชจายใหเหมาะสมกับเนื้องาน
   4. เตรยีมแบบ และสงแบบทีว่าดโดยชางเขยีนแบบใหลกูคาพจิารณา เพือ่ดดัแปลง
แกไขและตอบขอซักถามของลูกคารวมกับวิศวกร
  5. เมื่อแกไขดัดแปลงใหสมบูรณแลว จึงสงแบบใหกับวิศวกรทําการกอสราง
   6. ออกปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรระหวางทําการกอสราง เพื่อใหใชวัสดุตามแบบที่
วางไวตามเงื่อนไขสัญญา
  7. ใหคําปรึกษาตอวิศวกรและแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสรางและ
การคํานวณของวิศวกร
  อาจวางแผนและควบคุมงานท่ีสถาปนิกจะไดรับทําเปนประจําตลอดป คือ 
งานปรับปรุง ดดัแปลง แกไข ตวัอาคารเพ่ือความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยูเสมอสถาปนิก
อาจมคีวามชาํนาญในอาคารบางชนดิเปนพเิศษ เชน การออกแบบการใชอาคารในพืน้ทีแ่คบ 
เปนตน

สภาพการจางงาน
  สถาปนิกท่ีรับราชการจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทํางานกับ
ภาคเอกชนจะไดรับเงินเดือนข้ันตนอยูระหวาง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยูกับฝมือและ
ประสบการณในการฝกงานขณะท่ีกาํลังศกึษาอยูไดรบัสวัสดกิารตามกฎหมายแรงงานกําหนด

ไว และสิทธิประโยชนอื่น เชน โบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ

  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้

  ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  ปริญญาโท  17,500 – 19,250 บาท
  ปริญญาเอก  21,000 – 23,100 บาท

 สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2554 : กองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน  ไดศกึษาพบวาอาชีพสถาปนิกอาคารไดรบัคาจางสูงสุดเดอืนละ 30,000 บาท
ตํ่าสุดเดือนละ 8,500 บาท  คาจางเฉลี่ยเดือนละ 17,000 บาท
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สภาพการทํางาน
  กําหนดระยะเวลาทํางานข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของอาคาร สิ่งกอสราง 
ตามท่ีผูจางตองการตองทํางานใหเสร็จทนัเวลาเพราะมีโทษปรับถาการกอสรางเสร็จไมทนัตาม
กาํหนดเวลา ตองทาํงานทัง้ในสาํนกังาน การออกพืน้ทีจ่รงิเพือ่สาํรวจสถานทีท่ัง้กอนกอสราง
และขณะกําลงักอสราง การทํางานอาจทําเปนชวงในตลอด 24 ชัว่โมง เม่ืองานการกอสรางตอง
เรงระยะการทํางานอาจยาวนานแลวแตขนาดของอาคาร สถานท่ี เปนอาชีพที่ไมมีผลัดการ
ทาํงานเพราะสถาปนิกผูออกแบบน้ันจะตองทําหนาทีร่บัผดิชอบรวมกบัวศิวกรผูทาํงานรวมกนั

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. มคีุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคนมีความละเอียดรอบคอบและถ่ีถวน
  3. มีความสามารถในการรูจักประยุกตใชวัสดุ เพื่อประโยชนใชสอยสูงสุด
  4. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมในการชวยวาดรูปหรือออกแบบ
 5. มีระเบียบวินัย เขาใจถึงการบริหารธุรกิจ 
 6. มีมนุษยสัมพันธดี ใหความรวมมือกับทีมงานดี 
  7. มีวิสัยทัศนที่ดี และปรับปรุงความรูความสามารถอยูตลอดเวลา 
  8. มีความสามารถเปนท้ังผูนําและผูตาม 
  9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศได
 10. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธ
 11. คํานึงถึงงานสรางสรรคที่มีคุณภาพมากกวาคาตอบแทน
 12. เขาใจในระบบเศรษฐกิจและการตลาด เพือ่วเิคราะหความเปนไปไดของโครงการ

 13. รักและเสียสละ เพื่อพัฒนาทองที่ในตางจังหวัด

 14. ตองมีรสนิยมทางศิลปะท่ีดี และรูจักพัฒนารสนิยมใหเปนที่ยอมรับของสังคม
 15. คํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอเมือง และสภาพแวดลอม รวมถึงสภาพสังคม 

วัฒนธรรมของทองถิ่น

 16. มีความซ่ือสัตย
 17. มีการทํางานที่มีระบบ

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
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  สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร) เขาศึกษาตอ
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ใชเวลาเรยีน 5 ป หรอืจบระดบั ปวส. ทางดานการเขยีนแบบแลว
ฝกงานในสํานักงานสถาปนิก หรือศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญาทางสถาปตยกรรม 
โอกาสในการมีงานทํา
 สําหรับแหลงจางงานสถาปนิก โดยท่ัวไปจะเปนสถานประกอบการท่ัวไป หรือ
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการประมาณการความตองการแรงงานของ    
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศดานการขนสง (ระหวางป พ.ศ.2556-2563) 
โดยจะมีการกอสรางระบบขนสงทางราง ทางนํ้า ทางถนน ฯลฯ จึงมีแนวโนมความตองการ
แรงงานดานวิศวกร สถาปนิก และชางควบคุมเปนจํานวนมาก ดังนั้นโอกาสในการมีงาน
ทําของสถาปนิกจึงมีคอนขางสูง
 ประกอบกบัในป 2558 มกีารเปดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ซึง่มกีารเคลือ่น
ยายแรงงานฝมอื 8 อาชพี สถาปนกิเปนอาชพีทีเ่คลือ่นยายไดอยางเสร ีดงันัน้จงึเปนทีต่องการ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
  ผูปฏิบัติอาชีพน้ีปฏิบัติงานในภาคราชการจะไดรับการเลื่อนข้ัน เล่ือนตําแหนง 
เงินเดือน ตามความสามารถ ถาไดรับการศึกษาตอหรืออบรมหลักสูตรตางๆเพ่ิมเติมอาจได
เปนผูอํานวยการของหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยู ในภาคเอกชนจะไดเปนผูจัดการหรือผูดูแล
โครงการ หรือเจาของผูประกอบกิจการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  - นักออกแบบเฟอรนิเจอร หรืออุปกรณตางๆ

  - นักออกแบบกราฟฟค

  - สถาปนิกอาคาร
  - สถาปนิกตกแตงภายในอาคาร
  - ภูมิสถาปนิก

  - นักวางผังเมือง

  - นักเขียนแบบ



205บทที่ 4 : อาชีพในอาเซียน

แหลงขอมูลอื่นๆ
 - สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ  www.asa.or.th
        และบริษัทสถาปนิกใหญๆทั่วไป ที่รับนักศึกษาฝกงาน
 - สภาสถาปนิก  www.act.or.th
 - การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน  www.doe.go.th
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ชื่ออาชีพ นักสํารวจ (Surveyors)

นิยามอาชีพ
  ผูทีน่าํวธิกีารและเทคนิคดานการสํารวจไปประยุกตใชเพือ่กาํหนดตําแหนงทีแ่นนอน

ของลักษณะและเขตแดนของพ้ืนแผนดนิ ทะเล พืน้ท่ีใตดนิและทองฟา จดัเตรียมหรือปรบัปรงุ
แกไขภาพกราฟฟค ดจิติอล และรปูภาพ จดัหาคาและวเิคราะหแจกแจงรายละเอยีดของพืน้ที่

สาํรวจ วาดเคาโครง บนัทึกตาํแหนงลกัษณะท่ีสาํคญัตางๆ และจดัทาํแผนภมู ิตลอดจนปฏิบตัิ

งานที่เกี่ยวของและควบคุมผูปฏิบัติงานทําแผนที่และนักสํารวจอื่นๆ 
ลักษณะของงานที่ทํา
 1. ควบคุมและทําการสํารวจพื้นดินและทองนํ้าเพื่อการทําแผนที่หรือแผนภูมิงาน

กอสรางงานเหมืองแรหรืองานอื่นๆ โดยกําหนดสถานที่ตั้ง                  

 2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึกแผนที่ แผนผังโฉนดและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนทําการคํานวณเบ้ืองตนซึ่งจําเปนสําหรับงานสํารวจ                                  
 3. ตรวจสอบและปรับกลองรังวัดหรือกลองทําแผนท่ี เข็มทิศ โตะสํารวจและ

เคร่ืองมือสํารวจอื่นๆ                                  
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 4. สํารวจและส่ังงานผูชวยเพ่ือใหการปฏิบัติงานตรงตามสถานท่ีที่กําหนดและ
เพ่ือความแนนอนเก่ียวกับการวัดระหวางจุดตาง ๆ ความสูงชัน เสนและมุม ความสูงตํ่าของ
พื้นดินและขอมูลท่ีเกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นท่ีใตดิน และพื้นที่ใตทองนํ้า
 5.ทําการคํานวณเพื่อตรวจสอบความถูกตองของส่ิงที่วัดได
 6.บันทึกการใชมาตรการตาง ๆ และการคํานวณ รวมทั้งการเขียนแบบรางพื้นที่
บริเวณที่ทําการสํารวจ
 7.จัดทําแบบวาดโดยละเอียด และทํารายงาน

สภาพการจางงาน  
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
 ปวช.   9,000   –  9,900 บาท
 ปวส.   10,500 – 11,550 บาท
 ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  คาจางรายอาชีพภาพรวมท่ัวประเทศ ป 2554 : กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการ
จัดหางาน  ไดศึกษาพบวาอาชีพนักสํารวจ ไดรับคาจางสูงสุดเดือนละ 13,000 บาท ตํ่าสุด
เดือนละ 8,000 บาท  คาจางเฉลี่ยเดือนละ 9,571 บาท
  สําหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยูกับความสามารถ ความชํานาญงาน 
และวฒุกิารศึกษาของแตละบคุคล นอกเหนือจากเงินเดอืน และคาจางประจาํแลว อาจไดรบั
ผลประโยชนพเิศษอยางอ่ืนในรูปของสวัสดกิารตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรยีนบุตร
โบนัส บําเหน็จ บํานาญ

  ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะตองทํางานวันเสาร 

วนัอาทิตย และวันหยุด หรอืตองทํางานลวงเวลา ในกรณีทีต่องการใหงานติดตัง้หรือซอมบํารงุ
เคร่ืองจักรใหทันการใชงาน 
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สภาพการทํางาน 
   ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี ทํางานท้ังในและนอกสถานท่ีทํางานในการสํารวจสภาพ
สถานท่ีทีไ่ดรบัมอบหมายใหทาํการสํารวจ อาจตองปนปายในท่ีสงูหรือบกุปาฝาดง ทาํงานตากแดด
หรือฝน ตองแบกอุปกรณในการสํารวจ เชน กลองรังวัด เข็มทิศ ตองคิดคํานวณ สภาพ
การทาํงานหนกัปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพความรอนและบางโอกาสทาํงานตามลาํพงั
 ตองใชความระมดัระวงัและรอบคอบสงูพอสมควรเพือ่ปองกนัการเกดิอบุตัเิหตจุากการทาํงาน
และบางครั้งตองทํางานเกินเวลาตองปฏิบัติงานทั้งในสํานักงาน และกลางแจงรวมทั้งอาจจะ
ตองประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่องานการสํารวจ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ 
 1. สาํเรจ็การศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพีและประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู   
 2. มีรางกายแข็งแรงสามารถทํางานหนักได  
 3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคชอบการคิดคํานวณ และงานทดลอง  
 4. มีความเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธดี   
 5. มีความเช่ือมั่นแกปญหาเฉพาะหนาไดดี  
 6. มีความละเอียดรอบคอบชอบการบันทึก  
 7. สามารถวิเคราะหและตัดสินใจแกปญหาที่เกิดจากการทํางานได

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพรอมดังตอไปน้ี 
 ผูสนใจประกอบอาชีพนีใ้นระดับชางฝมอืตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางสํารวจจากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษาหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือสาํเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชางสํารวจจากสถานศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาชางกลโรงงานจากสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สาํหรบัผูเขาสูตลาดแรงงานใหมทีม่อีายตุัง้แต 15 ปขึน้ไปเมือ่สาํเร็จการศกึษาระดบั
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และเขารับการฝกในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ

ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเปนเวลา 10 เดือน และสงไปฝกงานในสถานประกอบการ 
4 เดือน รวมระยะเวลาฝกทั้งหมด 14 เดือนจึงจะไดรับวุฒิบัตรพัฒนาฝมือแรงงาน (วพร.) 

แนวการฝกเนนภาคปฏิบัติ 70% ความรูความสามารถที่ จําเปน ไดแก อานแบบ เขียนแบบ
กอสรางเทคนิคการกอสราง อาคารขนาดเล็ก การสํารวจรังวัด หลักการบริหารงานกอสราง
การประมาณราคาและการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางทั้งในหองเรียน โรงฝกงาน และ
ออกฝกในสถานการณจริงบริเวณสถานที่กอสราง
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โอกาสในการมีงานทํา
 สาํหรับแหลงจางงานชางสํารวจโดยท่ัวไปไดแกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
หรือหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ถึงแมวาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกําลังประสบ
ปญหาอยูทําใหการลงทุนเพ่ือขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไปแตความตองการแรงงาน
ทางดานชางสํารวจยังคงมีอยูและเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากยังมีงานที่ตองการชางสํารวจ 
อีกมาก เชนโครงการสรางถนนหรือสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมทั้งงานการกอสรางอาคารตางๆ
ที่ตอเน่ืองมาจากการชะงักในชวงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเม่ือภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกวาน้ี
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีกาํลงัอยูระหวางการพัฒนาจะกลับฟนตวัและขยายการลงทุน
ขึ้นอีก ฉะนั้นงานชางสํารวจก็ยิ่งกลับมาเปนที่ตองการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้นตามอัตรา
การขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
 ประกอบกับในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการ
เคลื่อนยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ นักสํารวจเปนอาชีพที่เคล่ือนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปน
ที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
  ผูประกอบอาชีพชางสํารวจท่ีมีประสบการณและความชํานาญ จะไดรับการเลื่อน
ขั้น เลื่อนตําแหนงขึ้นไปจนถึงระดบัหัวหนางาน และสําหรับผูที่สนใจที่จะศึกษาตอเพื่อปรับ 
วทิยฐานะใหสงูขึน้ เพือ่ประโยชนในการประกอบอาชพีตอไป มแีนวทางในการศกึษาตอ ดงันี้
         ผู สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) ศึกษาตอระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม หรือสาขา

วชิาทีเ่กีย่วของในสถานศกึษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา หรอืมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล หรือวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนตน
         ผูสาํเรจ็การศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ศกึษาตอระดบัปรญิญา
ตรีตอเนือ่ง 3-4 ปครึง่ สาขาวิชาวศิวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร หรอืสถานศึกษาสงักดั

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีตอเน่ือง 2-3 ป สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
  นักทําแผนที่,  วิศวกรโยธา, นักธรณีวิทยา, ชางรังวัด

แหลงขอมูลอื่นๆ   
 - สมาคมชางสํารวจ  www.dol.go.th/lo/schs/head.htm
 - สํานักผังเมือง http://cpd.bangkok.go.th/default.asp
 - กรมโยธาธิการและผังเมือง  www.dpt.go.th
 - กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  www.dsd.go.th
 - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)  กรมการจัดหางาน www.doe.  
   go.th
 - สํานักการชางทุกจังหวัด
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ชื่ออาชีพ นักบัญชี (Accountants)

นิยามอาชีพ
 ใหบริการทางการบัญชีแกสถานประกอบการ ธรุกจิ บคุคล สถาบันเอกชนหรือหนวย

งานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี แนะนําการวางแผน 
การจัดระบบการจัดทําบัญชีและงบประมาณ รับรองความถูกตองและความครบถวนของงบ
การเงินเพื่อแสดงตอผูบริหาร ผูถือหุน และหนวยงานทางกฎหมายและหนวยงานอื่นๆ 

ทีเ่กีย่วของ จดัทาํประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ผลการดาํเนนิงานและงบประมาณอืน่ๆ

ดําเนินการเก่ียวกับการคืนภาษี และใหคําแนะนําเกี่ยวกับปญหาดานการจัดเก็บภาษี 
ตรวจสอบเงนิไดพงึประเมนิเพือ่ยืน่ตอเจาพนกังานประเมนิ หรอืจัดสงใหเจาหนาทีผู่ประเมนิภาษี
เพ่ือยื่นตอเจาหนาที่สรรพากร รวมถึงตรวจสอบหลักฐานทางการเงินตางๆ เชน การฉอฉล 
และการลมละลายตลอดจนปฏิบตังิานหนาทีก่ารงานเก่ียวของ และควบคุมดแูลผูปฏิบตังิานอ่ืนๆ
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ลักษณะของงานที่ทํา
 นักบัญชีทั่วไป, สมุหบัญชี ทําหนาที่วางแผนและดําเนินงานดานการเงินและ
การคลังของสถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล โดยมี
สวนรวมกาํหนดนโยบายและวางระบบและระเบยีบดานบญัช ีการเงนิ และงบประมาณ : คดิคน
วางระบบ ควบคุมงานบัญชีตางๆ และงบประมาณ ; กําหนดรหัสบัญชี ; ศึกษาและติดตาม
มาตรฐานการบัญชี ขอกําหนดและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ; วางแผนดานการจัดตั้งงบประมาณ
 วิเคราะหความสัมพันธของตนทุน ปริมาณ และผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห
สภาพคลองของกิจการ และขอมูลตางๆ ที่ใชเกี่ยวกับการดําเนินงาน ; ติดตามการใชเงินของ
หนวยงาน วิเคราะหงบการเงิน และประเมินผลการลงทุน ; จัดทํารายงานทางการเงินได
อยางรวดเรว็ ถกูตองและเช่ือถอืได ; วเิคราะหและจดัทําระบบสารสนเทศดานการเงนิ (Financial
Management Information System) เพื่อใหผูบริหารใชในการบริหารและตัดสินใจใน
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินและงบประมาณเพื่อใหสอดคลองและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
 พนักงานบัญชีทํางานบันทึกขอมูลการเงินขององคกรอยางสมบูรณตามระบบของ
การบัญชี และเปนระเบียบแบบแผน เชน บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจาย เปนตน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร และบันทึกเก่ียวกับการจายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ 
และลงบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบการลงบัญชี การคํานวณ และรวมยอดเงินเทาที่จําเปน 
ทํางบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปนประจํา เพื่อแสดงรายรับ
รายจาย บัญชีรายรับและรายจาย กําไรหรือขาดทุน และเร่ืองราวเก่ียวกับการเงินอื่นๆ 

ซึง่เกีย่วของกบัธรุกิจทีก่าํลงัดาํเนินงานอยู คาํนวณและจายเงนิคาจาง ทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน ทํารายงานแสดงฐานะทางการบัญชี ใหแกลูกคาและปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับ
การทําบัญชี ทําบันทึกการเงินโดยใชเครื่องทําบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี

 รวบรวมรายงานเสนอตามระยะเวลาท่ีกําหนดเปนประจํา ปดงบการเงินประจํา

เดือน ทําหนาที่ใหบริการทางการบัญชีแกสถานประกอบกิจการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน
หรือหนวยงานรฐับาล รวมถึงการควบคมุดแูลการทาํบญัชีและการตรวจสอบบญัชี การตรวจ
สอบการรับรองความถูกตอง และความครบถวนในการทําบัญชีและเอกสารทางการเงิน 
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย จัดเตรียมงบทดลอง บันทึกรายการรับจายประจําวัน
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 จัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ซื้อและขายพรอมทั้งเอกสารประกอบเพ่ือนําเสนอ
กรมสรรพากร ทกุเดือน จดัทาํรายงานภาษีเงินไดของบริษทัเพ่ือนําเสนอกรมสรรพากรทุกส้ินป
สภาพการจางงาน
 ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สวนในภาค
เอกชนจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทหรือองคกรที่จางงานพนักงานบัญชี ซึ่งไมมีขอกําหนดที่แนนอนตายตัว 
ทั้งนี้จากขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 
ดังนี้
  ปวส.   10,500 – 11,550 บาท
  ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  ปริญญาโท  17,500 – 19,250 บาท
  สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมท่ัวประเทศ ป 2554 : กองวิจัยตลาดแรงงาน 
กรมการจัดหางาน ไดศึกษาพบวาอาชีพนักบัญชีทั่วไป, สมุหบัญชี ไดรับคาจางสูงสุดเดือน
ละ35,000 บาท ตํ่าสุดเดือนละ 5,000 บาท คาจางเฉลี่ยเดือนละ 9,342 บาท
สภาพการทํางาน
 นักบัญชีทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพการทํางานเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ
สิง่อาํนวยความสะดวกเชนสาํนักงานท่ัวไป ในการทาํงานจะตองใชเครือ่งคิดเลขหรอือาจจะมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชชวยงานบันทึกรายการและการทําบัญชีในรูปแบบตางๆ

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. นกับัญชี ตองสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญช ีซึง่คณะกรรมการ

การอุดมศกึษารับรอง
 2. พนักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชัน้สงู (ปวส.) ทางการบัญชหีรอืเทยีบเทาหรอืมีคณุวฒุปิรญิญาตรีทางการบัญช ีบรหิารธุรกจิ

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซ่ึงคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการ

การอุดมศึกษารับรอง
 3. มีความซ่ือสัตยในหนาที่เนื่องจากทํางานเกี่ยวกับการเงิน

 4. มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพในการนําเสนอขอมูลทางบัญชีที่เชื่อถือไดถูกตอง
รวดเร็วและมีประโยชนอยางแทจริงในการตัดสินใจ
 5. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และ

สงผลกระทบในดานลบใหนอยที่สุดแกหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
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 6. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพและ
สังคม
 7. สามารถใชคอมพิวเตอร มีประสบการณในดานโปรแกรม software บัญชี 
มีความรูภาษาอังกฤษตามสมควร มีความรูระบบภาษีของไทย

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
 ตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
ทางการบญัชหีรอืเทยีบเทา หรอืมีคณุวฒุปิรญิญาตรทีางการบญัช ีบรหิารธรุกจิหรอืเทยีบเทา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสําหรับพนักงานบัญชี
ที่ทําหนาที่ผูทําบัญชีในสถานประกอบ กิจการที่จดทะเบียนการคา ตองเขารับการอบรม
ความรูเกีย่วกับวิชาชพีบัญชีอยางนอยหน่ึงครัง้ในทกุรอบ 3 ป จากสภาวชิาชพีบญัชี ในพระบรม
ราชูปถัมภหรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ประกาศกําหนด

โอกาสในการมีงานทํา
 ในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจะตองมีพนักงานบัญชีทํางานดานบัญชี ปจจุบัน
การดาํเนนิธรุกจิไดเจรญิกาวหนาและขยายตวัออกไปอยางกวางขวาง ดงันัน้จงึอาจกลาวไดวา
อาชพีพนกังานบญัชยีงัคงเปนทีต่องการทัง้ในหนวยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืธรุกจิสวนตัว
 ผูสําเร็จการศึกษาทางดานบัญชีสามารถท่ีจะประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆได
หลายแหงทั้งที่เปนหนวยงานของราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถท่ีจะรับงานบัญชี
ไปทําที่บานได และเม่ือพนักงานบัญชีทํางานจนมีความพรอมและมีคุณสมบัติตามที่

คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญช ี(ก.บช.) กาํหนดไวกม็สีทิธทิีจ่ะสอบเปน
ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได

 และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคล่ือนยาย

แรงงานฝมอื 8 อาชพี นกับัญชเีปนอาชพีทีเ่คลือ่นยายไดอยางเสรี ดงันัน้จงึเปนทีต่องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
 พนักงานบัญชีที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี และมีประสบการณสามารถ
ทีจ่ะสอบเปนผูตรวจสอบบัญชรีบัอนุญาตสามารถท่ีจะรบังานตรวจสอบบัญชเีปนอาชีพอสิระ
ได หรือพนักงานบัญชีที่มีความสามารถในงานบริหารจัดการสามารถท่ีจะเลื่อนตําแหนงเปน
ผูทําบัญชี สมุหบัญชี ผูตรวจสอบภายในองคกรน้ันได
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 นอกจากจะทาํงานในดานบญัชีโดยตรงแลว พนกังานบญัชียงัอาจทาํงานอยางอืน่ๆ 
ทีส่อดคลองกับวชิาชพีทีเ่รยีนมา เชน ทาํงานในหนาทีเ่กีย่วกบังบประมาณการเงนิ งานธนาคาร 
บรษิทัประกันภยั ประกอบอาชีพอสิระโดยเปนผูตรวจสอบบัญชรีบัอนุญาต หรือเปนอาจารย
สอนบัญชีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือ
ผูที่มีประสบการณในการทํางานมามาก เปนตน

แหลงขอมูลอื่นๆ
 - ขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนทุกแหงที่ทําการเปดสอนในสาขาบัญชี เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการคา เปนตน
 - กรมพัฒนาธุรกิจการคา  www.dbd.go.th
 - สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ  www.fap.or.th
 - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน  www.doe.
go.th
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ชื่ออาชีพ ทันตแพทย (Dentists) 

นิยามอาชีพ
  ผูวจิยั ปรบัปรุงหรือคดิคนแนวคิด ทฤษฎีและวิธกีารตางๆ เพือ่นาํมาประยุกตใชใน
สาขาทันตกรรม ทํางานวิจัยในดานความผิดปกติทางทันตกรรมและโรคท่ีเกี่ยวของ วิธีการ

รักษาและปองกันโรค ตรวจรางกาย ใหคําแนะนําและใหการรักษาทางทันตกรรมท่ีจําเปน 

สั่งยาและใหการรักษาโรค ความผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่วินิจฉัยแลว ใหการรักษาทางดาน

อายรุกรรม ศลัยกรรมและดานอืน่ๆ สาํหรบัโรคหรอืความผิดปกตขิองฟนและชองปาก มสีวนรวม
ในกิจกรรมของสังคมเพ่ือยกระดับมาตรฐานของสุขภาพปากและการบํารุงรักษาฟน 
เขยีนรายงานและวารสารทางวทิยาศาสตร ตลอดจนปฏบิตัหินาทีก่ารงานทีเ่กีย่วของและควบคมุ
ดูแลผูปฏิบัติงานอื่น

ลักษณะของงานที่ทํา
 ตรวจ วินิจฉัย บําบัดหรือปองกันโรคฟน โรคอวัยวะท่ีเก่ียวกับฟน โรคอวัยวะ
ในชองปากโรคขากรรไกร และกระดกูใบหนาท่ีเก่ียวเนือ่งกบัขากรรไกร รวมท้ังการกระทาํทาง
ศลัยกรรมและการกระทาํใดๆ ในการบาํบัด : บรูณะและฟนฟสูภาพอวยัวะในชองปากกระดกู

ใบหนาที่เกี่ยวเน่ืองกับขากรรไกรและการทําฟนในชองปาก
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 ใหการรักษาโรค และความผิดปกติของฟนและชองปากดวยการศัลยกรรม ใหยา 
และวธิกีารอ่ืนๆ ตรวจปากและฟนของผูปวย ใชเครือ่งเอกซเรยและทดสอบตามความจําเปน 
เพือ่จะไดทราบถงึลกัษณะของความผดิปกต ิพจิารณาผลของการตรวจและการทดสอบ และ
ตกลงใจเลอืกวิธกีารรกัษา หารฟูนผ ุทาํความสะอาดและอดุรฟูนผ ุและถอนฟนทีเ่ปนโรคหรอื
ไมไดใชใหเกิดประโยชน พิมพปากและจําลองแบบของเหงือกและสวนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช
ในการประดิษฐฟนปลอม และใสฟนปลอมใสเคร่ืองยึดเพ่ือจัดฟนที่มีลักษณะผิดปกติหรือเก
ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง รักษาโรคฟน ปากหรือเหงือกดวยการใชยาหรือศัลยกรรม ใหยา
ชาหรือวางยาสลบตามความจําเปน อาจทําเฉพาะทางในการรักษาอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
มากกวา

สภาพการจางงาน  
 ทันตแพทยสามารถทํางานในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยประกอบอาชีพตาม
สถานบริการ ทนัตกรรม โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรอืประกอบธุรกจิสวนตัว ทนัตแพทย
ทีส่าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรจีะไดรบัเงนิเดอืนเทยีบเทาวฒุปิรญิญาตรทีัว่ไป อตัราคาจาง
เปนรายเดอืนแตกตางกนัไปตามความรู และความชาํนาญ สาํหรบัผูสาํเรจ็การศกึษาปรญิญา
โทหรือเอกหรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ เงินเดือนภาคเอกชนขั้นตํ่า 48,359 บาท และ
ไดรับเงินเพิ่มอื่นๆเฉลี่ยตอเดือน 10,449 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจคาตอบแทน

ภาคเอกชน ประจําป 2554)  
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษา 
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้

  ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  ปริญญาโท  17,500 – 19,250 บาท
  ปริญญาเอก  21,000 – 23,100 บาท

 ทาํงานสปัดาหละ 40 ชัว่โมง อาจจะตองทํางานวนัเสาร วนัอาทติย และวันหยดุอาจ
จะตองมีการจัดเวรอยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ผูทํางาน

กับภาครัฐจะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ สวนผูที่ทํางานในภาครัฐวิสาหกิจ

และเอกชนอาจไดรับผลประโยชนอยางอื่นมากกวาภาคราชการ เชน คารักษาพยาบาล 
เงนิสะสม เงนิชวยเหลอื สวสัดกิารในรูปตางๆ เงนิประกนัสังคม เงนิโบนสัเปนตน สาํหรบัผูทีส่าํเร็จ
ทันตแพทยที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจสวนตัวดวยการเปดคลินิครักษาฟน มีรายไดขึ้น
อยูกับความสามารถ และความอุตสาหะ
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สภาพการทํางาน
 ทันตแพทยจะทํางานในหองตรวจฟน ซึ่งมีอุปกรณในการตรวจและรักษาฟน
เชน เครือ่งมือตางๆ เพือ่การขูดหินปูน ถอนฟน ฉดียาชา และเกาอ้ีสาํหรบัผูปวย และทันตแพทย
โดยจะตองมีไฟสองสวางเพื่อชวยในการตรวจฟนในปาก โดยทั่วไปทันตแพทยจะมีผูชวย
ทันตแพทยในการตรวจรักษาผูปวย โดยจะชวยในการหยิบสงอุปกรณในการตรวจรักษาฟน
ในบางครั้งอาจจะมีผูปวยที่เปนเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุงยากกวาผูใหญ เน่ืองจากเด็ก
จะมคีวามกลวัและไมใหความรวมมือในการตรวจฟน ทนัตแพทยตองมจีติวทิยาในการหลอก
ลอเดก็ใหความรวมมอืโดยการอาปากเพือ่ทาํการตรวจรกัษา รวมทัง้ตองระวงัการถกูกดันิว้มอื
ขณะทําการตรวจรักษาใหเด็กท่ีกําลังกลัวและโกรธ 

คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 
 2. มีความรูทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี
 3. มีความรูในการคนและการประดิษฐ
 4. มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี รูหลักจิตวิทยา คลองแคลว พูดจาเกง
 5. มีฐานะทางการเงินดีพอสมควร
 6. มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพของตน มีคณุธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ไมใช
ความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ : 

  เมื่อสําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศกึษาธกิารเทยีบเทา และสามารถสอบผานวชิาตางๆ ในการคดัเลอืกบคุคลเขาศกึษา
ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการสอบสัมภาษณและการตรวจรางกายหลักสูตรวิชา
ทนัตแพทยศาสตร ระดบัปรญิญาตรีตามปกตใิชเวลาเรียน 6 ป โดยมีสถาบนัทีเ่ปดสอนวชิาการ

ทันตแพทยศาสตร ระดับปริญญาหลายแหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เชน มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน เมื่อครบหลักสูตรแลวจะไดรับ
ใบอนญุาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มสีทิธปิระกอบอาชพีทนัตแพทยไดตามกฎหมาย
โอกาสในการมีงานทํา 
  ผูที่สําเร็จการศึกษาทางทันตแพทยหากมีความขยันอุตสาหะจะไมมีการตกงาน

เนือ่งจากสามารถเขาทํางานในโรงพยาบาลของรฐับาลหรอืเอกชนไดและสามารถไปประกอบ
อาชีพสวนตัวดวยการเปดคลินิครักษาโรคฟนได ซึ่งการรักษาฟนรวมถึงการทําศัลยกรรมฟน 
เชน ทําเข้ียว จัดฟน และอื่นๆ กําลังเปนท่ีนิยมของประชาชนทั่วไป
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 และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคล่ือนยาย
แรงงานฝมือ 8 อาชีพ ทันตแพทยเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
 ผูสําเร็จการศึกษาจะตองใชทุนใหกับรัฐบาลในสายงานท่ีเรียนมา โดยประจําอยู
ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล ศูนยอนามัยของกระทรวง ทบวง กรมตางๆของ
กระทรวงสาธารณสุขเปนเวลา 2 ป เมื่อใชทุนแลวจะทํางานประจําตอในหนวยงานของรัฐ
หรืออาจจะไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอก หรือเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย
หรอืประกอบอาชพีอสิระโดยตัง้คลนิคิรกัษาเปนสวนตวัและทาํงานในโรงพยาบาลเอกชนกไ็ด
 ถารับราชการตอไปก็จะไดรับการเลื่อนขั้น และเล่ือนตําแหนงตามระเบียบของ
ทางราชการ เชน เปนหัวหนาภาควิชา เปนตน

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูชํานาญพิเศษทางทันตกรรม ทันตแพทยฝายปองกันและสาธารณสุข ชางเทคนิค
การแพทย อาจารยทางวิชาทันตแพทยศาสตร และทันตแพทยเฉพาะทางตางๆ
แหลงขอมูลอื่นๆ
 - ทนัตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ  www.thaidental.net
 - ทันตแพทยสภา  www.dentalcouncil.or.th
 - ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  www.royalthaident.org
 - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน  www.doe.

go.th
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ชื่ออาชีพ แพทย (Medical Doctors)

นิยามอาชีพ
 ผูวิจัย ปรับปรุงหรือคิดคนแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปองกันและรักษาโรค ทาํงานวิจยัเก่ียวกับความผิดปกติของมนุษยและโรคตางๆ วธิกีาร

รกัษาและปองกนัโรค ตรวจรางกายและวนิจิฉยัโรค สัง่ยาและใหการรักษาโรค ความผดิปกติ
หรอือบุตัเิหตทุีว่นิจิฉยัแลว รวมถงึใหการรกัษาเฉพาะทางทัง้ทางดานอายรุกรรมและศัลยกรรม 

ใหคําแนะนําวิธีปองกันและรักษาโรค มีสวนรวมในการพัฒนาและสรางกฎระเบียบเก่ียวกับ

การสรางสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอนามัยของสังคมเขียนรายงานและ
วารสารทางวิทยาศาสตร ตลอดจนปฏิบัติหนาที่การงานท่ีเกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติ
งานอื่น ๆ

ลักษณะของงานที่ทํา
 ตรวจรางกาย  วินิจฉัยโรค  สั่งยา  ผาตัด รักษาอาการบาดเจ็บ และอาการผิดปกติ
ตางๆ ของผูปวย สัง่ตรวจทางเอ็กซเรยหรอืการทดสอบพิเศษ ถาตองการรายละเอียดเพ่ิมเติม 
พิจารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึกษาแพทยเฉพาะทางหรือแพทยอื่นตาม
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ความจําเปน และวินิจฉัยความผิดปกติหรือการรักษาอยางอื่น และแนะนําผูปวยในเรื่องการ
ปฏบิตัตินทีจ่าํเปนสาํหรบัการรกัษาสขุภาพหรอืการกลับคนืสูสภาพปกต ิบรหิารยาและยาสลบ
ตามตองการ ทาํการดแูลหญงิตัง้ครรภในระยะกอนคลอด  ทาํการคลอด และใหการดแูลรกัษา
มารดา และทารกหลังคลอด เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผูปวยที่มารับการรักษา อาจผสมยา 
อาจรับผิดชอบและสั่งงานสําหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหรือเอกหรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ เงินเดือนภาคเอกชนข้ันตํ่า 
51,285 บาท และไดรับเงินเพ่ิมอื่นๆเฉล่ียตอเดือน 11,235 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ 
สํารวจคาตอบแทนภาคเอกชน ประจําป 2554) 
 ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา 
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
  ปริญญาตรี  15,000 – 16,500 บาท
  ปริญญาโท  17,500 – 19,250 บาท
  ปริญญาเอก  21,000 – 23,100 บาท
 ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด 
อาจจะตองมีการจัดเวรอยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว
ในภาครฐัวิสาหกจิและเอกชนอาจไดรบัผลตอบแทนในรปูอืน่ เชน คารกัษาพยาบาล เงนิสะสม 
เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตางๆเงินโบนัส เปนตน  สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาแพทย

สามารถประกอบธุรกิจสวนตัวโดยรายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับความสามารถ และความอุตสาหะ

สภาพการทํางาน

 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไขในที่อยูในความรับ

ผิดชอบทุกวันและตองตรวจคนไขนอกท่ีเขามารับการรักษา ผูที่เปนแพทยอาจถูกเรียกตัวได
ทุกเวลาเพ่ือทําการรักษาคนไขใหทันทวงที ผูที่เปนแพทยตองพรอมเสมอท่ีจะสละเวลา
เพือ่รักษาคนไข ในสถานท่ีทาํงานจะตองพบเห็นคนเจ็บ คนไข และคนตาย แพทยจงึตองมีจติใจ
ที่เขมแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่ออนไหวตอสิ่งที่ไดพบเห็นจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานได
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทยศาสตร
 2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรูทางวิทยาการแพทย วิทยาศาสตร และภาษา
อังกฤษเปนอยางดี
 3. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกาย  และจิตใจไมพิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค 
 4. สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลา  และความสุขสวนตัว เพื่อชวยเหลือผูอื่น
ที่เดือดรอนจากการเจ็บปวย มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมรังเกียจผูเจ็บปวย มีความเมตตา และ
มคีวามรักในเพ่ือนมนุษย มคีวามเสียสละท่ีจะเดินทางไปรักษาพยาบาลผูคนในชุมชนท่ัวประเทศ
 5. มีมารยาทดี สามารถเขากับบุคคลอื่นไดทุกระดับ มีความอดทน อดกล้ัน และ
มีความกลาหาญ 
  6. มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ไมใช
ความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
  ผูที่สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย-คณิต) หรือประกาศนียบัตร
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาและสามารถสอบผานวิชาตางๆ ในการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และ
ความถนัดทางการแพทย หรือเคยชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐครบตามเกณฑ
ที่กําหนด คือ ประมาณอยางนอย 10 วัน ตลอดจนการสอบสัมภาษณและการตรวจรางกาย 
เมื่อผานการทดสอบจึงมีสิทธิเขาศึกษาแพทย โดยมีสถาบันที่เปดสอนวิชาการแพทยระดับ
ปริญญาหลายแหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชนมหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ผูที่จะเรียนแพทยจะตองมีฐานะทางการเงินพอสมควร 
เพราะคาใชจายในการเรียนวิชาแพทยคอนขางสูงและใชเวลานานกวาการเรียนวิชาชีพอื่นๆ 

รวมทั้งตองเสียคาบํารุงการศึกษา คาตําราวิชาการแพทยและคาอุปกรณตางๆ

 หลักสูตรวิชาการแพทยระดับปริญญาตรีตามปกติใชเวลาเรียน 6 ป ใน 2 ปแรก
หลกัสตูรการเรียนจะเนนหนกัดานวิทยาศาสตรทัว่ไปท่ีเปนพืน้ฐานสําคญัตอจากน้ันจงึเรียนตอ
วชิาการแพทยโดยเฉพาะอีก 4 ป เม่ือสาํเร็จไดรบัใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา
มสีทิธปิระกอบอาชีพแพทยไดตามกฎหมาย โดยมีโอกาสเลือกสายงานในอาชีพแพทยได ดงันี้
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 1. เปนแพทยฝายรักษา โดยแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
  1.1 แพทยทีท่าํหนาทีเ่วชปฏบิตัทิัว่ไป (General Practitioner) ทาํหนาที่
รักษาคนไขทั่วไป เชน เปนไขหวัด โรคกระเพาะ ทองเสีย เปนตน 
  1.2 แพทยเฉพาะทาง (Specialist) รกัษาคนไขทีม่อีาการหนกัหรอืทีต่อง
ใชอุปกรณวินิจฉัยพิเศษ หรือตองการแพทยที่ชํานาญเฉพาะโรคนั้นทําการรักษา เชน มีนํ้า
ในสมอง มะเร็ง เนื้องอก เปนตน
 2. เปนแพทยฝายวจิยั เปนนักวิจยัทีท่าํงานอยูในสถาบนัทางการแพทย ทาํการวจิยั
และประดิษฐ คิดคนวิทยาการใหมๆ ทางการแพทย เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ เปนแพทย
ฝายปองกนั โดยตองออกไปปฏบิตักิารในทองทีท่รุกันดารเพือ่ใหการศกึษาเกีย่วกบัการปองกนั
โรคแกประชาชนและหาวิธปีองกันโรคในชุมชนตางๆ เปนแพทยฝายการสอน หรอืเปนครูสอน

โอกาสในการมีงานทํา
 อาชพีแพทยถอืวาเปนอาชพีทีม่เีกียรต ิและเปนอาชพีทีมี่การเสยีสละสงูสามารถรบั
ราชการโดยทาํงานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัยหรอืหนวยงานการแพทยของ
กระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ดัขึน้เพือ่บรกิารประชาชนและเจาหนาที ่หรอืทาํงานในโรงพยาบาล
เอกชน นอกจากน้ี ยังสามารถทํารายไดพิเศษดวยการเปดคลินิกสวนตัว เพื่อรับรักษาคนไข
นอกเวลาทํางานประจําไดอีก แนวโนมของตลาดแรงงานสําหรับอาชีพนี้ยังคงมีอยู ดังนั้น
แพทยสามารถหางานทาํไดงาย เนือ่งจากประเทศไทยยงัขาดแคลนแพทยอยูเปนจาํนวนมาก 
โดยเฉพาะในตางจังหวัด และชนบทท่ีหางไกลจากความเจริญในตัวเมือง
 และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคล่ือนยาย
แรงงานฝมือ 8 อาชีพ แพทยเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการของ

ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
 ผู ประกอบอาชีพแพทย ที่มีความชํานาญ และประสบการณ จะไดเลื่อนขั้น

เลือ่นตาํแหนง จนถงึระดบัผูบรหิาร หากมคีวามสามารถในการบรหิาร หรอือาจประกอบธรุกจิ
สวนตัวโดยเปดคลินิค รับรักษาคนไขเพื่อรักษาคนไขทั่วไป นอกเวลาทํางานเปนรายไดพิเศษ 
สาํหรับผูทีม่คีวามชาํนาญและมีทมีงานท่ีมคีวามสามารถ รวมทัง้มเีงนิทนุจาํนวนมากกส็ามารถ
เปดโรงพยาบาลได แพทยที่มีความชํานาญเฉพาะทาง อาจไดรับการวาจางใหไปทํางานใน

โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแหง ทําใหไดรับรายไดมากขึ้น
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 ศลัยแพทย อายรุแพทย นกัพยาธวิทิยา แพทยดานนติเิวช สตู-ินรแีพทย และแพทย
เฉพาะทางตางๆ

แหลงขอมูลอื่นๆ
 - แพทยสภา  www.tmc.or.th
 - แพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ  www.mat.or.th/main
 - การจดัประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน  www.doe.go.th
 นอกจาก 7 อาชีพแลว ยังมีบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวที่สามารถทํางานในอาเซียน
อยางเสรีเชนกัน แตตองอยูภายใต “ขอตกลงอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว” หรือ 
ASEAN MRA on Tourism Professionals ประกอบดวย 2 สาขาหลัก ไดแก สาขาท่ีพัก 
และสาขาการเดินทาง โดยครอบคลุมตําแหนงงาน 32 ตําแหนง 
 การเตรียมความพรอมในการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยวเพื่อรองรับ
การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประเทศไทย ในฐานะผูประสานงาน (Country 
Coordinator) สาขาการทองเที่ยว โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหนวยงานที่มี
ภารกิจดําเนินการตามพันธะขอตกลงระหวางประเทศและแผนการรวมกลุมเศรษฐกิจสาขา
การทองเที่ยวในกลุมประเทศอาเซียน ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ไดจัดทําขอตกลงรวมวา
ดวยการยอมรับคณุสมบัตบิคุลากรวชิาชีพทองเทีย่วอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition 
arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA-TP) เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการเคลื่อนยายผูประกอบวิชาชีพการทองเที่ยวในอาเซียนและแลกเปลี่ยนขอมูลและ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ขอตกลงนี้จะเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรวิชาชีพของ

ไทยในการเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีคณะกรรมการวิชาชีพทองเที่ยว

แหงชาติและคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทองเท่ียวทําหนาที่กํากับวาผูนั้นไดปฏิบัติ

ตามขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานสมรรถนะรวมสําหรับนักวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน

  ทัง้นี ้สทิธใินการประกอบวชิาชพีในประเทศผูรบัจะอยูภายใตเงือ่นไขของกฎหมาย
และขอบงัคบัของประเทศผูรบั โดยกาํหนดหลกัสตูรการทองเทีย่วแหงอาเซยีนสาํหรบั 2 สาขา 
6 แผนก 32 ตําแหนงงาน ดังนี้ 
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  (1) สาขาที่พัก (Hotel Services)
  1.1 แผนกตอนรับ (Front Office) มี 5 ตําแหนงงาน 
   1.1.1 ผูจดัการแผนกตอนรับสวนหนา (Front Office Manager) 
   1.1.2 ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office Supervisor)
   1.1.3 พนักงานตอนรับ (Receptionist) 
   1.1.4 พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator) 
   1.1.5 พนักงานยกกระเปา (Bell Boy)
  1.2 แผนกแมบาน(House Keeping) มี 6 ตําแหนงงาน 
   1.2.1 ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper) 
   1.2.2 ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager) 
   1.2.3 ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor) 
   1.2.4 พนกังานซักรีด (Laundry Attendant) 
   1.2.5 พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant) 
   1.2.6 พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner)
  1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ตําแหนงงาน 
   1.3.1 กุกใหญหรือหัวหนาพอครัว (Executive Chef) 
   1.3.2 พอครัวแตละงาน (Demi Chef) 
   1.3.3 ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef) 
   1.3.4 พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie) 
   1.3.5 ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry) 

   1.3.6 งานขนมอบ/งานขนมปง (Baker) 

   1.3.7 งานเนื้อ (Butcher)
  1.4 แผนกอาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage Service) มี 5 
ตําแหนงงาน 

    1.4.1 ผูอาํนวยการแผนกอาหารและเคร่ืองดืม่ (F&B Director) 

   1.4.2 ผูจดัการ Outlet อาหารและเครือ่งดืม่ (F&B Outlet Manager) 
   1.4.3 หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter) 

   1.4.4 พนักงานผสมเคร่ืองดื่ม (Bartender) 
   1.4.5 พนักงานบริกร (Waiter)
 (2) สาขาการเดินทาง (Travel Services)
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  2.1 แผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) มี 4 ตําแหนงงาน 
   2.1.1 ผูจัดการทั่วไป (General Manger) 
   2.1.2 ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager) 
   2.1.3  หวัหนาท่ีปรึกษาการนาํเทีย่ว (Senior Travel Consultant) 
   2.1.4 พนักงานปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant)
  2.2 แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation) มี 5 ตําแหนงงาน 
    2.2.1 ผูจัดการธุรกิจทองเที่ยว (Product Manager) 
   2.2.2   ผูจดัการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) 
   2.2.3 ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager) 
   2.2.4 ผูจดัการฝายจาํหนายบตัรโดยสาร (Ticketing Manager) 
   2.2.5 ผูจัดการฝายทองเที่ยว (Tour Manager)
ทั้งนี้ อาชีพ 2 สาขา 6 แผนก 32 ตําแหนงงานดังกลาว มีรายละเอียดขอมูลอาชีพดังนี้
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 อาชีพอาเซียนดานบุคลากรวิชาชีพทองเที่ยว” หรือ ASEAN MRA on
  Tourism Professionals 32 ตําแหนง

สาขาที่พัก (Hotel Services)
แผนกตอนรับ (Front Office)

ชื่ออาชีพ ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา (Front Office Manager) 

นิยามอาชีพ
 รับผิดชอบการจัดแบงงาน และการจัดรอบเวลาทํางานในแผนก ดูแลเรื่องระเบียบ

วินัย การแสดงกิริยาของพนักงานและรูปลักษณที่ปรากฏ วางแผนระบบการรับจองและ

ขัน้ตอนดําเนินงานท่ีเก่ียวกับการกําหนดจัดหองใหผูพกั การตอนรับแขกผูพกัขณะมาถึง และ

การนําทางแขกบุคคลสําคัญไปยังหองพัก รวมท้ังตัดสินใจเกี่ยวกับการใชอัตราพิเศษ โดยได

รับอนุมัติจากฝายบริหาร รับผิดชอบการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแขกผูพักกับพนักงาน
โรงแรม ความปลอดภัย สุขอนามัยและมาตรฐานงานในแผนก วางแผนการบริหารรายรับ
จากการใชหองพักอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับฝายการตลาดและอาจกําหนด
นโยบายการรับจอง กํากับดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการโตตอบสื่อสาร 

การคัดเลือกรับบุคลากร การใหออก การปรับเปล่ียนหนาที่ปฏิบัติงาน การเล่ือนตําแหนง 
และการจัดฝกอบรม
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ลักษณะของงานที่ทํา
 รบัผดิชอบควบคมุการบรหิารและการจดัการงานของแผนกตามทีไ่ดรบัมอบหมาย 
หนาที่ความรับผิดชอบ ที่สําคัญคือ
 1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการใหบริการ (เช็คอิน และเช็คเอาท)
 2. รวมคัดเลือกพนักงานท่ีจะมาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ของแผนก
 3. จัดฝกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
 4. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเขาเวรทํางานของพนักงานในแผนก
 5. ควบคุมดูแลการปฏิบตังิานของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะชวงท่ีมผีูใชบริการมาก
 6. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
 7. สรางความสมัพนัธ การสือ่สาร และการประสานงานทีด่กีบัลูกคาและแผนกอืน่ๆ
 8. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สภาพของหองพักที่สามารถใชหรือขายได 
รวมทั้งสื่อสารขอมูลกับแผนกอ่ืนๆ
 9. แกไขปญหาและใหคําแนะนําพนักงานในการแกไขปญหาใหกับลูกคา
 10. ประสานงานเพ่ือเตรียมการรับรองกลุมหรือคณะลูกคารวมกับแผนกอื่นๆ
 11. ตรวจสอบการใหเครดิตคางจายกับแขกที่มาพัก ใหเปนไปตามนโยบายของ
โรงแรม
 12. จัดประชุมและเปนประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
 13. ประพฤตตินเปนตัวอยางทีด่แีกพนกังานในแผนก ทัง้เรือ่งงานและเรือ่งสวนตวั
 14. จดัทาํรายงานประจําวนั รายไดของหองพักและอัตราการเขาพกัใหกบัผูจดัการ
ทั่วไปและแผนกตางๆ ไดทราบ
 15. สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ

 สําหรับการจัดมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียน โดยสถาบัน

พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดสมรรถนะ สาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกสวนหนา  ตําแหนงผูจัดการแผนกสวนหนา ดังนี้
 1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและม่ันคงในที่ทํางาน

 2. บริหารจัดการการบริการแขกท่ีมาพักอยางมีคุณภาพ
 3. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ

 4. จัดการดําเนินการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
 5. บริหารการจัดซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
 6. บริหารธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย

 7. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
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สภาพการจางงาน
 การส่ังสมประสบการณเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพนี้ ดังนั้น เม่ือจบ
การศกึษา ควรเริม่ทาํงานในฝายบรกิารสวนหนาของสถานประกอบกจิการตางๆ อาท ิคอนโดมเีนยีม
หองชุดที่พักอาศัยขนาดใหญ โรงพยาบาลท่ีมีการบริการเชนเดียวกับโรงแรม สําหรับ
แรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน ปริญญาตรีจะไดรับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประมาณ 
10,000 บาทขึ้นไป และสําหรับผู ที่มีความสามารถทางดานภาษาสําหรับแรงงานใหม 
สถานประกอบกิจการบางแหงอาจมคีาตอบแทนภาษา ภาษาละประมาณ 500 – 1,000 บาท
 สําหรับการสํารวจคาจางรายอาชีพ ป 2556 : โดยกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการ
จัดหางาน ไดศึกษาพบวาอาชีพผูจัดการแผนกงานสวนหนา ไดรับคาจางสูงสุด 15,000  บาท  
คาจางตํ่าสุด 7,800 บาท  คาจางเฉลี่ย 10,933 บาท 
 เน่ืองจากผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา จะเปนผูที่สรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาที่มาใชบริการตั้งแตเช็คอินเขาพักจนถึงเช็คเอาท ตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ตางๆ หากทํางานมี ประสิทธิภาพดี ก็จะชวยใหไดลูกคาเพ่ิม จึงมีความสําคัญตอโรงแรมมาก 
นอกจากน้ี ควรมีประสบการณในการทํางานดานการโรงแรมทั้งในหรือตางประเทศเปนเวลา
มากกวา 10 ป ผูประกอบอาชีพนี้ ตองทํางานหนักมีความรับผิดชอบสูง ดังน้ันจึงไดรับ
คาตอบแทนสงูมาก รวมทัง้สวสัดกิาร และโบนสัจากผลกาํไรของสถานประกอบกจิการ รวมทัง้
อาจไดรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษตางๆ ในระดับมาตรฐานการวาจางสากลจากผูวาจาง

สภาพการทํางาน
 มีความรับผิดชอบในหนาที่ 24 ชั่วโมง และเตรียมพรอม เพื่อรับสถานการณตางๆ 

ที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหมาย หรือกรณีฉุกเฉิน ผูประกอบอาชีพน้ี ทั้งผูจัดการ และเจาหนาที่
การบรกิารในสวนหนา ตองสวมเครือ่งแบบของสถานประกอบกิจการในขณะปฏบิตังิาน ชัว่โมง
การทํางานสําหรับผูจัดการนั้น ตองรับผิดชอบหนาที่และดูแลผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
ทั้ง 3 รอบ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การทํางานของพนักงานการบริการสวนหนา แบงเปน 3

รอบๆ ละ 8 – 9 ชั่วโมง คือตั้งแต เวลา 7.00 – 16.00 น., 15.00 – 23.00 น., 23.00 – 7.00

น.ดังนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในชวงเวลาปกติ อาจตองอยูปฏิบัติงานหลังเลิกงาน
จนกวาจะเสร็จ อาจตองเขามาตรวจงานเปนระยะในชวงกลางคืนจนกวาภารกิจประจําวัน

จะเรยีบรอย ชวงเวลาการทาํงานของผูประกอบอาชพีนีอ้าจยาวนานกวาระยะเวลาทาํงานปกติ 
อาจตองปฏิบัติงานในชวงเวลาดึก วันหยุดเสาร อาทิตย หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ ขอบเขต
การรับผิดชอบอาจตองรับผิดชอบแขกผูมาพักตั้งแตกอนเขาพัก จนถึงลกูคากลับ หรืออาจมี
ภารกิจพิเศษ เชน ไปรับลูกคาสําคัญพิเศษที่สนามบิน
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
 1. เพศหญิง หรือเพศชาย อายุประมาณ 25 ปขึ้นไป
 2. วฒุกิารศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
 3. มีประสบการณผานการบริหารโรงแรมขนาดใหญไมนอยกวา 5 ป
 4. มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกลักษณะดี สุขภาพแข็งแรง
 5. มีความชํานาญดานภาษาตางประเทศเปนอยางดีอยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน เปนตน
 6. มีวุฒิภาวะการเปนผูนํา
 7. มีความรูและความสามารถในระบบโปรแกรมของฝายตอนรับ
 8. สามารถทํางานภายใตความกดดันได

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ : 
 ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ตองสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่มีการเปดสอนภาค
วิชา หรือสาขาวิชาการบริหารการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เชน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรบางเขน มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ มหาวทิยาลัยธรุกจิบัณฑติย มหาวทิยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนตน
 นอกจากนี้ ในภาคเอกชนไดมีกลุ มผู ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในการบริหาร
การจัดการโรงแรมอยางเชน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดสนับสนุนและจัดตั้งสถาบัน

การศึกษาวิทยาลัยดสุติธานีเพือ่ใหการศึกษาและผลิตบคุลากรทางดานน้ีใหมคีวามรูความเขาใจ
ในวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ มีจุดประสงค เพื่อชวยพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการทอง
เที่ยวไทยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ โดยไดเปดหลักสูตร

การบริหารการจัดการในระดับปรญิญาตรี ผูทีเ่ขารบัการศึกษาจะตองเรียนทัง้ภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติ และออกปฏิบัติงานจริงอยางนอยไมตํ่ากวา 1,000 ชั่วโมง ในสถานที่ฝกปฏิบัติ

ภาคสนาม ทีโ่รงแรมและรสีอรทเครอืดสุติธาน ีและเครอืรอยลัปริน๊เซส ซึง่มเีครอืขายโรงแรม
ในตางประเทศหลายแหง รวมท้ังสถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูจบการศึกษามีความสามารถปฏิบัติงานในอาชีพนี้ตามที่
มุงหวังไวได
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โอกาสในการมีงานทํา
 ปจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการ มีการแขงขันกันสูง และยกระดับ
สูมาตรฐานสากลท้ังในเร่ืองการบริการในโรงแรม โรงพยาบาลเอกชน รีสอรท สปา ฯลฯ 
ดงันัน้ ในวงการอุตสาหกรรมน้ีจงึตองการผูจดัการแผนกงานสวนหนาทีม่ปีระสบการณ ทกัษะ
และความสามารถสูง อีกทั้งในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมี
การเคล่ือนยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ ซึ่งอาชีพผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนาอยูในสวนของ
อาชพีเกีย่วกบัการทองเทีย่ว ม ี32 วชิาชพีสาขาวชิาชพีการทองเทีย่ว ทีม่กีารลงนามขอตกลง
ความรวมมอืดวยการยอมรับคณุสมบตัวิชิาชพีการทองเทีย่วอาเซยีน (MRA) ดงันัน้จงึเปนทีต่องการ
ของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและตางประเทศ

โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
 รองผูจัดการทั่วไป ผูจัดการทั่วไป

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 มคัคเุทศก อาจารยพเิศษหรอืวทิยากร ทีป่รกึษาสถานประกอบกจิการรสีอรท สปา 
เจาของกิจการบริการทางดานการทองเที่ยวครบวงจร ผูบริหารสถานประกอบกิจการขนาด
ใหญที่ใหบริการที่พัก พนักงานบริษัทสายการบิน ประชาสัมพันธ เจาของสถานประกอบ
กิจการ ภัตตาคาร หรือรานขายของท่ีระลึก เปนตน

แหลงขอมูลอื่นๆ
 - วิทยาลัยดุสิตธานี www.dtc.ac.th

 - สถาบันท่ีทําเปดการเรียนการสอนทางดานการทองเที่ยว
 - กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  www.mots.go.th
 - การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ป 2544 กรมการจัดหางาน  www.

doe.go.th

 - หนังสือมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพสําหรับการทองเที่ยวอาเซียน
 - หนังสือพิมพจัดหางาน เว็บไซตบริการหางาน และโรงแรมตางๆ
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ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Office Supervisor)

ลักษณะงานที่ทํา
  มีหนาท่ีดูแลควบคุมใหการดําเนินงาน ของแผนกตอนรับเปนไปโดยราบร่ืน และ
มีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีในฐานะท่ีเปนหัวหนาแผนกตองเกี่ยวของกับการคัดเลือกคน
เขาทํางานและใหการฝกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมคาใชจายใหเปนไป

ตามน้ัน และคาดคะเนระดับอัตราการเขาพักในอนาคต

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา/ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสตูร

บริหารธุรกิจบัณฑิต 
    -   สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
    -   สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ดานบุคลิกภาพ
 เปนผูที่มีความอดกล้ันอดทนและรูจักกาลเทศะ มีไหวพริบในการแกปญหาที่อาจ
เกดิข้ึนไดโดยไมคาดคดิ ชางสงัเกตเรียนรูไดเรว็ ใชภาษาอังกฤษในการส่ือสารไดด ีมคีวามสามารถ
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ใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได มีหัวใจในงานบริการอีกทั้งมีมนุษยสัมพันธดีให
ความอบอุนแกเพือ่นรวมงานและผูใตบงัคบับัญชา มมีนษุยสมัพนัธด ีบคุลิกลกัษณะดี สขุภาพ
แข็งแรง มคีวามซือ่สตัย อดทน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดด ีมคีวามชาํนาญดานภาษาตาง
ประเทศเปนอยางดี อยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน เปนตน 

สมรรถนะตามหนาที่  19 ประการ
 1. ใหบริการดานที่พัก
 2. ใหการตอนรับและดําเนินการตามข้ันตอนการจองหองพัก
 3. ใชระบบจองผานคอมพิวเตอร
 4. ดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริการตางๆ
 5. รักษาการจัดเก็บเอกสารและระบบการสืบคนขอมูล
 6. ดําเนินธุรกรรมสําหรับการซ้ือสินคาหรือบริการ
 7. รักษาขอมูลทางการเงินของลูกคา
 8. จัดเตรยีมเอกสารทางการเงินประจําวัน
 9. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและม่ันคงในที่ทํางาน
 10. จัดการบริการลูกคา/แขกอยางมีคุณภาพ
 11. รับและเก็บรักษาสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
 12. ดูแลติดตามและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในท่ีทํางาน
 13. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานใหพนักงาน
 14. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานประจํา

 15. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
 16. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยแกลูกคาบุคคลสําคัญ
 17. ดูแลจัดการผูมึนเมา

 18. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/บัญชีธุรกรรม ภาคกลางคืน

 19. รักษามาตรฐานและขอมูลดานการเงิน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม จะตองคอยควบคุม

การทํางานของพนักงานตอนรับ โดยทํางานวันละ 8 – 9 ชั่วโมง หรือ Receptionist รวมถึง
ชวยงานพนักงานตอนรับอํานวยความสะดวกแกลูกคา
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สภาพการจางงาน
 การส่ังสมประสบการณเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพน้ี ดังนั้น เม่ือจบ
การศกึษา ควรเริม่ทาํงานในฝายบรกิารสวนหนาของสถานประกอบกจิการตางๆ อาท ิคอนโดมเีนยีม
 ชุดที่พักอาศัยขนาดใหญ โรงพยาบาลที่มีการบริการเชนเดียวกับโรงแรม 
 สําหรับแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน จะไดรับอัตราจางตามอัตราคาจางขั้นตํ่า 

และสําหรับแรงงานใหมที่มีความสามารถทางดานภาษา สถานประกอบกิจการบางแหง
อาจมคีาตอบแทนภาษา ภาษาละประมาณ 500 – 1,000 บาท เน่ืองจากผูจดัการแผนกตอนรบั
สวนหนาจะเปนผูที่สรางความประทับใจใหกับลูกคาท่ีมาใชบริการต้ังแตเช็คอินเขาพักจนถึง
เชค็เอาท ตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ หากทํางานมีประสทิธภิาพดีกจ็ะชวยให
ไดลูกคาเพ่ิม จึงมีความสําคัญตอโรงแรมมาก นอกจากน้ี ควรมีประสบการณในการทํางาน
ดานการโรงแรมท้ังในหรือตางประเทศเปนเวลามากกวา 10 ป ผูประกอบอาชีพน้ีตองทํางาน
หนักมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้นจึงไดรับคาตอบแทนสูงมาก รวมทั้งสวัสดิการและโบนัสจาก
ผลกาํไรของสถานประกอบกจิการ รวมทัง้อาจไดรบัเงือ่นไขสทิธพิเิศษตางๆ ในระดบัมาตรฐาน
การวาจางสากลจากผูวาจาง 

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดจัดทําแผนสงเสริมตลาดการทอง
เที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจาก
ป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ 
การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สราง

การรบัรูประเทศไทยในฐานะศนูยกลางการเดนิทางทองเทีย่วเชือ่มโยงภายในภมูภิาคอาเซยีน
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเท่ียวท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ

สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมเสนทางทองเท่ียว

เชือ่มโยงกระตุนการเดินทางของกลุมเพือ่นบานใหเดนิทางมาทองเทีย่วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปล่ียนทรัพยากร
ที่แตกตาง เนนสรางสมดุลทางการคาดานการทองเที่ยวใหเกิดกับภูมิภาค ดวยการลงนาม
ในสนธิสัญญาตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูประกอบอาชีพนี้ถามีความตั้งใจในการทํางาน  รูจักเรียนรูเพิ่มเติมจะมีโอกาส
ในการกาวหนาสูตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ ผูจัดการทั่วไป หรือผูจัดการหองพัก เปนตน 
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พนักงานตอนรับ (Receptionist) 

นิยามอาชีพ
 ทกัทายตอนรับผูมาติดตอหรือลกูคาท่ีเขามาในโรงแรม บริการขอมลูขาวสารภายใน

โรงแรมและภายนอกกิจการ ; ดําเนินการรับลงทะเบียนเขาพักสําหรับแขกทั้งที่จองมาและ
ไมไดจองมา ; จัดกําหนดหองพักใหแขกตามความประสงคและความเหมาะสม ; รับจองหรือ
บอกขายหองพัก (สําหรับผูไมไดจองลวงหนา) ; สงมอบกุญแจหองพัก และดูแลอํานวย

ความสะดวกนําผูพักไปสงยังหองพัก ; จัดเก็บบันทึกขอมูลผูพัก ; รับแจงและดําเนินการ
ประสานงาน เพือ่การบริการท่ีสรางความพึงพอใจแกผูพกัและการแกปญหาการรองทุกขจากผูพกั ; 
รบัฝากกญุแจหองพกั ; รบัฝากสงไปรษณยีภณัฑและขาวสาร ; บนัทกึและจดัทาํรายงานประจาํ

วันที่จําเปนสําหรับกิจการ (รายงานผูเขาพักและผูคืนหองพัก รายงานสถานภาพหองพัก) 

รวมถึงเอกสารตางๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ; อาจดูแลใหบรกิารตูนริภยั รบัแลกเปล่ียนเงินตรา
และรับชาํระเงินขณะมแีขกคนืหองพกักอนจากโรงแรมไป และปฏิบตังิานอืน่ทีเ่กีย่วของและ

ดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
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ลักษณะงานที่ทํา
 พนกังานตอนรบัหรอื Receptionist ทาํหนาทีต่อนรบั หรอืรบัรองแขก หรอืผูทีเ่ขา
มาในโรงแรม ตดิตอสอบถาม ขอทราบช่ือ และความประสงคของผูมาติดตอ จดัสรร ประสานงาน
อํานวยความสะดวก ใหเปนไปตามความตองการของผูมาติดตอ 

คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษา/ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  -  สาขาวิชาการจัดการโรงแรม  
  - สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

ดานบุคลิกภาพ
 เปนผู ที่ มีความอดกล้ันอดทนและรู จักกาลเทศะ มีไหวพริบในการแกปญหา
ที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไม คาดคิดชางสังเกตเรียนรูไดเร็ว ใชภาษาอังกฤษ ในการส่ือสารไดดี
มีความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได มีหัวใจในงานบริการ อีกทั้ง
มีมนุษยสัมพันธดี ใหความอบอุนแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธดี
บุคลิกลักษณะดี สุขภาพแข็งแรง มีความซ่ือสัตย อดทน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีความชํานาญดานภาษาตางประเทศเปนอยางดี อยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน หรือภาษาญ่ีปุน เปนตน 

สมรรถนะตามหนาที่  7 ประการ

 1. ใหบริการดานที่พัก
 2. รับและดําเนินการตามข้ันตอนการจองหองพัก
 3. ดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริการตางๆ

 4. รักษาและจัดเก็บเอกสารและระบบสืบคนขอมูล

 5. ดําเนินธุรกรรมสําหรับการซ้ือสินคาและบริการ

 6. จัดเก็บรักษาขอมูลทางการเงินของลูกคา
 7. เตรียมหลักฐานทางการเงินประจําวัน

สภาพการทํางาน

 ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม และใชคอมพิวเตอร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและคอยบริการลูกคาที่เขามาติดตอหองพักโดยทํางานวันละ 8 – 9 
ชั่วโมง
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สภาพการจางงาน
 ตําแหนงน้ีมีความตองการมากเน่ืองจากเปนประตูดานแรกโรงแรมที่จะสราง
ความประทบัใจของลกูคา โดยเปนเงนิเดอืนประมาณ 10,000 ขึน้ไป และสําหรบัแรงงานใหมทีม่ี
ความสามารถทางดานภาษา สถานประกอบกิจการบางแหงอาจมีคาตอบแทนภาษา 
ประมาณ 500 – 1,000 บาท จึงไดรับคาตอบแทนเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งสวัสดิการ และโบนัส
จากผลกําไรของสถานประกอบกิจการ รวมท้ังอาจไดรับเง่ือนไขสิทธิพิเศษตางๆ ในระดับ
มาตรฐานการวาจางสากลจากผูวาจาง

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการท่ีกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดทําแผนสงเสริมตลาดการทอง
เที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อม่ันและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจาก
ป 2557โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ 
การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สราง
การรบัรูประเทศไทยในฐานะศนูยกลางการเดนิทางทองเทีย่วเชือ่มโยงภายในภมูภิาคอาเซยีน 
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเท่ียวท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ
สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมเสนทางทองเท่ียว
เชือ่มโยงกระตุนการเดินทางของกลุมเพือ่นบานใหเดนิทางมาทองเทีย่วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยทุธ WIN-WIN Marketing กบัคูคาในภมูภิาค เนนการแลกเปล่ียนทรพัยากรท่ีแตกตาง
เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเท่ียวใหเกิดกบัภูมภิาค ดวยการลงนามในสนธิสญัญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูประกอบอาชีพนี้ถามีความตั้งใจในการทํางาน รูจักเรียนรูเพิ่มเติมจะมีโอกาส

ในการกาวหนาสูตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ ผูจัดการทั่วไป หรือผูจัดการหองพกั เปนตน 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 ผูจัดการแผนกตอนรับ  ผูจัดการแผนกอ่ืนๆ ในโรงแรม 



238 บทที่ 4 : อาชีพในอาเซียน

พนักงานรับโทรศัพท  (Telephone Operator) 

นิยามอาชีพ
 คมุแผงเคร่ืองตดิตอทางโทรศพัทในสถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณชิยกรรม

หรือสถานประกอบการอ่ืนๆ : รับและถายทอดโทรศัพทที่ติดตอเขามาจากบุคคลภายนอก
สถานที่และภายในสถานที่ทํางาน ; ตอโทรศัพทออกนอกสถานที่ ; ใหบริการสอบถาม
ทางโทรศัพท อาจทําบันทึกการรับโทรศัพท 

ลักษณะงานที่ทํา
 พนักงานรับโทรศัพทเปนดานแรกของการติดตองานกับหนวยงานอื่นพนักงาน

โทรศัพทตองตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ของตน ตองเขาใจในเจตนาของผูที่ติดตอและ
ดําเนินการสลับสายใหตามความประสงคของผู ติดตองาน โทรศัพทเปนงานที่ตองการ
ความรับผิดชอบสูง 
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหรือจบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ขึน้ไป 

ดานบุคลิกภาพ
 คุณลักษณะทางวาจา นับเปนคุณลักษณะที่มีความจําเปนอยางมาก ทั้งนี้
เพราะปญหาของการใหบริการสวนใหญจะเกิดจากการสื่อสารระหวางผูใหกับผูรับบริการ
ดังนั้น หากสามารถนําคุณลักษณะทางวาจาท่ีดี มาใชไดมากปญหาการบริการก็จะลดลง 
ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสมมีดังนี้ 
 1. พูดจาไพเราะออนหวาน 
 2. รูจักใหคําชมตามโอกาสอันสมควร 
 3. ใชถอยคําภาษาใหถูกตอง 
 4. ใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ 
 5. พูดชัดเจน กระชับ เขาใจงาย 
 6. หลีกเลี่ยงการตําหนิและนินทา 
 7. รูจักทักทายผูอื่นกอน 

สมรรถนะตามหนาที่  5 ประการ
 1. ปฏิบัติหนาที่ใชระบบโทรศัพทศูนยกลาง PABX
 2. รับและโอนโทรศัพทสายเขา
 3. อํานวยความสะดวกโทรศัพทสายนอก

 4. ใหขอมูลการบริการภายในโรงแรม
 5. ใหขอมูลดานโทรศัพทระหวางประเทศ

สภาพการทํางาน

  ผูประกอบอาชีพน้ีจะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม และใชคอมพิวเตอร 
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการโอนสาย โดยทํางานวันละ 8 – 9 ชั่วโมง

สภาพการจางงาน

  เจาหนาที่รับโทรศัพท  สามารถปฏิบัติงานในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
ภาคเอกชน ไดรบัเงนิเดอืนตามวุฒกิารศกึษาระดบัฝมอื หรอืระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีทีร่ะดบั
เร่ิมตนการทํางาน อตัราเงินเดือนของผูประกอบอาชีพนีใ้นภาคเอกชนข้ึนอยูกบัประสบการณ 
ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เชน 
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คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชและอุปกรณในการทํางาน เปนตน ผูปฏบิตังิานอาชีพนีท้าํงานวันละ 8-9  ชัว่โมง อาจทํางาน
ลวงเวลาวันเสาร  วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดจัดทําแผนสงเสริมตลาด
การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอ
เนื่องจากป 2557โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ 
การสรางสรรคกจิกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทนิทองเท่ียวตลอดท้ัง 12 เดอืน สรางการ
รับรูประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเท่ียวเช่ือมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเท่ียวท่ีสําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ
สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมเสนทางทองเท่ียว
เชือ่มโยงกระตุนการเดินทางของกลุมเพือ่นบานใหเดินทางมาทองเทีย่วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยทุธ WIN-WIN Marketing กบัคูคาในภมูภิาค เนนการแลกเปล่ียนทรพัยากรท่ีแตกตาง
เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเท่ียวใหเกิดกบัภูมภิาค ดวยการลงนามในสนธิสญัญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 การปฏบิตัหินาท่ีในตาํแหนงน้ี หากขยนั อดทน  ตัง้ใจทาํงาน มหีวัใจบรกิาร มโีอกาส
กาวสูการเปนพนักงานตอนรับ 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 พนักงานตอนรับสวนหนา ผูจัดการแผนกตอนรับ
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พนักงานสัมภาระ / พนักงานยกกระเปา (Bell Boy) 

ลักษณะงานที่ทํา
 พนักงานสัมภาระจะคอยตอนรับแขกท่ี เขามาในโรงแรม ใหขอมูลเก่ียวกับโรงแรม
ทั้งบอกทางไปยังจุดตางๆ ในโรงแรม หากแขกเขาพักหองก็ตองชวยแขกขนสัมภาระตาง ๆ

ไปท่ีหองพัก และเม่ือแขกจะกลับก็ตองขนของลงมาจากหองพักเชนกัน นอกจากน้ียังมีงาน
อื่น ๆ ที่ตองทําอีก เชน การจดขอความที่มีผู สั่งความถึงแขกไว ดูแลกุญแจหองพักแขก 

ใหคําแนะนําเก่ียวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ วิธีการเดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวของอื่น 

ๆ  ชวยแขกเรียกรถแท็กซ่ี ชวยจองตั๋วรถ/เรือ/เครื่องบิน ชวยจัดหองประชุมดวยการชวยขน
ยายโตะ เกาอี้ เปนตน

คุณสมบัติดานการศึกษา

 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได 

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ  
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สมรรถนะตามหนาที่ 3 ประการ
 1. จัดใหมีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
 2. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
 3. ดูแลรักษาและจัดเก็บสิ่งของมีคา

สภาพการทํางาน
 พนักงานสัมภาระจะคอยตอนรับแขกท่ี เขามาในโรงแรมใหขอมูลเก่ียวกับโรงแรม
ทั้งบอกทางไปยังจุดตางๆ ในโรงแรม หากแขกเขาพักหองก็ตองชวยแขกขนสัมภาระตาง ๆ  
ไปที่หองพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตองขนของลงมาจากหองพักเชนกัน โดยทํางานวันละ 12 
ชั่วโมง

สภาพการจางงาน
 ปจจุบันมีการจางงานในตําแหนงพนักงานขนสัมภาระจํานวนมาก เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูมาตดิตอหรอืใชบรกิารกบัทางโรงแรม สรางความประทบัใจอีกหนึง่รปูแบบ 
และหากพูดภาษาตางประเทศไดจะมีคาภาษาพิเศษใหอีก 500 – 1,000 บาท 

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไดจดัทาํแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ว
ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อม่ันและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557 
โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเท่ียวตลอดทั้ง 12 เดือน สรางการรับรู 
ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเท่ียวเช่ือมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน 
โดยเปนจดุนาํเขา (Entry) และสงออก (Exit) นกัทองเทีย่วทีส่าํคญัในภมูภิาคอาเซยีน และสงเสรมิ
การขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง

กระตุนการเดินทางของกลุมเพ่ือนบานใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเนน การใช

กลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปล่ียนทรัพยากรท่ีแตกตาง

เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเท่ียวใหเกิดกบัภูมภิาค ดวยการลงนามในสนธิสญัญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง

โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 หัวหนาแผนกขนสัมภาระและบริการลูกคา  

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 พนักงานตอนรับสวนหนา
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แผนกแมบาน (House Keeping)

ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper)

นิยามอาชีพ
 รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงแรมในสวนพื้นที่สาธารณะ 
หองพักแขก และพื้นท่ีสํานักงาน ; กําหนดมาตรฐานความสะอาด และตรวจดูแลทุกพื้นที่ ; 

วางแผนจัดตารางเวลาปฏิบัติงานของพนักงานแมบาน ; วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ

สวนงานตางๆ ; จดัทาํรายงาน จดัทาํงบประมาณ และควบคุมการเบิกจายพัสด ุ; วางแผนควบคุม

การใชงานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางมีประสิทธิภาพ ; ดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝก

อบรม ; ประสานงานกับแผนกงานอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

ลักษณะงานที่ทํา

 ผูจดัการแผนกแมบาน คอืผูวางแผนการบริหารจัดการ ดานระบบการทํางานรักษา
ความสะอาดในโรงแรม; บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่ังซื้ออุปกรณ 
เคร่ืองใชตางๆ สาํหรับการทําความสะอาดสถานท่ี สาํนกังาน หองน้ําหองพักในโรงแรมใหอยู
ในขั้นไดมาตรฐาน 
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา ศกึษาตอระดบัปรญิญาตรี 
สาขาการบริหารโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร หรือสูงกวา 

ดานบุคลิกภาพ
 การเปนผูจัดการแมบาน หรือเรสิเดนทเมเนเจอรโรงแรมที่มีระดับนั้น ตองการ
ผูมปีระสบการณมาก การเริม่ตนทํางานในขัน้แรกผูทีร่กัอาชพีทางดานนีจ้ะตองมี คณุสมบตั ิดงัน้ี 
  - มีความรูภาษาอังกฤษดี 
  - เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี  รักอาชีพบริการ 
  - ควรมีปฏิภาณไหวพริบดี 
  - สามารถทํางานลวงเวลา 
  - มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น 

สมรรถนะตามหนาที่ 13 ประการ
 1. บริหารจัดการทรัพยสินท่ีเปนวัตถุ/วัสดุ/อาคารและโครงสรางพื้นฐาน
 2. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
 3. จัดการดําเนินการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
 4. บริหารธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
 5. จัดการใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
 6. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 7. ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน

 8. จัดเตรียมและฝกอบรมพนักงาน

 9. จัดใหมีการฝกอบกลุมยอย
 10. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผลการฝกอบรม
 11. เขาใชและสืบคนขอมูลผานคอมพิวเตอร

 12. เริ่มตนการสนทนาและสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา

 13. อานเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง

สภาพการทํางาน

 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในตัวอาคารของโรงแรม จะตอง
ตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่โมงตอวัน และขณะปฏิบตังิานจะตองใสเคร่ืองแบบของโรงแรม
และคอยตรวจสอบการทาํงานของแตละฝาย  เชน ฝายซกัรดีฝายหองพัก  ฝายทาํความสะอาด 
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สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม 
หรอื สาขาคหกรรมศาสตร หรอืสงูกวา ไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือนทีค่อนขางสงูเน่ืองจาก
การวาจางบคุลากรในอาชพีนีต้องการผูมปีระสบการณในการทาํงานโรงแรมมาแลว ผูจดัการ
แมบาน เปนอาชีพที่ตองมีความรับผิดชอบสูง อดทน และตองบริหารงานตลอด 24 ชั่วโมง 
อตัราเงนิเดอืนขึน้อยูกบัขนาดของโรงแรม มอีตัราเงนิเดอืนเริม่ตนประมาณ 20,000-35,000 
บาท ขึน้อยูกบัประสบการณ สวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไข
ขอตกลงกับผูวาจาง 

โอกาสในการมีงานทํา
 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว กิจการดานโรงแรมจึงขยายตัว
มากข้ึน ดังนั้น ผูมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ งานทําความสะอาดมีโอกาส
ที่จะทํางานเปนผูจัดการแมบานของโรงแรมไดมาก และถาสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะเปน ขอไดเปรียบในการสมัครคัดเลือกเขาทํางาน 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 หากมีทนุทรัพยสามารถจะหันมาประกอบเปนอาชีพหรือธุรกจิสวนตัวในการรับจาง
ทําความสะอาดใหกับสํานักงาน หรือบานที่อยูอาศัยของประชาชนทั่วไป 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมท่ัวไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ/

เจาของกิจการ 
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ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูจดัการฝายซักรดี  มหีนาท่ีและความรับผิดชอบบรหิารงานซกัรดีเสือ้ผา  ทัง้ทีเ่ปน
ของลูกคา เครื่องแบบพนักงาน  และผาที่ใชในโรงแรมทั้งในหองพักแขกและภัตตาคาร

หองประชุม วางแผน และหาตารางการซักรีดใหตรงกับความตองการของแผนกแมบาน

คุณสมบัติดานการศกึษา

 จบการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปวส. ในสาขาการโรงแรมและ
ศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว

ดานบุคลิกภาพ

 ขยัน อดทน บริหารคนได มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด มีความรู ดานเคร่ือง
ซักผา เคร่ืองรีดผาขนาดใหญ

สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและม่ันคงในที่ทํางาน
 2. บริหารจัดการการบริการแขกท่ีมาพักอยางมีคุณภาพ
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 3. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
 4. บริหารการจัดซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
 5. ดูแลควบคุมและสั่งซื้อสินคาคงคลังใหม
 6. รับและจัดเก็บสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
 7. บริหารจัดการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย
 8. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายของพนักงานในที่ทํางาน
 9. จัดการใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
 10. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 11. จัดตารางทํางานและมอบหมายงานใหพนักงาน
 12. ดูแลตรวจสอบการดําเนินงานประจําในที่ทํางาน
 13. ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
 14. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงานตามข้ันตอน
 15. จัดเตรียมและฝกอบรมพนักงาน
 16. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะในการทํางาน
 17. ดําเนินการฝกอบรมกลุมยอย
 18. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการฝกอบรม
 19. เขาใชและสืบคนขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร
 20. วางแผน จัดการและดําเนินการประชุม
 21. มีทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
 22. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

สภาพการทํางาน
 ในการปฏบิตังิานของผูประกอบอาชพีน้ี จะตองตรวจสอบงานวนัละ 8 – 10 ชัว่โมง
ตอวนั และอาจจะทาํงานลวงเวลาหากมงีานเรงดวน และขณะปฏบิตังิานจะตองใสเครือ่งแบบ

ของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทํางานของพนักงานซักรีดรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ

เคร่ืองซักขนาดใหญ

สภาพการจางงาน
 ตําแหนงผูจัดการฝายซักรีดไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา

ประมาน 20,000 – 30,000 หรือ กําหนดเวลาการทํางาน เวลา 08.00 – 17.00 น วันจันทร-
อาทิตย โดยจะกําหนดวันหยุดที่อาจจะไมใชวันเสาร–อาทิตย 
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โอกาสในการมีงานทํา
 ตัง้แตป  2539  เปนตนมา อตุสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ทาํเงินรายไดใหประเทศ
มากท่ีสุด และในป พ.ศ 2557 การทองเท่ียวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ9 แสนลานบาท 
โดยไดเปดตลาดเพ่ือสงเสริมการขายและการทองเท่ียวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเท่ียว สวนในประเทศไดเนนการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ว และศกัยภาพในทกุดานของทกุจงัหวดั ซึง่นบัวาธรุกจิโรงแรมและการทองเทีย่ว
จะเติบโตอยางมากและตําแหนงผูจัดการซักรีดจึงเปนอาชีพสําคัญสวนหน่ึงในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก  จึงทําใหมีโอกาสในการมีงานทําสูง

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูประกอบอาชีพน้ีตองมคีวามรูเก่ียวกบัการดูแลรักษาและความสะอาด ใยผา และ
จะใหมโีอกาสในการกาวสูการเปนวทิยากร อาจารยผูฝกอบรม ผูบรหิารฝายแมบาน มโีอกาส
เปนผูบริหารระดับสูงขึ้นไป  หรือเปดกิจการของตนเอง 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมท่ัวไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ/
เจาของกิจการ 
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ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor)

นิยามอาชีพ
 จดัเตรยีมหองพกัแขกโดยตรวจดแูลทาํความสะอาดเรยีบรอยภายในหองพกั : จดัเตรยีม

และจัดวางอุปกรณของใชประจําหองพักตามมาตรฐานท่ีโรงแรมกําหนด ; จัดท่ีนอน 
ปูเตียง ลางหองน้ํา จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ; ตรวจสอบสภาพการใชงานของ
อุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในหองพัก ; บันทึกและจัดทํารายงานประจําวัน รวมถึงรายงาน
สถานภาพหองพักและสิ่งชํารุดที่ไดพบ ; บริการที่สรางความพึงพอใจแกผูพัก ; ดูแลรักษา
จัดเก็บอุปกรณของใชสําหรับการปฏิบัติงานประจําวัน ; ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและดูแล

ชวยเหลือผูรวมปฏบิัติงาน

ลักษณะงานที่ทํา
 วางแผนการบริหารจัดการ ดานระบบการทํางานรักษาความสะอาดในโรงแรม 

บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และส่ังซื้ออุปกรณ เครื่องใชตางๆ สําหรับ
การทําความสะอาดสถานท่ี สํานักงาน หองนํ้า หองพักในโรงแรมใหอยูในขั้นไดมาตรฐาน
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม หรอืสาขาวชิาการ  ทองเทีย่วและ
การโรงแรม 

ดานบุคลิกภาพ
 มคีวามรูภาษาอังกฤษดี เปนผูมมีนุษยสัมพนัธดี รกัอาชีพบริการ ควรมีปฏภิาณไหว
พริบดี สามารถทํางานลวงเวลา มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น

สมรรถนะตามหนาที่ 12 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและม่ันคงในที่ทํางาน
 2. จัดใหมีการบริการลูกคา/แขกอยางสุภาพ
 3. ดูแลควบคุมและสั่งซื้อสินคาคงคลังใหม
 4. รับและจัดเก็บสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
 5. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในท่ีทํางาน
 6. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําวัน
 7. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
 8. ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
 9. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 10. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะในการทํางาน
 11. วางแผน จัดการและดําเนินการประชุม

 12. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในตัวอาคารของโรงแรม จะตอง

ตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่โมงตอวนั และอาจจะทํางานลวงเวลาหากมีงานเรงดวน  และ

ขณะปฏิบัติงานจะตองใสเครื่องแบบของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
หองพักและพนักงานทําความสะอาด 

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม 
หรอืสาขา คหกรรมศาสตร หรอืสงูกวา ไดรบัคาตอบแทนเปนเงินเดือนทีค่อนขางสงูเน่ืองจาก
การวาจางบคุลากรในอาชีพนีต้องการผูมปีระสบการณในการทํางานโรงแรมมาแลว ผูควบคุม
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ดแูลหองพัก  เปนอาชีพทีต่องมีความรับผดิชอบสูง อดทน และตองบริหารงานตลอด 24 ชัว่โมง 
อตัราเงนิเดอืนขึน้อยูกบัขนาดของโรงแรม มอีตัราเงนิเดอืนเริม่ตนประมาณ 20,000-35,000 
บาท ขึน้อยูกบัประสบการณ สวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไข
ขอตกลงกับผูวาจาง

โอกาสในการมีงานทํา
 ตัง้แตป  2539  เปนตนมา อตุสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ทาํเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ  9 แสนลานบาท 
โดยไดเปดตลาดเพ่ือสงเสริมการขายและการทองเท่ียวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานที่เก่ียวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน
การพัฒนาแหลงทองเท่ียว  และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึง่นบัวาธรุกจิโรงแรมและ
การทองเทีย่วจะเตบิโตอยางมากและตําแหนงผูควบคุมดแูลหองพกั จงึเปนอาชีพสําคัญสวนหน่ึง
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก ซึ่งสรางความประทับใจแกลูกคาเม่ือไดมี
การเขาพักหรือใชบริการหองพักของโรงแรม จึงทําใหมีโอกาสในการมีงานทําสูง

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูประกอบอาชีพนี้ตองมีความรูเกี่ยวกับการดูแลหองพักอยางละเอียด และสราง
ความประทับใจใหแกลูกคาเสมอเมื่อมีการเขาพัก และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการเปน
วิทยากร อาจารยผูฝกอบรม ผูบริหารฝายแมบาน หรือเปดกิจการของตนเอง

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมท่ัวไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ
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พนักงานซักรีด (Laundry Attendant) 

ลักษณะงานที่ทํา
 แผนกซกัรดี มหีนาทีแ่ละความรบัผดิชอบบรหิารงานซกัรดีเสือ้ผา ทัง้ทีเ่ปนของลกูคา 
เครื่องแบบพนักงาน  และผาที่ใชในโรงแรมท้ังในหองพักแขก และภัตตาคาร ใหตรงกับ

ความตองการของแผนกแมบาน

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขึ้นไป

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น

สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ
 1. สามารถใชและรักษาเคร่ืองอุตสาหกรรมซักรีด
 2. ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทํางานและรักษาอุปกรณ

 3. ซักรีดผาเสื้อผาลินินและเสื้อผาของลูกคา
 4. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
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สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในหองซักรีดของโดยทํางานตาม
หนาทีว่นัละ 8 – 10 ชัว่โมง/วนั และอาจจะทาํงานลวงเวลาหากมงีานเรงดวน และขณะปฏบิตัิ
งานจะตองใสเครื่องแบบของโรงแรม

สภาพการจางงาน
 ตาํแหนงพนกังานซกัรดีไดรบัคาตอบแทนการทาํงานเปนเงนิเดอืนประจาํ ประมาน 

9,000 – 12,000 หรือรายวัน  ซึ่งจะคิดคาจางเปนรายวันเฉล่ียประมาณวันละ 300 บาท 
พนักงานซักรีดมีกําหนดเวลาการทํางานเวลา 08.00 – 17.00 น แตอาจจะตองทํางาน
ลวงเวลา ขึน้อยูกบัความตองการของงานซึง่อาจมงีานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏบิตัหินาที่
ตามมอบหมายไดทันที 

โอกาสในการมีงานทํา
 ตัง้แตป  2539  เปนตนมา อตุสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ทาํเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ  9 แสนลานบาท 
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศของ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ และผูประกอบการธรุกิจการทองเทีย่ว สวนในประเทศไดเนนการพฒันา
แหลงทองเทีย่วและศกัยภาพในทกุดานของทกุจงัหวดั ซึง่นบัวาธรุกจิโรงแรมและการทองเทีย่ว
จะเติบโตอยางมากและอาชีพพนักงานซักรีดจึงเปนอาชีพสําคัญสวนหนึ่งในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก

โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 ผูประกอบอาชีพนี้ตองมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา และทําความสะอาดใยผา
และจะไดมีโอกาสในการกาวสูการเปนหัวหนาหรือผูจัดการแผนกซักรีด หรืออาจจะกาวไป
เปดกิจการของตนเอง

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูจัดการฝายซักรีด  ผูจัดการแผนกแมบาน 
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พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant)  

นิยามอาชีพ
 จัดเตรียมหองพักแขกโดยตรวจดูแลทําความสะอาดเรียบรอยภายในหองพัก : 

จัดเตรียมและจัดวางอุปกรณของใชประจําหองพักตามมาตรฐานท่ีโรงแรมกําหนด

ลักษณะงานที่ทํา

 พนกังานดแูลหองพกั  จะตองรบัผดิชอบในการรกัษาหองพักพืน้ทีท่าํงานและบรเิวณ

โรงแรมโดยทั่วไปในลักษณะท่ีสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย นอกจากนี้ยังมีการประสาน
งานการดาํเนนิการทาํความสะอาดทกุวนัและรกัษามาตรฐานการดาํเนินงานดแูล ทาํความสะอาด

และยังรับผิดชอบในการสงมอบความพึงพอใจของผูเขาพักที่ดีเยี่ยม ในเวลาท่ีอาจจะ

ตองใหความชวยเหลือในการจัดการบริการดูแลกิจกรรมตางๆ 

คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
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ดานบุคลิกภาพ
 อดทน ทุมเท ขยัน มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา รูจักรักษาเวลา ใฝเรียน ใฝรู 
หาความรูเพ่ิมเติม มองโลกในแงดี ออนนอมถอมตน รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน 

สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ
 1. ใหบริการดูแลทําความสะอาดหองพักแกลูกคา
 2. ทําความสะอาดและเตรียมหองพักสําหรับลูกคา
 3. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
 4. เสริมสรางและแสวงหาความรูใหทันสมัยและการเปล่ียนแปลง

สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในอาคารของโรงแรมจะตอง
รบัผดิชอบในการรักษาหองพัก พืน้ทีท่าํงานและบริเวณโรงแรมโดยท่ัวไปในลักษณะท่ีสะอาด
และเปนระเบียบเรียบรอย โดยทํางานตามหนาท่ีวนัละ 8 – 10 ชัว่โมงตอวัน และอาจจะทํางาน
ลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และขณะปฏบิัติงานจะตองใสเคร่ืองแบบของโรงแรม 

สภาพการจางงาน
 ตําแหนงพนักงานดูแลหองพักไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา 
ประมาน 9,000 – 12,000 หรอืรายวนั ซึง่จะคดิคาจางเปนรายวนัเฉลีย่ประมาณวนัละ 300 บาท
 พนกังานดูแลหองพักมกีาํหนดเวลาการทํางานเวลา 08.00 – 17.00 น แตอาจจะตองทํางาน
ลวงเวลา ขึน้อยูกบัความตองการของงานซึง่อาจมงีานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏบิตัหินาที่

ตามมอบหมายไดทันที

โอกาสในการมีงานทํา

 ตัง้แตป  2539  เปนตนมา อตุสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ทาํเงินรายไดใหประเทศ

มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพ่ือสงเสริมการขายและการทองเท่ียวของประเทศไทยในตางประเทศ

ของหนวยงานที่เก่ียวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัดซึ่งนับวาธุรกิจโรงแรมและ
การทองเที่ยวจะเติบโตอยางมาก และตําแหนงพนักงานดูแลหองพัก เปนอาชีพที่มี
ความตองการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวหรือโรงแรมท่ีพัก ซึ่งสรางความประทับใจ
แกลกูคาเมือ่ไดมกีารเขาพกัหรอืใชบรกิารหองพกัของโรงแรม จงึทาํใหมโีอกาสในการมงีานทาํสูง
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ประกอบอาชีพน้ีตองมีความรู เ ก่ียวกับการดูแลหองพักอยางละเอียดและ
สรางความประทับใจใหแกลูกคาเสมอเม่ือมีการเขาพัก และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการ
เปนผูควบคมุดแูลหองพัก อาจารยผูฝกอบรม ผูบรหิารฝายแมบาน หรือเปดกจิการของตนเอง

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูควบคุมหองพัก
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พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner) 

ลักษณะงานที่ทํา
 พนักงานทําความสะอาด จะตองรับผิดชอบในการรักษาดูแลเร่ืองความสะอาด 
ภายในบริเวณโรงแรมของโรงแรมซ่ึงจะตองสะอาดตลอด 24 ชั่วโมงของวัน โดยเฉพาะ
หองโถงและพื้นที่สํานักงานดานหนา เพื่อความประทับใจของผูเขามาติดตอ

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป

ดานบุคลิกภาพ

 อดทน ทุมเท ขยัน มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา รูจักรักษาเวลา ใฝเรียน ใฝรู 
หาความรูเพ่ิมเติม มองโลกในแงดี ออนนอมถอมตน รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน 

สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ

 1. ใหบริการดานแมบานแกลูกคา
 2. ทําความสะอาดพ้ืนท่ีทั่วไป เครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ
 3. อํานวยความสะดวกในกรณีสิ่งของสูญหาย

 4. ทําความสะอาดและรักษาอุปกรณและพื้นที่ในการทํางาน
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สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในอาคารของโรงแรมจะตอง
รบัผดิชอบในการรกัษาดแูลเรือ่งความสะอาดภายในบรเิวณโรงแรมของโรงแรมซึง่จะตองสะอาด
ตลอด 24 ชัว่โมงของวัน โดยเฉพาะหองโถงและพ้ืนทีส่าํนกังานวันละ 8 – 10 ชัว่โมงตอวนั และ
อาจจะทาํงานลวงเวลาหากมงีานเรงดวน และขณะปฏบิตังิานจะตองใสเครือ่งแบบของโรงแรม

สภาพการจางงาน
 ตําแหนงพนกังานทาํความสะอาดไดรบัคาตอบแทนการทาํงานเปนเงนิเดอืนประจาํ 
ประมาน 9,000 – 12,000 หรอืรายวนั  ซึง่จะคดิคาจางเปนรายวันเฉล่ียประมาณวนัละ 300 บาท
เวลาการทาํงาน จะถกูจดัสรร 24 ชัว่โมง และอาจจะตองทาํงานลวงเวลา ขึน้อยูกบัความตองการ
ของงานซึ่งอาจมีงานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏิบัติหนาที่ตามมอบหมายไดทันที 

โอกาสในการมีงานทํา
 ตัง้แตป  2539  เปนตนมา อตุสาหกรรมการทองเท่ียวไทย ทาํเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท 
โดยไดเปดตลาดเพ่ือสงเสริมการขายและการทองเท่ียวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน

การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึ่งนับวาธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยวจะเติบโตอยางมากและตําแหนงพนักงานดูแลหองพัก เปนอาชีพที่มี
ความตองการในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวหรือโรงแรมท่ีพัก ซึ่งสรางความประทับใจ
แกลูกคาเมื่อไดมีการเขาพักหรือใชบริการหองพักของโรงแรม จึงทําใหมีโอกาสในการมี
งานทําสูง

โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 ผูประกอบอาชพีนีต้องมีความรูเกีย่วกับการทาํความสะอาดอยางละเอยีดและสราง
ความประทับใจใหแกลกูคาเสมอ เมือ่มีการเขามาตดิตอและไดสมัผสักบัความสะอาดและเปน
ระเบียบของโรงแรม และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการเปนหัวหนาแมบานไดหากทํางานดี 
อาจารยผูฝกอบรม เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดในจุดตางๆ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 ผูควบคุมหองพัก หัวหนาพนักงานทําความสะอาด หัวหนาแมบาน
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แผนกประกอบอาหาร (Food Production)

กุกใหญหรือหัวหนาพอครัว (Executive Chef)

นิยามอาชีพ
 รับผิดชอบการบริการและการผลิตอาหารในครัว : ดูแลกํากับขั้นตอนการเตรียม
อาหาร ; จัดวางระเบียบ กําหนดหนาที่และควบคุมการทํางานของพนักงาน ควบคุมตนทุน

การผลิตอาหารโดยคํานวณตนทุนอาหารและแรงงาน ; สอนวิธีการปรุงอาหารแกพนักงาน

และควบคุมการประสานงาน ; วางแผนรายการอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหาร

ลักษณะงานที่ทํา

 บคุคลท่ีทาํงานในตําแหนงนีไ้มคอยไดลงมือทาํอาหารเอง ในชวงม้ืออาหารสําคัญ ๆ  

เชน มื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น กุกใหญจะคอยดูแลควบคุมใบสั่งอาหารท่ีสง  เขามา แผนกบริการ

ซึง่รบัคาํสัง่จากลกูคาอกีตอหนึง่ แลวบอกรายละเอยีดไปทีห่นวยตาง ๆ  ในครวั (ในโรงแรมใหญ ๆ
ที่ทันสมัยในปจจุบัน จะใชระบบสั่งอาหาร ทางคอมพิวเตอรจากแผนกบริการไปท่ีครัวเลย
ทีเดียว)
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 มีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร 
คหกรรมศาสตรเทคโนโลยกีารอาหาร ฯลฯ หรอืผานการอบรมจากสถาบนัสอนอาหารในตาง
ประเทศ

ดานบุคลิกภาพ
 มใีจรกัในอาชีพ และรักการใหบรกิาร มคีวามชํานาญและมีประสบการณการทํางาน 
ในสายงานอยางนอย 10 ปขึน้ไป  มคีวามสามารถในการพดูภาษาองักฤษไดด ีมคีวามซ่ือสตัย
ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิม
อาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลลขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม 
มีวิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บัญชาได สามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดท้ังการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และวัตถุดบิไดอยางเหมาะสม  มีความกระตือรือรน ไมดูดาย และสามารถทํางานไดทุกอยาง  

สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและม่ันคงในที่ทํางาน
 2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
 3. เตรียมการและดูแลตรวจสอบงบประมาณการดําเนินงาน

 4. จัดการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
 5. จัดการดานการซื้อสินคาคงคลังและตรวจรายการสินคา
 6. จัดดําเนินการธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย

 7. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในท่ีทํางาน

 8. บริหารจัดการในการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
 9. สรรหาและคัดเลือกพนกังาน
 10. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
 11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 12. เตรียมและดําเนินการฝกอบรม

 13. ดําเนินการฝกอบรมกลุมยอย
 14. ดูแลประเมินความสําเร็จของการฝกอบรม
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 15. สามารถใชหลักและระเบียบการปฏิบัติการบริการและควบคุมกิจการอาหาร
 16. พัฒนายุทธศาสตรดานการตลาดและประสานงานกิจกรรมสงเสริมการขาย
 17. จัดทําอาหารเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการดานโภชนาการและวัฒนธรรม
 18. ออกแบบเมนูอาหารเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด
 19. พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
 20. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
 21. จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษตางๆ
 22. ดูแลตรวจตรารายรับและรายจาย
 23. ดูแลตรวจตราและรักษาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
 24. จัดดําเนินการดานการบริการอาหาร
 25. เลือกระบบการบริการอาหาร
 26. วางแผนและจัดการกิจการอาหารตามเมนู
 27. ใหการสนับสนุนดานวิชาชีพแกเพื่อนรวมงาน
 28. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
 29. ใชภาษาอังกฤษเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่ซับซอนได

สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพน้ี จะตองยืนหรือเดินขณะทํางาน โดยแบง
เวลาทํางานในแตละวันเปน 2 ผลัดๆ ละ 8 – 10 ชั่วโมงตอวัน และขณะปฏิบัติงานจะตองใส
เครือ่งแบบพอครวัอยางรดักมุเหมาะสมเพือ่ปองกนัความรอนและสขุอนามยัในการประกอบ

อาหาร โดยใสหมวก รองเทาสนเปด และถุงเทาปจจุบัน ครัวอาหารมีลักษณะเปนครัวเปด 
หรือเรียกวาเปนครัวเอ็นเทอรเทน ผูประกอบอาชีพนี้ตองทําหนาที่ชิมรสชาติอาหาร และ
จะตองควบคุมปริมาณอาหารที่ตองชิมเพื่อรักษาน้ําหนัก

สภาพการจางงาน

 ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งอาจไดรับการวา
จางจากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญที่มีชื่อเสียง บางคร้ังอาจมี

การแยงตวัผูประกอบอาชีพนี ้เนือ่งจากผูบรโิภคติดใจฝมอืและรสชาติการปรุงอาหารมากกวา
การบรกิาร ดงันัน้ผูประกอบอาชพีน้ีจงึไดรบัเงนิเดอืนในระดบัสงูมากประมาณ 100,000 บาท
ขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวสัดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐาน
สากล ทํางานวัน 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
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โอกาสในการมีงานทํา
 สวนหนึง่ของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบับที ่9 พ.ศ. 2545 – 2549 
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงสรางงาน
และกระจายรายไดใหมที่สําคัญของประเทศโดยมุงสนับสนุนภัตตาคารและรานอาหาร ใหมี
มาตรการควบคุมดูแลดานมาตรฐานและสุขอนามัยของอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและประชาสัมพันธการจัดงาน
เทศกาลอาหารไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายอยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมทั้งมีนโยบายให
ไทยเปนครัวของโลก ตลอดจนกําหนดมาตรการใหผูประกอบกิจการรานอาหารไทย ตองมี
หัวหนาพอครัวเปนคนไทยเทานั้น จึงทําใหหัวหนาพอครัว หรือหัวหนาผูปรุงอาหาร ที่เปน
คนไทยเปนทีต่องการของภัตตาคารอาหารไทยท่ัวโลกซ่ึงมจีาํนวนนับหม่ืนแหง โดยภัตตาคาร
แหงหน่ึงตองมีหวัหนาพอครัว 2 คนเพ่ือผลัดเปลีย่นหมุนเวียน ปจจบุนัมรีานอาหารไทยท่ัวโลก 
6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้
ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศเปน
จาํนวนมาก ผูทีต่องการประกอบอาชีพน้ี ในปจจบุนัทีส่นใจประกอบอาหารและตองการเปน
เจาของธรุกิจดานนี ้อาจตองเขารบัการฝกอบรมหลกัสตูรประกอบอาหารระยะสัน้ๆ ทีเ่ปดสอน
ในสถาบันที่กลาวมาแลวขางตนเพิ่มเติม เพราะการเปนเจาของธุรกิจการประกอบอาหารนั้น 
หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถสรางผลกําไรใหผูประกอบการไดถึง 60 เปอรเซ็นต

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูประกอบอาชพีนีต้องมคีวามรูลกึซ้ึงเกีย่วกบัอาหารไทย ตองเขาใจศลิปวฒันธรรม

การกินอยูของคนไทย อาจพัฒนาการปรับปรุงอาหารได แตตองไมสูญเสียเอกลักษณของ
อาหารไทยไมวาเรื่องรสชาติหรือสีสัน ตลอดจนการเลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
และหากมีโอกาสควรเขาประกวดแขงขันการปรุงอาหารระดับชาติและนานาชาติ ควรศึกษา

หาความรูเพ่ิมเติมทัง้ในประเทศและตางประเทศ จนอาจไดรบัการวาจางใหไปทํางานในสถาน

ประกอบกจิการในตางประเทศ หรอืไดรบัทุนจากสถานประกอบกจิการไปศกึษาตอในสถาบนั

ประกอบอาหารท่ีมีชื่อเสียงตางๆ เมื่อมีความเช่ียวชาญมากข้ึน อาจไดรับการเสนอใหเปน
หุนสวนของผูประกอบกิจการ หรือเปนผูบริหารองคกร หรือเปนผูอํานวยการของสถาบัน
การศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 อาจารยพิเศษ ที่ปรึกษาหนวยงานสงเสริมการสงออกของภาครัฐและเอกชน 
ผูเช่ียวชาญ ทีป่รกึษาการจัดทาํหลักสตูรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาท่ีมกีารสอน
ทางดานน้ี ที่ปรึกษาโรงงานผลิตอาหารกระปองโรงงานอาหารแชแข็ง โรงงานถนอมอาหาร
และอาหารสําเร็จรูป เจาของผูประกอบการรานอาหารแบบแฟรนไชส ที่ปรึกษาดานโรงแรม
และการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ กรรมการผูตัดสินการประกวดอาหารนานาชาติ 
เปนตน



264 บทที่ 4 : อาชีพในอาเซียน

พอครัวแตละงาน (Demi Chef)

 แผนกครวัของโรงแรมนบัวาเปนหัวใจในการใหบริการอกีอยางหนึง่ของธรุกจิโรงแรม
ทีจ่ะสามารถสรางรายไดใหแกธรุกจิไมยิง่หยอนไปกวาการใหบรกิารดานหองพกั การจดัองคกร
แผนกครัวตองใหมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจท่ีดําเนินอยูจึงจะบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยภายในครัวของโรงแรมหรือหองอาหารขนาดใหญจะแบง
เปนแผนกยอยออกไปมากหรือนอยขึน้อยูกบัขนาดของกิจการน้ันๆ โดยแบงไปตามงานตางๆ 

เชน พอครัวหนวยผัก (The Vegetable Chef) ดูแลเก่ียวกับการจัดเก็บจัดสรรผักตามเมนู

อาหารทุกชนิด พอครัวขนมอบ (The Pastry Chef)  ทําอบทุกประเภท พอครัว ครัวอบ-ยาง 
(The Rousseur Chef) จัดเตรียมและบริการเรื่องการอบและยาง มักจะอยูในสวนของ

งานปารตี้พอครัว ครัวเย็นหรือหัวหนาที่ดูแลหองเก็บอาหาร (The Chef in charge of the 
larder or cold kitchen) ดแูลรบัผดิชอบอาหารท่ีมกีารแชเยน็ เชน สลดั – พอครวัหนวยปลา
(The Fish Chef) ดูแลจัดสรรเกี่ยวกับปลาทุกชนิดเพื่อเตรียมมาใชทําเมนูตางๆ พอครัว

หนวยซอส (The Sauce Chef) ผลิตและดูแลนํ้าซอสตางๆ เพื่อใชปรุงอาหารในแผนกอ่ืนๆ 
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรอืจบมธัยมศกึษาตอนปลาย และเขาศกึษาตอ
ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบูรณ ไมเปนโรคตดิตอรายแรง มคีวามคลองตวัในการ
ทํางาน รักความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ
ดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสมไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา 
เปนตน

สมรรถนะตามหนาที่ 16 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
 2. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
 3. ดูแลควบคุม และสั่งวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
 4. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
 5. รักษาวิธีการเก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยางปลอดภัย
 6. วางแผน เตรียมการ และจัดแสดงการบริการอาหารบุฟเฟต
 7. จัดเตรียมซุป

 8. จัดเตรียมอาหารเรียกน้ํายอยและสลัด
 9. จัดเตรียมเนื้อแลเปนชิ้นในขนาดที่กําหนด
 10. จัดเตรียมและทําอาหารประเภทไกและเนื้อ

 11. จัดเตรียมผัก ไข และอาหารประเภทแปง

 12. จัดเตรียมแซนดวิชประเภทตางๆ

 13. จัดเตรียมและทําอาหารทะเล
 14. จัดเตรียมขนมหวานประเภทช็อกโกแลตและขนมอ่ืนๆ
 15. จัดเตรียมของหวานท้ังรอนและเย็น
 16. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน
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สภาพการทํางาน
 ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพน้ี จะตองยืนหรือเดินขณะทํางาน โดยแบง
เวลาทํางานในแตละวันเปน 2 ผลัดๆ ละ 8 – 10 ชั่วโมงตอวัน และขณะปฏิบัติงานจะตองใส
เครือ่งแบบพอครวัอยางรดักมุเหมาะสมเพือ่ปองกนัความรอนและสขุอนามยัในการประกอบ
อาหาร โดยใสหมวก รองเทาสนเปด และถุงเทาปจจุบัน

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได
รบัการวาจางจากโรงแรมระดับสีด่าว หรอืหาดาว หรอืภตัตาคารขนาดใหญทีม่ชีือ่เสียง ดงันัน้
ผู ประกอบอาชีพน้ีจึงไดรับเงินเดือนในระดับปานกลาง 15,000 - 20,000 บาท รวมท้ัง
ไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา
 ธรุกิจโรงแรมและภัตตาคารเจริญเตบิโตอยางรวดเรว็ เพราะเปนเมอืงแหงการทองเทีย่ว
โดยภัตตาคารแหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน เพื่อผลัดเปล่ียนหมุนเวียน ปจจุบัน
มีรานอาหารไทยทั่วโลก 6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา 
ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้ที่มีประสบการณและความเช่ียวชาญยังเปนที่ตองการของตลาด
แรงงานในตางประเทศเปนจํานวนมาก

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 เมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อาจไดรับการเสนอใหเปนหุนสวนของ ผูประกอบ

กิจการ หรือเปนผูบริหารองคกร หรือเปนผูอํานวยการของสถาบันการศึกษาเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมอาหาร

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 อาจารยพิเศษ หัวหนาพอครัว เจาของกิจการ 
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ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis chef) 

นิยามอาชีพ
 ดแูลกํากับงานในครัวและชวยควบคุมการปฏิบตังิานของพอครวั ใหคาํแนะนําและ

สอนพนักงานในการเตรียมและผลิตอาหาร ; ดูแลการเตรียมอาหาร การกําหนดหนาที่งาน
ในหองครัว ; ควบคุมคณุภาพและคัดเลือกวัตถุดบิในการปรุงอาหาร ควบคุมการเบิกจายและ
เก็บรักษาอาหาร ; อาจรับผดิชอบวางแผนและเปล่ียนแปลงรายการอาหารรวมกับหวัหนาพอครัว

ปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหนาพอครัว
 วตัถปุระสงคหลกัของผูชวยพอครวัฝายอาหาร คอืการเรียนรูวธิกีารทาํงานในพ้ืนที่
ของหองครัวทุกพื้นท่ี เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนี้  ผูชวยพอครัวฝายอาหาร ตองหมุนเวียน

การทํางานทั้งหองครัวโดยใชเวลาหกเดือน ตอสถานีครัว กอนจะยายไปครัวอื่นๆ

คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรอืจบมธัยมศกึษาตอนปลาย และเขาศกึษาตอ

ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
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ดานบุคลิกภาพ
  มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัว
ในการทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทัศนคติที่ดี 
มีมนุษยสัมพันธดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน 
คอ แขน ใบหนา เปนตน

สมรรถนะตามหนาที่ 10 ประการ
 1. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน
 2. จําแนกและเตรียมเนื้อสัตวตางๆ
 3. รักษาวิธีการเก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยางปลอดภัย
 4. จัดเตรียมซุป
 5. จัดเตรียมผัก ไข และอาหารประเภทแปง
 6. จัดเตรียมแซนดวิชประเภทตางๆ
 7. จัดเตรียมเนื้อแลเปนช้ินในขนาดท่ีกําหนด
 8. จัดเตรียมและทําอาหารประเภทไกและเนื้อ
 9. จัดเตรียมและทําอาหารทะเล
 10. จัดเตรียมของหวานท้ังรอนและเย็น

สภาพการทํางาน
 ตําแหนงนี้ทํางานอยูภายในหองครัวของโรงแรมโดยจะหมุนเวียนไปตามครัวตางๆ 

เชน ครวัเยน็ ครวัอบยาง หนวยผกั หนวยปลา หนวยซอส  การแตงกายจะตองสะอาดสะอาน

เสมอ ใสชุดฟอรมของพอครัวประจําโรงแรมนั้นๆ และทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง สัปดาหละ 

6 วัน

สภาพการจางงาน

 ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได

รบัการวาจางจากโรงแรมระดับสีด่าว หรอืหาดาว หรอืภตัตาคารขนาดใหญทีม่ชีือ่เสียง ดงันัน้
ผู ประกอบอาชีพน้ีจึงไดรับเงินเดือนในระดับปานกลาง 10,000 - 15,000 บาท รวมท้ัง
ไดรบัสวสัดกิาร และคาตอบแทนพเิศษตางๆ รวมถงึครอบครวั ตามมาตรฐานสากล ทาํงานวนัละ 
8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
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โอกาสในการมีงานทํา
 ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเพราะประเทศไทย เปนเมือง
แหงการทองเที่ยว โดยภัตตาคารแหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน และมีผูชวยพอครัว
ฝายอาหาร อีก 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปจจุบันมีรานอาหารไทยท่ัวโลก 6,000 แหง 
และอาจเพ่ิมเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา ดงันัน้ผูประกอบอาชีพนีท้ีม่ปีระสบการณ
และความเช่ียวชาญยังเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศเปนจํานวนมาก

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูชวยพอครัวฝายอาหาร  มีโอกาสที่จะเรียนรูจากเชฟระดับสูงที่แตกตางกันผูที่อยู
ในความดูแลของพื้นท่ีนั้น ในฐานะท่ีเปนผูชวยพอครัวฝายอาหาร พัฒนาทักษะของพวกเขา
ขณะท่ีพวกเขาหมุนไปท่ัวหองครัวที่พวกเขาจะพิจารณาพ้ืนที่ที่พวกเขาตองการท่ีจะมี
ความเช่ียวชาญในท่ีสุด ทําใหมีโอกาสในการมีงานที่มั่นคง ไดอยางไมยากนัก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
   อาจารยพิเศษ หัวหนาพอครัว เจาของกิจการ 
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พอครัวขนมหวาน (Chef de Partie) 

 เชฟทําขนมหวานหรือพาทิเช เปนอีกหนึ่งอาชีพท่ีคนยุคปจจุบันใหความสนใจ  
มีหนาที่ทําขนมตามออรเดอร  ทําขนมทุกประเภทที่มีเสิรฟ ทั้งขนมหวาน ทอฟฟ ขนมปง 
เคก คุกกี้ ในภัตตาคารหรือโรงแรมใหญๆนั้น ทีมของพาทิเชจะมีตําแหนงยอยลงไปอีกตาม
หนาที่ คือ Boulanger (Baker) = ทําขนมอบ ทั้งปวง ขนมปง เคก รวมทั้งเสนพาสตาดวย 
Confiseur = ทําลูกอม  ลูกกวาด ทอฟฟ Glacier = ทําเมนูของหวานจานเย็น (Cold dish) 
รวมทั้ง Frozen dish ดวย  Decorateur  ตกแตงหนาเคก หนาขนมเพ่ือความงามของของ

หวาน

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรอืจบมธัยมศกึษาตอนปลาย และเขาศกึษาตอ

ในระดับมหาวิทยาลยัในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร

ดานบุคลิกภาพ

 มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่ม แอลกอฮอลล
ขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบรูณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มคีวามคลองตัว ในการ

ทาํงาน รกัความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทศันคติทีด่ ีมมีนษุยสมัพันธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักท่ีเห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา 
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 21 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
 2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
 3. จัดเตรียมและดูแลงบประมาณดานการปฏิบัติงาน
 4. จัดดําเนินงานทางการเงินภายในวงงบประมาณ
 5. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดการซ้ือสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
 6. ดูแลควบคุม และสั่งซื้อวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
 7. รับ เก็บสินคาและวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในท่ีที่ปลอดภัย
 8. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
 9. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
 10. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
 11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 12. สอนทักษะการทํางานแกเจาหนาที่
 13. เตรียมการและจัดวาง petits fours
 14. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
 15. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
 16. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
 17. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
 18. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก
 19. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง

 20. จัดเตรียมและผลิตสินคาประเภทยีสต

 21. จัดเตรียมผลิตภัณฑขนมปงอบ

สภาพการทํางาน

 ตาํแหนงน้ีจะทํางานทัง้ในครัวและนอกครัวเชนในสวนของภัตตาคารท่ีมขีนมหวาน

ในตูโชวซึ่งอาจจะตองมีการนําขนมหวานบางชนิดมาตกแตงหรือเพิ่มเติมใหเกิดความนา
รบัประทานแบบสดๆ เพ่ือดงึดดูลกูคาการแตงกายจะตองสะอาดสะอานเสมอ ใสชดุฟอรมของ
พอครัว ประจําโรงแรมนั้นๆและทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง  สัปดาหละ 6 วัน
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สภาพการจางงาน
 ผู ประกอบอาชีพน้ี จะไดรับคาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งอาจไดรับ
การวาจางจากโรงแรมระดับสีด่าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทีม่ชีือ่เสียง เนือ่งจาก
ผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการขนมหวาน ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือน
ในระดบัสูงมากประมาณ 20,00 - 40,000 บาทข้ึนไป รวมท้ังไดรบัสวัสดิการ และคาตอบแทน
พิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวัน 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน 
สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา
 เมนูขนมหวานเปนสิ่งท่ีสรางสีสันใหทุกภัตตาคารและรานอาหาร เปนการเพิ่ม
ยอดขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมหวาน มีมากขึ้น

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 อาจารยพเิศษ  เจาของผูประกอบการรานขนมแบบแฟรนไชส ทีป่รกึษาดานโรงแรม
และการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 อาจารยพเิศษ  เจาของผูประกอบการรานขนมแบบแฟรนไชส ทีป่รกึษาดานโรงแรม
และการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry)

 เปนอีกหนึ่งอาชีพที่คนยุคปจจุบันใหความสนใจ  จนมีหลักสูตรการเรียนทําขนม
หวานจากสถาบนัทําอาหารมากมายในยคุปจจบุนั และสามารถตอยอดในการทาํงานไดหลากหลาย
ลักษณะงาน จัดเตรียมรายการอาหารตามคําสั่งของพอครัวขนมหวาน เตรียมวัตถุดิบ 
ลางปอกเปลือก ตกแตงหนาขนมและเครื่องดื่มตามมาตรฐานของราน ตรวจสอบคุณภาพ

อาหารและความสะอาดกอนจัดเสิรฟใหลูกคา

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบปวช ปวส ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ

ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร  วิทยาศาสตรการอาหาร

ดานบุคลิกภาพ

 มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 

ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบูรณ ไมเปนโรคตดิตอรายแรง มคีวามคลองตวัในการ 

ทาํงาน รกัความสะอาดท้ังอนามยัสวนบคุคลและสวนรวม และมทีศันคตทิีด่ ีมมีนุษยสัมพนัธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักท่ีเห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา 
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 7 ประการ
 1. เตรียมการและจัดวาง petits fours
 2. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
 3. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
 4. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
 5. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
 6. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก
 7. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง

สภาพการทํางาน
  ตาํแหนงนีจ้ะทาํงานทัง้ในครวัและนอกครวัเชนในสวนของภตัตาคารทีม่ขีนมหวาน
ในตูโชว ซึ่งอาจจะตองมีการนําขนมหวานบางชนิดมาตกแตงหรือเพิ่มเติมใหเกิดความนา
รบัประทานแบบสดๆ เพ่ือดงึดดูลกูคาการแตงกายจะตองสะอาดสะอานเสมอ ใสชดุฟอรมของ
พอครัว ประจําโรงแรมนั้นๆ และทํางานวันละ 8 - 10 ชั่วโมง  สัปดาหละ  6 วัน  

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชพีนี ้จะไดรบัคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึง่อาจไดรบั
การวาจางจากโรงแรมระดับสีด่าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทีม่ชีือ่เสียง เนือ่งจาก
ผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการทําขนมหวาน ดังนั้น ผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือน
ในระดบัสงูมากประมาณ 10,000 - 15,000 บาทขึน้ไป รวมทัง้ไดรบัสวสัดกิาร และคาตอบแทน
พิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวัน 7- 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน 
สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา

 เมนขูนมหวานเปนสิง่ท่ีสรางสีสนัใหทกุ ภตัตาคารและรานอาหาร เปนการเพิม่ยอด
ขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมหวานมีมากขึ้น

โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 เชฟทําขนมหวาน อาจารยพิเศษ เจาของผูประกอบการรานขนมแบบ แฟรนไชส
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 เชฟทําขนมหวาน อาจารยพิเศษ เจาของผูประกอบการรานขนมแบบ แฟรนไชส

ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
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งานขนมอบ / งานขนมปง  (Baker)

  เปนอีกหน่ึงอาชีพที่คนยุคปจจุบันใหความสนใจเพราะเปนอีกชองทางหน่ึง
ที่สามารถสรางยอดขายใหกับโรงแรมหรือหองอาหารได พอครัวขนมอบจึงตองจัดเตรียม
และผลิตสินคาประเภทยีสตจัดเตรียมผลิตภัณฑเบเกอร่ีเพ่ือจําหนายในรานของโรงแรม
รวมถึงจัดทําตามออเดอร

คณุสมบัติดานการศึกษา
 จบปวช ปวส ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ

ในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 

ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบูรณ ไมเปนโรคตดิตอรายแรง มคีวามคลองตวัในการ

ทํางาน รักความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ
ดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสมไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา 
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 21 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
 2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
 3. จัดเตรียมและดูแลงบประมาณดานการปฏิบัติงาน
 4. จัดดําเนินงานทางการเงินภายในวงงบประมาณ
 5. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดการซ้ือสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
 6. ดูแลควบคุม และสั่งซื้อวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
 7. รับ เก็บสินคาและวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในท่ีที่ปลอดภัย
 8. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
 9. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
 10. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
 11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 12. สอนทักษะการทํางานแกเจาหนาที่
 13. เตรียมการและจัดวาง petits fours
 14. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
 15. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
 16. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
 17. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
 18. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก

 19. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง
 20. จัดเตรียมและผลิตสินคาประเภทยีสต
 21. จัดเตรียมผลิตภัณฑขนมปงอบ

สภาพการทํางาน
 พอครัวขนมปงอบจะทํางานอยูในครัวสวนที่เปนครัวขนมอบ โดยจะใชอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการอบตาง ๆ  และทําตามออเดอรประจํา รวมถึงออเดอรตามสั่งในวันนั้นๆ 
โดยจะใชเวลาทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
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สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได
รับการวาจางจากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคาร ขนาดใหญที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการขนมปงอบ ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงิน
เดือนในระดับสูงมากประมาณ 20,000 - 35,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และ
คาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทาํงานวัน 8 ชัว่โมง สปัดาหละ
6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา
 เมนขูนมปงอบ เปนสิง่ทีส่รางสสีนัใหทกุ ภตัาคารและรานอาหาร เปนการเพิม่ยอด
ขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมปงอบ มีมากขึ้น

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 เชฟทําขนมปงอบ อาจารยพเิศษ เจาของผูประกอบการรานขนมปงแบบ แฟรนไชส 
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 เชฟทําขนมปงอบ อาจารยพเิศษ เจาของผูประกอบการรานขนมปงแบบ แฟรนไชส 
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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งานเนื้อ (Butcher) 

 เมือ่กลาวถงึงานเนือ้ กลาวไดเลยวาหองอาหารตามโรงแรมหรอืภตัตาคารมากมาย
ทีม่จีดุขายในเมนทูีเ่ปนประเภทอาหารเนือ้ แผนกเนือ้จงึสาํคัญไมนอยกวาแผนกอืน่ๆ ซึง่ปจจบุนั
เนื้อมีหลากหลายชนิด เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะเน้ือสัตวปก เชน ไก เปด หาน นก 
เปนตน และอื่นๆ ตามเมนูของหองอาหารนั้นๆ

คุณสมบัติดานการศึกษา
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา

ดานบุคลิกภาพ

 มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซ่ือสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน 
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบรูณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มคีวามคลองตัวในการ

ทาํงาน รกัความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทศันคติทีด่ ีมมีนษุยสมัพันธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
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สมรรถนะตามหนาที่ 2 ประการ
 1. จําแนกและจัดเตรียมเนื้อสัตวตางๆ
 2. จัดเตรียมแบงสัดสวนของเน้ือที่ตัด

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนีจ้ะทํางานอยูในหองครวัของโรงแรมหรือภตัตาคาร  โดยมกีารแตงตวั
ตามแบบฟอรมพอครัวของโรงแรมน้ันๆ และตองรักษาความสะอาดสะอาน จะทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพน้ี จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณประมาณ 
10,000 - 15,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึง
ครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทาํงานวันละ 8 ชัว่โมง สปัดาหละ 6 วนั สามารถเลือกวนัหยดุได 

โอกาสในการมีงานทํา
 ทัง้ภัตตาคารและรานอาหาร ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะดังนัน้ผูทีม่ปีระสบการณ
จะมีโอกาสไดงานอยางงายได

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 อาจจะกาวสูการเปนวิทยากรผูสอนหรืออบรมวิชาดานเน้ือแกภัตตาคาร เปดใหม
หรือผูสนใจงานดานนี้

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 อาจารยพิเศษ  เจาของผูประกอบการ
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แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)

ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director) 

นิยามอาชีพ
 ทําหนาที่วางแผนงาน กํากับดูแลและบริหารการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและ
บริการอาหารและเครื่องด่ืมในโรงแรมทุกหองอาหารและพ้ืนท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ รวมถึงงาน  
จัดเลี้ยง : ประชุมหารือกับฝายบริหารในเร่ืองนโยบาย การวางแผนการตลาด วิธีปฏิบัติงาน 
งบประมาณ การจัดทํารายงาน ; กํากับดูแลขั้นตอนการส่ังซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจาย 

เตรียมอาหารและบริการ ; กําหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเคร่ืองดื่ม อัตราราคา ; 
ใหคาํแนะนาํดแูลการคดัเลอืกบุคลากร การจดัตารางเวลาทํางาน และการฝกอบรมพนักงาน ; 
ควบคมุการปฏิบตังิานของผูใตบงัคบับัญชาใหทาํงานอยางมีประสิทธภิาพ ; ดแูลการประสานงาน

กับฝายงานอื่นที่เกี่ยวของ

ลกัษณะงานที่ทํา

 ฝายบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่ เปนฝายทีท่าํรายไดใหแกธรุกจิภตัตาคาร โรงแรม 

หรือที่พักประสบความสําเร็จมากที่สุด จึงมีขอบเขตของงานกวางขวางมาก ดังนั้นจึงตองมี
ขอบเขตของงานกําหนดไว เพื่อใหการทํางานของพนักงาน มีความรูความสามารถ และ
ทาํงานไดอยางถูกหลกั กบัหนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยควบคุมรับผิดชอบงานของฝายท้ังหมด
กลาวคือ รับผิดชอบหองอาหารทุกหองในโรงแรม บารรูม เซอรวิส (room service) 

คอฟฟช็อป และครัว
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี 
ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร คหกรรมศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ

ดานบุคลิกภาพ
 มใีจรกัในอาชีพ และรักการใหบรกิาร มคีวามชํานาญและมีประสบการณการทํางาน 
ในสายงานอยางนอย 10 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซ่ือสัตย
ตอตนเอง ตอเพ่ือนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการ
ชมิอาหาร ไมดืม่แอลกอฮอลลขณะปฏบิตั ิมสีขุภาพรางกายแขง็แรงสมบรูณ ไมเปนโรคตดิตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม 
มวีิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บญัชาไดสามารถบริหารจัดการตนทนุคาใชจายไดด ีตลอดท้ังการจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
วัตถุดิบไดอยางเหมาะสม

สมรรถนะตามหนาที่ 23 ประการ
 1. จัดการดานทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสรางพื้นฐาน
 2. เตรียมการและดูแลงบประมาณการดําเนินการ
 3. จัดดําเนินการการเงินภายในวงงบประมาณ
 4. จัดเตรียมใบแสดงฐานะทางการเงิน
 5. รักษามาตรฐานทางการเงินและบันทึก

 6. ตรวจสอบกระบวนการทางการเงิน
 7. พัฒนาและดําเนินการวางแผนหรือรณรงคทางธุรกิจ
 8. พัฒนายุทธศาสตรการตลาดและประสานงานดานการขาย

 9. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ

 10. จัดดําเนินการประกอบธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย
 11. พัฒนาและดูแลแนวทางการปฏิบัติงาน
 12. มีบทบาทนําและบริหารบุคคล

 13. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 14. เตรียมการและจัดฝกอบรม
 15. ดูแลและประเมินผลการฝกอบรม
 16. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
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 17. วางแผนการประเมินผลงานของพนักงาน
 18. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 19. ทํางานรวมกันในสภาพแวดลอมการบริหารทั่วไป
 20. เตรียมการ จัดทําและเสนอรายงานตางๆ
 21. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารและระบบสืบคนเอกสาร
 22. รวบรวมและนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑ
 23. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง

สภาพการทํางาน
 ในการปฏบิตังิานของผูประกอบอาชพีนี ้จะตองตรวจสอบงานวนัละ 8 – 10 ชัว่โมง
ตอวัน และขณะปฏบิตังิานจะตองใสเครือ่งแบบของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทาํงานของ
แตละฝาย เชน หองอาหาร บาร ตลอดจนหองจัดเลี้ยง

สภาพการจางงาน
 ผูประกอบอาชีพน้ี จะไดรบัคาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึง่อาจไดรบั การวาจาง
จากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญที่มีชื่อเสียง บางครั้งอาจมี
การแยงตวัผูประกอบอาชีพนี ้เนือ่งจากผูบรโิภคติดใจฝมอืและรสชาติการปรุงอาหารมากกวา
การบรกิาร ดงันัน้ผูประกอบอาชพีน้ีจงึไดรบัเงนิเดอืนในระดบัสงูมากประมาณ 100,000 บาท
ขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐาน
สากล ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา

 ผลจากการทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดจดัทาํแผนสงเสรมิตลาดการทองเทีย่ว

ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเช่ือมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจาก

ป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเทีย่ววถิไีทย” เปนจดุแขง็ทีแ่ตกตางจากชาตอิืน่ๆ สรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเท่ียวตลอดทั้ง 12 เดือน อีกทั้งสวนหน่ึงของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ทีส่งเสริมและประชาสัมพนัธ
การจัดงานเทศกาลอาหารไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายอยางเปนระบบและตอเน่ือง รวมท้ัง
มนีโยบายใหไทยเปนครวัของโลก ตลอดจนกาํหนดมาตรการใหผูประกอบกจิการรานอาหารไทย

ตองมหีวัหนาพอครวัเปนคนไทยเทานัน้ จงึทาํใหหวัหนาพอครวัหรอืหวัหนาผูปรุงอาหาร ทีเ่ปน
คนไทยเปนทีต่องการของภัตตาคารอาหารไทยท่ัวโลกซ่ึงมจีาํนวนนับหม่ืนแหง โดยภัตตาคาร
แหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปจจุบันมีรานอาหารไทย
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ทั่วโลก 6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา ดังนั้นผูประกอบ
อาชพีนีท้ีม่ปีระสบการณและความเชีย่วชาญยงัเปนทีต่องการของตลาดแรงงานในตางประเทศ
เปนจาํนวนมาก ผูทีต่องการประกอบอาชีพน้ี ในปจจบุนัทีส่นใจประกอบอาหารและตองการ
เปนเจาของธรุกจิดานนี ้อาจตองเขารบัการฝกอบรมหลกัสตูรประกอบอาหารระยะสัน้ๆ ทีเ่ปดสอน
ในสถาบันที่กลาวมาแลวขางตนเพิ่มเติม เพราะการเปนเจาของธุรกิจการประกอบอาหารนั้น 
หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถสรางผลกําไรใหผูประกอบการไดถึง 60 เปอรเซ็นต 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 หากต้ังใจทํางานอาจทําใหกาวสูการเปนผูจัดการโรงแรมได หรืออาจจะกาวไปสู
การเปนเจาของกิจการ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูจัดการโรงแรม  วิทยากร  หรือเจาของกจิการ
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ผูจัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูจดัการ Outlet อาหารและเครือ่งดืม่ ประสานงานทกุกจิกรรมและใหความชวยเหลอื
แกพนกังานในรานอาหารและบารทีไ่ดรบัมอบหมาย เพือ่ใหแนใจวามาตรฐาน การใหบรกิาร

ทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้น และวิธีการดําเนินการอยางตอเนื่องที่นําไปสูความพึงพอใจของผูเขาพัก

คุณสมบัติดานการศึกษา

 มีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ในสาขาท่ีเก่ียวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร 
คหกรรมศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ หรือผานการอบรมจากสถาบันสอนอาหาร

ในตางประเทศ
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ดานบุคลิกภาพ
 มใีจรกัในอาชพี และรกัการใหบรกิาร มคีวามชาํนาญและมปีระสบการณ การทาํงาน 
ในสายงานอยางนอย 5 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซ่ือสัตย
ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิม
อาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลลขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดท้ังอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม 
มีวิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บัญชาได

สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
 2. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหาร
 3. จัดการดานทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสรางพื้นฐาน
 4. เตรียมการและดูแลงบประมาณการดําเนินการ
 5. จัดดําเนินการการเงินภายในวงงบประมาณ
 6. จัดการดานการซื้อสินคาคงคลังและตรวจรายการสินคา
 7. ดูแลตรวจตรารายรับและรายจาย
 8. จัดการเอกสารทางการเงินประจําวัน
 9. พัฒนาและดําเนินการวางแผนหรือรณรงคทางธุรกิจ
 10. พัฒนายุทธศาสตรการตลาดและประสานงานดานการขาย
 11. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ

 12. จัดดําเนินการประกอบธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย

 13. จัดดําเนินการมุมกาแฟ
 14. บริการจัดงานที่โรงแรมหรือหองอาหาร
 15. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในท่ีทาํงาน

 16. บริหารจัดการในการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
 17. จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษตางๆ
 18. มีบทบาทนําและบริหารบุคคล
 19. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน

 20. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทํางาน
 21. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
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 22. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
 23. วางแผนและจัดการการอบรมตามลําดับ
 24. ดูแลตรวจตราและประเมินผลของการอบรม
 25. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 26. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
 27. สนทนาเปนภาษาอังกฤษเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นที่ซับซอนได
 28. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
 29. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

สภาพการทํางาน
 ทํางานภายในโรงแรม ทั้งภัตตาคาร บาร และหองจัดเลี่ยงซึ่งควบคุมงานของ
พนกังานแตละแผนกใหออกมาอยางมีคณุภาพประสานงานทุกกิจกรรมและใหความชวยเหลือ
แกพนกังานในรานอาหารและบารทีไ่ดรบัมอบหมาย เพือ่ใหแนใจวามาตรฐาน การใหบรกิาร
ทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้น ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

สภาพการจางงาน
 ผู ประกอบอาชีพน้ี จะไดรับคาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งอาจไดรับ
การวาจางจากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญที่มีชื่อเสียง 
ผูประกอบอาชีพนี้ จึงไดรับเงินเดือนในระดับสูงมากประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป รวมทั้ง
ไดรบัสวสัดกิารและคาตอบแทนพเิศษตางๆ รวมถงึครอบครวั ตามมาตรฐานสากล ทาํงานวนัละ
8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได

โอกาสในการมีงานทํา

 ตําแหนงผู จัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่มเปนตําแหนงที่ต องอาศัย

ประสบการณในการทํางาน ผูที่มีประสบการณก็จะมีโอกาสไดงาน แตผูจบใหมอาจจะตอง
ทําในตําแหนงที่เกี่ยวของกอนแลวเก็บประสบการณเพื่อตอยอดตอไป

โอกาสกาวหนาในอาชีพ

 ในตาํแหนงนีส้ามารถกาวหนาไปเปนผูจดัการโรงแรมหรอืเจาของกจิการรานอาหาร
ไดเพราะเปนตําแหนงที่มีความรูหลากหลายเรื่อง

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 วิทยากรพิเศษบรรยายในสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ หรือเปน
ที่ปรึกษาพิเศษใหกับบริษัทผลิตนํ้าผลไม หรือเครื่องดื่มตางๆ
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หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)

นิยามอาชีพ
 ควบคุมดแูลพนกังานเสิรฟอาหารใหปฏบิตัหินาทีด่วยความถูกตองและมีระเบียบ : 

ดแูลใหการตอนรบัและแนะนาํรายการอาหารแกลกูคา ; รบัและบนัทกึรายการอาหาร สัง่การ
และมอบหมายใหพนกังานเสิรฟ อาจดแูลพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบใหมคีวามสะอาด และรบัคาํตชิม
จากลูกคา

ลักษณะงานที่ทํา

 หวัหนาบรกิร มหีนาทีช่วยดแูลควบคมุการรบัคาํสัง่อาหารจากหองพกัแขก ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย บางครั้งอาจชวยรับคําสั่งทางโทรศัพทสั่งอาหารจากแขกที่โทรศัพท
สั่งอาหารจากหองพัก ดูแลใบสั่งอาหารเชาที่พนักงานเสิรฟรวบรวมจากหองพัก เพื่อให
การบริการเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 มีวุฒิการศึกษาข้ันตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท้ังสายสามัญและสายอาชีพ 
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน การโรงแรม

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ สุขภาพดี การแตงกายสะอาด 
สะอาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได

สมรรถนะตามหนาที่ 11 ประการ
 1. จัดใหมีและรกัษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
 2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
 3. จัดการบริการแบบ (gueridon service)
 4. จัดการบริการแบบทางการ (silver service)
 5. ใหบริการเคร่ืองดื่มไวนประเภทตางๆ
 6. เตรียมการและเสิรฟอาหารค็อกเทลได
 7. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน
 8. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
 9. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในท่ีทํางาน
 10. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
 11. กลาวทักทายและพัฒนาความสัมพันธที่ดีแกลูกคา

สภาพการทํางาน

 หวัหนาบรกิร มหีนาทีช่วยดแูลควบคุมการรบัคําส่ังอาหารจากหองพกัแขกใหเปนไป

ดวยความเรียบรอย การแตงกายเปนไปตามระเบียบของโรงแรม ตองดูสะอาดสะอาน

ตลอดเวลา และทํางานสัปดาหละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง

สภาพการจางงาน

 อัตราคาจางของหัวหนาบริกร ประมาณเดือนละ 15,000 – 20,000 บาท

การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม จะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก 

เครื่องแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge) และทํางานสัปดาหละ 6 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง
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โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดจดัทาํแผนสงเสรมิตลาดการทองเทีย่ว
ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อม่ันและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557 
โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน ทําใหตําแหนงนี้
จึงมีความตองการคอนขางมาก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลก

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 หากทํางานในตําแหนงนี้โดยมีประสบการณ 5 ปขึ้นไป อาจจะไดเล่ือนขั้นเปน
ผูชวยฝายอาหารและเคร่ืองด่ืม และหากมีความสามารถ มโีอกาสเปนผูจดัการฝายอาหารและ
เคร่ืองดืม่ไดอยางงายดาย ทัง้นีต้องศกึษาหาความรูเพิม่เตมิทัง้ประสบการณและการเรียนตอ
ในสาขาการโรงแรม

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมท่ัวไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ
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พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender) 

นิยามอาชีพ
 แนะนํารายการเคร่ืองดื่มและตอบขอซักถาม ผสมเคร่ืองดื่มตามส่ังอยางเหมาะสม 

ถูกวิธี : ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจนดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพดี ; จัดเตรียมสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองดื่มผสมและจัดเตรียมอาหารตาม
รายการ (menu) ที่นําเสนอ ; ประสานงานกับผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม 

การบริการลูกคาและอาจทําหนาทีเ่สริฟ รวมถึงรบัชาํระเงินในบางกรณี ; ปฏิบตังิานอ่ืนทีเ่กีย่วของ

และดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน

ลักษณะงานที่ทํา
 แนะนํารายการเคร่ืองดื่มและตอบขอซักถาม ผสมเคร่ืองดื่มตามส่ังอยางเหมาะสม

ถูกวิธี ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช ตลอดจนดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพดี จัดเตรียมสวนประกอบตางๆ ของเคร่ืองดื่ม ผสมและจัดเตรียมอาหารตาม
รายการ (menu) ท่ีนําเสนอ ประสานงานกับผูปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม

การบรกิารลกูคา และอาจทาํหนาทีเ่สริฟ รวมถึงรบัชาํระเงนิในบางกรณ ีปฏบิตังิานอืน่ทีเ่กีย่วของ
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คุณสมบัติดานการศึกษา
 ทีจ่บการศึกษาระดับมธัยมศกึษาตอนตน หรอืเทยีบเทา ทีส่นใจในอาชพีนีส้ามารถ
เขาฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานการผสมเครื่องดื่มไดจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการในการเปดสอน หรือทีว่ทิยาลัยดสุติธานี ซึง่เปดสอนหลักสูตรบารเทนเดอร
ระยะส้ันโดยใชเวลาศึกษาภาคทฤษฎี 1 เดือน และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
ดานผสมเคร่ืองดื่ม 2 เดือน

ดานบุคลิกภาพ
 1. เพศชาย หรือเพศหญิง วุฒิการศึกษาข้ันตํ่ามัธยมศึกษาตอนตน
 2. อายุประมาณ 20 – 35 ป
 3. บุคลิกดี
 4. มีมนุษยสัมพันธดี 
 5. มีปฏิภาณไหวพริบ 
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
 7. ความสูงเพศหญิงไมตํ่ากวา 155 เซนติเมตร เพศชายไมตํ่ากวา 165 เซนติเมตร
 8. มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพ 
 9. สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ

สมรรถนะตามหนาที่ 8 ประการ
 1. ทําความสะอาดบารและพื้นท่ีบริการอาหาร

 2. สามารถใชเครื่องใชและเครื่องอํานวยความสะดวกในบาร
 3. สามารถใชระบบตูแชและที่เก็บไวน
 4. เตรียมการและเสิรฟอาหารค็อกเทลได

 5. ใหบริการเคร่ืองดื่มไวนประเภทตางๆ

 6. จําหนายเครื่องดื่มสุรา แอลกอฮอลในพ้ืนที่
 7. จัดการการบริการเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลอยางรับผิดชอบตามระเบียบ
 8. จัดเตรียมและใหบริการเคร่ืองดื่มท่ีไมใชแอลกอฮอล
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สภาพการทํางาน
 ตําแหนงนี้จะทํางานในสวนของ บาร หรือ เลาท ที่จะคอยบริการแขก ทั้งกลางวัน
และกลางคนืโดยจะผสมเครือ่งดืม่ตามส่ังอยางเหมาะสมถูกวิธ ีทาํความสะอาด จดัเตรยีมและ
จดัเกบ็อปุกรณเครือ่งมือเครือ่งใช ตลอดจนดแูลรกัษาใหอยูในสภาพด ีการแตงกายเปนไปตาม
ขอบังคับของโรงแรม และทํางาน วันละ 8 -10 ชั่วโมง  สัปดาหละ 6 วัน

สภาพการจางงาน
 อัตราคาจางของบารเทนเดอรประมาณเดือนละ 12,500 – 15,500 บาท 
การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม จะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก 
เคร่ืองแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge)

โอกาสในการมีงานทํา
 ธุรกิจโรงแรมเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงบารที่อยูในโรงแรมก็เปนแหลง
สรางรายไดแกโรงแรมไดอยางมหาศาล เพราะประเทศไทยเปนเมืองแหงการทองเที่ยว 
จึงมีนักทองเท่ียวท่ีนิยมทองราตรีจํานวนมากท่ีมักจะแวะเวียนมาตามบารในโรงแรม
ทําใหตําแหนงนี้สําคัญและเปนความตองการของตลาด

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผู ที่ผ านการอบรมวิชาชีพบาร เทนเดอร มาแลวมีโอกาสในการทํางานใน
สถานประกอบกิจการตางๆ ทีม่รีานเคร่ืองด่ืม หรอืบารไวบรกิาร เมือ่ผูประกอบอาชีพนีส้ัง่สม

ประสบการณไดในระดับหน่ึงอาจประกอบอาชีพอิสระได เนื่องจากปจจุบันประชาชน
มคีวามสํานกึตืน่ตวั และตระหนักในเร่ืองการรักษาสุขภาพของรางกายและจิตใจกันมากข้ึนแนวโนม

ในการบริโภคอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อชวยปองกันหรือเสริมสุขภาพกันก็มากขึ้นเปนลําดับ

เชนกนั ดงันัน้ผูประกอบอาชพีนี ้อาจคดิสรางสรรค คดิคนสูตรดดัแปลงเมนเูครือ่งดืม่ผสมใหมๆ
ที่ปราศจากแอลกอฮอลหรือเครื่องดื่มผสมสมุนไพรชนิดตางๆ เพื่อไวใหบริการกับประชาชน
หรอืลกูคากลุมเปาหมายทีร่กัสขุภาพกลุมน้ี ตามบรเิวณสถานทีอ่อกกาํลังกาย สถานทีพ่กัผอน
หยอนใจ สวนสาธารณะสวนสุขภาพ หรือบริเวณสถานท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ ทางธุรกิจ
และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน ดังนั้น โอกาสในการมีงานทําของผูประกอบอาชีพ

นี้ยังมีชองทางใหเลือกอีกมาก เชน อาจคิดสูตรเครื่องดื่มผสมเอกลักษณประจําทองถิ่นตางๆ 
หรือคิดคนพัฒนาสูตรเครือ่งดืม่ผสมสําเรจ็รปูท่ีสะดวกสาํหรบัผูบริโภคในการชงหรอืปรงุเองได
เปนตน
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 บารเทนเดอรที่มีประสบการณการทํางานสูงและมีความรอบรูในเรื่องเครื่องด่ืม 
สามารถเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ หรือ
เปนที่ปรึกษาพิเศษใหกับบริษัทผลิตนํ้าผลไม หรือเครื่องดื่มตางๆ เปนพนักงานในบริษัท
ที่เปนตัวแทนจําหนายเครื่องดื่มสุรา หรือไวน
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พนักงานบริกร (Waiter)

นิยามอาชีพ
 เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ตางๆ : จัดโตะเกาอี้และจัดวางอุปกรณ

เคร่ืองมอืเคร่ืองใชบนโตะอยางเหมาะสมถกูวธิ ี; รบัจองและใหขอมลูทางโทรศพัท ; ตอนรับและ
นําแขกไปที่นั่งที่เหมาะสม ; รับสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ; ใหขอมูลหรือคําแนะนํา และ

ตอบขอซกัถามของแขกผูรบัประทาน ; ประสานงานกับผูปฏบิตังิานทีเ่กีย่วของเพ่ือการบรกิาร

ทีส่รางความพึงพอใจแกลกูคา ; เสริฟอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการอาหารท่ีแขกส่ังพรอม
จัดวางอุปกรณเครื่องใชไดอยางเหมาะสม ; ดูแลใหบริการอํานวยความสะดวกเร่ืองตางๆ แก
แขกระหวางการรบัประทานอาหาร และในขัน้ตอนชาํระเงนิคาอาหาร รวมทัง้กลาวอาํลาแขก 

; ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเคร่ืองใช ; ดูแลความเรียบรอยและ

สุขอนามัยสวนตัว ; ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของและดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
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ลักษณะงานที่ทํา
 พนักงานบริกร เปนตําแหนงท่ีมีโอกาสติดตอกับแขกโดยตรง การบริการหรือวิธี
เสริฟมคีวามสําคญัไมยิง่หยอนไปกวารสชาติหรอืคณุภาพของอาหารเลยทีเดียว บรกิรจัดแจง
หองอาหารใหดดู ีและสะดวกสบาย จดัวางโตะเกาอี ้และอปุกรณเครือ่งใชบนโตะ รบัจองโตะจาก
ลูกคาที่โทรศัพทเขามาจอง ตอนรับลูกคาอยางสุภาพ รับออเดอร หรือคําส่ังเกี่ยวกับอาหาร
และเครือ่งดืม่จากลกูคา นาํอาหารและเครือ่งด่ืมไปเสริฟ เกบ็โตะเมือ่ลูกคารบัประทานอาหาร
เสร็จแลวพรอมทําความสะอาดหองอาหาร

คุณสมบัติดานการศึกษา
 ไมจํากัดวุฒิการศึกษา  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได

ดานบุคลิกภาพ
 มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ สุขภาพดี การแตงกายสะอาด
สะอาน 

สมรรถนะตามหนาที่ 6 ประการ
 1. รับรายการอาหารตามส่ังและใหบริการที่โตะอาหาร
 2. ใหคําแนะนําแกลูกคาในเรื่องการบริการดานอาหารและเคร่ืองดื่ม
 3. ดําเนินธุรกรรมดานการเงินสําหรับการสั่งซื้อสินคาและบริการ
 4. จัดเตรียมและใหบริการเคร่ืองดื่มท่ีไมใชแอลกอฮอล
 5. ทําความสะอาดบารและพื้นท่ีบริการอาหาร

 6. ใหบริการดานอาหารในหองพัก

สภาพการทํางาน

 บริกรจะทํางานภายในหองอาหาร จัดแจงหองอาหารใหดูดีและสะดวกสบาย
จดัวางโตะเกาอี ้และอปุกรณเครือ่งใชบนโตะรบัจองโตะจากลูกคาทีโ่ทรศพัทเขามาจอง ตอนรบั

ลูกคาอยางสุภาพ รับออเดอร หรือคําสั่งเก่ียวกับอาหารและเคร่ืองด่ืมจากลูกคา นําอาหาร

และเคร่ืองดื่มไปเสิรฟ เก็บโตะเมื่อลูกคารับประทานอาหารเสร็จแลว พรอมทําความสะอาด

หองอาหาร การแตงกายเปนไปตามขอบังคับของโรงแรม และทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง  
สัปดาหละ 6 วัน 
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สภาพการจางงาน
 อัตราคาจางของตําแหนงบริกร ประมาณเดือนละ 9,000 – 12,000 บาท
การพิจารณาอัตราเงินเดือนข้ึนอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรมจะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก 
เครื่องแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge) และทํางานสัปดาหละ 6 วัน 
วันละ 8 ชั่วโมง

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดจดัทาํแผนสงเสรมิตลาดการทองเทีย่ว
ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อม่ันและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557 
โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน ทําใหตําแหนงนี้
จึงมีความตองการคอนขางมาก เพื่อมีจํานวนบริกรเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยว
จากทั่วโลก

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 หนาที่บริกรเปนหนาที่พบปะกันแขกมากที่สุด หากสามารถสรางความประทับใจ
อาจไดเลื่อนเปนหัวหนาบริกร หรืออาจกาวไปสูตําแหนงตางๆ ที่ตองใชความสามารถ
ในการตอนรับและสรางประทับใจ อยางฝายตอนรับ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 หัวหนาบริกร  ครูผูฝกสอนงานดานบริกร
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สาขาการเดินทาง (Travel Services)
แผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies)

ผูจัดการทั่วไป (General Manager)

 จากจํานวนของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจทองเที่ยว
จัดเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศ แกผูประกอบการ   แกทองถิ่น ซึ่งทําให
มผีูหนัมาทําธุรกิจท่ีเกีย่วของกับการทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึนทัง้ในและตางประเทศ ผูจดัการทัว่ไป
ของบรษิทัทองเทีย่ว ตองบรหิารผลติภณัฑการทองเทีย่ว เชน แพคเกจทวัร การจดัหาสถานที่
ทองเทีย่ว เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบรโิภคสาํหรบัการเดนิทาง ประสานงานกบัคูคา
ในการเดินทางรวมท้ังสายการบินและโรงแรมเพื่อจัดการการจอง ลวงหนา รวมถึงสนับสนุน     

ทุกฝายในงานทองเที่ยว 

คุณสมบัติดานการศึกษา
 จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดบัปรญิญาตรีในสาขา
การทองเที่ยว

ดานบุคลิกภาพ
 มใีจรกัในอาชพี และรกัการใหบรกิาร มคีวามชาํนาญและมปีระสบการณ การทาํงาน
ในสายงานอยางนอย 10 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซ่ือสัตย
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ตอตนเอง ตอเพือ่นรวมงาน ลกูคา และนายจาง แตงกายดี มมีนษุยสมัพันธด ี สามารถบริหาร
จัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดท้ังการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีความกระตือรือรน และ
สามารถทํางานไดทุกอยาง

สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
 1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
 2. ดาํเนินการดานการเงินภายในวงเงินงบประมาณ
 3. พัฒนาและดําเนินแผนทางธุรกิจ
 4. จัดเตรียมใบแสดงฐานะทางการเงิน
 5. จัดการทรัพยสินท่ีเกี่ยวกับวัตถุหรือสินคา
 6. บริหารความเส่ียงในสถานประกอบการ
 7. พัฒนาและจัดวางยุทธศาสตรทางธุรกิจ
 8. เตรียมการและนําเสนอผลงาน
 9. พัฒนาดําเนินการและประเมินแผนงานการนําเที่ยวในภูมิภาค
 10. พัฒนาบริหารและประเมินแผนงานการนําเที่ยวสวนทองถิ่น
 11. จัดและประสานการประชุม
 12. ประสานกิจกรรมทางการตลาด
 13. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
 14. จัดการและริเริ่มโครงการนําเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
 15. รักษาและแสวงหาความรูทางกฎหมายท่ีจําเปนตอการประกอบธุรกิจตาม
กฎหมาย

 16. จัดใหมีการสนับสนุนทางวิชาชีพแกผูรวมงานทางธุรกิจ

 17. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 18. จัดการความหลากหลายของท่ีทํางาน
 19. มีบทบาทนําในการใหทิศทางแกพนักงานและบริหารงานบุคคล

 20. ดําเนินโครงการฝกอบรมและพัฒนา

 21. ดําเนินงานแผนประเมินการทํางานของพนักงาน
 22. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
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สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชพีน้ี จะทาํงานในสาํนักงานทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวก เชน สาํนกังาน
ทั่วไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน คอยควบคุมและตรวจสอบทั้งในสวน
ของการตลาด การเงิน และคุณภาพของทัวร รวมถึงติดตอกับหนวยงานภายนอก

สภาพการจางงาน
  ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
ดานบริหารธรุกจิหรอือตุสาหกรรมการทองเทีย่ว หรอืสาขาทีเ่กีย่วของ สามารถปฏิบตังิานใน
ภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเล้ียงตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพน้ีในภาค
เอกชน อาทิ ในสวนของโรงแรม บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ซึ่งจะไดรับเงิน
เดอืน 50,000 - 100,000 บาทสวัสดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไข
ขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปน 

โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดจดัทาํแผนสงเสรมิตลาดการทองเทีย่ว
ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557 
โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สงผลใหบริษัท
เกี่ยวกับการทองเที่ยว จึงขยายตัวมากข้ึนอยางรวดเร็ว ทั่วประเทศ ดังน้ันผู มีความรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการ  มโีอกาสท่ีจะทาํงานเปนผูจดัการโรงแรมหรือผูจดัการใหญ
ขององคกรนัน้ๆ ไดมาก และถาสามารถบริหารงานไดอยางมปีระสทิธภิาพก็จะมีผูตองการมากข้ึน

และผูจัดการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพหรืออยูในตําแหนงคอนขางนาน

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ปจจบุนั มรีปูแบบการบริหารโรงแรมหรือบริษทัทวัรอยู 2 ประเภท ผูจดัการสามารถ

เลือกทํางานได คือ ประเภทโรงแรมอิสระ (Independent Hotel) ซึ่งเจาของและเครือญาติ

บรหิารกนัเอง โดยจางมอือาชพีมาบรหิารจดัการ ซึง่จะมคีวามยุงยากในการบรหิารแบบเสนสาย
ของญาตเิจาของพอสมควร สวนอกีประเภทหนึง่ คอืโรงแรมในระบบเครอืขาย (Chain Hotel) 
ซึง่จะจางระดบัผูบรหิารในอตัราเงินเดือนสงูมาก รวมทัง้สวสัดกิาร โบนสั ตลอดจนสทิธพิเิศษ

อื่นๆ และผลประโยชนตอบแทนเหนือกวาโรงแรมประเภทอิสระ ซึ่งจะมีมาตรฐานในการ
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ทํางานสูงและความมั่นคงในงานมากกวา และมีความกาวหนามากกวา ถาผู จัดการ
หรือผูบริหารมีความสามารถ เพราะอาจไดรับการสงเสริมใหบริหารโรงแรมในเครือขาย
ในประเทศอื่นๆ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูทีม่ปีระสบการณในระดับผูจดัการสามารถประกอบกิจการเก่ียวเน่ืองกับการทองเท่ียว 
อาทิเชน การเปนนักจัดการทองเที่ยว(ลักษณะกรุปทัวร)หรือเปน ผูประสานงาน ทางการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ ผูที่มีความชํานาญในการติดตอกับชาวตางประเทศสามารถ
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูจัดการสงออก-นําเขาสินคาตางประเทศไดเปนอยางดี
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ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager)

 จากจํานวนของนักทองเที่ยวที่เพิ่มข้ึนทุกป ทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจทองเที่ยว
จัดเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศ แกผูประกอบการ แกทองถิ่น ซึ่งทําให
มผีูหนัมาทาํธรุกจิท่ีเกีย่วของกบัการทองเทีย่วเพิม่มากขึน้ทัง้ในและตางประเทศ และตาํแหนง

ผู ช วยผู จัดการท่ัวไปเปรียบเสมือนมือขวาของผู จัดการ ตองมีความรู และเขาใจงาน
ดานทองเที่ยว ในระดับไมตางกันมากนัก แตจะเนนงานเชิงปฏิบัติมากกวานโยบาย

คุณสมบัติดานการศึกษา

 จบมธัยมศึกษาตอนปลาย หรอื ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดบัปรญิญาตรีในสาขา
การทองเที่ยว

ดานบคุลิกภาพ
 มีใจรักในอาชีพและรักการใหบริการ มีความชํานาญและมีประสบการณ 
การทํางานในสายงานอยางนอย 3 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี 

มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง แตงกายดี มีมนุษยสัมพันธดี
สามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดท้ังการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีความ
กระตือรือรน และสามารถทํางานไดทุกอยาง
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สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
 1. พัฒนาจัดการและประเมินยุทธศาสตรการตลาดทองถิ่น
 2. จัดการและดูแลตรวจสอบโครงการดานการทองเที่ยว
 3. พัฒนาและดําเนินแผนการประกอบการการดําเนินงาน
 4. ดําเนินงาน ควบคุมระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
 5. เขาใชประเมินและตีความขอมูลสินคา
 6. ประสานงานกิจกรรมดานการตลาด
  7. ประสานการผลิตแผนพับ/โบรชัวรและอุปกรณดานการตลาด
 8. ดําเนินงานดานระบบการสํารองสําหรับการบริการตางๆ ผานคอมพิวเตอร
 9. จัดการและรักษาระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร
 10. ออกแบบเอกสาร รายงานและแผนงานดานคอมพิวเตอร
 11. ดําเนินงานระบบขอมูลอัตโนมัติ
 12. จัดการควบคุมและสั่งนําเขาสินคาวัสดุคงคลัง
 13. เตรียมและเสนอใบเสนอราคา
 14. จัดการและรักษาความสัมพันธในท่ีทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
 15. สรางและรักษาแนวทางการทํางานเปนทีมเพื่องานบริการ
 16. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
 17. ดูแลควบคุมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
 18. ฝกสอนผูอื่นใหมีทักษะในการทํางาน

 19. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
 20. ดําเนินวิธีการเพื่อลดการลักทรัพย
 21. ใหการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน

 22. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง

สภาพการทํางาน
 ประกอบอาชีพนี ้จะทํางานในสํานกังานท่ีมสีิง่อาํนวยความสะดวกในการทํางานใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ในการทํางาน คอยทําตามนโยบายจากผูจดัการทํางานวัน 8 -9 

ชั่วโมง
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สภาพการจางงาน
  ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 
ดานบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการทองเท่ียว หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงาน
ในภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบ้ียเลี้ยง
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้
ในภาคเอกชน อาท ิในสวนของโรงแรม บรษิทันาํเทีย่ว ธรุกจิทองเทีย่วและโรงแรม ซึง่จะไดรบัเงนิ
เดอืนท่ี 30,000-70,000 บาท  สวสัดกิารตางๆ คารกัษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไข
ขอตกลงกับ ผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง  อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา
 เนือ่งจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเท่ียวกิจการดานโรงแรม จงึขยายตัวมาก
ขึน้อยางรวดเร็วทัว่ประเทศ ดงันัน้ ผูมคีวามรู ความสามารถจะเร่ิมจากการเปนผูชวยกอนและ
พัฒนาในการบริหารจัดการ มีโอกาสท่ีจะทํางานเปนผูจัดการท่ัวไปไดมาก และถาสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะมีผูตองการมากข้ึนและผูจัดการที่มีความสามารถ
จะประกอบอาชีพหรืออยูในตําแหนงคอนขางนาน

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 บรษิทัทัวรเตบิโตเรว็ ทาํใหโอกาสของผูชวยผูจดัการ มโีอกาสกาวหนาอยางงายดาย 
หากเราต้ังใจทํางานและทุมเท เราก็มีโอกาสกาวสูการเปน ผูจัดการบริษัททองเที่ยว

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 ผูที่มีประสบการณในระดับผูจัดการโรงแรมหรือผูจัดการองคกร สามารถประกอบ

กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว อาทิเชน การเปนนักจัดการทองเที่ยว (ลักษณะกรุป

ทัวร) หรือเปนผูประสานงานทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ผูที่มีความชํานาญ

ในการติดตอกับชาวตางประเทศสามารถเปลี่ยนอาชีพมาเปนผูจัดการสงออก-นําเขาสินคา
ตางประเทศไดเปนอยางดี
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หัวหนาที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Senior Travel Consultant)

ลักษณะงานที่ทํา
 หัวหนาท่ีปรึกษาการนําเท่ียวมีหนาที่ปรึกษาดานการทองเที่ยวระดับสูง 
มคีวามเช่ียวชาญในการวางแผนการดําเนนิการและนําเสนอการเดินทางใหกบัลกูคาทีม่กีารจัด

โครงการตางๆ เชนการดูงาน หรือ โครงการพิเศษที่อาจเนนเรื่องการผจญภัย 

คุณสมบัติดานการศึกษา

 สําเร็จการศึกษา ปวช ปวส. ดานการทองเทียวหรือมัธยมศึกษา ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ดานบุคลิกภาพ

 - มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี 
 - มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต 
 - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

 - สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได 
 - เขาใจในเร่ืองงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี
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สมรรถนะตามหนาที่ 8 ประการ
 1. เขาใชและแปลความหมายขอมูลผลิตภัณฑและสินคา
 2. ใชกฎระเบียบและกระบวนการจําหนายบัตรโดยสารข้ันสูง
 3. สํารองและประสานงานกับผูใหบริการ
  4. ประสานกิจกรรมดานการตลาดและสงเสริมการขาย
 5. สรางปายโฆษณาสงเสริมการขาย
 6. รวบรวมและแสวงหาความรูดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
 7. วางแผนและดําเนินกิจกรรมการขาย
 8. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องตนได

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชพีน้ี จะทาํงานในสาํนักงานทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวก เชน สาํนกังาน
ทัว่ไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน หาขอมูลสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ  ในบาง
คร้ังอาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดานการ
ทองเที่ยว

สภาพการจางงาน
 ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน 
ตามความสามารถ สาํหรบัผูทีป่ฏบิตังิานอาชพีน้ีในภาคเอกชน อาท ิในสวนของบรษิทันาํเทีย่ว 
ธรุกิจทองเท่ียวและโรงแรม ซึง่ไมมตีองมีประสบการณในการทํางาน อยางนอย 5 ป จะไดรบั
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล 

และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน

ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา

 ผลจากการที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําแผนสงเสริมตลาด

การทองเทีย่ว ประจาํปงบประมาณ 2558 สรางความเชือ่มัน่และภาพลกัษณทางบวกตอเนือ่งจาก
ป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถไีทย”เปนจดุแข็งทีแ่ตกตางจากชาติอืน่ๆ สรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดท้ัง 12 เดือน  ทําใหอาชีพนี้จึงเปน

ความตองการของตลาด
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเท่ียวในหรือนอกประเทศได นอกจากน้ีผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธุรกิจ ก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเท่ียวเปนของตนเองได ความตองการของตลาด
แรงงาน – ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน
เพราะฉะนัน้ผูทีป่ระกอบอาชพีนีถ้ามคีวามรูความสามารถ โดยเฉพาะในเรือ่งของภาษาอยางนอย
2 ภาษาขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอื่นๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางาน
ของอาชีพนี้กวางขวางและเปนท่ีตองการของสังคมมาก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 หัวหนาฝายประชาสัมพันธ/หัวหนาฝายออกตั๋วเครื่องบิน ผู จัดการทั่วไป
การทองเที่ยว 
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พนักงานปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant)

ลักษณะงานที่ทํา
  ใหบรกิารขอมูลและแนะนํารายการทองเท่ียว : เสนอรายการทองเท่ียวหรือแนะนํา
วธิกีาร เสนทางการเดนิทางเพือ่การทองเทีย่วทีส่ะดวก เหมาะสม อาํนวยความสะดวกในการ

เดนิทางทองเทีย่วทัง้ในรปูแบบของการจองหองพัก ตัว๋โดยสารพาหนะ หรอืบตัรชมการแสดง
ตางๆ ผูประกอบอาชพีนีม้ลีกัษณะงานทีท่าํ ดงันีต้อนรบัผูทีเ่ขามาตดิตอกบัสถานประกอบการ 
ดวยอัธยาศัยอันดีใหขอมูลสภาพทั่วไปของประเทศหรือสถานที่ที่จะเดินทาง แนะนํารายการ

ดานการทองเที่ยวตางๆ

คุณสมบัติดานการศึกษา
 สําเร็จการศึกษา ปวช ปวส. ดานการทองเทียวหรือมัธยมศึกษา ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาท่ีเกี่ยวของ 

ดานบุคลิกภาพ
 - มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี 
 - มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต 
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 - สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 
 - สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได 
 - เขาใจในเร่ืองงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี 

สมรรถนะตามหนาที่ 9 ประการ
 1. รับและดําเนินการสํารองตางๆ
 2. จัดการระบบการสํารองผานคอมพิวเตอร
 3. สรางและออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ
 4. สรางและออกบัตรโดยสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
 5. สรางและออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินสงเสริมการขายระหวางประเทศ
 6. สรางและออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินระหวางประเทศท่ัวไป
 7. พัฒนาและรับรูขอมูลทองถิ่นใหมๆ
 8. แสวงหาและจัดรูปแบบผลิตภัณฑสินคาและการบริการดานนําเที่ยว
 9. เปนแหลงใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและคําแนะนํา

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชพีน้ี จะทาํงานในสาํนักงานทีม่สีิง่อาํนวยความสะดวก เชน สาํนกังาน
ทัว่ไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเนต็ในการทํางาน หาขอมลูสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ  ในบางคร้ัง
อาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดานการ
ทองเที่ยวเปนอยาง

สภาพการจางงาน
 ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเท่ียวสาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิ

การศกึษา ไดรบัสวสัดกิาร และเบีย้เลีย้งตามระเบียบสาํนกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืน

สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยว

และโรงแรม ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางาน จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ระดับ
เร่ิมตนการทาํงาน วฒุกิารศกึษาปรญิญาตรปีระมาณ 15,000 – 20,000 บาท สวัสดกิารตางๆ 
คารักษาพยาบาลและโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง 
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
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โอกาสในการมีงานทํา
 ผลจากการทีก่ระทรวงการทองเทีย่วและกฬีาไดจดัทาํแผนสงเสรมิตลาดการทองเทีย่ว
ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557 
โดยประกาศเปนป “ทองเท่ียววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเท่ียวตลอดทั้ง 12 เดือน สรางการรับรู 
ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเท่ียวเช่ือมโยงภายในภูมภิาคอาเซียน โดยเปน
จดุนาํเขา (Entry) และสงออก (Exit) นกัทองเทีย่วท่ีสาํคญัในภมูภิาคอาเซยีน และสงเสรมิการขาย
โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมเสนทางทองเท่ียวเช่ือมโยงกระตุน

การเดินทางของกลุมเพื่อนบานใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเนน การใชกลยุทธ 
WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปล่ียนทรัพยากรที่แตกตาง เนนสราง
สมดุลทางการคา ดานการทองเที่ยวใหเกิดกับภูมิภาค ดวยการลงนามในสนธิสัญญาตางๆ 
จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 เมื่อพนักงานในตําแหนงแนะนําการเดินทางไดมีประสบการณมากข้ึน มีความรู
ความสามารถและมคีวามชํานาญงานด ีอาจจะเปนผูจดัการแนะนาํการเดินทาง สาขาสํานักงาน
ทองเทีย่วในหรอืนอกประเทศได นอกจากนีผู้ทีม่ปีระสบการณและความสามารถในทางธรุกจิ
ก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเท่ียวเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน–ปจจุบัน
อตุสาหกรรมการทองเทีย่วไดขยายตวัเพิม่มากข้ึนท้ังภาครฐัและเอกชน เพราะฉะน้ันสรปุแลว
โอกาสในการทํางานของอาชีพนี้กวางขวางและเปนที่ตองการของสังคมมาก

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

 เจาหนาท่ีประสานงานการทองเทีย่ว/เจาหนาทีป่ระชาสมัพนัธ เจาหนาทีฝ่ายลกูคา
สัมพันธ/เจาหนาที่ออกตั๋วเครื่องบิน/พนักงานตอนรับ 
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แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation)

ผูจัดการธุรกิจทองเที่ยว (Product Manager) 

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูจัดการธุรกิจทองเท่ียว ( Product Manager) ผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว 
คือผูที่มีความรูในเร่ืองของแหลงทองเท่ียวและควบคุมการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก เชน โรงแรม รถเชา หรือสถานที่สําหรับแสดงโชวตางๆ อีกทั้งยังวางแผนการจัด

โปรแกรมทองเที่ยวไปในปขางหนาพรอมวิเคราะหตลาดในอนาคต 

คุณสมบัติดานการศึกษา

  มัธยมศึกษาหรือปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ

บณัฑติ สาขาวชิาการจดัการโรงแรม หรอืสาขาวชิาการทองเทีย่วและการโรงแรม สามารถพดู 
อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี 

ดานบุคลิกภาพ

 1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย คือ ภาษาอังกฤษ
 2. มีความรูทั่วไป และเปนผูที่ขวนขวายหาความรูสม่ําเสมอ 
 3. งานบริการ และเปนนักแกไขปญหาไดดีในทุกสถานการณ  
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 4. ทัศนะคติดี ราเริง มีความเสียสละซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทน 
 5. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
 6. เปนนักสื่อสารที่ดี 
 7. เปนนักจดัเก็บขอมูลท่ีดทีัง้ขอมูลการทองเทีย่ว ความนยิมของลกูคา และรายชือ่
ลูกคา

สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
 1. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
 2. สํารองและประสานงานกับผูใหบริการ
 3. คนควาวิจัยและนําผลวิจัยสินคาการทองเที่ยวไปใช
 4. ประสานงานกิจกรรมทางการตลาด
 5. ประสานงานการทําใบปลิวและวัสดุทางการตลาด
 6. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธสินคา
 7. พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวทางการทองเที่ยวภูมิภาค
 8. พัฒนาและติดตามกิจกรรมการทองเที่ยว
 9. จัดเตรียมและยื่นใบเสนอราคา
 10. ริเริ่มจัดการโครงการนวัตกรรมการทองเที่ยว
 11. บริหารจัดการความเส่ียงของการประกอบการ
 12. วางแผนและปรับปรุงกิจกรรมการขายแบบเหมา
 13. พัฒนาและประสานงานเก่ียวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 14. เปนแหลงบริการดานสนิคาและการทองเที่ยวแบบเหมา
 15. เปนแหลงใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
 16. พัฒนาโครงการเพ่ือสรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวในประเทศผูรับ

 17. พัฒนา/ดูแลติดตาม งานปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน

 18. พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแผนผูใหการสนับสนุนโครงการตางๆ
 19. ดําเนินการ/ดูแลตรวจสอบระบบและระเบียบการจัดการบริหารงานตางๆ
 20. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน

 21. เปนผูนําและบริหารจัดการทีมพัฒนาดานการนําเที่ยว
 22. ฝกสอนพนักงานอื่นใหมทีักษะในการทํางาน

 23. บริหารจัดการและรักษาความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน
 24. พัฒนาและดําเนินการตามแผนธุรกิจ
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 25. สรางเสริมและพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจ
 26. จัดเตรียมและดูแลตรวจตรางบประมาณ
 27. ดําเนินการทางการเงินในวงงบประมาณ
 28. ปรับปรุงและรักษาความรูดานกฎหมายเพ่ือดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด
 29. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขั้นหัวหนางาน

สภาพการทํางาน
 ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานในสํานักงานและมีการติดตองานกับภายนอกท่ีมี
สิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานท่ัวไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน 
วางแผนงานตางๆ เพื่อใหไปถึงเปาหมาย

สภาพการจางงาน
 ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ว หรอืสาขาท่ีเก่ียวของ ไดรบัคาตอบแทนเปนเงนิเดอืนตาม
ความสามารถ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเท่ียว 
ธรุกิจทองเท่ียวและโรงแรม ซึง่ไมมตีองมีประสบการณในการทํางาน อยางนอย 5 ป จะไดรบั
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล 
และโบนัสเปนไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทาํงานวันละ 8-9 ชัว่โมง อาจทํางานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา
  ผลจากการที่กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดจัดทําแผนสงเสริมตลาด

การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวก

ตอเนื่องจากป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติ

อื่นๆ สรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
  ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเท่ียวในหรือนอกประเทศได นอกจากน้ีผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธุรกจิกอ็าจจะดําเนนิธรุกจิทองเทีย่วเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน–
ปจจบุนัอตุสาหกรรมการทองเทีย่วไดขยายตวัเพิม่มากขึน้ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพราะฉะนัน้
ผูทีป่ระกอบอาชีพน้ีถามีความรูความสามารถ โดยเฉพาะในเร่ืองของภาษาอยางนอย 2 ภาษา
ขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอื่นๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางานของอาชีพนี้
กวางขวางและเปนท่ีตองการของสังคมมาก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
 วิทยากร ครู อาจารย  เจาของกิจการทองเที่ยว 
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ผูจัดการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager) 

ลักษณะงานที่ทํา
  งานการตลาดคือการเพิ่มยอดขายของบริษัทและการตลาดดานทองเที่ยว 
มียุทธศาสตรใหคนหันมาสนใจผลิตภัณฑของบริษัท จากหลากหลายวิธี เชน การเปดบูท

ตามงานตางๆการติดตอกับหนวยงานเพื่อการทองเที่ยวประจําปหรือการเปดกรุปเพื่อใหผูที่
สนใจมาทองเที่ยว 

คุณสมบัติดานการศึกษา
  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เพื่อศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัย ในสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หลักสูตรปริญญาตรี

ดานบุคลิกภาพ
 เปนคนกลาแสดงออก กลาพดูเชิญชวน เพราะนกัการตลาดตองเปนผูทีน่าํเสนองาน
ใหกับผูบริหาร หรือลูกคาใหรับทราบมีวาทศิลป ขยัน อดทน ซื่อสัตย 
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สมรรถนะตามหนาที่ 17 ประการ
 1. พัฒนาดําเนินการ และประเมินแผนการทองเที่ยวภูมิภาค
 2. ประสานงานการทําใบปลิวและวัสดุทางการตลาด
 3. คิดคนวิธีการและริเริ่มคิดกลยุทธของสินคา
 4. บริหารจัดการและดูแลตรวจตราโครงการทองเที่ยวตางๆ
 5. สรางเสริมและปรับปรุงความสัมพันธทางธุรกิจ
 6. ปรับปรุงและรักษาความรู ทางกฎหมายเพื่อดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด
 7. พัฒนาและบริหารจัดการกลยุทธทางธุรกิจ
 8. พัฒนาปรับปรุงและดําเนินตามแผนธุรกิจ
 9. จัดการ และควบคุมงบประมาณการประกอบการ
 10. บริหารจัดการทางการเงินในวงงบประมาณ
 11. บริหารจัดการการทําสัญญา/ขอผูกพัน
 12. จัดการและประสานงานการประชุม
 13. จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
 14. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
 15. มีบทบาทท่ีนําในการใหทิศทางในการทํางานและบริหารบุคคล
 16. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 17. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

สภาพการทํางาน

 ควบคุมการทํางานของพนักงานการตลาดใหทํางานไดตามเปาหมายการตลาด 
จะทํางานนอกสํานักงานเพ่ือเขาใกลกลุมเปาหมายมากข้ึน เชน การเปดบูทตามงานตางๆ 
การติดตอกับหนวยงานเพ่ือการทองเท่ียวประจําปหรอืการเปดกรุปเพือ่ใหผูทีส่นใจมาทองเทีย่ว

และอาจจะมีประจําสํานักงานบางหากจําเปน และจะใชเวลาในการทํางานไมแนนอนขึ้นอยู

กับกิจกรรมนั้นๆ

สภาพการจางงาน
  ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขา

วิชาการจัดการการทองเท่ียวหรือสาขาท่ีเก่ียวของ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตาม
ความสามารถ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเท่ียว 
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ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และตองมีประสบการณมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป และจะไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-70,000 บาท ไมรวมคอมมิชช่ัน สวัสดิการตางๆ 
คารักษาพยาบาล และโบนสัเปนไปตามเงือ่นไขขอตกลงกบัผูวาจาง ทาํงานวนัละ 8-9 ชัว่โมง 
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยดุตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา
  ผลจากการที่กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดจัดทําแผนสงเสริมตลาด
การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวก
ตอเนื่องจากป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติ
อื่นๆ การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดท้ัง 12 เดือน 
สรางการรับรูประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยเปนจดุนาเขา (Entry) และสงออก (Exit) นกัทองเทีย่วทีส่าํคัญในภูมภิาคอาเซียน 
และสงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมท้ังสงเสริมเสนทางทองเที่ยว
เชื่อมโยงกระตุ นการเดินทางของกลุ มเพื่อนบานใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย
โดยเนน การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปลี่ยน
ทรพัยากรทีแ่ตกตาง เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเทีย่วใหเกดิกบัภูมภิาค ดวยการ
ลงนามในสนธิสัญญาตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง 

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
  หากเรามีความสามารถจะสามารถและสรางยอดขายไดตามเปาหมายทําใหเรา

กาวสูตําแหนงสูงกวาน้ีไดอยางงายดาย อาจจะเปนถึงผูบริหารระดับสูงในบริษัททองเท่ียว
ที่ใหญ หรือผูจัดการท่ัวไปรวมถึงเจาของกิจการ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง

  นกัประชาสมัพนัธ พนกังานขาย นกัการวจัิยทางการตลาด วจิยัพฤตกิรรมผูบรโิภค 

เจาหนาที่ฝาย วางแผนการผลิต ฝายขายโฆษณา ผูจัดการผลิตภัณฑ (Product Manager) 

ผูจัดการตราผลิตภัณฑ (Brand Manager) 
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ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager)

 “นักบัญชี” ถือเปนอาชีพหนึ่ง ที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง ทํางาน
ในสายงานบัญชี จนมีประสบการณมากพอสมควร ผานความรับผิดชอบเปนสมุหบัญชี หรือ
ผูจัดการฝายบัญชีมากอน จึงจะไดรับการยอมรับใหเปน “นักบัญชี” 

คุณสมบัติดานการศึกษา
  จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาดานบัญชี 
จากน้ันเขาการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหรอืโท มคีวามรูและทักษะทางบัญชีและภาษีอากร 

มีความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรทางบัญชี 

ดานบุคลิกภาพ
 1. มีความซ่ือสัตยสุจริต 

 2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทํางาน 
 3. มีทัศนคติเชิงบวกตองาน เพื่อนรวมงาน และองคกร 
 4. มนุษยสัมพันธดี สามารถทาํงานเปนทีมได 
 5. มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
 6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทํางานภายใตสภาวะกดดันได
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สมรรถนะตามหนาที่ 10 ประการ
 1. บริหารจัดการทําสัญญา/ขอผูกพัน
 2. สรางเสริมและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
 3. ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีการเงิน
 4. คงความรูทางกฎหมายเพ่ือดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนด
 5. บริหารจัดการใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคา
 6. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
 7. จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
 8. มีบทบาทท่ีนําในการใหทิศทางในการทํางานและบริหารบุคคล
 9. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 10. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง

สภาพการทํางาน
 ผูตรวจสอบบัญชี ทํางานในสถานท่ีทํางานท่ีมีสภาพการทํางานเปนสํานักงาน
ที่มีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานท่ัวไป ในการทํางานจะตองใชเครื่องคิดเลข 
หรืออาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชชวยงานบันทึกรายการและการทําบัญชีในรูปตางๆ 
ในการตรวจสอบบัญชีแตละคร้ังจะตองทํางานอยูกับเอกสารทางบัญชี อาจจะตองคนสลิป
รายการบัญชีที่สงสัย หรือมีปญหารวมกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของตรวจดูรายการท่ีนาสงสัย
หรือมีขอผิดพลาด

สภาพการจางงาน

 ผูประกอบอาชีพนีจ้ะไดเงนิเดือนตามวุฒกิารศึกษาและประสบการณ ในการทํางาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทหรือองคกรที่จางงานผูตรวจสอบบัญชี เนื่องจากผูที่จะ
ประกอบอาชีพนี้จะตองมีประสบการณในงานบัญชีมาจึงจะทํางานในตําแหนงนักบัญชีหรือ

ผู จัดการบัญชี และผูที่ประกอบอาชีพน้ีจะตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุม

การประกอบวิชาชีพสอบบัญช ี(ก.บช.) กาํหนดไวมสีทิธิทีจ่ะสอบเปนผูตรวจสอบบัญชรีบัอนุญาตได
ดังนั้น คาตอบแทนจึงไมมีขอกําหนดที่แนนอนตายตัว คาจางที่ไดรับโดยเฉลี่ยมี 30,000 – 
50,000 บาท
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โอกาสในการมีงานทํา
 ในบริษัททัวร ผู จัดการบัญชีคอยควบคุมงานดานการเงินการบัญชี ปจจุบัน
การดาํเนนิธรุกจิไดเจรญิกาวหนาและขยายตวัออกไปอยางกวางขวาง ดงันัน้จงึอาจกลาวไดวา
อาชีพผู จัดการบัญชียังคงเปนท่ีตองการทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจ
สวนตวัผูสาํเร็จการศกึษาทางดานบญัชีสามารถทีจ่ะประกอบอาชพีในหนวยงานตางๆ ไดหลายแหง
ทั้งที่เปนหนวยงานของราชการ และเอกชนนอกจากน้ียังสามารถท่ีจะรับงานบัญชีไปทํา
ทีบ่านได และเมือ่พนกังานบญัชทีาํงานจนมคีวามพรอมและมคีณุสมบตัติามทีค่ณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) กําหนดไวก็มีสิทธิที่จะสอบเปนผูตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตได

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 พนกังานบญัชทีีไ่ดรบัการอบรมเกีย่วกับงานบญัช ีและมปีระสบการณสามารถทีจ่ะ
สอบเปนผูตรวจสอบบัญชรีบัอนุญาตสามารถท่ีจะรับงานตรวจสอบบัญชเีปนอาชีพอสิสระได 
หรือพนักงานบัญชีที่มีความสามารถในงานบริหารจัดการสามารถท่ีจะเล่ือนตําแหนงเปน
ผูทําบัญชี สมุหบัญชี ผูตรวจสอบภายในองคกรน้ันได 

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 1. รับทําบัญชี
 2. รับตรวจสอบบัญชี
 3. รับวางระบบบัญชี

 4. รับเขียนโปรแกรมบัญชี
 5. ที่ปรึกษาภาษีอากร
 6.เปนวิทยากร/ผูสอนวิชาบัญชี – ภาษีอากร

 7. สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอากร

 8. ผลิต/จาํหนายโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
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ผูจัดการฝายจําหนายบัตรโดยสาร (Ticketing Manager)

 ในยุคปจจุบันการสัญจรเปนเรื่องจําเปนสําหรับสังคมอยางมาก ไมวาจะเปน
การสัญจรทางรถยนต รถไฟ เรอื หรอืเคร่ืองบิน และโดยเฉพาะเคร่ืองบินถอืไดวาเปนเสนทาง
การสญัจรทีไ่ดรบัความนยิมอยางมากทัง้ในแงของการทองเทีย่วหรอืแมแตเรือ่งของการทาํงาน 
ทําใหธุรกิจดานการขายตั๋วเครื่องบินจึงเกิดขึ้นมากมาย

คุณสมบัติดานการศึกษา
 สาํเร็จการศึกษาระดับระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืระดบั ปวช. ปวส. และศกึษา
ตอระดับ ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว 

ดานบุคลิกภาพ
 สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี มีความรูทางสถิติและสามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมที่เกี่ยวของรูจักการจัดเก็บขอมูล เพื่อปรับกลยุทธทางการขายตั๋ว 

มีทัศนคติที่ดี และเปนผูรับฟงท่ีดี บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน เขาใจสภาวะ
ทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภค 
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สมรรถนะตามหนาที่ 20 ประการ
 1. บริหารจัดการระบบออกใบเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน
 2. สามารถใชขั้นตอนและระเบียบเก่ียวกับอัตราบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
 3. ดําเนินการจองและประสานงานกับผูใหบริการ
 4. สรางเสริมและรักษาการปฏิบัติงานเปนทีมในการใหบริการ
 5. จัดทําและออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ
 6. จัดทําและออกบัตรโดยสารสงเสริมการขายระหวางประเทศ
 7. จัดทําและออกบัตรโดยสารท่ัวไประหวางประเทศ
 8. จัดทําและออกบัตรโดยสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
 9. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธผลิตภัณฑ
 10. บริหารจัดการระบบการจองผานคอมพิวเตอร
 11. ผลิตและจัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดยใชคอมพิวเตอร
 12. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
 13. รับการสํารองที่นั่งและดําเนินการตามข้ันตอนการสํารอง
 14. เปนแหลงใหการบริการและสินคาการทองเที่ยวแบบเหมา
 15. เปนแหลงใหบริการคําแนะนําและขอมูลดานแหลงทองเที่ยว
 16. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
 17. บริการจัดการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน
 18. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
 19. ใหการสนับสนุนดานการดูแลตรวจสอบแกเพื่อนรวมงานทางธุรกิจ

 20. อานและเขียนภาษาองักฤษไดในระดับสูงขั้นหัวหนาพนักงาน

สภาพการทํางาน

 ตําแหนงน้ีจะทํางานอยูในสํานักงาน โดยใชคอมพิวเตอรคอยออกแจงราคาอัตรา

บตัรโดยสารและดาํเนนิการจองเครือ่งบนิหรอืบตัรโดยสารอืน่ๆ เชน เรอืเฟอรรีโ่ดยจะทาํงาน
วันละ 8-10 ชั่วโมงหรืออาจตองทํางานลวงเวลาหากมีความจําเปน

สภาพการจางงาน
 ผู ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว 
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาท่ีเก่ียวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ

หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตาม
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วุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรอืนสาํหรบัผูทีป่ฏบิตังิานอาชพีนี ้ในภาคเอกชน อาท ิในสวนของบรษิทันาํเทีย่ว ธรุกจิทองเทีย่ว
และโรงแรม ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนท่ีระดับ
เร่ิมตนการทํางาน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประมาณ 20,000-40,000 บาท สวัสดิการตางๆ 
คารักษาพยาบาล และโบนสัเปนไปตามเงือ่นไขขอตกลงกบัผูวาจาง ทาํงานวนัละ 8-9 ชัว่โมง 
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา
 มโีอกาสในการทาํงานสงูเนือ่งจากปจจบุนัมกีารเตบิโตในธรุกจิทองเทีย่ว  ทัง้ภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ และนอกจากดานทองเท่ียวยังมีดานของธุรกิจทั่วไปท่ีตองใช
บริการดานตั๋วเครื่องบินอยางหลากหลายตําแหนงงานนี้จึงเปนที่ตองการของตลาด

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ปจจบุนัการสญัจรโดยเครือ่งบนิถือเปนเรือ่งปกต ิเพราะคนเกอืบทกุกลุม ทกุเพศ ทกุวยั
ตางหันมาใชบริการจากเครือ่งบิน ทาํใหโอกาสในความกาวหนามีมาก ทัง้เปนลูกจางในบริษทั
ขายตั๋วเคร่ืองบิน และเติบโตจนเปนเจาของกิจการ

อาชีพท่ีเกี่ยวเนื่อง
 เจาของกิจการธุรกิจตั๋วเครื่องบิน 
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ผูจัดการฝายทองเท่ียว (Tour Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
 ผูปฏบิตังิานอาชพีน้ี จะตองศกึษา คนควา หาขอมูลเกีย่วกับสถานทีน่าํเทีย่วรวมทัง้
ความรูดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร จารีตประเพณี วัฒนธรรม วางแผนกําหนดเสนทาง 
จัดกําหนดการนําเที่ยวใหเหมาะสม

คุณสมบัติดานการศึกษา
  มัธยมศึกษาหรือปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สามารถ

พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี 

ดานบุคลิกภาพ
 1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ 

 2. มีความรูทั่วไป และเปนผูที่ขวนขวายหาความรูสม่ําเสมอ
 3. งานดานบริการเปนนักแกไขปญหาไดดีในทุกสถานการณ  

 4. ทัศนะคติดี ราเริง มีความเสียสละซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทน 
 5. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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 6. เปนนักสื่อสารที่ดี
 7. เปนนักจดัเก็บขอมูลท่ีดทีัง้ขอมูลการทองเทีย่ว ความนยิมของลกูคา และรายชือ่ 
ลูกคา 

สมรรถนะตามหนาที่ 20 ประการ
 1. บริหารจัดการระบบออกใบเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน
 2. สามารถใชขั้นตอนและระเบียบเก่ียวกับอัตราบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
 3. ดําเนินการจองและประสานงานกับผูใหบริการ
 4. สรางเสริมและรักษาการปฏิบัติงานเปนทีมในการใหบริการ
 5. จัดทําและออกบัตรโดยสารเคร่ืองบินภายในประเทศ
 6. จัดทําและออกบัตรโดยสารสงเสริมการขายระหวางประเทศ
 7. จัดทําและออกบัตรโดยสารท่ัวไประหวางประเทศ
 8. จัดทําและออกบัตรโดยสารอ่ืนๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเคร่ืองบิน
 9. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธผลิตภัณฑ
 10. บริหารจัดการระบบการจองผานคอมพิวเตอร
 11. ผลิตและจัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดยใชคอมพิวเตอร
 12. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
 13. รับการสํารองที่นั่งและดําเนินการตามข้ันตอนการสํารอง
 14. เปนแหลงใหการบริการและสินคาการทองเที่ยวแบบเหมา
 15. เปนแหลงใหบริการคําแนะนําและขอมลูดานแหลงทองเที่ยว
 16. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน

 17. บริการจัดการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน

 18. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
 19. ใหการสนับสนุนดานการดูแลตรวจสอบแกเพื่อนรวมงานทางธุรกิจ
 20. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูงขั้นหัวหนาพนักงาน

สภาพการทํางาน
 ตําแหนงนี้จะทํางานในสํานักงานโดยมีอุปกรณีสํานักงานทั่วไป เชน คอมพิวเตอร 
และเปนแหลงใหคําแนะนําและขอมูลดานแหลงทองเที่ยวหรือในบางกรณีอาจจะตองออก
นอกสถานทีบางในการแนะนําขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวแกองคกรภายนอกโดยจะทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง  สัปดาหละ 5-6 วันขึ้นอยูกับบริษัทนั้นๆ
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สภาพการจางงาน
 ผูปฏิบัติงานอาชีพน้ี สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเท่ียวสาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ 
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสํานักงานจะไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน ประมาณ 30,000–50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปน
ไปตามเง่ือนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร 
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน

โอกาสในการมีงานทํา
 ประเทศไทยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมทองเท่ียวอยางตอเน่ือง และไดรับ
การสนับสนุนจากทางรัฐบาลกอใหเกิดรายไดกับประเทศ พรอมกับสรางอาชีพที่เก่ียวของ
กับการทองเท่ียว เชน ธุรกิจนําเท่ียว ธุรกิจท่ีพัก ธุรกิจขนสง  ดังนั้นการประกอบอาชีพนี้ 
จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชงาน จึงนับไดวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาทางดานนี้จะยังมีความตองการของตลาดแรงงานคอนขางสูง

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
 ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเท่ียวในหรือนอกประเทศได นอกจากน้ีผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธรุกจิ กอ็าจจะดาํเนนิธุรกจิทองเทีย่วเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน 

– ปจจบุนัอุตสาหกรรมการทองเทีย่วไดขยายตัวเพิม่มากข้ึนท้ังภาครฐัและเอกชนเพราะฉะน้ัน
ผูทีป่ระกอบอาชีพน้ีถามีความรูความสามารถ โดยเฉพาะในเร่ืองของภาษาอยางนอย 2 ภาษา
ขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอ่ืนๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางานของอาชีพนี้

กวางขวางและเปนท่ีตองการของสังคมมาก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง

 จัดกลุมทองเที่ยวแบบอิสระที่ตนมีความรูความชํานาญทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศ เชน ทัวรศิลปวัฒนธรรม ทัวรเกษตรกรรม เปนตน
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กรมการจัดหางาน 
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
www.doe.go.th/vgnew
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