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ตัวแทนการท่องเที่ยว
(Organizer Travel)

วางแผนและจัดทํารายการทองเที่ยว โดยกําหนดสถานที่เสนทางการเดินทาง รวมถึงการจัดหาที่พักและอาหาร
สําหรับลูกคาทั้งแบบกลุมและสวนตัว สํารวจขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ รวมถึงความตองการ
ของลูกคา ใหคาํ แนะนําและจัดรายการการเดินทางทีเ่ หมาะสมกับเวลาและคาใชจา ยทีน่ าํ เสนอ จําหนายรูปแบบรายการ
นําเทีย่ วและชวงเวลาตางๆ แกผูที่สนใจ อํานวยความสะดวกในการจัดทําเอกสารการเดินทาง การจัดหาหนังสือรับรอง
และทําคูมือสําหรับการทองเที่ยวแกลูกคา

ความสําคัญของอาชีพตัวแทนการท่องเที่ยว
การทองเที่ยวเปนการพักผอนชนิดหนึ่งที่บุคคล กลุมบุคคล มักนิยมเลือกใชในชวงวันหยุด หรือเมื่อตองการ
พักผอน ซึง่ การเดินทางทองเทีย่ วทีส่ ะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจา ย คือ การเลือกใชตวั แทนการทองเทีย่ วเปนผูจ ดั ทํา
โปรแกรมการเดินทางและทองเทีย่ ว โดยจะพบวาในประเทศไทยมีบริษทั ตัวแทนการทองเทีย่ วอยูจ าํ นวนมาก ทัง้ ทองเทีย่ ว
ในและตางประเทศ ทองเทีย่ วเชิงนิเวศน ทองเทีย่ วเฉพาะกลุม เชน ผูส งู อายุ ประกอบกับนโยบายการสงเสริมการทองเทีย่ ว
ในชวงตางๆ ตลอดทั้งป ทําใหอาชีพตัวแทนการทองเที่ยวไดรับความสนใจและมีความตองการเพิ่มขึ้น
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ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ตั ว แทนการท อ งเที่ ย ว หรื อ ปกติ จ ะเรี ย กขานว า เป น
บริษัททัวร หรือ Travel Agency นั้น การจะทํากิจการ
ประเภทนีจ้ ะตองมีคณ
ุ สมบัติ ชอบการบริการ รักการเดินทาง
และทองเที่ยว มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีความรูทางภูมิศาสตร
ชอบศึกษาจุดเดนของสถานที่ และมีความรูทางดานภาษา
ตางประเทศตางๆ

เส้นทางสู่อาชีพ
ตัวแทนการท่องเที่ยว
ตัวแทนการทองเที่ยวอาจกาวหนามาจากอาชีพในสวน
ของการทองเทีย่ ว เชน ไกด เจาหนาทีต่ ดิ ตอประสานงาน
ตัว๋ โดยสารประเภทตางๆ การจัดจองทีพ่ กั ทํากําหนดการ
ทองเทีย่ ว เมือ่ มีประสบการณและเงินลงทุนจึงทําการเปด
บริษทั รวมหุน หรือเปนเครือขายสาขาของ Travel Agency
ขนาดใหญ แตโดยพืน้ ฐานแลวไมมกี ารกําหนดสาขาอาชีพ
ขอเพี ย งให มี ค วามรู  ค วามสามารถ และประสบการณ
รวมทั้งมีความรูภาษาตางประเทศ ก็จะสามารถเขาสูงาน
อาชีพนี้ได หรือหากเปนสายตรงจะเปนผูที่จบการศึกษา
ระดับ ปวช. ปวส. สาขาการตลาด สาขาพาณิชยกรรม
บริหารธุรกิจ และสาขาการทองเที่ยว การบริหารโรงแรม
ในระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารจัดการการทองเทีย่ ว

รายได้
• ขึ้ น อยู  กั บ ขนาดของบริ ษั ท และเครื อ ข า ยทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
• การบริหารจัดการธุรกิจแบบนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ IT มาใช เชน การรับจองตั๋วโดยสารที่พัก บัตรเขาชม
สถานที่ทองเที่ยว หรือพิพิธภัณฑ
• จํานวนโปรแกรมที่จัดในแตละเดือน/ป
• จํานวนนักทองเที่ยวที่รวมโปรแกรม
• รายไดโดยเฉลี่ยตองไมตํ่ากวา รอยละ 30 ของคาทริป

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ตัวแทนการทองเที่ยวอาจเริ่มตนจากการเปนเจาหนาที่ พนักงานในบริษัท ตัวแทนจําหนายบัตรโดยสาร หรือที่พัก
และบริษทั ทองเทีย่ ว และกาวหนาเปนระดับหัวหนางาน ผูจ ดั การสวน ผูจ ดั การสาขา ผูจ ดั การบริษทั และเปนเจาของกิจการบริษทั
ทีเ่ กีย่ วกับการทองเทีย่ ว
ความสําเร็จ
• วัดจากรายไดการประกอบการที่เพิ่มจํานวนขึ้นในแตละป หรือการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
• จํานวนโปรแกรมและลูกคาที่มาใชบริการ
• สาขา เครือขายของบริษัท
การจะประสบความสําเร็จ สิ่งสําคัญ คือ การบริการที่ประทับใจ ตรงเวลา ซื่อสัตย และเปนกันเอง มีใจบริการ
ใหมากกวาที่จาย
กรมการจัดหางาน
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02

นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
(Environmentalists)

ดูแลรักษาปองกัน และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเปนประโยชนคุมคา เพื่อใหใชได
เปนระยะเวลานาน
• ศึกษาคนควาถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ปญหาความเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้น รวมถึงผลกระทบ
• วิเคราะหและแกไข ดวยการวางแผนและกําหนดแนวทางการปองกันการบริหารจัดการ การใหองคความรู
แกผูที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชหลักวิชาการและชวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม

ความสําคัญของอาชีพนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเพิ่มประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนตัวเรงที่จะทําใหเกิด
การรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งทําใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรกระทบถึงการดํารงชีวิต
ของประชาชน จึงจําเปนตองมีนักอนุรักษสิ่งแวดลอมมาชวยกํากับดูแลปองกัน ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถ
ดํารงอยู และประชากรสามารถใชทรัพยากรเหลานั้นไดอยางคุมคาเกิดประโยชนสูงสุดและมีความมั่นคง
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รายได้

ทํ า งานภาครั ฐ ได เ งิ น เดื อ นตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ส ว น
• จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นสาขาวิ ช าที่
ภาคเอกชน ระดับปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มตนประมาณ
เกี่ ย วข อ งกับสิ่งแวดลอมเกษตรและปาไม
15,000–18,000 บาท ซึ่งใหความสนใจกับการอนุรักษ
• มีความอดทน
สิ่งแวดลอมในพื้นที่ใกลเคียงกับแหลงผลิต ตองการรักษา
• รักธรรมชาติ
ความสั ม พั น ธ กั บ ประชาชนในบริ เวณใกล เ คี ย ง หรื อ
กระทํ า เพื่ อ สั ง คม จึ ง ต อ งการพนั ก งานในแขนงนี้
เส้นทางสู่อาชีพ
มากําหนดนโยบายในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม
นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดลอม (CSR)
ผูที่สนใจทํางานอาชีพนักอนุรักษสิ่งแวดลอม เมื่อจบ
มัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร สมัครเขาเรียนตอ
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ทีเ่ ปดสอน
• สาขาสาธารณสุข เอกอนามัยสิ่งแวดลอม
เปนนักวิชาการสิ่งแวดลอม โดยกาวหนาดวยการเลื่อน
• สาขาวิทยาการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ระดับและตําแหนงตามสายงาน ดานภาคเอกชนทํางาน
• คณะวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม
ในสวนของการอนุรกั ษทรัพยากรในอุตสาหกรรมการเกษตร
• คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การผลิตและอืน่ ๆ หรือการเปนพิธกี รในรายการทีเ่ กีย่ วกับ
• คณะสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล
การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม การท อ งเที่ ย ว
• มหาวิทยาลัยแมโจ/แพร สาขาวิชาการเกษตรและปาไม เชิงอนุรักษ
• มหาวิทยาลัยสุโขทัย สาขาวิชาสงเสริมการปาไม
เปนตน

กรมการจัดหางาน
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03

นักเคมีปรุงยา
(Chemist)

ทําหนาที่ศึกษา คนควาและวิจัยตัวยาเพื่อใชรักษาโรค ควบคุมดูแลการผลิตยาและเภสัชภัณฑตางๆ
• ตรวจสอบมาตรฐานของวัตถุดิบ
• ควบคุมคุณภาพยาระหวางการผลิต รอการบรรจุและตรวจสอบยาสําเร็จรูป
• ตรวจสอบสารปนเป  อ นและสารพิ ษ ในผลิ ต ภั ณ ฑ อาจทํ า การตรวจสอบและควบคุ ม ระบบโรงงานยาและ
เครื่องสําอางในฝายตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐาน

ความสําคัญของอาชีพนักเคมีปรุงยา
ปจจุบันโรคภัยเกิดขึ้นมากมาย เนื่องจากสังคมสิ่งแวดลอมทําใหลักษณะการเจ็บปวยและเชื้อโรคนั้น มีการพัฒนา
หรือกลายพันธุ การรักษาและใชยาแบบดั้งเดิมจึงตองมีการวิจัยและพัฒนาใหตรงกับโรคที่พบ นักวิจัยและปรุงยาจึงเปน
กลไกสําคัญที่จะชวยหยุดหรือชะลอโรคเหลานั้น ซึ่งนักเคมีปรุงยาเปนอาชีพที่จะชวยทําใหสังคมแข็งแรงและเศรษฐกิจ
ของประเทศดีขึ้นจากการลดคาใชจายในการรักษาโรค จึงเปนอาชีพที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงานดานการแพทย
อีกอาชีพหนึ่ง
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กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ผูท จี่ ะประกอบอาชีพตองมีพนื้ ดานความรูใ นหลายสาขา
เพือ่ นํามาประยุกตใช เชน ความรูท างเคมี เพือ่ การปรุงและ
พัฒนาตัวยา ความรูท างดานวิทยาศาสตรการแพทย เพือ่ เขาใจ
ถึงกลไกการเกิดโรค ความรูท างสรีระวิทยา เภสัชวิทยา
• มีความเขาใจในการศึกษาคนควาวิชาการ หรือโรค
ชนิดใหมๆ เพือ่ วิเคราะหหาเปาหมายในการรักษาโรค
• ชอบการทดลอง เพื่อพัฒนาสารเคมีตั้ ง ต น และ
เพือ่ พัฒนาการรักษา

เส้นทางสู่อาชีพนักเคมีปรุงยา
ผูป ระกอบอาชีพนีค้ วรจบมัธยมศึกษาชัน้ ปที่ 6 สายวิทยาศาสตร
และเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในภาควิชาเคมี ชีวะ
โมเลกุล และวิทยาศาสตรสงิ่ มีชวี ติ ทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใชเปนพืน้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพ ดานความกาวหนานั้นขึ้นอยูกับทักษะ
และการเรียนรูศ าสตรในแขนงตางๆ โดยศึกษาจากผลงานวิจยั
เอกสารวิชาการ หรือการเขาเรียนตอในแขนงวิชาทีก่ ลาวขางตน
(เชน ชีวะโมเลกุล เภสัชวิทยา สรีระวิทยา ฯลฯ)

รายได้

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

: ไดรบั การเลือ่ นระดับตามระยะเวลาและ
อาชี พ นั ก เคมี ป รุ ง ยา สามารถทํ า งานได ทั้ ง ภาครั ฐ ภาครัฐบาล
ความชํานาญในสายงาน ทั้งสายงาน
และภาคเอกชน โดยทํางานดานวิชาการซึ่งศึกษาวิจัย
วิชาการและบริหาร
ทํ า การทดลอง หรื อ ในหน ว ยของการปรุ ง และผลิ ต ยา
: เปนหัวหนางานวิจัย หัวหนาควบคุม
เงินเดือนเริม่ ตน 15,000–25,000 บาท สําหรับผูท มี่ คี วามรู ภาคเอกชน
ระบบการผลิ ต และระดั บ ผู  จั ด การ
ความชํานาญงานในแขนงตางๆ จะไดรับเงินเดือนตาม
ถึงบริหาร ขึ้นกับความสามารถและ
ความชํานาญและประสบการณ จากการสํารวจ พบวา
ประสบการณ
นักเคมีปรุงยาจะมีรายไดเฉลีย่ ไมตาํ่ กวา 40,000–60,000 บาท
ตอเดือน และบางรายอาจสามารถรับเปนทีป่ รึกษาบริษทั วิจยั ปจจัยความสําเร็จ : รู  เ ป า หมายในการรั ก ษาโรคและ
ทําการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
หรือผลิตยาอีกดวย
: ศึกษาหาความรูใหมๆ ตลอดเวลา
กรมการจัดหางาน
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04

พนักงานขายสินค้าด้านความงาม
(Salesperson, Beauty Assistant)

มีหนาที่แนะนําสินคาผลิตภัณฑดานความงาม และการบริการของบริษัทแกลูกคา เพื่อเชิญชวนใหซื้อ หรือ
เขารับบริการ โดยมีหนาที่รับผิดชอบจัดทําสตอกสินคา แจงยอดการขายประจําสัปดาห
• ศึกษาขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ และบริการ
ดานความงามอยางถูกตองเขาใจ
• อธิบายสรรพคุณของผลิตภัณฑแตละชนิด พรอมวิธใี ช
และวิธีการเก็บรักษา
• แนะนําผลิตภัณฑใหม คอรสการเสริมสวย แกไข
จุดบกพรอง เสริมจุดเดนแกลูกคา
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• นํ า ส ง เงิ น การขาย–เก็ บ เงิ น ทํ า บั ญ ชี และจั ด ทํ า
สตอกสินคา
• ทํารายงาน
• จัดทําความสะอาดเคานเตอร ดูแลความเรียบรอย
และจัดวางสินคาใหสะดุดตา
• อาจมีการรับโทรศัพทแจงการนัดหมายกับลูกคา
กรมการจัดหางาน
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ความสําคัญของอาชีพ
พนักงานขายสินค้าด้านความงาม
การกระตุนยอดการจําหนายสินคา ผลิตภัณฑ การบริการของกิจการตางๆ พนักงานขายมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่ง
ในการเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะสินคาดานความงามในปจจุบัน ไมวาชายหรือหญิงตางใหความสําคัญกับการดูแลและ
การเสริมแตงความงามสวนบุคคล อีกทัง้ ยังมีการผลิตหรือเปนตัวแทนจําหนายเครือ่ งสําอางหลากหลายยี่หอ โดยการจะเพิ่ม
ยอดขาย หรือใหสามารถมีสว นแบงในตลาด (Market Share) ในสัดสวนทีเ่ พิม่ มากขึน้ และยัง่ ยืน ตองอาศัยพนักงานเหลานี้
ซึ่งในตลาดแรงงานมีความตองการเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนผลิตภัณฑและบริการ

คุณสมบัติ
เส้นทางสูอ่ าชีพ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ พนักงานขายสินค้าด้านความงาม
ผู  ที่ ส นใจทํ า งานด า นนี้ การศึ ก ษาขั้ น ตํ่ า คื อ ระดั บ
อาจไมจาํ เปนตองจบสาขาวิชาชีพใดเปนการเฉพาะ แต
ควรมีบคุ ลิกภาพดี ผิวพรรณสะอาด มนุษยสัมพันธดี พูดจา มัธยมศึกษาชั้นปที่ 3 และเรียนตอในระดับ ปวช. ปวส.
ไพเราะ คลองแคลว หากพูดไดหลายภาษาจะเปนตัวเพิม่ รายได สาขาการขาย การตลาด การพาณิชย เพือ่ จะไดมฐี านความรู
สนใจศึกษาขอมูล (ขอดี) ของผลิตภัณฑ วิวัฒนาการของ การจัดการดานการขายและการทําบัญชี
ผลิตภัณฑความงาม สามารถทํางานภายใตความกดดันไดดี

กรมการจัดหางาน
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รายได้
พนักงานทัว่ ไปจะมีรายไดจาก 2 ทาง คือ เงินเดือนประจํา
ประมาณ 9,000–15,000 บวกกับคาคอมมิชชัน่ เฉลีย่ ขัน้ ตํา่
ประมาณ 25,000–40,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

การประสบความสําเร็จ
• หมัน่ ศึกษาถึงความตองการของตลาด หรือพฤติกรรม
การบริ โ ภคของมนุ ษ ย เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล เชื่ อ มโยงกั บ
ผลิตภัณฑ บริการ ที่จัดจําหนาย มีความซื่อสัตย จริงใจ
และเปนมิตร
• ต อ งจดจํ า รายละเอี ย ดของลู ก ค า ประจํ า หรื อ
จัดทําฐานขอมูลลูกคา เพื่อวางแผนการขายในอนาคต
มีความตั้งใจและอดทน
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ผูที่ทํางานอาชีพนี้สามารถทํางานไดดวยการเปน
• เจาหนาที่ประจําคลินิกความงาม
• เคานเตอรในหางสรรพสินคา
• พรี เซนเตอร ต ามงาน หรื อ ในช อ งที วี ที่ แ นะนํ า
ผลิตภัณฑใหม
• ความกาวหนาในแตละแหง คือ การเลื่อนเงินเดือน
และตําแหนงเปนลําดับ เชน ผูจัดการแผนก หรือสาขา
• หัวหนาฝกอบรมพนักงานใหม
• ทําธุรกิจสวนตัว
การฝกอบรม ผูที่ประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ สวนใหญ
จะตองมีลักษณะ ดังนี้
• เปนผูท สี่ นใจและจดจํารายละเอียดของลูกคาประจํา
ไดดี
• หมั่นศึกษาเรื่องผลิตภัณฑเสมอ
• ผูที่สนใจทําอาชีพนี้ เมื่อสมัครงานกับผลิตภัณฑใด
หรือสถานเสริมความงาม จะไดรบั การฝกอบรมดานผลิตภัณฑ
อาจเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการขาย
จากสถาบันฝกอบรมตางๆ ที่มีหลักสูตรการจัดการธุรกิจ
และการตลาด เทคนิคการขาย การสรางบุคลิกภาพ

กรมการจัดหางาน
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ครูสอนโยคะ

(Yoga Instructor)

สอนวิธีการเลนโยคะพื้นฐานและเทคนิคตางๆ เชน การฝกลมหายใจ การยืดหยุนและจัดทาใหประสานกับ
การหายใจอยางถูกตอง โดยอาจสอนเปนกลุม หรือเปนรายบุคคล แสดงหรือปฏิบตั ใิ หดู แนะนําถึงวิธกี ารปฏิบตั ทิ ถี่ กู ตอง
ผลที่จะไดรับจากการทําทาในแบบตางๆ แกไขทาผูฝกใหถูกตอง รวมถึงใหกําลังใจผูฝกหลังการฝกทุกครั้ง

ความสําคัญของอาชีพ
ครูสอนโยคะ
เนื่องดวยคนรุนใหมหันมาใสใจสุขภาพและการออกกําลังกายมากขึ้น โยคะจึงเปนรูปแบบหนึ่งในการออกกําลังกาย
ทีค่ นใหความสนใจ ซึง่ จะไดผลทัง้ ทางรางกายและสมาธิ จึงทําใหเกิดธุรกิจสถานออกกําลังกายและโรงเรียนโยคะเพิม่ มากขึน้
สงผลใหอาชีพครูสอนโยคะเปนที่ตองการมากขึ้นตามลําดับ

กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ

เส้นทางสูอ่ าชีพ
ครูสอนโยคะ

ผูท ตี่ อ งการประกอบอาชีพครูสอนโยคะจะตองจบหลักสูตร
• มีความรูพื้นฐานโยคะที่ถูกตอง และประสบการณ
โยคะจากโรงเรียน หรือสถาบันที่สอนโยคะที่กระทรวง
ในการฝกและการสอนจนเกิดความชํานาญ
ศึกษาธิการรับรอง และตองผานการฝกปฏิบตั จิ นมีความชํานาญ
• มีบคุ ลิกและสุขภาพดี
• มีใจรักงานสอนโยคะ มีความสนุกและสุขกับการสอน จึงจะมาทําการสอนได
• หมัน่ ศึกษาตําราโยคะทัง้ ในและตางประเทศ
• มีความสามารถทักษะในการถายทอดอยางดี

รายได้
หากทํางานในสถานฝกโยคะ หรือสถานออกกําลังกายจะไดรายไดเปนเงินเดือนประจํา อาจไดคาสอนเปนรายชั่วโมง
เฉลี่ยรายไดอยูที่ 12,000 บาท (สามารถทําเปนพารทไทม โดยสอนเฉพาะชวงเวลาที่มีคลาสเรียน) รายไดสวนอื่น
จะมาจากการไดสอนโยคะสวนบุคคลทีค่ ดิ เปนรายชัว่ โมงหรือคอรส รวมแลวไมนอยกวาเดือนละ 18,000–25,000 บาท
13 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
สวนใหญผูประกอบอาชีพนี้จะเปนครูฝก หรือสอนในสถานที่ออกกําลังกาย โรงเรียนสอนโยคะ สถานที่ฝกโยคะ
โดยเฉพาะ ในดานของความกาวหนาอาจดูจากจํานวนชั้นเรียน หรือชั่วโมงที่มีการฝก การเปนครูฝกสวนตัวและขยับขึ้น
เปนหุนสวนหรือเจาของกิจการ
การประสบความสําเร็จ : มีความรูความสามารถในดานภาษา สามารถสื่อใหผูรับบริการ หรือผูฝกที่เปนชาวตางชาติ
ใหเขาใจ จะทําใหสามารถขยายขอบขายของลูกคาไดกวางขึ้น
: เปดกิจการสอนโยคะของตนเอง
การฝกอบรม

กรมการจัดหางาน

: โรงเรียนสอนโยคะที่ไดรับรองหลักสูตร มีใบประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ
: สถาบันโยคะวิชาการ ภายใตมูลนิธิหมอชาวบาน

Department of Employment
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06

ครูฝึกส่วนตัว

(Personal Trainer)

แนะนํารูปแบบและขั้นตอนการออกกําลังกายที่เหมาะสมกับรูปราง และเปาหมายของผูรับบริการเปนรายบุคคล
• วิ เ คราะห รู ป ร า งและพฤติ ก รรมการบริ โ ภคและ
• ควบคุมดูแลการออกกําลังกาย โดยใชอุปกรณตางๆ
การใชชวี ติ ของลูกคา เพือ่ นําไปวางแผนและจัดโปรแกรม
อยางถูกวิธี และเปนไปตามเวลาทีก่ าํ หนด เพือ่ ชวยให
การออกกําลังกายและตารางการบริโภคอาหาร
รางกายเกิดการเปลีย่ นแปลงไดเร็วขึน้
• แนะนําอาหารที่เหมาะสมและสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับลูกคา
ความสําคัญของอาชีพ

ครูฝึกส่วนตัว

การออกกําลังกายตามสถานที่ออกกําลังกาย (Fitness Center) ที่มีความสะดวกสบาย และมีอุปกรณสําหรับ
การออกกําลังกายทีค่ รบถวน เปนเทรนดของคนยุคใหมทสี่ ามารถใชเวลาอันจํากัดในการออกกําลังกาย เพือ่ รักษาสุขภาพ
หรือเสริมรางกายใหแข็งแรง มีรูปรางที่สมดุลและสวยงาม แตบางรายที่มีเปาหมายในการลดหรือเพิ่มนํ้าหนักอาจไม
ประสบความสําเร็จตามเปาหมาย จึงจําเปนตองมีตวั ชวยเพือ่ ใหบรรลุเปาหมายตามทีว่ างไว ซึง่ หมายถึงการมีเทรนเนอร
สวนตัว (Personal Trainer) ชวยดูแลแนะนําและกํากับการออกกําลังกาย อาชีพนี้ปจจุบันเปนที่นิยมของกลุมลูกคา
ในหลายแขนง ทั้งนักแสดง นางงาม ผูที่ตองเขาสังคม กลุมที่มีปญหาในเรื่องรูปราง และผูที่ตองการความเปนสวนตัว
15 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เป น ผู  มี ค วามรู  ความชํ า นาญในการใช อุ ป กรณ
การออกกํ า ลั ง กายอย า งถู ก ต อ ง มี ค วามรู  ท างด า น
การเพาะกายเพื่อวิเคราะหสรีระไดอยางใกลเคียง
• มีรูปรางและกลามเนื้อที่สวยงามแข็งแรง

• มีมนุษยสัมพันธดี ทักษะการสือ่ สารทีด่ ี สามารถอธิบาย
ใหเกิดความเขาใจไดงา ย
• มีทกั ษะภาษาตางประเทศเพือ่ ใหคาํ แนะนําและสือ่ สาร
กับลูกคาตางชาติได

เส้นทางสูอ่ าชีพครูฝกึ ส่วนตัว
ผูที่เปนครูฝกสวนตัวตามสถานที่ออกกําลังกายมักเปนผูที่จบการศึกษาทางดานพลศึกษา ทั้งระดับ ปวช. ปวส. และ
ปริญญาตรีจากสถาบันที่เปดสอนทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและโภชนาการ ซึง่ มีสถานศึกษาทีเ่ ปดสอนอยูท งั้ ภาครัฐ
และเอกชน แตบางแหงเปดรับจากผูที่มีประสบการณในการเปนพนักงาน เจาหนาที่ ในการดูแลและชวยแนะนํา
การใชอุปกรณแกสมาชิกในโรงยิม สถานออกกําลังกาย (Fitness Center) และพัฒนาโดยการศึกษาเพิม่ เติมจากครูฝก
ทีม่ วี ฒ
ุ ิ หรือประกาศนียบัตร รวมไปถึงการศึกษาจากสือ่ ตางๆ ของตางประเทศ ฯลฯ
กรมการจัดหางาน
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รายได้
ขึ้นอยูกับลูกคาของสถานที่ออกกําลังกาย หากมีสมาชิกจํานวนมากยอมไดรับโอกาสการเปนเทรนเนอรสวนตัว
จากสมาชิกและผูมาใชบริการ โดยไดรับรายไดประจําเดือนละ 8,000–12,000 บาท ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณ
สําหรับการเปนเทรนเนอรสว นตัวคิดเปนคอรส 30 ชัว่ โมง เฉลีย่ ชัว่ โมงละ 400 – 800 บาท โดยรวมเทรนเนอรทมี่ คี วามสามารถ
จะมีรายไดถงึ 50,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
นอกจากรายไดที่เพิ่มมากขึ้นจากการมีลูกคาและสมาชิกที่มาใชบริการแลว ประสบการณและความชํานาญงาน
จะทําใหไดรับโอกาสในการเลื่อนเปนหัวหนาครูฝก หัวหนาสาขา และผูจัดการสาขา บางรายอาจสามารถเปดกิจการ
สถานออกกําลังกายสวนตัวก็ได
การประสบความสําเร็จ
ความลมเหลว
: เปนผูท มี่ คี วามใสใจลูกคา ศึกษาจุดออนและมีเทคนิค
: ไมตรงเวลา ไมศกึ ษาเพิม่ เติมถึงเทคนิคตางๆ ไมปรับปรุง
ในการแนะนําและใหกาํ ลังใจ มีความรูท างดานโภชนาการ
วิธีการและเทคนิค อาจทําใหลูกคามีจํานวนลดลง
และอุปกรณทั้งหลายเปนอยางดี มีมนุษยสัมพันธดี
สือ่ ความหมายไดตรงจุด
17 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

07

วิศวกรคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering)

ทํางานดานการวิจัย ออกแบบ พัฒนาระบบงานดานคอมพิวเตอร วงจรดิจิทัล และเครือขาย ศึกษาและกําหนด
คุณลักษณะการติดตั้งและบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร
ลักษณะงานทีท่ าํ
• วิจยั ออกแบบ พัฒนา รวมถึงการศึกษาและกําหนดคุณลักษณะการติดตัง้ คอมพิวเตอรในสถานประกอบการทัง้ ระบบ
• บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอรวงจรดิจิทัล ระบบจัดการฐานขอมูล โปรแกรมระบบ ระบบซอฟตแวรประยุกต
เครือขายขอมูล รวมถึงอุปกรณสื่อสาร เพื่อใหระบบการทํางานของคอมพิวเตอรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ความสําคัญของอาชีพ
วิศวกรคอมพิวเตอร์

อิเล็กทรอนิกส วิศวกรกอสราง เครื่องกล เทคโนโลยี
และอื่ น ๆ อี ก มากมาย แต ใ นยุ ค ที่ IT กํ า ลั ง เฟ  อ งฟู
และจะขยาย วงกวางออกไป หนึ่งในสาขาที่สําคัญสําหรับ
เปนอาชีพที่คนไทยนิยมเรียนและทํางาน เปนอาชีพ อาชีพวิศกรนีค้ อื อาชีพวิศวกรคอมพิวเตอร ซึง่ เปนรากฐาน
ติดอันดับ 1 ใน 10 ของอาชีพทีใ่ ฝฝน อยางทีท่ ราบกันดีวา หลักของวงการ IT ในดานตางๆ ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเปน
อาชี พ วิ ศ วกรมี ห ลากหลายสาขา เช น วิ ศ วกรไฟฟ า ที่ตองการของตลาดแรงงานในอัตราสูง
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เปนคนชอบคณิตศาสตร ชอบพิสจู น มีตรรกะ
• สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร
โดยตรง หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของและศึกษาหรืออบรมเพิม่ เติม

• มีทักษะดานภาษาอังกฤษ
• มีความคิดสรางสรรค–อดทน
• สนใจนวัตกรรมใหมๆ

เส้นทางสู่อาชีพ
วิศวกรคอมพิวเตอร์
ผูที่สนใจจะทํางานในอาชีพนี้ เมื่อจบมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว ใหเรียนตอมัธยมศึกษาปที่ 4–6 สายวิทย เพื่อเตรียม
ความพรอมในการศึกษาตอระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่เปดสอนสาขานี้
(ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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รายได้

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

รายไดขึ้นอยูกับประสบการณและการเรียนรูเพิ่มเติม
สามารถทํ า งานได ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชนในเรื่ อ ง
หากทํางานในภาครัฐ จะเริม่ ตนตามบัญชีเงินเดือนราชการ การวางระบบ การดูแลเครือขายระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ
สวนภาคเอกชนเริ่มตนที่ 17,000–22,000 บาท โดยเฉลี่ย หรือทํางานในสาย Hardware Software และ Network
จะอยูในระดับ 35,000–50,000 บาท
แมกระทั่งทํางานดานกราฟกดีไซเนอร คือ ออกแบบและ
เขี ย นคํ า สั่ ง การทํ า งาน โดยใช ค วามรู  พื้ น ฐานและ
ประสบการณงานดานวิศวกรคอมพิวเตอร การเปนเจาของ
กิจการในการผลิต Software รูปแบบตางๆ หากอยูใน
สายงานราชการ ก็สามารถเลือ่ นระดับตามทีร่ าชการกําหนด
สวนในภาคเอกชนนั้น กรณีมีประสบการณและทักษะดี
จะเลื่ อ นระดั บ เป น หั ว หน า จนถึ ง ระดับผูจัดการ หรือ
เปลีย่ นสายเปนผูป ระกอบการ หรือนักวิจยั
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นักการตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)

บริหารจัดการดานการตลาดออนไลน โดยเขียนบทความและเนือ้ หาใหกบั ลูกคา พัฒนาและปรับปรุงการทําการตลาด
บนโลกออนไลนผานชองทางอินเทอรเน็ต
• ทํ า การวิ จั ย กลุ  ม เป า หมายเพื่ อ การวางแผนและ
• สนับสนุนการขายและทีมการตลาด
ดําเนินการโฆษณา (ทําการตลาด) บนสื่อออนไลน
• จัดทํารายงานผลและประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและ
• ตรวจสอบและติดตามผลตอบรับ
เพิม่ คุณภาพ

ความสําคัญของอาชีพ
นักการตลาดดิจิทัล
การทําการตลาดผานสื่อดิจิทัลมีบทบาทมากขึ้นและกําลังเติบโตอยางกาวกระโดด เพราะการโฆษณาออนไลน
กลายเปนปจจัยสําคัญในการทําธุรกิจยุคใหมเพื่อตอบสนองไลฟสไตลของคนยุค Gen Y นักการตลาดในยุคนี้
จึงตองปรับเปลี่ยนมาทําการตลาดบนเว็บไซต หรือโซเชียลเน็ตเวิรก ดังนั้น อาชีพนักการตลาดดิจิทัลจึงมาแรง
และมีแนวโนมที่จะอยูในวงการอีกนาน
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ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ชอบสิ่งใหมๆ ไมตกเทรนด
• เรียนรูเร็วดวยตนเองและจากผูอื่น
• เข า ใจเรื่ อ งกระแสและช ว งฤดู ก าล หรื อ เทศกาล
ที่จะทําการตลาด (Seasonal)
• เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคเชิงลึกและสามารถนํามา
ประยุกตใชได
• มีความรูทางดานภาษาอังกฤษ

รายได้
แปรผันตามความรูค วามสามารถ แตสงิ่ ทีจ่ ะทําใหรายได
มี ความมั่ นคงและตอเนื่อง คือ ความสัมพันธร ะหวา ง
นักการตลาดกับลูกคาที่มุงหวังใหสิ่งที่ดีที่สุด รายไดขั้นตํ่า
เริ่มจาก 19,000 บาท และเพิ่มมากขึ้นจากความสามารถ
ในการขายพื้นที่โฆษณาบนสื่อออนไลน โดยเฉลี่ยจะได
รายไดประมาณ 48,000 บาทขึ้นไป

เส้นทางสู่อาชีพ
นักการตลาดดิจิทัล
อาชี พ นี้ ไ ม จํ า กั ด วงให เ ฉพาะนั ก วิ ช าชี พ ที่ เรี ย นจบ
มาทางดานการตลาด หรือทางดาน IT แตทุกสายการเรียน
สามารถเขามาทํางานอาชีพนีไ้ ด แตอยางนอยตองมีความรู
ทางดานคอมพิวเตอร การใชสื่อออนไลน หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศได เพื่ อ ความรวดเร็ ว ในการทํ า งาน และ
ด ว ยลั ก ษณะของงานเป น การใช ค วามคิ ด สร า งสรรค
ทํางานบนอินเทอรเน็ตออนไลน จึงควรมีพื้นฐานความรู
ดานการตลาดเพื่อการเขาใจธุรกิจ การวางแผนโฆษณา
การเลื อ กคํ า โดนใจ และความรู  ท างสายคอมพิ ว เตอร
และ IT ซึ่งผูสนใจสามารถเขารับการศึกษาไดตั้งแตระดับ
ปวช. ปวส. สายอาชีพ ดานการตลาด การบริหารจัดการ
สื่อโฆษณา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และหากศึกษา
เพิม่ เติมถึงระดับปริญญาตรีในทุกสาขาดังตอไปนี้ ก็สามารถ
ทํางานนีไ้ ด ทัง้ วิทยาศาสตร สังคมศาสตร วิศวกรรมศาสตร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความตองการของอาชีพนีใ้ นปจจุบนั และอนาคตยังมีอกี
เปนจํานวนมาก ฉะนัน้ ผูท เี่ ขาสูต ลาดแรงงานประเภทนี้ หากมี
ความชํานาญและประสบการณ จะมีโอกาสในการเพิม่ รายได
และเลื่อนระดับเปนผูบริหารในตําแหนงตางๆ อาจเปน
นักการตลาดอิสระทีร่ บั งานจากบริษทั โดยตรง หรือตัวแทนได
โดยความสําเร็จของอาชีพนี้ขึ้นอยูกับความสามารถและ
ทีมงาน คือ ตองมีการสรางงานคุณภาพและพัฒนาฝมอื อยางตอเนือ่ ง การขยายพืน้ ทีโ่ ฆษณาทีไ่ มเหมือนใคร (มีความแตกตาง)
ติดตอสื่อสารกับลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังตองมีความสามารถในการอานความตองการของลูกคา และสามารถวิเคราะหแลวจัดทําไอเดียสนองตอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะตองมีทักษะในการทํางานดานตางๆ ประกอบดวย จึงจะทําใหชิ้นงานออกมา
มีคุณภาพ เชน ทักษะการตกแตงรูปภาพประกอบเนื้อหา เปนตน
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ผูผ้ ลิตวัคซีนสําหรับสัตว์เลีย้ ง
(Pets Vaccine Manufacturer)

ทําการศึกษา คนควา ผลิตเวชภัณฑและวัคซีนชนิดตางๆ สําหรับสัตวเลี้ยงแตละประเภท เพื่อเปนการปองกัน
การเกิดโรคติดเชื้อ โรคติดตอ และวัคซีนที่สรางภูมิคุมกันสําหรับสัตวเลี้ยง
• ทําการศึกษา และคนควาตัวยาเพือ่ ผลิตวัคซีน
• บรรจุและทําเอกสารแนะนําการใชยา
• นําตัวยา เครื่องปรุงจากตางประเทศมาทําการผลิต
• พัฒนาประเภทและคุณภาพวัคซีนอยางตอเนือ่ ง
ตามสูตร หรืออัตราสวนทีบ่ ริษทั คิดคนหรือกําหนดขึน้

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้ผลิตวัคซีนสําหรับสัตว์เลี้ยง
ปจจุบนั คนนิยมหันมาเลีย้ งสัตวเลีย้ งเปนเพือ่ นแกเหงา หรือไวชว ยเฝาบาน เชน สุนขั แมว กระตาย ฯลฯ ในวงการแพทย
มีการใชสตั วเลีย้ งรวมทํากิจกรรมบําบัดแกผปู ว ยทีม่ คี วามผิดปกติทางดานจิตใจ หรือการเคลือ่ นไหว รวมถึงการเปดคาเฟสตั วเลีย้ ง
เพือ่ ใหลกู คาเขาไปสัมผัสสัตวเลีย้ งชนิดตางๆ ไดอยางใกลชดิ แตสตั วเลีย้ งเหลานีต้ อ งมีความสะอาดและมีสขุ ภาพทีด่ ี ไมเปนโรค
ซึง่ หากเปนโรคแลวอัตราการตายจะสูงมาก ฉะนัน้ การฉีดวัคซีนกระตุน เพือ่ ปองกันโรคแกสตั วเลีย้ งจึงเปนสิง่ สําคัญ ผูป ระกอบการ
จะตองทําการฉีดวัคซีนแกสตั วเลีย้ งตามกําหนดอายุของสัตวเลีย้ ง ดังนัน้ จึงตองมีการผลิตวัคซีนจํานวนมากขึน้ ตามลําดับ
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
•
•
•
•

ชอบงานศึกษา คนควา และทดลองสูตรเคมีและชีววิทยา
มีความอดทนในการทํางานซํา้ ๆ (การทดลอง คิดสวนผสม)
รักสัตวเลี้ยง
มีความเสียสละ (เวลาในการทํางาน)

เส้นทางสูอ่ าชีพ
ผูผ้ ลิตวัคซีนสําหรับสัตว์เลีย้ ง
สําหรับลักษณะงานของการศึกษา คนควา และวิจัย
สูตรวัคซีน จําเปนตองมีความรูเ ฉพาะดานทางเคมีชวี วิทยา
จิตวิทยา พยาธิวิทยา และเภสัชวิทยา อาจรวมถึงสาขา
วิชาสัตวบาล โดยศาสตรเหลานี้จะชวยสงเสริมสนับสนุน
ในการนํามาประยุกตใช ฉะนั้นผูที่สนใจอาชีพนี้ เมื่อจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว จะตองศึกษาตอ
ในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4–6 และศึกษาตอระดับปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวของดังกลาว
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รายได้
รายไดจะไดตามระดับตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดไว เริ่มตนที่เดือนละ 15,000 บาท ตามตําแหนงที่รับหนาที่รับผิดชอบ
สําหรับผูที่สนใจทํางานในภาคเอกชน รายไดเฉลี่ยขั้นตํ่าอยูที่เดือนละ 20,000 บาท และจะแปรผันตามประสบการณ
และความชํานาญงาน ซึ่งไมตํ่ากวาเดือนละ 50,000–80,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูที่สนใจทํางานอาชีพนี้ สามารถทํางานในหนวยงานภาครัฐไดทั้งในตําแหนงนักวิชาการ นักเคมี นักวิจัย และ
นักเภสัชวิทยา โดยในการทํางานของอาชีพนีส้ ามารถเลือ่ นระดับตามตําแหนงในสายงานตามความสามารถและประสบการณ
การทํางาน และสามารถทําไดทงั้ ในโรงพยาบาล หรือโรงงานผลิตเวชภัณฑยาสําหรับสัตว รวมไปถึงบริษทั ตัวแทนจําหนาย
ผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบ สารตั้งตนในการผลิตยาชนิดตางๆ ไดอีกดวย
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วิศวกรวางแผนการซ่อมบํารุงอากาศยาน
(Aircraft Maintenance Planning Engineer)

• วางแผนการทํางาน กําหนดวิธีการ ตลอดจนกําหนดระยะเวลารวมกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ฝายวางแผน
ฝายปฏิบัติการซอมบํารุงและฝายควบคุมคุณภาพ
• ประสานงานหนวยซอมอากาศยานใหปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
• ติดตามขั้นตอนการทํางานซอมใหเปนไปตามขอกําหนด ทั้งการซอมในอากาศยานและชิ้นสวนใหไดคุณภาพ
และมาตรฐาน โดยการวางแผนการซอมบํารุง ซึง่ มีสว นใหญๆ 2 สวน คือ การซอมปกติในสายงาน (Line Maintenance)
ตรวจสภาพใหพรอมใชงาน และการซอมสวนใหญตามรอบเวลาการใชงานของอากาศยาน (Fleet Maintenance)
โดยตองถอดอุปกรณชิ้นสวนตางๆ จากกลองออกมาตรวจสอบโดยละเอียด อีกการทํางานหนึ่ง คือ การซอมบํารุง
ตามการรองขอจากบริษัทสายการบินที่นําอากาศยานมาเช็กบริการโดยเรงดวนเพื่อตรวจหาขอบกพรอง

ความสําคัญของอาชีพวิศวกร
วางแผนการซ่อมบํารุงอากาศยาน
การเดิ น ทางจากที่ ห นึ่ ง ไปยั ง อี ก ที่ ห นึ่ ง ไม ว  า เวลา
ที่ใชในการเดินทางจะแปรผันไปตามระยะทาง แตมนุษย
ต อ งการการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภั ย
การเดิ น ทางโดยอากาศยาน (เครื่องบิน) เป นคํ า ตอบ
ที่ผูเดินทางมักจะเลือกถาโอกาสและคาใชจายอํานวยให
เพราะการเจริญทางเทคโนโลยีของอากาศยานจะทําให
การใช เวลาในการเดินทางลดลงสวนทางกับ ระยะทาง
ที่เพิ่มขึ้นและความปลอดภัยดูจะมีมากกวาการเดินทาง
ดวยยานพาหนะอืน่ ๆ

กรมการจัดหางาน
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ปจจุบนั การบินไดขยายออกไปอยางกวางขวาง มีสายการบิน
เพิม่ ขึน้ มากมาย ทัง้ สายการบินแหงชาติ ตางประเทศและ
สายการบิน Low Cost ทําใหอาชีพที่เกี่ยวกับการบินมี
ความตองการเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอาชีพวิศวกรวางแผน
การซอมบํารุง ทีเ่ ปนอาชีพทีน่ า สนใจและเปนความเชือ่ มัน่ ของ
ผูโ ดยสารทีเ่ ดินทางโดยสายการบินทีต่ อ งการความปลอดภัยสูง
และมีสถิตกิ ารเกิดอุบตั เิ หตุตาํ่ ปจจุบนั อาชีพนีย้ งั มีจาํ นวนนอย
ในตลาดแรงงาน แตมคี วามตองการเพิม่ มากขึน้ ตามจํานวน
เทีย่ วบินและสายการบินทีม่ าใชบริการ ณ สนามบิน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ผูท ตี่ อ งการประกอบอาชีพวิศวกรวางแผนการซอมบํารุงอากาศยาน
• มีประสบการณงานดานการซอมบํารุงอากาศยานมาไมนอยกวา 3–5 ป
• มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานการบริหารจัดการงานวางแผนการทํางาน
• สามารถทํางานเปนทีมไดอยางดี
• มีมนุษยสัมพันธและสื่อสารไดดี เพราะตองประสานงานกับหลายหนวย
• มีความรอบคอบและละเอียด เพราะเปนงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตและทรัพยสินของบุคคล

เส้นทางสู่อาชีพวิศวกร
วางแผนการซ่อมบํารุงอากาศยาน
กอนอื่นผูที่จะทํางานดานนี้จะตองผานงานดานการซอมบํารุงอากาศยานและการวางแผนและบริหารจัดการมาแลว
ในชวงหนึ่ง ประมาณ 3–5 ป และอยูในตําแหนงงานบริหารดานแผนงานและการจัดการเพื่อจะใชทํางานดานวางแผน
อากาศยานไดอยางสมบูรณ
การเริ่มตนของสายอาชีพนี้ เมื่อจบระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถเรียนตอ ปวช. ปวส. สาขาชางเครื่องกล หรือ
ชางฝมือทหารของทหารอากาศ และจบระดับปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล หรือกองการบินพลเรือน
และตอสายงานบริหารจัดการดานเทคโนโลยีเพื่อการเปนนักวางแผน และบริหารจัดการอากาศยาน
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รายได้
รายไดของอาชีพนี้อยูในระดับสูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบสูง และผูปฏิบัติงานสายนี้มีนอย ผูมีความสามารถดี
สามารถทํางานสายซอมบํารุงใหกับสายการบินตางชาติทั้งที่ประจําการอยูในประเทศและตางประเทศ รายไดขึ้นอยูกับ
ประสบการณการทํางานไมตํ่ากวาหลักแสนบาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
หลักการ หรือหัวใจของการซอมบํารุง คือ ตองสรางความเชือ่ มัน่ ใหกบั ฝายปฏิบตั กิ ารวาการซอมบํารุงไดตามมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย สามารถควบคุมตนทุนการซอมบํารุงและสงมอบอากาศยานใหตรงตามแผนที่กําหนด

กรมการจัดหางาน
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นักนิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Science)

เปนผูที่นําความรูทางดานวิทยาศาสตรในแขนงตางๆ มาประยุกตใชเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงจากหลักฐานตางๆ
เชน เสนผม เลือด อสุจิ มาทําการตรวจวิเคราะหทางนิติเวช เพื่อประโยชนตอกระบวนการยุติธรรมทั้งผูเสียหาย
และผูตองหาไดเปนอยางดี
• เก็บหลักฐานในบริเวณที่เกิดเหตุ จากซากศพ หรือหลักฐานตางๆ เชน ลายนิ้วมือ ฝามือ เสนผม ฯลฯ
• ทําการตรวจพิสูจนหลักฐานตามชนิดที่เก็บมาไดโดยหลักทางนิติเวช ชีววิทยา ฟสิกส หรือเคมีและเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร

ความสําคัญของอาชีพ
นักนิติวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยมีความตองการบุคลากรดานนิติวิทยาศาสตรจํานวนมากและเรงดวน โดยเฉพาะบุคคลที่มีความรู
ในสายพิสจู นหลักฐาน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการเกิดปญหาทางดานอาชญากรรมมีเพิม่ มากขึน้ การสืบจากผูก ระทําผิดและการตัดสิน
คดีความตองอาศัยขอมูลเบือ้ งตนทางดานนิตวิ ทิ ยาศาสตรจะทําใหจบั คนรายไดเร็วขึน้ มีการตัดสินคดีความถูกตองแมนยํา
และมีความเปนธรรมยิง่ ขึน้
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เปนคนละเอียด ชางสังเกต
• สุขุม ใจเย็น หนักแนน
• ชอบการศึกษา คนควาวิทยาการใหมๆ เพื่อพัฒนา
ดานงานอาชีพ
• มีเหตุผล สามารถ Apply วิทยาการแขนงตางๆ
เขาดวยกัน
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักนิติวิทยาศาสตร์
ผูท ส่ี นใจจะทําอาชีพนี้ เมือ่ เรียนจบระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 แลว ใหเลือกเรียนตอระดับมัธยมศึกษาปท่ี 4–6 สายวิทย
จากนั้นสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตร สาขาตางๆ เชน ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และทําการอบรมเพิ่มเติม
จากการทํางานในหนวยปฏิบัติได เชน ศูนยปฏิบัติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ กองพิสูจนหลักฐาน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ภาควิชานิตวิ ทิ ยาศาสตร คณะแพทยศาสตร และสามารถศึกษาในสาขานีไ้ ดโดยตรงในระดับมหาบัณฑิต
คือ สาขาวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล เปนตน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
สวนใหญผปู ระกอบอาชีพนีจ้ ะรับราชการ หรือทํางานกับ
หนวยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร สังกัดกระทรวงยุตธิ รรม สถาบัน
การแพทย และในภาคเอกชนจะเปนหนวยงานทางการแพทย
หรือทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจพิสจู นหลักฐานในหองแล็บ
รายได้
ในดานความกาวหนาจะเปนไปตามระบบราชการ ผูท มี่ ี
ประสบการณและความชํานาญจะพัฒนาตนเองเปนนักวิจยั
หากประกอบอาชีพนี้กับภาครัฐ รายไดจะเปนไปตาม คนควา และสรางทฤษฎี อาจเปนอาจารยพเิ ศษสอนในระดับ
ระเบียบและขึ้นเงินเดือนที่กําหนดไวตามระดับการศึกษา มหาวิทยาลัย และฝกอบรมใหกบั เจาหนาทีข่ องหนวยงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จ คือ ตองอดทน ใจเย็น วิเคราะห
(ป.ตรี ป.โท และ ป.เอก) โดยบางตําแหนงเริ่มตนจาก
15,000 บาทขึน้ ไป สําหรับภาคเอกชนบางแหงจายคาตอบแทน โดยอาศัยหลักฐานและหลักวิชาการที่อางอิงได เพราะ
เปนรายชิ้นงาน เฉลี่ยรายไดสําหรับผูที่เริ่มตนอยูระหวาง บางครัง้ เปนการเกีย่ วเนือ่ งถึงชีวติ คน
18,000–22,000 บาทตอเดือน
กรมการจัดหางาน
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นักกฎหมายระหว่างประเทศ
(International Lawyer)

• ใหคําปรึกษา แนะนํา และชี้แจงเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับกฎหมายระหวางประเทศ
• ศึกษาและแปลกฎหมายตางประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย
• ใหคาํ แนะนํา พิจารณา หรือจัดทํานิตกิ รรมและรวบรวมขอมูลหลักฐานเพือ่ ใชในการดําเนินคดีตามคดีประเภทตางๆ

ความสําคัญของอาชีพ
นักกฎหมายระหว่างประเทศ
การติดตอกับประเทศตางๆ ในโลกปจจุบนั และอนาคตเปนสิง่ ทีจ่ าํ เปนและตองทําใหงา ยขึน้ เพราะการสือ่ สารทางดาน
การดําเนินการลงทุน การเตือนภัยแรงงาน และการเมืองหรือสังคม เปนสิง่ ทีเ่ ขาใกลตวั มากขึน้ ทุกขณะ งานบุคคลทีค่ วรมี
ความสัมพันธ หรือเกีย่ วของกับตางชาติในประเทศตางๆ ตองมีความรู ความเขาใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม การเมือง
สังคม และกฎหมายของประเทศนั้นๆ เพื่อความสําเร็จตามเปาหมาย โดยไมกอใหเกิดปญหา หรือการแกไขปญหา
ที่ไมคาดคิด เพราะฉะนั้นนักกฎหมายระหวางประเทศจึงเปนอาชีพที่สถานประกอบการ หรือบุคคลตองการใหมาอยู
ขางกายเพื่อใหคําแนะนําและแกไขปญหา
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เป น อาชี พ ที่ ต  อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมอย า งสู ง
ในการประกอบอาชีพ
• ต อ งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในหน า ที่ ข องตั ว เองและ
ตอสังคม
• มีความรักประเทศชาติ
• มีทักษะดานภาษา ทั้งดานการอาน เขียน และพูด
เปนอยางดี บางบริษัทตองการคะแนนสอบ TOEFL
หรือ TOEIC ประกอบการสมัคร
• มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางตามทีส่ าํ นักกฎหมาย
หรื อ บริ ษั ท ต อ งการ เช น คดี ก ารเมื อ ง คดี บุ ค คล
และคดีอาญา เปนตน

เส้นทางสู่อาชีพ
นักกฎหมายระหว่างประเทศ
ผูท สี่ นใจประกอบอาชีพนี้ เมือ่ เรียนจบชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ตองตอมัธยมศึกษาปที่ 4–6 แลวสมัครเขาคณะนิตศิ าสตร
ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน ที่มีแขนงวิชาและสาขาดานกฎหมายระหวางประเทศ หลังจากนั้น
อาจศึกษาตอระดับปริญญาโทนิตศิ าสตรในและตางประเทศ เพือ่ ศึกษาในเรือ่ งของคดีระหวางประเทศ คดีบคุ คล คดีอาญา
และคดีทางดานพาณิชยหรือธุรกิจ ซึ่งมีหลากหลายแตกตางตามกฎหมายของประเทศตางๆ

รายได้
ผูประกอบอาชีพนี้มักมีรายไดคอนขางสูง เนื่องจากตองมีความรู ความชํานาญในกฎหมายของแตละประเทศ
อีกทั้งยังมีแนวคิดและวิธีการที่จะตองทําใหชนะคดีเมื่อถึงที่สุด ยิ่งคดีที่มีความยากและซับซอนอาจไดรายไดเปนรายคดี
ผูที่จะประสบความสําเร็จตองทุมเทเวลาในการศึกษาหาขอมูล และทําการเปรียบเทียบขอมูล หรือคดีท่ีเคยเกิด
ศึกษาจุดออน จุดแข็ง เพื่อผลของคดี โดยจะมีรายไดไมตํ่ากวาเดือนละ 50,000–100,000 บาทตอเดือน หากเปนบริษัท
ที่มีขนาดใหญและมีการติดตอกับหลายประเทศ จะไดรายไดหรือคาตอบแทนอยูในระดับที่นาพึงพอใจ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาและผูประกอบการที่นักกฎหมายระหวางประเทศใหความสนใจและติดตามงาน
มีคําตอบถึงความเปนไปได ความลมเหลวและแนวทางแกไขปองกันเพื่อทําใหคดีตางๆ ใกลความชนะ
กรมการจัดหางาน
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นักวางแผนการเงิน

(Financial Planner)

ทํ า หน า ที่ ใ นการวางแผนจั ด กระบวนการด า นการเงิ น และให คํ า แนะนํ า แก ลู ก ค า ทั้ ง รายบุ ค คล กลุ  ม บุ ค คล
สถานประกอบการ เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินที่ตองการ
• สอบถามลูกคาถึงเปาหมายของชีวิต
• ดูสถานะปจจุบัน เชน คาใชจาย สินทรัพย หนี้สิน รายได เพื่อดูความหางของเปาหมายกับความมั่นคงสุทธิ
• จัดทําแผนเพือ่ ลดความหาง วางแผนการออม และจัดทําการบริหารความเสีย่ งใหลกู คาไดทราบ พรอมใหความรู
เกีย่ วกับสินคาทางการเงินกับลูกคา เพือ่ การตัดสินใจดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว
• ใหคําแนะนําและตอบปญหาขอของใจ

ความสําคัญของอาชีพ
นักวางแผนการเงิน
ในทุกๆ วัน คนเรามีความเกีย่ วของกับเงิน ทุกอยางลวนตองใชเงินเปนสวนประกอบ เมือ่ อายุมากขึน้ การทํางานนอยลง
สงผลถึงรายไดที่ลดลง หากไมมีการเตรียมตัว หรือวางแผนดานการเงินไว อาจทําใหชีวิตในแตละชวงวัย โดยเฉพาะ
วัยเกษียณมีความสุขนอยลง อาชีพนักวางแผนการเงินจะชวยใหบคุ คลมีเปาหมายในอนาคต และสามารถบรรลุเปาหมาย
ทางการเงินได เพราะคนแตละคนอาจไมมคี วามรูใ นเรือ่ งการวางแผนการลงทุน การออม การใชจา ยเงิน ซึง่ มีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นในยุคที่การเงินมีความเปลี่ยนแปลงมาก เชน การฝากเงินกับธนาคารซึ่งมีดอกเบี้ยตํ่า ภาวะเงินเฟอ
คารักษาพยาบาลที่แพงขึ้นทุกขณะ ทําใหรายไดที่ไดรับมีคานอยลง สินคาทางการเงินในตลาดมีความซับซอนมากขึ้น
เชน ตราสารหนี้ LTF RMF ฯลฯ ซึง่ อาจยากตอการศึกษาเรียนรูใ นการวางแผนและบริหาร ดังนัน้ อาชีพนักวางแผนการเงิน
จึงมีบทบาทสําคัญเพิ่มมากขึ้น
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
นั ก วางแผนการเงิ น ต อ งมี ค วามรู  ด  า นการเงิ น และ
การวางแผนเปนอยางดี
• มีทักษะในการศึกษาและวิเคราะหขอมูลไดอยาง
รวดเร็วและแมนยํา
• ติดตามสถานการณทางการเงิน การลงทุน และ
เศรษฐกิจของสินทรัพยแตละประเภท ทัง้ ของประเทศไทย
และตางประเทศที่มีผลกระทบกับตลาดเงินของประเทศ
• มีทกั ษะการสือ่ สาร (Soft Skill) ในการพูดคุยกับคน
เพราะเปนสิ่งสําคัญของคนที่ประกอบอาชีพนี้

รายได้
ผูป ระกอบอาชีพนีม้ กั มีรายไดคอ นขางสูง เนือ่ งจากตองมี
ประสบการณในดานการเงิน การวิเคราะห และการบริหารจัดการ
มาแลวในระยะหนึ่ง จึงจะสามารถทํางานอาชีพนี้ได และ
ถาหากผาน CFP ก็จะไดรบั ความไววางใจเพิม่ มากขึน้ รายได
โดยเฉลีย่ ไมตาํ่ กวา 50,000–80,000 บาท บางรายอาจไดระดับ
100,000 บาท ขึ้นกับปริมาณลูกคาที่ใหความไววางใจ
การทํางานสามารถทําในรูปแบบรับงานสวนบุคคล หรือ
ใหบริษทั รับจัดการและวางแผนการเงินในตลาดหลักทรัพย
และบริษัทจัดการหลักทรัพย (Broker) ตางๆ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ขึ้ น อยู  กั บ ความรู  ค วามสามารถ และประสบการณ
ความสําเร็จในการวางแผนการเงินใหกับลูกคา ผลที่ได
นอกจากรายไดทสี่ งู มากขึน้ คือ ชือ่ เสียงและความไววางใจ
อาจถึ ง ขั้ น เป น ผู  บ ริ ห าร และเจ า ของบริ ษั ท รั บ ปรึ ก ษา
การวางแผนทางการเงิน ผูที่ประสบความสําเร็จในดานนี้
มักถือคติที่วา การสรางความสุขใหกับลูกคา ชีวิตเราก็มี
ความสุขดวย
ทั้งนี้การฝกอบรมเพื่อสอบใหได CFP นั้น สมาคม
นักวางแผนการเงินไทย และบริษทั รับจัดการวางแผนการเงิน
มีการเปดหลักสูตรอบรมแกผูที่สนใจ
กรมการจัดหางาน
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักวางแผนการเงิน
ผูท สี่ นใจอาชีพนีต้ อ งจบการศึกษาอยางนอยปริญญาตรี
ทางดานการบัญชี และศึกษาเพิม่ เติมทางดานการบริหารธุรกิจ
และสาขาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ใช ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
นัน่ หมายถึง หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 4–6
และสมัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
ภาครัฐและเอกชนที่เปดสอนทางบัญชี เศรษฐศาสตร และ
ตอสาขาบริหารจัดการธุรกิจ (MBA)
ผูท จี่ ะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ ควรตองมีการศึกษา
ฝกอบรมและสอบผานคุณวุฒิวิชาชีพ CFP (Certiﬁed
Finance Planner) ซึ่งมีถึง 6 โมดูล คือ
1. พืน้ ฐานการวางแผนทางการเงิน ภาษี เรียนรูเ พือ่ ใหมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. การวางแผนการลงทุน (การตอยอดเงินตองทําอยางไร)
3. การวางแผนประกันภัย (เพือ่ รองรับปญหาทีอ่ าจจะเกิด
ในอนาคต)
4. การวางแผนเพื่อรับวัยเกษียณ
5. การวางแผนภาษีและมรดก
6. การจัดทํางบประมาณ
โดยสามารถทีจ่ ะสรุปในเรือ่ งตางๆ ทีเ่ กีย่ วของแลวนํามา
วางแผนปองกันความเสีย่ ง และใหคาํ ปรึกษาแกผมู าปรึกษา
ใหเกิดความสมดุลในดานการเงินไดดี จะไดรบั ความไววางใจ
และมีลูกคาเพิ่มมากขึ้น
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ผูจ้ ดั การโครงการด้าน IT
(IT Project Manager)

เปนผูนําทีมบุคลากรในโครงการที่ไดรับมอบหมายดาน IT ในการหาขอสรุป หรือวางแผนการดําเนินการการแกไข
ปญหาใหกับลูกคา โดยใชเครื่องมือทางธุรกิจที่เหมาะสม เพื่อใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไข หรือตามสัญญา
• ทํารายงานความคืบหนา และมาตรฐานกอนสงมอบงาน
• วิเคราะห วางแผน พรอมใหคําปรึกษาแกทีมงาน
• อาจทําการควบคุมและบริหารความเสี่ยง
ตามขอมูลที่ไดรับจากลูกคา เพื่อใหการดําเนินงาน
• ฝกอบรมบุคลากรในทีม
ตามโครงการเปนไปตามแบบแผน เวลา และคาใชจาย
ที่กําหนดไว

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้จัดการโครงการด้าน IT
เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา โลกธุรกิจในขณะนี้และในอนาคตนั้น การดําเนินการจะมีเรื่องของเทคโนโลยีดาน IT
เขาไปมีสวนรวมอยูเปนอยางมาก ทั้งดานการวางแผน การบริหารจัดการ การตลาด การผลิตและดําเนินการ
ซึ่งผูประกอบการบางรายอาจเปนหนวยงานวางแผนและดําเนินการ แตปจจุบันการใชมืออาชีพในการจัดทําโครงการ
และวางระบบงานดาน IT มักใช Outsource ซึ่งจะมีผูชํานาญการเฉพาะดาน แลวยังประหยัดเวลาและคาใชจาย
บริษัทที่รับวางแผนจัดวางระบบเกี่ยวกับ IT หรือใหคําแนะนํา จะมีทีมงานดําเนินการ และแตละทีมตองมีผูจัดการ
โครงการเปนคนบริหาร ซึ่งปริมาณความตองการมีเพิ่มขึ้นตามแนวโนมการใช IT
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
จบการศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขา
วิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส วิ ศ วกรด า นคอมพิ ว เตอร
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• มีความกระตือรือรน
• ชอบการสื่อสาร
• มีทกั ษะทางดานภาษา ทัง้ พูด อาน และเขียน ในระดับ
ใชงานไดดี

• สามารถทํางานทีไ่ มเปนเวลาได เพราะอาจตองติดตอ
กับลูกคาตางประเทศ ซึง่ มีชว งเวลาในการทํางานตางกัน
จึงตองมีความสามารถในการปรับเวลาในการทํางานไดดี
• มีการจัดระบบความคิด เพือ่ การบริหารงานโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพ
• มีทักษะในการนําเสนอ

เส้นทางสู่อาชีพ
ผู้จัดการโครงการด้าน IT
ตองจบการศึกษาขัน้ ตํา่ ระดับปริญญาตรีในสาขาทีเ่ กีย่ วของกับ IT ทัง้ ระดับวิศวกรรมคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอนอยู ทั้งในสวนกลางและภูมิภาค ฉะนั้นผูที่สนใจ
อาจเรียนในระดับอาชีวศึกษา ปวช. ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร หรือจบมัธยมศึกษา
ปที่ 6 สายวิทย แลวไปศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยอีก 4–5 ป ตามสาขาและคณะที่กลาวมาแลวขางตน

กรมการจัดหางาน
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รายได้
ขึน้ อยูก บั ประสบการณการทํางาน โดยผูท จี่ ะทํางานในตําแหนงนีม้ กั มีประสบการณการทํางานดาน IT ในสาขาตางๆ
มาแลวอยางนอย 2–3 ป โดยจะมีคาจางสําหรับตําแหนง เริ่มตนที่ 40,000–60,000 บาท เฉลี่ยรายไดของ
ผูที่ทํางานดานนี้ 5 ปขึ้นไป จะอยูในระดับ 70,000–80,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความกาวหนาทางอาชีพนั้นจะเปนไปตามสายงาน โดยผูที่ทํางานดานนี้ี่เมื่อมีประสบการณและความชํานาญ
จะไดรับผิดชอบโครงการในเวลาเดียวกัน นั่นหมายถึงการไดรับความไววางใจจากลูกคาและเจาของบริษัท สงผลถึง
รายไดที่เพิ่มมากขึ้น อาจไดเลื่อนเปนผูจัดการโครงการอาวุโส และสามารถเปน Start Up ไดในโครงการ แตการที่จะ
ประสบความสําเร็จไดนนั้ ตองมีเปาหมายและการวางแผนทีด่ ี มีการตรวจสอบ ติดตามผลใหคาํ แนะนํา และแกไขปญหา
ทีเ่ กิดขึน้ แกทีมงานไดอยางรวดเร็ว และสงมอบงานไดตามกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
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ผูเ้ ชีย่ วชาญ Big Data
(Big Data Specialist)

มีหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญที่มาจากหลายแหลง หลายรูปแบบ ใหกับธุรกิจตางๆ เพื่อนําไปใช
ประโยชนในการทําการตลาด ผลิตภัณฑ สินคา หรือการบริการเพื่อกอใหเกิดผล และความยั่งยืนกับบริษัท
• ทําความเขาใจกับลูกคาถึงความตองการของประเภท
ขอมูล และการนําไปใชประโยชน เชน การทําการตลาด
โฆษณา หรือทําผลิตภัณฑเพื่อตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภค
• คนหารวบรวมขอมูลที่ตองการจากแหลงตางๆ และ
ฐานขอมูล

• ประสานงาน สงตอขอมูล หรือทําการวิเคราะห
ขอมูล จัดระบบขอมูลรวมกับนักวิทยาศาสตรขอมูล
(Data Scientist) และนักวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ
• คํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และมั่ น คงของข อ มู ล ที่ มี
การแบงปน
• สงมอบขอมูลทีผ่ า นการจัดการในเบือ้ งตนใหกบั ลูกคา

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญ Big Data
Big Data เปนหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังมากที่สุดของการทําการตลาดในยุคดิจิทัล เนื่องจากขอมูลขนาดใหญ
(Big Data) จะถูกคัดเลือกมาใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพือ่ ใหเกิดประโยชนในการวิเคราะหวางแผน หรือทําการตลาด
เพื่อใหไดเปรียบในการแขงขัน จึงจําเปนตองมีผูมีความรูในการบริหารจัดการขอมูลขนาดใหญ ดังนั้น อาชีพนี้จะเปน
ที่ตองการอยางยิ่งของบริษัทในอนาคต ระบบออนไลนมีความสําคัญมากขึ้นเพียงใด ขอมูลก็จะยิ่งมีความสําคัญตามมา
ระบบธุรกิจจึงตองหันมาทําเรื่อง Big Data เพิ่มมากขึ้น
กรมการจัดหางาน

Department of Employment

เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม | 38

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีทักษะในการสืบคนขอมูล
• มีความรูทางดานภาษา
• มีความชํานาญในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ
• มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูสนับสนุนอื่นๆ
เชน Data Scientist, Data Engineer

เส้นทางสู่อาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญ Big Data
ผูที่ ป ระกอบอาชีพ ในตําแหนงนี้ ควรมีประสบการณ ในการทํ า งานด า น IT และด า นการสื บค นข อ มู ล หรื อ
การตรวจสอบงาน เพื่อใหเกิดความรูทักษะและความชํานาญในการจัดการขอมูลรูปแบบตางๆ จนถึงขอมูลขนาดใหญ
พื้นฐานการศึกษา ควรจบปริญญาตรีทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร Computer Science สาขาที่เกี่ยวเนื่องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ ปดสอนในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันราชภัฏทีม่ สี าขาเทคโนโลยีและการสือ่ สารการบริหารจัดการขอมูล
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กรมการจัดหางาน
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รายได้
ผู  ป ระกอบอาชี พ นี้ ณ ป จ จุ บั น จะต อ งเป น ผู  มี ป ระสบการณ แ ละผ า นงานด า น IT มาไม น  อ ยกว า 3–5 ป
สั่ ง สมประสบการณ แ ละเทคนิ ค ในการจั ด การกั บ ข อ มู ล ขนาดใหญได ซึ่งสามารถทํางานเปนอิสระ หรือทํางานกั บ
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ด า นการวิ เ คราะห แ ละจั ด การขอมูล บริษัทโฆษณาขนาดใหญที่มีสวนของการวิจัยตลาด
e-Commerce บริษัทรับทําการวิจัยผลิตภัณฑ หรือบริการ เปนตน สามารถทํางานไดทั้งในและตางประเทศ
รายไดตามที่มีการสํารวจมานั้น ผูที่เปนผูเชี่ยวชาญจะมีรายไดขั้นตํ่า 60,000–80,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
กอนจะมาถึงระดับผูเชี่ยวชาญ ตองมีการผานงานจากเจาหนาที่สืบคนขอมูล เจาหนาที่วิเคราะหตรวจสอบ
มาสักระยะหนึ่ง สั่งสมประสบการณและเรียนรูเพิ่มเติมในเทคโนโลยีและวิธีการวิเคราะหสรุปผลการจัดทําโครงสราง
หรือรูปแบบขอมูล และการนําเสนอจากสวนประกอบเหลานี้ หากมีความชํานาญและผลงานมีคุณภาพ จะทําใหลูกคา
มีความเชื่อมั่นและใชบริการตลอดไป ผลที่ไดคือ คาตอบแทน ชื่อเสียง และการกาวขึ้นเปนเจาของกิจการ หรือรับเชิญ
เปนวิทยากรใหความรูแกทีมงาน นักศึกษา โดยความสําเร็จขึ้นอยูกับการจัดการขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงเวลา
คุมคา และใหความรูสึกถึงความปลอดภัยและมั่นคงของขอมูลลูกคา

กรมการจัดหางาน
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นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
(Data Scientist)

ทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่กระจัดกระจายจาก
แหลงตางๆ มาทําการจัดกลุมและวิเคราะหเพื่อนําไป
ใชประโยชนในการตอบโจทยของลูกคา อีกทั้งยังชวย
ประกอบการตัดสินใจของลูกคา หรือองคกรเพื่อการทํา
ธุรกิจ ขอมูลที่ผานการวิเคราะหจะถูกนําเสนอในรูปแบบ
ประเภทตางๆ เชน การสรางรูปแบบของการคาดการณ
ในอนาคต (Predictive Model) หรือสรางระบบวิธีการ
(อัลกอริทึม) ประมวลผล การคนหาขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ผูใชงาน (User) เปนตน

ความสําคัญของอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
พบวาในป 2559 ไดมีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับอาชีพที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีเกณฑการตัดสินจากจํานวน
ตําแหนงงานวาง และเงินเดือนเฉลี่ย ปรากฏวาอาชีพนักวิทยาศาสตรขอมูล (Data Scientist) ไดรับโหวตวาเปน
อาชีพยอดนิยมอันดับหนึ่ง และจากเว็บไซตตางๆ ไดมีการกลาววา วิทยาศาสตรขอมูลเปนสาขาอาชีพที่จะมาแรง
ในศตวรรษที่ 21 ซึง่ เปนยุคทีเ่ ต็มไปดวยขอมูลมหาศาล และพฤติกรรมของคนเปลีย่ นจากการใชงานออฟไลนไปสูอ อนไลน
มากขึ้น ทําใหอาชีพนี้เปนที่ตองการของตลาดและนาสนใจเพิ่มขึ้น ไมแมแตในประเทศไทย ก็มีความตองการเพิ่มขึ้น
ตามการใชประโยชนจากขอมูลดาน IT

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เปนคนกระตือรือรน อยากรูอ ยากเห็น และมีความคิด
สรางสรรค
• มีความรูทางดานภาษาตางประเทศ เพื่อการสืบคน
ขอมูลและองคความรูใหม
• มีความรูทางสหวิทยาการ (Interdisciplinary) เชน
ความรูทางดานคอมพิวเตอร สถิติ คณิตศาสตร และ
ความรูความเขาใจในงานธุรกิจ
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กรมการจัดหางาน
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รายได้

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล

อาชีพนี้สามารถทํางานตอยอดใหกับธุรกิจตางๆ ได
ทั้งดานการผลิต บริการ หรือธุรกิจทางดานสื่อออนไลน
ที่รับจางวิเคราะหขอมูลโดยตรง ฉะนั้นรายไดจึงแปรผัน
ไปตามขนาดและประเภทของกิจการ หรือสถานประกอบการ
ซึ่งบางแหงจายคาตอบแทนเปนรายวัน จากผลการสํารวจ
ไดรบั เงินเดือนเริม่ ตนที่ 22,000–30,000 บาท แตโดยเฉลีย่
จะอยูในอัตรา 40,000–60,000 บาท

ผู  ที่ ส นใจประกอบอาชี พ นี้ ต  อ งมี พื้ น ฐานการศึ ก ษา
ในระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
จบทางดานวิศวกรคอมพิวเตอร วิศวกรดาน IT หรือสาขา
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยเมื่ อ จบชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 แล ว
ควรศึ ก ษาต อ ในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4–6 สายวิ ท ย
เพื่ อ เรี ย นต อ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในด า นที่ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมี
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน
การทีจ่ ะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ ตองมีความขยัน
และศึ ก ษาอบรมเพิ่ ม เติ ม ในศาสตร อ่ื น ๆ ที่ จ ะช ว ยให
ความก้าวหน้าทางอาชีพ
การวิเคราะหและจัดรูปแบบการนําเสนอเปนที่นาสนใจ
และมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ Apply ดานความรู
คุณภาพในการจัดการขอมูล และการนําเสนอรวมกับ ดานสถิติศาสตร และดานธุรกิจเขาดวยกัน
การตรงตอเวลาในการสงมอบงาน จะทําใหผลงานเปนที่
ยอมรับจนเกิดความเชื่อมั่นระหวางลูกคา ผูวาจาง และ
นักวิทยาศาสตรขอมูล

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม | 42

17

นักรีววิ ผลิตภัณฑ์

(Product Reviewer)

เขียนรีวิวผลิตภัณฑสินคา หรือบริการตางๆ ลงในเพจ
บนอิ น เทอร เ น็ ต เช น อาหาร ภาพยนตร สั ต ว เ ลี้ ย ง
เครื่ อ งสํ า อาง สถานที่ ท  อ งเที่ ย ว โดยขึ้ น กั บ ผู  ว  า จ า ง
หรือบริษัทที่สังกัด
• ศึกษาผลิตภัณฑ หรือสินคาทีจ่ ะเขียนใหเขาใจถึงขอดี
ขอเดน
• เขียนรีวิวเลาเรื่องผลิตภัณฑในสไตลที่โดนใจผูอาน
เพื่อโปรโมตผลิตภัณฑ
• ติดตามผลงานการเขียนรีวิวและตอบขอคําถามของ
ผูที่ติดตาม

ความสําคัญของอาชีพ
นักรีวิวผลิตภัณฑ์
ในยุคที่คนใชอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น ทั้งการใชงาน
คนหาขอมูลตางๆ รวมถึงเรือ่ งจิปาถะ ไมวา จะเปนการพักผอน
การซื้อสินคาตางๆ กอนการตัดสินใจจะเขาไปติดตามอาน
รีวิวในเรื่องที่สนใจ ทําใหเกิดการเขียนรีวิวผลิตภัณฑตางๆ
ทั้งสินคาอุปโภค บริโภค การบริการ ในโลกออนไลน จาก
ทีเ่ คยเขียนเพราะชืน่ ชอบสวนตัว จนกลายมาเปนอาชีพหลัก
หรืองานประจําที่ทํารายไดไดอยางมั่นคง และมีแนวโนม
วาผูติดตามรีวิวจะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ฉะนั้นในระยะยาว
อาชีพนี้จะเติบโตและสามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความชอบ รูข อ มูล และขอเท็จจริงเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
หรือสิ่งที่จะเขียนรีวิว
• มีความคิดสรางสรรค และมีแงมมุ นําเสนอทีแ่ ปลกใหม
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• มีทกั ษะการเขียนทีม่ เี สนห ทําใหคนสนใจติดตามอาน
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี
• มีทักษะพื้นฐานในการทําสรุปและจัดทําคลิปวิดีโอ
กรมการจัดหางาน
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักรีวิวผลิตภัณฑ์
ไมมีการกําหนดไวเปนพื้นฐานขั้นตํ่าวาผูที่จะประกอบอาชีพนี้จะตองจบการศึกษาในระดับและสาขาใด เริ่มตนจาก
การมีความชอบ มีความรูความสามารถในการเขียนเลาเรื่อง และหาชุมชนในโลกออนไลนเพื่อเปนพื้นที่ที่ใหผลงาน
ตัวเองไดเผยแพร ศึกษาจุดเดน ขอดี ขอเสีย เพื่อนํามาเปนขอมูลในการนําเสนอ และหมั่นศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งใหมๆ
เพื่อพัฒนาการเขียนของตัวเอง หากมีความรูดาน IT คอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ จะเปนตัวสงเสริมสนับสนุน
ใหการทํางานมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
หากมีผลงานรีวิวอยูในพื้นที่ออนไลนอยางสมํ่าเสมอ
ความกาวหนาวัดจากรายไดทเี่ พิม่ ขึน้ ในแตละรอบการทํางาน
นั่นหมายความวา นักรีวิวที่ดีจะประสบความสําเร็จ ตองมี
ผลงานที่ อ อกมาอย า งสมํ่ า เสมอและมี ก ารพั ฒ นางาน
อยางตอเนือ่ ง ทีส่ าํ คัญคือ คนทีท่ าํ อาชีพนีต้ อ งมีจรรยาบรรณ
และความจริงใจในการเขียนรีววิ ซือ่ สัตยกบั ลูกคา หรือผูท ี่
ติดตามผลงาน ซึง่ จะเปนผลทําใหเกิดความนาเชือ่ ถือจนเปน
ทีย่ อมรับ ทําใหมคี วามยัง่ ยืนในอาชีพรวมไปถึงรายไดอกี ดวย

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

รายได้
แปรผั น ตามผลงานที่ มี ผู  ติ ด ตาม และตามชื่ อ เสี ย ง
ทีม่ ผี วู จิ ารณ อาจทํางานสวนตัวโดยรับรีววิ ผลิตภัณฑทวั่ ไป
หรือทํางานในบริษัทที่มีผลิตภัณฑหลากหลายชนิด หรือ
บริษัทโฆษณาทางออนไลน สามารถทํางานไดทั้งเต็มเวลา
และพารทไทม
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นักวิทยาศาสตร์ดา้ นเครือ่ งสําอาง
(Scientist Cosmetic)

มีหนาทีท่ าํ การคนควา วิจยั พัฒนาและผลิตเครือ่ งสําอาง
ประเภทตางๆ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด
เช น ครี ม แชมพู สบู  และอื่ น ๆ อาจทํ า การควบคุ ม
การผลิตใหเปนไปตามสูตร ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
กอนสงจําหนาย

ความสําคัญของอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ดา้ นเครือ่ งสําอาง
ปจจุบันอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพความงาม เชน
เครื่องสําอางและสปา มีความสําคัญอยางยิ่งและสราง
รายไดใหกบั ผูป ระกอบการและประเทศไมนอ ย ธุรกิจดังกลาว
จะมี ก ารคิ ด ค น พั ฒ นาและผลิ ต สิ น ค า หลากหลายชนิ ด
เข า สู  ต ลาด และที่ สํ า คั ญ ต อ งมี คุ ณ ภาพดี ตอบโจทย
ของลู ก ค า ได อ ย า งตรงเป า หมาย ยิ่ ง ตลาดความงาม
ขยายวงกวางออกไป อาชีพนักวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
ก็จะเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้น

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• จบการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร
เครื่องสําอาง หรือสาขาทางเคมี สาขาทางเภสัชศาสตร
• ชอบงานดานการทดลอง คนควา และวิจัย
• ทักษะทางดานภาษาเพื่อการศึกษาคนควาขอมูล
หรือวิทยาการใหมๆ จากประเทศตางๆ
• มีความอดทนและมีสมาธิในการทําการทดลองซํ้าๆ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ดา้ นเครือ่ งสําอาง
ผู  ที่ ส นใจจะประกอบอาชี พ นี้ จะต อ งเรี ย นจบการศึ ก ษาขั้ น ตํ่ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
คณะเภสัชศาสตร สาขาหรือวิชาเลือก วิทยาศาสตรเครื่องสําอาง
โดยเมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนตอระดับมัธยมศึกษาปที่ 4–6 สายวิทย-คณิต เพื่อศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรีในคณะวิทยาศาสตรที่มีสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ซึ่งมีการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยมหาวิ ท ยาลั ย แม ฟ  า หลวง และมหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มี ก ารเป ด สาขาวิ ช านี้ โ ดยเฉพาะ หากสนใจเรี ย นต อ
ระดับปริญญาโท สามารถเรียนตอไดที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร หลักสูตรนานาชาติ โดยมีการเปดสอนดาน
เครื่องสําอางสําหรับผูจบเภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร
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รายได้
อาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งภาครัฐและเอกชนในตําแหนงนักวิทยาศาสตร นักวิจัย หรือผูควบคุมคุณภาพใน
อุตสาหกรรมเครื่องสําอาง รายไดเปนไปตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานประกอบการ ซึ่งขั้นตํ่าของปริญญาตรี
ตามระเบียบราชการจะได 18,000–20,000 บาทตอเดือน โดยรายไดจะเพิม่ มากขึน้ ตามประสบการณและความชํานาญ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ตามสายงานราชการ สามารถเลือ่ นระดับ หรือตําแหนงจนถึงระดับผูบ ริหาร สําหรับภาคเอกชน สามารถกาวหนาเปนถึง
ระดับหัวหนางาน ผูเชี่ยวชาญ ผูจัดการฝายผลิต และผูจัดการฝายวิจัยผลิตภัณฑ หรือเปนผูประกอบการรับจางผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องสําอางชนิดตางๆ ปจจัยความสําเร็จของอาชีพ คือ ทําการศึกษาคนควาอยางตอเนื่อง และตองดู
ความตองการของตลาดและกลุมเปาหมาย โดยผลิตภัณฑจะตองมีคุณภาพเพื่อใหลูกคาเกิดความมั่นใจ

กรมการจัดหางาน
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นักออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Designer)

มีหนาที่ออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ตามคอนเซ็ปตของผูวาจาง หรือตามลักษณะของ
ผลิตภัณฑ โดยการนําวัสดุ กรรมวิธกี ารผลิต ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑผา นกระบวนการวิเคราะหวจิ ยั ผสมผสาน
เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับผูใชและตลาด รวมทั้งความเปนไปไดในการนําไปผลิตในระบบอุตสาหกรรม
• ออกแบบผลิตภัณฑโดยใชคอมพิวเตอรกราฟกเขามาชวยในการออกแบบ เพือ่ ใหภาพออกมามีมติ ิ และสมบูรณแบบ
• สรางแบบจําลองและทดลองทําผลิตภัณฑตนแบบ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยและตรวจสอบการทดลองใช
• เขียนเทคนิควิธีการประกอบแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติในโรงงาน
• ประมาณการตนทุนคาใชจายเพื่อใหมีราคายอมเยาสําหรับผูใช
• ทดสอบและปรับรูปแบบใหสมบูรณ

ความสําคัญของอาชีพ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติของคนตองการสิง่ ทีด่ สี าํ หรับตนเอง การเลือกซือ้ สินคาประเภทตางๆ สวนใหญเลือกเพราะหนาตาสวยงาม
เกหรือเท และมีคุณสมบัติเหมาะกับการใชงาน บางผลิตภัณฑชวยทําใหชีวิตผูใชดีขึ้น เชน ประหยัดเวลา สะดวกสบาย
เปนตน การทีผ่ ลิตภัณฑเหลานีจ้ ะถูกใจและถูกเลือกซือ้ ไปใชงานนัน้ เบือ้ งตนของความสําเร็จ ก็คอื นักออกแบบผลิตภัณฑ
ซึง่ สินคาหรือผลิตภัณฑทจี่ ะผลิตในรูปของอุตสาหกรรมไดนนั้ ตองอาศัยนักออกแบบผลิตภัณฑ อาชีพนีจ้ งึ เปนทีต่ อ งการ
ของตลาดอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการแขงขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงตองนําการออกแบบมาเปนกลยุทธในการแขงขัน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรม หรือ
สถาปตยกรรม สาขาตกแตงภายใน สาขานิเทศศิลป
หรือคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร วิชาเอก
เทคโนโลยีเครื่องเขียนและการออกแบบ
• มี ค วามสามารถในการวาดภาพแสดงรู ป ร า ง
(Perspective) หรือสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอร
ชวยในการออกแบบ
• มีความรูความเขาใจในจิตวิทยาอุตสาหกรรม
• มีความเขาใจในวัสดุทนี่ าํ มาผสมผสานและประยุกตใช
ในการออกแบบไดเปนอยางดี
• สนใจความเคลื่อนไหวของงานออกแบบตางๆ
• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดแลวลงมือทํา
• มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ผูท สี่ นใจทํางานอาชีพนีจ้ ะตองเรียนจบมัธยมศึกษาปที่ 4–6 สายวิทย-คณิต เพือ่ จะไดสมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย
ที่เปดสอนสาขาออกแบบผลิตภัณฑ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบทัศนศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ
และสาขาศิลปะอุตสาหกรรม ในมหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะมัณฑนศิลป) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ (คณะศิลปกรรมศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คณะศิลปกรรมศาสตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง (คณะสถาปตยกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยรังสิต (คณะศิลปะและการออกแบบ)

รายได้

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

ผูที่ทํางานดานนี้ในองคกรธุรกิจเอกชนไดในระยะหนึ่ง
สําหรับผูป ระกอบอาชีพนี้ ทีม่ คี วามสามารถในการริเริม่
สรางสรรคไดตรงกับกลุม เปาหมายทีว่ างไวจะทํารายไดไดดี จะออกมาประกอบอาชีพอิสระ เปดกิจการของตนเองเพื่อ
รายไดเฉลี่ยจึงไมตํ่ากวาเดือนละ 30,000–50,000 บาท ออกแบบผลิตภัณฑที่แปลกใหมใหตรงกับกลุมเปาหมาย
ที่วางไว ความสําเร็จตองมีไฟในการทํางาน เปดโลกทัศน
ให ก ว า ง สนใจค น คว า หาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และสร า ง
ความสัมพันธ กับองคกรและลูกคาในเชิงธุรกิจ
กรมการจัดหางาน
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เกษตรกรรุน่ ใหม่
(Smart Farmer)

การทําการเกษตร ปลูกพืชไร พืชสวน เลีย้ งสัตว โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีเขามารวม เชน การใชแอปพลิเคชัน
ตรวจสอบความชื้น ความอุดมสมบูรณของพืชและสภาพอากาศ รวมถึงมีการตอยอดจากเกษตรกรธรรมดาไปยัง
ผูประกอบการธุรกิจดานเกษตรและตอเนื่องสูการสรางแบรนด ปลูกเอง ขายเอง เพิ่มมูลคาสินคาและมีการวางแผน
การจัดการในกิจการเพาะปลูก มีการทําเกษตรผสมผสานกับงานภาคบริการ เชน การทองเทีย่ วไร-ฟารม การทําโฮมสเตย ฯลฯ

ความสําคัญของอาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่
ในชวงปจจุบันที่แสนจะเรงรีบ การใชชีวิตอยางเรงดวนในชีวิตประจําวัน การทํางาน การทองเที่ยว และการพักผอน
ทีไ่ มเพียงพอ กอใหเกิดปญหาทัง้ ทางสุขภาพกายและใจ แนนอนวาจะตองมีผลกระทบถึงสังคมทีอ่ าจมีคนปวยเพิม่ มากขึน้
งานมีคุณภาพลดลง ทําใหมีกลุมคนที่มีความคิดและมุมมองเห็นโทษของสังคมเมือง จึงมุงไปสูสังคมงานแบบดั้งเดิม
ของไทย นั่นก็คือ เกษตรกร
ในอดีตอาชีพเกษตรกรจะถูกมองวาเปนอาชีพชนชั้นแรงงาน ผลตอบแทนไมคุมคา แตปจจุบันแนวคิดเปลี่ยนไป
มีกลุม คนทีท่ าํ การศึกษาและเรียนรูก ารทําเกษตรแนวใหม ทําใหอาชีพเกษตรกรปรับเปลีย่ นไปจากเดิม สามารถทําตอไป
เปนธุรกิจ ซึ่งมีหลายกลุมอาชีพไดปรับเปลี่ยนมาเปนเกษตรแนวใหมและประสบความสําเร็จเปนจํานวนมาก
49 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีใจรัก และตองการนําเทคโนโลยีมาชวยในการทํา
การเกษตร
• มีใจเปดกวางในการแลกเปลีย่ นเรียนรูด า นการเกษตร
• ศึกษา คนควาหาความรูตางๆ เพิ่มเติมสมํ่าเสมอ
• มีมนุษยสัมพันธทดี่ เี หมาะกับการสรางเครือขายชุมชน
• มีความคิดสรางสรรคในการพัฒนางานดานการเกษตร
และกิจกรรมอยางตอเนื่อง

เส้นทางสู่อาชีพ
เกษตรกรรุ่นใหม่
อาชีพนี้เปนอาชีพอิสระ เปนนายของตัวเอง ผูที่สนใจ
ไมวาจะจบการศึกษาในสาขาหรือระดับใด สามารถเขาสู
อาชี พ นี้ ไ ด ขอเพี ย งมี ใจรั ก และสนใจศึ ก ษาหาข อ มู ล
มีความรู ความเขาใจในระบบเศรษฐกิจและธุรกิจของ
ประเทศบาง มีองคความรูทางนวัตกรรมเพื่อนํามาใชใน
งานเกษตร สามารถเขารับการอบรมการเปนเกษตรกรรุน ใหม
ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีการจัดหลักสูตร
การเปนเกษตรกรรุน ใหม มีการฝกอบรมใหความรูท างดาน
การเกษตรและแนวเกษตรยุคใหม โดยมีการจัดการอบรม
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัดและเครือขายชุมชน
ผูที่สนใจสามารถหาขอมูลและติดตามขาวรับสมัครจาก

หนวยงานเกษตร สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ
บริ ษั ท ที่ ทํ า ธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ สิ น ค า การเกษตรที่ ส  ง เสริ ม
โครงการเกษตรกรรุนใหม
นอกจากความรูทางดานเกษตรกรรมแลว ยังมีหนังสือ
สื่อวิดีโอ และลิงกจากสื่อออนไลนตางๆ ที่แชรขอมูล
ที่เกี่ยวของ เชน การทําปุยประเภทตางๆ ความรูเรื่องดิน
สภาพอากาศ การปลูกพืชนอกฤดูกาล การวางแผนและ
บริหารจัดการรอบการเพาะปลูก การทําฟารม แนวคิด
การเพิม่ มูลคาสินคาเกษตร การตอยอดการทําเกษตรกรรม
เชน การทําการทองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมและการอนุรักษ
การทําธุรกิจโฮมสเตย

รายได้
เกษตรกรรุนใหมท่ีสามารถนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาชวยปรับปรุงและสงเสริมการทําเกษตร จะทําให
ไดผลผลิตที่เพิ่มมากขึ้น อาจมีผลผลิตนอกฤดูกาล การขายโดยตรง รวมถึงการตอยอดธุรกิจออกไป ซึ่งสิ่งเหลานี้
ตองใชเวลา ประสบการณและเครือขายทีจ่ ะชวยสงเสริมการขายและเพิม่ รายได จากขอมูลทีป่ รากฏ รายไดเปนทีน่ า พอใจ
และไดใชชีวิตอยาง Slow Life ทั้งนี้นอกจากผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวไดแลว เกษตรกรรุนใหมอาจทําใหเปน
แหลงเรียนรูกับผูที่สนใจทั่วไป ทําเปนโฮมสเตย ขายอุปกรณทางการเกษตร หรือพัฒนาและผลิตปุยชีวภาพ
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
คาดวาหากยิ่งมีจํานวนเกษตรกรรุนใหมมากขึ้น จะชวยทําใหเศรษฐกิจของประเทศกาวหนาไปไดดี ผลผลิตดี
การตอยอดธุรกิจดานอื่นจะตามมา แนวโนมจะมีความตองการเพิ่มมากขึ้น สาเหตุเพราะประชากรไทยกําลังกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุ เกษตรกรเดิมจะลดจํานวนลง คนรุนใหมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐในการทําเกษตรแผนใหม
ตามแนวยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 จึงคาดวาอาชีพนี้จะมีความตองการมากขึ้น
โดยหลักของการประสบความสําเร็จของผูประกอบอาชีพนี้ ก็คือ
• ศึกษาเรียนรูธรรมชาติ เพื่อวางแผนปองกันและแกไขไดเมื่อเกิดปญหา
• การทําการเกษตรแบบสวนกระแส ทําใหพืชผลมีราคานอกฤดูกาล หรือเพิ่มมูลคาของสินคา
• การศึกษานวัตกรรมใหมๆ เพื่อนํามาปรับใชกิจกรรมเกษตร
• การมีเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู และการรับสงตอพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว
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นักเขียนบทความสือ่ ออนไลน์
(Web Content Writer)

เปนอาชีพทีม่ หี นาทีเ่ ขียนบทความ หรือเรือ่ งราวทีค่ าดวาจะเปนทีน่ า สนใจของคนในสังคมออนไลน โดยเปนการเลาเรือ่ ง
ทีช่ นื่ ชอบ เปดโอกาสใหมกี ารถาม–ตอบ แสดงความคิดเห็นในเรือ่ งทีเ่ ขียนขึน้ และอาจตอยอดไปยังลิงกอนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อประโยชนของผูติดตาม
• เขียนเลาเรื่องที่ชื่นชอบ โดยอาศัยองคความรูและประสบการณ หรือขาวปจจุบันลงใน Blog และพื้นที่ออนไลน
• ติดตามขาวสารที่เปนที่นิยม เพื่อทําการเขียนบทความสนับสนุน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
• รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
• ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มขึ้นใหทันสมัย หรือคนหาลิงกเพื่อวางใน Blog
• เขียนเลาเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเดิม หรือเรื่องใหมๆ อาจรับจางเขียนบทความเพื่อทําการประชาสัมพันธ
ใหกับบริษัท

ความสําคัญของอาชีพ
นักเขียนบทความสือ่ ออนไลน์
ในยุค IT ทีม่ อี นิ เทอรเน็ต และสือ่ ออนไลนเขามาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวันของคนรุนใหม ไมวา จะเรียน ทํางาน
การใชชวี ติ ฯลฯ “Blog = บล็อก = การบันทึกบนเวิลด ไวดเว็บ” ถูกใชเปนเครือ่ งมือสือ่ สารทีค่ นนิยมเขาอานและติดตาม
ในเรื่องการประกาศขาวสาร การแสดงความคิดเห็น การเผยแพรผลงาน ซึ่งผูที่เขียนบทความถูกเรียกวา “Blogger”
ซึ่งปจจุบันไดกลายเปนอาชีพหนึ่งที่ไดรับความนิยม โดยดูจากจํานวนขอเขียนที่ปรากฏในโลกออนไลนที่เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงจํานวน Blogger รุน ใหมทเี่ กิดขึน้ เกือบทุกวัน เปนอาชีพทีค่ นสนใจ อยากรูแ ละอยากเปนในยุค IT
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความคิดสรางสรรคในการเขียนบทความ ติดตาม
สถานการณและเหตุการณที่กําลังฮิต เพื่อนํามาเปน
ขอมูลในการเขียนบทความ
• มีความชื่นชอบในการเขียนและโตตอบขอซักถาม
• มีความรูดาน IT และอินเทอรเน็ต
• ตองศึกษาขอมูลอื่นๆ เพื่อความทันสมัย

เส้นทางสู่อาชีพ
นักเขียนบทความสื่อออนไลน์
สวนใหญจะเปนผูท ชี่ อบเขียนทัง้ บทความและการเลาเรือ่ ง
ที่ตนมีความรู ฉะนั้นความรูท่ัวไปคือพื้นฐานการศึกษา
ที่จบมาจากสาขาใดๆ ก็ได แลวนํามาเขียนใหความรู
(หากเขียน Blog เกี่ยวกับความรูทางวิชาการ)
ควรมีความรูด า น IT คอมพิวเตอร (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
จะทําใหเพิ่มความรวดเร็ว แมนยํา ในการคนหาขอมูล
เพิม่ เติม และการเชือ่ มตอกับลิงกอนื่ ๆ

รายได้
รายได ผั น แปรไปตามความชื่ น ชอบและผู  ที่ ติ ด ตาม
อาจเปนเงินประจํา หรือจากการโฆษณาใน Blog ของ
Blogger
ผูท ปี่ ระสบความสําเร็จจะมีผตู ดิ ตามอานมาก รายไดจะ
มาจากโฆษณา หรือลิงกทนี่ าํ มาฝากไวที่ Blog เฉลีย่ อยางตํา่
ไมนอยกวาเดือนละ 20,000 บาท (บางงานอาจจายเปน
หนึ่งครั้งตอชิ้นงาน)

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
การจะประสบความสําเร็จจนทําเปนอาชีพนัน้ ขึน้ อยูก บั
ความต อ งการของ Blogger เอง และความสามารถ
ในการเขียน ทําใหมีผูติดตามอานอยางสมํ่าเสมอและ
เพิม่ จํานวนขึน้ อาจมีผสู นใจมาเสนอเรือ่ งใหเขียนบทความ
เปนรายชิ้น เรื่องในบางบริษัทที่ทํางานดาน IT และการทํา
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ หรือทํางานวิจัย อาจมีการจาง
Blogger ใหทํางานประจําเพื่อเขียนบทความ และติดตาม
ความคิดเห็นจากผูอาน
ดังนั้น Blogger ที่ดีตองเขียนบทความอยางตอเนื่อง
มีเรือ่ งนําเสนออยางสมํา่ เสมอ และมีสไตลการเขียนทีแ่ ตกตาง
จะทําใหมีผูติดตามเปนประจํา
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ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่
(Startup )

การทําธุรกิจของตนเองที่เริ่มตนดวยการสรางไอเดีย การมีแผนธุรกิจที่แตกตางจากชองทางอื่น และสามารถนํา
นวัตกรรมมาปรับใชกับธุรกิจใหเติบโตอยางกาวกระโดดดวยตนทุนตํ่า รวมกับการนําเสนอไอเดียจําพวก Business
Model กับนายทุน (Venture Capital) เพื่อสานตอนวัตกรรมและธุรกิจที่วางไว

ความสําคัญของอาชีพ
ผูป้ ระกอบการรุน่ ใหม่ Startup
ประเด็นรอนในชวง 5–10 ปทผี่ า นมาของวงการไอทีไทย นัน่ ก็คอื กระแสการตืน่ ตัวของบริษทั ไอทีหนาใหม “Startup”
และนโยบายการสงเสริมสนับสนุนของรัฐบาลดาน Startup เพือ่ จะเปนแรงผลักดันใหประเทศไทยเขาสูป ระเทศไทย 4.0
ทําใหเกิดการอบรมสัมมนาใหความรูแกผูประกอบการรุนใหม เพื่อเตรียมพรอมและกาวสูผูประกอบการหนาใหม
“Startup” ทีเ่ มือ่ ประสบความสําเร็จแลว ก็จะหมายถึงรายไดทจี่ ะเขามาสูบ ริษทั และการขยาย Startup ใหมๆ ใหเกิดขึน้
ในประเทศตอไป
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ

รายได้

• มีความตั้งใจ และสนใจทําธุรกิจ
ในชวงตนของการทําธุรกิจอาจยังไมมรี ายไดเขามา แตเมือ่
• มีความอดทน หมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
ออกผลิตภัณฑใหลูกคาไดเริ่มใชแลว และมีผลตอบรับที่ดี
• มีเงินทุนตั้งตน อาจมีการรวมหุนจัดตั้งบริษัท หรือ จะมีรายไดเขามา ซึง่ Startup ทีป่ ระสบความสําเร็จ นายทุน
สถานประกอบการทีส่ นใจใหการสนับสนุน โดยรวมเปน อาจขอเขาถือหุน เพือ่ ขยายธุรกิจและออกผลิตภัณฑใหม
หุน สวน (Partner) หรือเปนผูล งทุน (Venture Capital)
• ชอบงานทาทายและอยากพิสูจน
เส้นทางสู่อาชีพ
• มีความคิดสรางสรรค สามารถนําเสนอสินคาและ
บริการที่ไมเหมือนใคร
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup
ผูท สี่ นใจประกอบอาชีพนีต้ อ งมีความรูแ ละประสบการณการทดลองทํา การมีพนื้ ฐานความรูท างดาน IT และการบริหาร
จัดการธุรกิจ การทําการตลาด แลวมา Apply ใชตอในไอเดียที่จะทํา การเขาอบรมการเปน Startup ในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มีการสงเสริมสนับสนุน ซึ่งสวนใหญเปนกลุมธุรกิจดาน IT เชน AIS Dtac True สําหรับภาครัฐนั้น
ไดมีการสงเสริมอยู 6 กลุมหลัก คือ
• e-Commerce
: การคาและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
• Fin Tech
: การเงิน การบริหารจัดการเงินที่สะดวกขึ้น ผานแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือบนเว็บไซต
• Agritech
: ดานการเกษตร เชื่อมโยงการผลิตและสงออก
• Ed-Tech
: การศึกษาผานระบบอินเทอรเน็ตรูปแบบใหม
• e-Service
: เปนการสรางนวัตกรรมในการบริการ
• Internet of Things : เปนนวัตกรรมการสรางการเชื่อมโยงสิ่งของตางๆ โดยการควบคุมผานแอปพลิเคชัน
และเครือขายอินเทอรเน็ต
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความตองการของอาชีพนี้ในประเทศไทยนั้นยังมีปริมาณมาก รัฐบาลและเอกชนใหการสงเสริมองคความรู
และอํานวยความสะดวกให Startup ใหมๆ ใหเกิดขึ้นในไทย โดยสนับสนุนในรูปแบบตางๆ
ปจจัยที่จะทําใหประสบความสําเร็จ มีดังนี้
• การมี ไ อเดี ย ที่ แ ตกต า ง และสามารถพั ฒ นา
ตอยอดไปได
• มีความเปนผูนํา
• ไดรวมงานกับคนหรือนักลงทุนที่เหมาะสม
• สรางสิง่ ทีผ่ ใู ชตอ งการจริงๆ (รูจ กั ธุรกิจของตนเอง)
• ใชเงินใหนอยที่สุดเทาที่เปนไปได

กรมการจัดหางาน
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สาเหตุที่จะทําใหเกิดความลมเหลว มีดังนี้
• เกิดจากความผิดพลาดอยางใดอยางหนึ่งของ
ปจจัยความสําเร็จ
• ลูกคาไมตองการผลิตภัณฑนั้นแลว
• ผลิตภัณฑใกลเคียงกับที่มีอยูในทองตลาด
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วิศวกรขนส่งทางราง

(Rail Transportation Engineering)

ทําหนาที่วางแผน ควบคุมการติดตั้ง การทดสอบ การใชและการซอมบํารุงระบบราง (รถไฟรางคู High Speed)
ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน เชนเดียวกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แตมีความชํานาญเกี่ยวกับการขนสงดวยระบบราง เชน
• ทําการวัดความสั่นสะเทือน
• วิเคราะหและออกแบบการเดินรถเพื่อความปลอดภัย
• ตรวจสอบคุณภาพราง ระบบอาณัติสัญญาณ
• แกไขปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหวางเดินรถ หรือระหวางการซอมบํารุง

ความสําคัญของอาชีพ
วิศวกรขนส่งทางราง
ประเทศไทยได มี ก ารขยายการขนส ง เพื่ อ รองรั บ
การขยายตั ว ตามเศรษฐกิ จ ของประเทศ และ AEC
โดยการขนสงทางรางเปนคมนาคมที่รับผูโดยสารไวได
จํานวนมาก คาใชจายตํ่า และสะดวกปลอดภัย จากขอมูล
การขยายระบบขนสงทางราง ทั้งรถไฟฟา รถใตดิน และ
รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งสูภาคตางๆ และเชื่อมตอประเทศ
เพือ่ นบาน ทําใหอาชีพวิศวกรขนสงทางรางมีความตองการ
และมีความสําคัญ เพือ่ ความมัน่ ใจและปลอดภัยของการใช
ขนสงประเภทนี้

เส้นทางสู่อาชีพ
วิศวกรขนส่งทางราง

อาชีพนี้เพิ่งจะมีการเปดการเรียนการสอนสาขานี้ที่
คุณสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ ในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ซึ่ ง ได มี ก ารเป ด เพิ่ ม เติ ม ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธญั บุรี
• ชอบงานเครื่องกล และงานคํานวณ
ผู  ส นใจต อ งจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6
• ออกงานสนามได
สายวิทย-คณิต เกรดเฉลีย่ ตองไมตาํ่ กวา 2.5 การเรียนใน
• มีความอดทน การทํางานเปนกะ
• มีทักษะภาษาเพื่ออานคูมือ และประสานกับวิศวกร ระดับอุดมศึกษาจะเรียนพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร
ดานโยธา เครื่องกล ไฟฟา และเนนวิชาในระบบราง คือ
ตางประเทศ
การสรางทาง อาณัติสัญญาณ ออกแบบตารางเดินรถไฟ
การคํานวณ และออกแบบเสนทาง (Trackwork) ระบบรถไฟ
ความเร็วสูง High Speed
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รายได้
ผูท จี่ บการศึกษาสายตรงในปจจุบนั มักเปนผูท ผี่ า นการศึกษา หรือฝกอบรมมาจากตางประเทศ เชน เยอรมนี ฝรัง่ เศส
ญีป่ นุ แคนาดา ทีม่ รี ะบบรางทีท่ นั สมัย
คาดวารายไดของอาชีพนี้ในประเทศไทยจะไดรับรายไดสูง เพราะความตองการในตลาดแรงงานประเภทนี้มีมาก
แตผูมีคุณสมบัติยังมีนอย รายไดเริ่มตนสําหรับผูที่กําลังจะจบและเขาสูอาชีพนี้อยางตํ่าเริ่มตนที่ 18,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ระยะเวลาการทํางาน ประสบการณ ความชํานาญงาน และทักษะดี จะทําใหเพิ่มโอกาสความกาวหนาในอาชีพ
จากเจาหนาที่ขึ้นเปนระดับหัวหนางาน หัวหนาแผนก หัวหนาโครงการ ผูจัดการ ซึ่งหมายถึงคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

กรมการจัดหางาน
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นักสถิตปิ ระกันภัย
(Actuary)

รวบรวมขอมูลและประยุกตใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร และการเงินในการวิเคราะหและแปลคาขอมูลทางสถิติ
เพือ่ ใชวางแผนและกําหนดคาตางๆ ในงานประกันภัย เชน การกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย เงินสํารองประกันภัย เงินปนผล
กรมธรรมในระบบประกันชีวติ ประกันสุขภาพ วินาศภัย ประกันสังคม และระบบบํานาญ รวมทัง้ การจัดทํา หรือรวบรวม
สถิติตางๆ และการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของผูรับประกันภัย

ความสําคัญของอาชีพ
นักสถิติประกันภัย
ธุรกิจประกัน เปนธุรกิจที่ขยายวงกวางออกไปในทุกๆ ป เนื่องจากเปนธุรกิจที่สรางความรูสึกปลอดภัยและมั่นคง
ใหกับลูกคาในเรื่องของการประกันความเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไมวาจะเปนเรื่องการทําประกันชีวิต อัคคีภัย วินาศภัย
ประกันสุขภาพ ประกันสังคม และระบบบํานาญ ซึ่งครอบคลุมจํานวนผูเอาประกันและจํานวนขอมูลอาชีพที่จะชวย
บริหารจัดการ รวมถึงวิเคราะหไดดี ดังนั้น อาชีพที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นก็คือ “นักสถิติประกันภัย”
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีทกั ษะทางดานการคํานวณ ชอบตัวเลข (คณิตศาสตร)
• มีทักษะในการวิเคราะห สรุปขอมูลอยางเปนระบบ
• มีทกั ษะการสือ่ สารกับลูกคา เพือ่ ใหเกิดความเชือ่ มัน่
• มีทกั ษะดานภาษา เพราะการสอบใบคุณวุฒิ (Fellow)
เปนการสอบขององคกรตางประเทศ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักสถิติประกันภัย
ผู  ที่ ส นใจจะประกอบอาชี พ นี้ เมื่ อ จบมั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 ต อ งเรี ย นต อ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 4–6 สายวิ ท ย - คณิ ต
หรื อ ศิ ล ป - คํ า นวณ และศึ ก ษาต อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาสถิ ติ ป ระกั น ภั ย หรื อ คณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย
ที่ มี ก า ร เ ป  ด ส อ น ใ น ค ณ ะ บั ญ ชี จุ ฬ า ล ง ก ร ณ  ม ห า วิ ท ย า ลั ย คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง คณะวิ ท ยาศาสตร สถิ ติ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระนครเหนื อ
และมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปดสอนสาขาคณิตศาสตรประกันภัย

รายได้
ขึน้ อยูก บั ความสามารถของบุคคล หากทํางานในภาครัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เริ่มเงินเดือนตามบัญชีรัฐ สําหรับเอกชน
ใหตามความสามารถ เริ่มตนขั้นตํ่า 16,000–20,000 บาท
และจะเพิ่มขึ้นตามความสามารถ และหากสอบ Fellow
ที่วัดความรูในดานตางๆ เชน เศรษฐศาสตร การเงิน สถิติ
เงินเดือนจะสูงมากขึ้นตามระดับของ Fellow USA และ
จะสามารถไปทํางานที่ตางประเทศได โดยมีเงินเดือน
สูงถึง 100,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ส ว นใหญ อ าชี พ นี้ จ ะทํ า งานกั บ บริ ษั ท ประกั น ภั ย เป น หลั ก ผู  ที่ มี ป ระสบการณ แ ละความชํ า นาญจะได รั บ
การเลื่อนระดับและรายไดตามความชํานาญและผลงานที่ปรากฏ การใหคําปรึกษาและเปนวิทยากรอบรมความรู
เพือ่ การสอนในคุณวุฒิ เปนตน
กรมการจัดหางาน
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นักวางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์

(Transportation and Logistic Planner)

ศึกษา วิเคราะหและวางแผนการจัดโลจิสติกสและบริหารจัดการตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain) ของสินคา
และบริการใหมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการจัดซื้อ จัดหา การวางแผนการผลิต การจัดการสินคาคงคลัง การกระจายสินคา
การจัดการขนสง การนําเขา–สงออก จนถึงลูกคาไดตามเวลาที่กําหนด รวมถึงการควบคุม ลดคาใชจายในการจัดเก็บ
แตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ความสําคัญของอาชีพ
นักวางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบโลจิสติกส กําหนดใหประเทศไทยมีระบบโลจิสติกสที่ไดมาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุน
การเปนศูนยกลางธุรกิจและการคาของภูมิภาคอินโดจีน โดยมุงลดตนทุนโลจิสติกส เพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจ
ในการตอบสนองความตองการของลูกคา และเพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนความเชื่อถือในกระบวนการนําสงสินคา
และบริการ
นักวางแผนการขนสงและโลจิสติกสจึงเปนอาชีพที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและของบริษัท
ที่ตองการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ผู  ที่ จ ะประกอบอาชีพ นี้ควรมีคุณ สมบัติเ ด นในเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้
• มีทักษะการวิเคราะหและการวางแผนการจัดการ
ดานโลจิสติกสทางธุรกิจตางๆ

• สนใจศึกษาธุรกิจประเภทตางๆ
• มีความรูในดานการขนสงสินคา การจัดเก็บสินคา
การดูแลบริหารสินคาคงคลัง
• มีการบริการดานพิธกี ารตางๆ (ศุลกากร) บริการเสริม
เชน งานพัสดุและไปรษณีย
• มีทักษะทางดานภาษา สื่อสารดานการเขียน
• มีคุณธรรมและจริยธรรม
• มีความสามารถในการแกไขปญหา

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์
การทํางานในอาชีพนีใ้ หประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพจะตองมีความรูใ นรูปแบบสหวิทยาการ ซึง่ ประกอบดวย
การจัดการ การขนสง และอุตสาหกรรม ความเขาใจเกีย่ วกับงานทางดานการวิเคราะหและวางแผนการจัดการโลจิสติกส
ขององคกร หรือธุรกิจ
ผูที่สนใจสามารถเลือกเรียนในระดับปริญญาตรี ระดับ ปวช. ปวส. สาขาบริหารธุรกิจการตลาดและการจัดการ
ทั้งมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน สําหรับมหาวิทยาลัยที่เปดสอนสาขาการจัดการโลจิสติกสโดยตรงมีที่มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรปริญญาโท การจัดการโลจิสติกสของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
อีกสวนหนึง่ คือ ผูท มี่ ปี ระสบการณทาํ งานในสวนทีเ่ กีย่ วของกับฝายจัดซือ้ ฝายผลิต ฝายคงคลังวัตถุดบิ สินคา ฝายการขนสง
สามารถเรียนเพิ่มเติม และใชประสบการณความชํานาญในการปรับเปลี่ยนมาเปนอาชีพนี้ได

รายได้
ผูที่ประกอบอาชีพนี้ซึ่งมีความชํานาญและมีองคความรูอื่นๆ มาชวยในการวิเคราะห วางแผน และจัดการระบบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ จะมีผสู นใจเสนองานตําแหนงและคาตอบแทนในอัตราทีส่ งู จากสถิติ ผูท ที่ าํ งานดานนีเ้ กินกวา 5 ป
จะมีรายได 35,000–100,000 บาทตอเดือน โดยคาจางและรายไดจะแตกตางไปตามลักษณะธุรกิจที่มีความซับซอน
และขนาดของสถานประกอบการ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ระยะเวลาการทํางาน ประสบการณ ความชํานาญงาน
และทักษะดี จะทําใหเพิ่มโอกาสความกาวหนาในอาชีพ
จากเจาหนาที่ขึ้นเปนระดับหัวหนางาน หัวหนาแผนก
หัวหนาโครงการ ผูจ ดั การ ซึง่ หมายถึงคาตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้

กรมการจัดหางาน
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นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
(Game Designer)

วางระบบเกมและออกแบบตัวเกมตามเนือ้ เรือ่ งทีจ่ นิ ตนาการขึน้ มา กําหนดวิธกี ารเลน คาพารามิเตอร และวางความสมดุล
ของเกม เพื่อใหเกิดความนาติดตามและผูเลนมีความสนุกสนาน
• วางแนวคิดเบื้องตน หาเนื้อหาตัวละคร ฉาก ฯลฯ
• วางภาพประกอบและสีใหเหมาะสมในแตละฉาก
• ออกแบบวิธีการเลน
• เรียงลําดับเรื่องราว
• จัดวางรูปแบบ กําหนดแผนผังและขนาดเพือ่ จัดวางเนือ้ หา
• ตรวจแกชิ้นงาน ตกแตงเพิ่มเติม

ความสําคัญของอาชีพ
นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
อาชี พ นี้ ใ นตลาดแรงงานมี ค วามต อ งการสู ง ขึ้ น
อยางตอเนื่อง ดวยเพราะปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดทําใหเกิดธุรกิจใหมขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเกมออนไลน
ที่ไมวาวัยไหนก็มักนิยมเลน โดยผูเลนสามารถเลนได
ในทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ จึงทําใหความตองการเกม
มีเพิ่มขึ้น คนอาชีพนี้จึงเปนที่ตองการ
63 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
• ชอบการทํางานดานศิลปะและการออกแบบ
• มี ค วามสนใจการสร า งสรรค ผ ลงานด ว ยสื่ อ และ
เทคโนโลยีสมัยใหม
• มีความสนใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร
• ชอบเลนเกม
• สามารถแกปญหา และขจัดอุปสรรค
กรมการจัดหางาน
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
เรียนทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือมีพ้ืนฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร และโปรแกรมเมอร ผูท่ีสนใจ
อาจเริม่ จากการเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาเทคโนโลยีการสือ่ สาร หรือเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4–6 สายวิทย-คณิต
และศึกษาตอในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ฟสกิ ส หรือสาขาวิชาการออกแบบและการทํา 2D 3D แอนิเมชัน
และศึกษาอบรมเพิ่มเติมในวิชาที่สนับสนุนการทํางาน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขาวิชาที่เกี่ยวของ คือ มหาวิทยาลัยรังสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรเกมมัลติมเี ดีย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงโตตอบ
และการพัฒนาเกม มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจทิ ลั มีเดีย สาขาการออกแบบอินเทอรแอคทีฟและเกม (Interactive)
อีกทัง้ สาขาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนก็มเี ปดสอนเชนกัน โดยจะมีวชิ า
ทีเ่ กีย่ วของกับการเขียนโปรแกรมและการออกแบบ ซึง่ สามารถใชเปนความรูพ นื้ ฐานในการพัฒนาหรือประยุกตใชตอ ไปได

รายได้
สามารถทํ า งานได ทั้ ง ในบริ ษั ท เอกชนที่ ทํ า การผลิ ต
และพัฒนาโปรแกรมเกมตางๆ เพือ่ การคา หรือทําฟรีแลนซ
ผลิตเกมเสนอขายกับบริษัทและในอินเทอรเน็ต โดยได
คาจางเปนรายชิ้นงาน หรือตามจํานวนผูที่เขามาเลนเกม
รายไดไมตํ่ากวาเดือนละ 30,000–40,000 บาท และ
ผันแปรผันไปตามจํานวนผูเขาเลน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้อาจเริ่มตนจากอาชีพอื่นที่เกี่ยวของและพัฒนาปรับเปลี่ยนมาเปนนักออกแบบได สวนใหญ
ทํางานในบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร ทั้งในรูปแบบออนไลนและแอปพลิเคชันในแพลตฟอรมตางๆ เชน
Facebook iPhone iPad ฯลฯ
การออกแบบเกมที่มีผูสนใจเลนและติดตาม สิ่งที่ตามมา คือ ชื่อเสียงและรายได หรือแมแตโอกาสที่จะไดรวมงานกับ
บริษัทตางประเทศ รวมถึงเปนผูประกอบการ บริษัทรับจางผลิตเกม ทั้งนี้ ความสําเร็จของอาชีพนี้ขึ้นอยูกับปจจัย ดังนี้
• แนวคิดสรางสรรคทแี่ ปลกแตกตางจากเกมอืน่ ๆ สามารถตอบโจทยความตองการของกลุม เปาหมายทีม่ หี ลากหลาย
และผูเลนไดรับประสบการณเสมือนจริง
• มีความตรงตอเวลาและมีการนําเสนออยางตอเนื่อง

กรมการจัดหางาน
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นักพัฒนาซอฟต์แวร์
(Software Developer)

ทํ า งานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห แ ละประเมิ น ข อ มู ล ความต อ งการซอฟต แวร ข องลู ก ค า หรื อ ผูใ ชงาน ประยุกต
หรื อ พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก ารของซอฟต แวร ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบโจทย แ ละความต อ งการของ
กลุมเปาหมาย โดยขั้นตอนการทํางานของนักพัฒนาซอฟตแวร มีดังนี้
• รับความตองการ (Requirement) จากลูกคา
• ทดลองทําโปรแกรมเพื่อทดลองใชงาน
• หารื อ กั บ ที ม วิ ศ วกรและที ม งานเพื่ อ ประเมิ น ผล
• ดําเนินการจัดทํา ควบคุม ดูแล แกไขปญหา และ
ป ญ หา อุ ป สรรค หรือความตองการประสิท ธิ ภาพ
ใหคําแนะนํากับทีมงาน
ที่เพิ่มขึ้น ความเปนไปได หรือประโยชนคุมคา
• ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น การของโปรแกรมและ
• แบงสวนการทํางานใหทมี งานอยางชัดเจน (เชน การหา
ซอฟตแวร
ลูกคา การคํานวณจํานวนวันการทํางาน จํานวนคน
• สงมอบใหลูกคา
รวมพัฒนาโปรแกรม และทดลองระบบกอนสงใหลกู คา)

ความสําคัญของอาชีพ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอรทใี่ ชกนั อยูใ นปจจุบนั มีการทํางานอยูส ามสวนทีส่ มั พันธกนั คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร (โปรแกรมการใชงาน
ตางๆ ในเครื่อง) และเน็ตเวิรก (การสงขอมูลถึงกัน) จะเห็นวาสวนสําคัญของเครื่อง คือ ซอฟตแวรที่มีอยูในเครื่อง
แตละเครื่อง ความสามารถในการทํางานในลักษณะตางๆ เกิดมาจากชุดคําสั่งที่มีอยูในคอมพิวเตอร หรือในฮารดแวร
ชนิดตางๆ ซึ่งซอฟตแวรทําใหคนสามารถทํางานไดโดยไมตองเรียนรู หากขาดซอฟตแวร เครื่องจะทํางานไมได
ดังนั้น จึงตองมีการพัฒนาซอฟตแวรใหมีความทันสมัยหลากหลาย เหมาะกับความตองการใชงานของลูกคาและ
ความสะดวก รวดเร็ว เพื่อการแขงขันในดานธุรกิจ ซึ่งผูที่ทํางานในลักษณะนี้ คือ นักพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนที่ตองการ
ของบริษัทผูผลิต ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเปนที่ตองการและไปไดอีกไกลในยุคดิจิทัล
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความสนใจในการทํางานคอมพิวเตอรและเขียน
โปรแกรมตางๆ
• สามารถเรียนรูเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว
• สามารถทํางานเปนทีมไดอยางดี พูดคุยไดกับผูใหญ
เพื่อน และผูที่เด็กกวา เพราะในการทํางาน ตองติดตอ
สื่อสารกับลูกคาที่มีความหลากหลายทางอายุ
• มีความรับผิดชอบและตรงเวลา
• Work Smart (ทํางานอยางฉลาด)
• สรางแรงบันดาลใจใหตนเองตลอดเวลา

เส้นทางสู่อาชีพ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ผูท สี่ นใจอาชีพนีต้ อ งเริม่ ตนจากการเรียนมัธยมศึกษาป
ที่ 4–6 สายวิทย-คณิต เอกคอมพิวเตอร เพือ่ จะไดเพิม่ โอกาส
เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยตางๆ
ทีเ่ ปดสอนสาขานี้ เพือ่ ทีจ่ ะรูถ งึ พืน้ ฐานของการทํางานเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรม ซึง่ คณะทีเ่ ปดสอน ไดแก
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ลาดกระบัง ธัญบุรี พระนครเหนือ และภาควิชาคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัย เปนตน
ผูที่สนใจเขาศึกษาตอตองมีใจรัก ชอบคอมพิวเตอร
อยากรูอ ยากเห็น มีความรูด า นวิทยาศาสตร ฟสกิ ส คณิตศาสตร
และอิเล็กทรอนิกส จึงจะทําใหการเรียนสนุกมากยิง่ ขึน้

รายได้

ความก้าวหน้าทางอาชีพ

ผู  ที่ ทํ า งานในอาชี พ นั ก พั ฒ นาซอฟต แวร จ ะเริ่ ม ต น
ทํางานในตําแหนงโปรแกรมเมอรและเขียนซอฟตแวร
มาไมนอยกวา 5 ป รายไดจะคอนขางสูง เนือ่ งจากทํางาน
อยูในบริษัทที่เปนธุรกิจทางเทคโนโลยี ดานรายไดนนั้ จะสูง
ตามความชํานาญงาน และความรับผิดชอบตอผลงาน
ทีส่ ามารถพั ฒ นาและตอบโจทยลกู คาทีว่ า จาง และสามารถ
แกไขปญหาอุปสรรคไดอยางรวดเร็ว และทําใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น สามารถแขงขันไดในตลาด รายไดจึงไมนอยกวา
เดือนละ 60,000–100,000 บาท

ความกาวหนาของผูที่ทําอาชีพนี้เปนไปตามผลงานและการตอบรับจากลูกคา หรือผูใชงานที่มีฟดแบ็กกลับมาดี
ทําใหมีความภูมิใจ ชื่อเสียง และรายไดตามมา สามารถผันตัวมาเปนฟรีแลนซ หรือเจาของบริษัทและนักวิชาการ
ในดานนี้
• ปจจัยสูความสําเร็จ
นักพัฒนาซอฟตแวรท่ีดีตองมีความคิดสรางสรรคที่เปนประโยชนตอสังคมและมนุษยชาติในการที่จะทําให
เกิดความกาวหนาและผูใชมีความสุข สงผลใหผลงานมีความกาวหนาไมสิ้นสุด
• ปจจัยที่จะทําใหลมเหลว
การไมพัฒนาตนเอง ไมศึกษาหาความรู หรือติดตามเทคโนโลยีและงานดานซอฟตแวรอื่นๆ ความลาหลัง
สิ่งเหลานี้จะทําใหไมสามารถแขงขันกับนักพัฒนาซอฟตแวรอื่นได
กรมการจัดหางาน
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นักออกแบบและสร้างภาพเคลือ่ นไหว
(Animator)

ทําหนาที่ออกแบบและสรางสรรคจินตนาการเรื่องราว และทําออกมาเปนภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม ผานตัวละคร
ที่อาจเปนคน สัตว หรือสิ่งของ โดยใชเทคนิคตางๆ ทําการวาดภาพ คอมพิวเตอร แสง สี เสียง เพื่อใหตําแหนงตางๆ
สัมพันธกันตามเปาหมาย โดยขั้นตอนการทํางานของนักออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว มีดังนี้
• สรางสรรคแนวความคิด (Idea) ของเรื่องที่จะทําตามโจทย หรือธีม (Theme) ที่ไดมา เพื่อจัดทําตัวละคร
สคริปต (Script) และการเดินเรื่อง
• จัดทํา Story Board ตนแบบ โดยสอดแทรกบุคลิกลักษณะทางกายและภาษาใหกับตัวละคร รวมไปถึงการสราง
Model ทําฉาก
• วาดการตูน หรือตัวละครที่มีตําแหนงแตกตางกันใหตรงกับการเคลื่อนไหว ในทิศทางตางๆ
• ใชเทคนิคตางๆ ทางคอมพิวเตอรในการรวมฉากและตัวละคร ใหมีการเคลื่อนไหวของปากใหตรงกับคําพูด
• จัดแสง สี และเสียงประกอบ โดยยึดหลักความถูกตองแมนยํา
• ตรวจสอบ ทําการแกไขขอบกพรองตางๆ ตามขอแนะของผูกํากับและเพื่อนรวมงานในฝายตางๆ กอนสงผลงาน
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ความสําคัญของอาชีพ
นักออกแบบและสร้างภาพเคลือ่ นไหว
ภาพเคลือ่ นไหว หรือการตนู เปนทีร่ จู กั กันมาเปนเวลา 100 กวาปแลว โดยคนไทยรูจ กั Walt Disney ผานทางการตนู ดังๆ
หลายตัวทีเ่ ปนทัง้ ภาพยนตรและโลโกโฆษณา และไดมกี ารพัฒนา โดยนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาชวยสรางสรรคงาน
ให ดู น  า สนใจ สมจริ ง ทํ า ให ไ ด รั บ ความสุ ข ใจจากคนทั่ ว โลก ประเทศไทยได มี ก ารนํ า เทคนิ ค นี้ ม าสอนและทํ า
ทั้งในรูปแบบภาพยนตร สื่อโฆษณา การประชาสัมพันธตางๆ มากมาย ทําใหอาชีพนี้เปนที่รูจักและเปนที่ตองการ
ของตลาดทั้งในและตางประเทศ

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
ผูที่สนใจจะประกอบอาชีพนี้ ควรตองรูวาตัวเองมีคุณสมบัติเบื้องตนที่เหมาะสมหรือไม เพื่อที่จะไดทํางานอยางมี
ความสุข เช น
• สามารถทํางานเปนทีมได สื่อสารไดดี ยอมรับใน
• ชอบวาดภาพ
ความคิดเห็นและขอผิดพลาด
• ชอบอานและดูการตูน เพื่อศึกษาถึงเทคนิค
• เรียนรูธรรมชาติและเขาใจมนุษย เพื่อจะไดเลือก
• อดทนและขยัน
สิ่งที่จะนํามาเสนอได
• เปดโอกาสใหกับสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักออกแบบและสร้างภาพเคลือ่ นไหว
ผู  ที่ ส นใจและต อ งการเรี ย นให ต รงกั บ สาขาวิ ช าชี พ
เพื่อเปนพื้นฐานในการทํางาน เมื่อจบระดับมัธยมศึกษา
ปที่ 6 สายวิทย-คณิต แลวศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทีม่ ี
คณะหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน คอมพิวเตอรอารต
หรือคณะดิจทิ ลั มีเดีย เชน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม (คณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร
สาขาแอนิเมชัน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่ อ การออกแบบ และสถาบั น กั น ตนา
แขนงวิชาการผลิตแอนิเมชัน เปนตน และที่จําเปนคือ
การฝกวาดภาพ และหากมีผลงานทีท่ าํ ไว ก็ควรเก็บเปนพอรต
ไวนาํ เสนอเวลาสอบสัมภาษณ

รายได้
ผูประกอบอาชีพนี้ ในระยะเริ่มตนรายไดอาจไมมาก
ตามที่คาดหวัง เพราะเปนชวงของการเรียนรูและทําสิ่งที่
ทาทาย แตเมื่อมีประสบการณความชํานาญ และผลงาน
ไดออกสูตลาดแลว รายไดจะเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสามารถ
สงงานเขาประกวด หากมีความรูด า นภาษาดี สามารถทํางาน
สงตางประเทศ ซึง่ จะไดคา ตอบแทนเปนทีน่ า พอใจ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
อาชีพนี้ตองใชความรัก และมีความชอบในการทํางาน ตองใชเวลาสรางประสบการณความกาวหนา ซึ่งความภูมิใจ
ที่ได ก็คือ ผลงานที่ออกสูสายตาของกลุมเปาหมาย การเปนที่ยอมรับ และมีชื่อเสียง ไดมีโอกาสรับผิดชอบและรวมงาน
กับบริษัทขามชาติ จนไปถึงการขึ้นสูผูบริหารในระดับตางๆ
• ปจจัยที่จะทําใหลมเหลว
• ปจจัยสูความสําเร็จ
การบริหารจัดการเวลาทํางานและเวลาสวนตัวไมสมดุล
ตองใสใจรักและสนุกกับการทํางาน = ความสําเร็จ
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29

นักจัดงานอีเวนต์
(Event Organizer)

รับจัดงานเปดตัวสินคา งานนิทรรศการ งานเลี้ยงฉลองประเภทตางๆ หรือรับวางแผนสรางสรรคไอเดียเกๆ
เพื่อใหงานออกมาสวยงามตรงตามเปาหมายของผูวาจาง/ลูกคา
• ติ ด ต อ ประสานงานกั บ ลู ก ค า เพื่ อ ศึ ก ษาและ
ทําความเขาใจความตองการ และเปาหมายที่คาดหวัง
• นําเสนอไอเดียและธีมงานที่แปลกใหม
• วางแผนการทํางานตามลําดับ เพื่อการติดตามและ
แกไขปญหา
• ประชาสัมพันธการจัดงาน
• เชิญแขกรวมงาน
• ตกแตงสถานที่
• ดูแลอาหาร
• ประสานงานกับฝายตางๆ เชน ครีเอทีฟ โปรดักชัน
ใหทํางานประสานและสอดคลองกัน
• ตรวจสอบการทํางานครั้งสุดทายกอนเริ่มงาน
• แก ไขป ญ หาและอุ ป สรรคที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งทั น เวลา
อาจทําการติดตอพิธีกรจัดทําสคริปต และนัดแนะคิว
กับแขกผูมีเกียรติ

ความสําคัญของอาชีพนักจัดงานอีเวนต์
นักจัดงานอีเวนตเปนอาชีพที่ไดรับความนิยมอยางมากของคนยุคนี้ เนื่องจากตอบสนองไลฟสไตลที่ตองการ
ความสะดวกสบาย คุม คาใชจา ย จัดงานออกมาตรงตามคอนเซ็ปต สวยงามประทับใจ ซึง่ กลุม ลูกคา ไดแก งานเปดตัวสินคา
แฟชั่นเปดตัวโครงการ งานแสดงนิทรรศการ งานแถลงขาว งานปารตี้ขอบคุณลูกคา งานจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสตางๆ
วันเกิด วันหมั้น วันแตงงาน ซึ่งงานเหลานี้มีการจัดแบบแพรหลาย อาชีพนักจัดงานอีเวนตจึงเปนหนึ่งในอาชีพที่
อินเทรนดของยุคนี้
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• เปนนักทํากิจกรรม
• ชอบพบปะพูดคุย มีการสื่อสารที่ดี
• มีเครือขาย
• ชอบศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ

• มีความคิดสรางสรรค
• ไหวพริบดี สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
• ขยัน และอดทนตอคําวิพากษวิจารณ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักจัดงานอีเวนต์
ผูที่สนใจทําอาชีพนี้ สามารถศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรการจัดการงานอีเวนต สาขา
ประชาสัมพันธ หลักสูตรในคณะนิเทศศาสตร ทั้งภาครัฐและเอกชน หรือสาขาการตลาดที่มีวิชา MICE & Event เชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อเปนพื้นฐานในวิชาชีพ
บางคนอาจจบสาขาวิชาอืน่ ๆ แตมคี วามขยันทํากิจกรรม ชอบงานดานนี้ อาจเขารับการฝกงานในสถานประกอบการ
ทีร่ บั จัดงานอีเวนตในตําแหนงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ และเรียนรูเ พิม่ เติม อบรม ฝกปฏิบตั จิ นมีความชํานาญ และเปลีย่ นสายงาน
มาสูอาชีพนี้ได
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รายได้
ขึ้นอยูกับปริมาณและผลงานที่ทําในแตละเดือน นอกจากรายไดประจําแลว ยังอาจมีการจายเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ
และคอมมิชชั่นในแตละงาน สําหรับนักจัดงานอีเวนตรายใหม รายไดขั้นตํ่าของอาชีพนี้ที่ไดมีการเก็บขอมูลไว
จะเริ่มตนจะอยูที่ 19,000–25,000 บาท สําหรับผูมีประสบการณ 5 ปขึ้นไป จะมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวา 35,000 บาท
หากเปนเจาของกิจการ รายไดจะมากขึ้นตามปริมาณงานที่ไดรับการวาจาง

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
นักจัดงานอีเวนต สามารถเปนเจาของกิจการ หรือ ความสําเร็จของผลงาน ทั้งนี้ ผูที่จะประสบความสําเร็จ
เปน Sub Contractor รับจางทําบางสวน หรือทั้งหมด ในอาชีพนี้ มีปจจัยสําคัญ ดังตอไปนี้
จากบริ ษั ท ใหญ ม าอี ก ทอดหนึ่ ง ความก า วหน า ใน
• ตองมีความอดทนตอสถานการณตางๆ ทั้งกอนงาน
สถานประกอบการ คือ การเลือ่ นตําแหนงความรับผิดชอบ
ขณะปฏิบตั ิงาน และหลังงาน
ทีส่ งู ขึน้ จากนักจัดงานอีเวนตทรี่ บั ผิดชอบงานในสวนตางๆ
• ขยันในการหาขอมูล ติดตอประสานงานเพื่อสราง
ขึ้นมาเปนหัวหนาโครงการที่ตองดูแลรับผิดชอบทั้งหมด
เครือขาย (งานประเภทนีจ้ ะไดจากเครือขายถึงกวา 50%)
และการเปนผูจัดการโครงการ สําหรับผูที่เปนฟรีแลนซ
• ติดตามสถานการณแนวโนมตลาดผูบริโภค และ
ความก า วหน า คื อ ปริ ม าณงานและรายได ที่ ไ ด จ าก
เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเพือ่ นํามาประยุกตใชในงานอีเวนต
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30

นักวาดภาพประกอบ
(Illustrator)

คิดสรางสรรคงานโดยผานการวาดภาพลายเสน ซึ่งสามารถบงบอกและอธิบายเรื่องไดจากภาพวาดบนสินคาตางๆ
เชน ลายผา กระเปา ผาพันคอ เคสมือถือ ฯลฯ หรือภาพวาดประกอบการทําสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ การทําปฏิทิน
สื่อหนาปก CD ภาพประกอบบทความ หรือนิยาย
• ติดตอประสานงานเพือ่ รับฟงความตองการของลูกคา
รูจักกลุมเปาหมาย
• ตีความและแปลงสิ่งที่ตองการสื่อสารใหเปนภาพ
• หาข อ มู ล จากหลายๆ ประเภทและแหล ง ที่ ม า
เพือ่ คัดเลือก
• วาดภาพตามสไตล
• ทําสเกตใหลูกคาดูเบื้องตน
• ทําการแกไขและวาดภาพประกอบจนสมบูรณแบบ
• นําสงใหตรงเวลา
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ความสําคัญของอาชีพ
นักวาดภาพประกอบ
ในวงการคาผลิตภัณฑ สินคาและบริการ ความสามารถ
ในการดึงดูดใหลูกคาสนใจผลิตภัณฑ สินคาและบริการได
เมือ่ แรกเห็น นับเปนกลยุทธการตลาดทีส่ าํ คัญ ความสวยงาม
และตอบโจทย ก ารใช ง านจะตามมา ภาพแรกที่ ทํ า ให
ผูซื้อเกิดความชอบและสนใจ คือ ภาพที่ออกมาสวยงาม
และบอกเล า เรื่ อ งราว หรื อ แสดงตั ว ตนของผู  ใช ไ ด
โดยนักวาดภาพประกอบเปนหนึ่งในอาชีพที่สรางสรรค
คุณลักษณะเหลานั้น ซึ่งตลาดมีความตองการเพิ่มมากขึ้น
เพื่อเพิ่มยอดขายใหผลิตภัณฑ และสินคาของตนเอง
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ชอบและรักการวาดรูป
• ตองสื่อสารกับคนใหไดมาก
• รูเรื่องการตลาด เพื่อการขายผลงาน และผลิตชิ้นงาน
• สนใจศึกษาภาพวาดตางๆ และเทรนดของตลาด
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับภาพประกอบ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวาดภาพประกอบ
ผูที่สนใจประกอบอาชีพนี้ตองเปนคนชอบและรักการวาดรูป มีการฝกฝนการวาดรูป (Drawing) ตั้งแตระดับมัธยม
เพือ่ นําพอรตทีท่ าํ ไวไปประกอบการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทีเ่ ปดสอนในสาขาทีเ่ กีย่ วของ เชน สาขาออกแบบนิเทศศิลป
คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร หรือคณะจิตรกรรม วิจิตรศิลป และครุศิลป จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สาขาเรขศิลป ภาควิชานฤมิตศิลป สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลาดกระบัง คณะสถาปตยกรรมศาสตร สาขาออกแบบ
นิเทศศิลป มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร สาขาออกแบบนิเทศศิลป นอกจากนี้ผูที่สนใจอาจเลือกเรียน
ที่โรงเรียน หรือสถาบันชางศิลปทเี่ ปดสอนการวาดภาพลายเสน เพือ่ เปนพืน้ ฐานและตอยอดการทํางานดวยประสบการณ
และความชํานาญ

รายได้
สามารถทํางานในบริษัทโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือออกแบบสินคา ผลิตภัณฑ ที่ตองการลายเสนประกอบในงาน
โฆษณา หรือในชิน้ งาน การรับงานเปนรายชิน้ ซึง่ สวนใหญนกั วาดภาพประกอบจะทํางานตามความตองการของผูว า จาง
โดยคาตอบแทนนัน้ ขึน้ อยูก บั ความยากงายของงานทีว่ า จาง และความมีชอื่ เสียงของนักวาดภาพประกอบ เฉลีย่ งานรายชิน้
ตํ่าสุด 3,500 บาท -10,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในตลาดธุรกิจทีม่ กี ารแขงขันดานความแปลกใหม ความสวยงามของสินคาและประชาสัมพันธ การมีไอเดียในการนําเสนอ
สินคา และโฆษณาเปนสิง่ จําเปนหลักทีจ่ ะชวยในการเพิม่ ยอดการขาย การแขงขันกับคูแ ขงและการสรางความรับรูแ ละประทับใจ
เชน งานออกแบบเคสโทรศัพทมอื ถือ โปสเตอรโฆษณา งานออกแบบลายบนเสือ้ ผา หรือสินคา ฯลฯ นักวาดภาพประกอบ
ทีส่ ามารถวาดภาพไดตรงใจและความรูส กึ ของกลุม เปาหมายจะไดรบั การวาจางสมํา่ เสมอ การมีชอื่ เสียง และคาตอบแทนทีส่ งู ขึน้
งานนีเ้ ปนงานอิสระ ผูท ที่ าํ ตองมีใจรักและจะมีความสุขทีไ่ ดเห็นผลงานออกสูส ายตา หรือไดรบั ความนิยม
ผูที่จะประสบความสําเร็จในงานดานนี้ตองมีคอนเน็กชั่น และเก็บเกี่ยวประสบการณ ทดลองทําสิ่งใหมๆ หมั่นหา
วัตถุดิบที่สดและใหมเพื่อผลิตชิ้นงานที่แปลกและไมซํ้ากับงานเดิม หรืองานของผูอื่น ที่สําคัญตองสรางแรงบันดาลใจ
ในการทํางานใหเกิดขึ้นอยูเสมอ
กรมการจัดหางาน
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ผูด้ แู ลและบริหารระบบเครือข่าย
(Network Administrator)

ทํางานเกี่ยวกับการดูแลและบริหารจัดการเครือขาย
คอมพิ ว เตอร และสภาพแวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งให มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและมีความปลอดภัยสูงสุด
หนาที่หลักๆ มีดังนี้
• วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาทั้งดานฮารดแวร
และซอฟตแวร พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
ระบบและเครือขาย
• ตรวจสอบการใชงานเครือขายของพนักงาน และติดตัง้
โปรแกรมปองกันผูบุกรุกเครือขาย
• อาจทําการสํารองขอมูลและกูขอมูลที่เสียหาย

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
การเปนผูดูแลและบริหารระบบเครือขายขององคกรตางๆ เปนความใฝฝนของหลายๆ คน ทั้งนักศึกษาที่จบใหม
และผูที่ตองการเปลี่ยนงาน เนื่องจากสายงานดานนี้สามารถเลือกทํางานไดในวงการธุรกิจที่หลากหลาย ที่ทําธุรกิจ
โดยอาศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร IT และเน็ตเวิรกโดยทางตรงและทางออม ทําใหอาชีพนี้เปนที่นาสนใจ
และมีความตองการในตลาดแรงงานที่เปนยุคดิจิทัล

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ชอบวิชาคณิตศาสตร
• สนใจศึกษาระบบเครือขายตางๆ
• มีความอดทน
• มีทกั ษะภาษาอังกฤษ เพือ่ คนขอมูลจากเอกสารตางๆ
• มีทกั ษะในการสือ่ สาร เพราะงานอาชีพนีต้ อ งทํางาน
รวมกับบุคคลหลายสาขาอาชีพ
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เส้นทางสู่อาชีพ
ผู้ดูแลและบริหารระบบเครือข่าย
ผูที่สนใจทําอาชีพนี้ตองมีประสบการณการทํางานในหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานขอมูล งานโปรแกรม งานเครือขาย
(Network) เพื่อเตรียมความพรอมและเขาใจระบบตางๆ สามารถที่จะดูแลบริหารจัดการและปองกันปญหาตางๆ ได
ความรูพ นื้ ฐานโดยทัว่ ไป คือ การจบระดับปริญญาตรีในสาขาคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
แขนงอิเล็กทรอนิกส ไฟฟา เครือ่ งกล คอมพิวเตอร หรือวิศวกรรมระบบเครือขาย (Network) อุปกรณบนระบบเครือขาย
(Network Device) การออกแบบระบบ การเลือกระบบปฏิบตั กิ ารเครือขายทีเ่ หมาะสม การตรวจสอบระบบ การแชรขอ มูล
และแชรอนิ เทอรเน็ต การรักษาความปลอดภัยระบบเครือขายขององคกร ซึง่ บางภาควิชาอาจสอนเพียงบางสวน ผูท สี่ นใจ
สามารถศึกษาเพิม่ เติมไดจากเอกสารขอเขียนของผูร ู หรือผูช าํ นาญงาน การเขารับการอบรมเพิม่ เติมในสถาบันทีม่ หี ลักสูตร
ระยะสัน้ รวมถึงตองมีการเรียนรูเ รือ่ งการบริหารจัดการ เพือ่ การคิดและทํางานอยางเปนระบบ ตลอดจนการประสานงาน
กับเพือ่ นรวมงานอืน่ ๆ ผูส นใจสามารถหาขอมูลและหลักสูตรไดจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนทีเ่ ปดสอนคณะ หรือสาขา
ทีก่ ลาวแลวขางตน โดยผูส มัครตองจบมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทย-คณิต

รายได้
งานอาชีพนี้ถูกจัดรวมไวเปนอาชีพนักบริหาร ฉะนั้นรายไดจะแปรผันตามความรับผิดชอบในองคกร สํ า หรั บ
ผู  ที่ ส นใจและเริ่ ม ต น ทํ า งานในสายงานด า นเครื อ ข า ยจั ด การฐานข อ มู ล และจั ด ระบบเบื้ อ งต น รายได เ ฉลี่ ย
จะอยู  ที่ 50,000-100,000 บาทต อ เดื อ น ซึ่ ง รายได จ ะขึ้ น อยู  กั บ จํ า นวนป ที่ ทํ า งานและความรั บ ผิ ด ชอบ
หากมีประสบการณ 5-10 ป รายไดขั้นตํ่าอยูที่ 90,000 บาทตอเดือน และมากกวา 10 ป จะมีรายไดขั้นตํ่าอยูที่
100,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูดูแลและบริหารระบบเครือขายที่มีความสามารถ
แก ไขป ญ หาได ร วดเร็ ว และทํ า การป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด
ปญหา จะไดรับความไววางใจใหอยูในตําแหนงที่สูงขึ้น
ถึงขั้นบริหาร เชน ผูจัดการสวนงาน ผูัจัดการโครงการ
บางรายมีประสบการณมาก อาจทํ า งานเป น ฟรี แ ลนซ
ในการใหคําปรึกษาแนะนํา ซึ่งจะมีรายไดดีและมีเกียรติ

กรมการจัดหางาน
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นักทัศนมาตร
(Optometrist)

ทําการตรวจและทดสอบระบบการมองชัดของสายตา ทดสอบระบบการเคลือ่ นไหวของดวงตา คัดกรองสายตาทีผ่ ดิ ปกติ
กอนสงตอจักษุแพทย แกไขฟนฟูความผิดปกติของการมองเห็นโดยใชแวนตา หรือคอนแทคเลนส สอนหรือใหคําแนะนํา
การพักและการบริหารกลามเนื้อตา (ไมรวมถึงการแกไขความผิดปกติเนื่องจากระบบประสาทตา หรือโรคตา)
สรุปหนาที่ของนักทัศนมาตร
• วินิจฉัยปญหาของสายตาและโรคตา
• ทดสอบการมองเห็นของผูปวยเชิงลึก สีและการรับรู
• เขียนใบสั่งแวนตาและคอนแทคเลนส
• ใหความชวยเหลือและคําแนะนําสําหรับการเลือกกรอบและเลนสใหเหมาะกับอาชีพ
• ใหการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพในการมองเห็น
• วิเคราะหผลการทดสอบและพัฒนาแผนการรักษา
• ประสานงานกับผูปฏิบัติงานทางการแพทยอื่นๆ
• ใหการดูแลผูปวย ทั้งกอนผาตัดและหลังผาตัด
• วินิจฉัยเงื่อนไขอันเนื่องมาจากโรคทางระบบ เชน โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
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ความสําคัญของอาชีพ
นักทัศนมาตร
นั ก ทั ศ นมาตร เป น บุ ค ลากรทางด า นสาธารณสุ ข
แขนงหนึ่งซึ่งกําลังขาดแคลนเปนอยางมาก เนื่องจาก
จํานวนประชากรของประเทศที่เปน Refractive Error
หรือภาวะสายตาผิดปกติเปนจํานวนมาก อันเนื่องมาจาก
การใชสายตาอยูหนาจอคอมพิวเตอร และนักทัศนมาตร
ในประเทศมี จํ า นวนน อ ย การผลิ ต บั ณ ฑิ ต แต ล ะป
มีจาํ นวนจํากัด ฉะนัน้ ผูจ บการศึกษาดานนีโ้ อกาสตกงานตํา่
เพราะตลาดยังคงมีความตองการสูง

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ

รายได้

• มีทักษะการสื่อสารกับผูปวย
ผู  ที่ ทํ า งานอาชี พ นี้ ร ายได อ ยู  ใ นเกณฑ ดี เนื่ อ งจาก
• มีทกั ษะทางภาษาเพือ่ การศึกษา คนควาองคความรูใ หมๆ ยังขาดแคลนในตลาดแรงงาน รายไดที่ไดรับเฉลี่ยอยูที่
• มีความละเอียดลออในการตรวจเช็กสายตา
40,000–60,000 บาทต อ เดื อ น สํ า หรั บ ผู  ท่ี ทํ า งาน
ในโรงพยาบาลภาครัฐจะไดรบั เงินตามระเบียบทางราชการ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักทัศนมาตร

ผูที่สนใจประกอบอาชีพนี้ หลังจากจบการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต หรือศิลป-คํานวณ
แลวสมัครเขาศึกษาตอในสาขาทัศนมาตรศาสตร คณะ
วิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในคณะสหเวชศาสตร หลักสูตร
ทัศนมาตรศาสตร โดยมีระยะเวลาในการเรียน 6 ป และ
สอบใบประกอบโรคศิลป
สํ า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จะรั บ ผู  ที่ จ บปริ ญ ญาตรี
ดานวิทยาศาสตร เขาศึกษาตออีก 4 ป หรือผูที่เรียนจบ
สาขาวิทยาศาสตรสายตรง (หลักสูตร 4 ป) เขาเรียนตออีก
2 ป จะไดวฒ
ุ เิ ทียบเทาผูท เี่ รียนสาขาทัศนมาตรศาสตร 6 ป

กรมการจัดหางาน
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
นักทัศนมาตรสวนใหญทาํ งานในโรงพยาบาล หรือคลินกิ
รักษาตาทัง้ ภาครัฐและเอกชน การทํางานในสถานประกอบการ
หรือบริษัทที่ผลิตแวนตา คอนแทคเลนส อาจารยสอนใน
มหาวิทยาลัย และการเปนเจาของกิจการทางดานสายตา
และกลามเนื้อตา
ความกาวหนาที่เห็นไดชัด คือ รายไดที่จะมากขึ้น
ตามประสบการณและความชํานาญ หากมีทักษะภาษาดี
จะสามารถทํางานในโรงพยาบาลระดับสากลไดทงั้ ในประเทศ
และระดับภูมภิ าค
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นักบําบัดด้านการฟงและการพูด
(Speech & Language Therapist)

วินจิ ฉัยความผิดปกติของการสือ่ ความหมายทางภาษาและการพูด ตรวจคัดกรองหาขอบงชี้ โดยทดสอบความสามารถ
ทางดานภาษาและการพูด รวมถึงการกลั่นกรอง ประเมินสภาพความผิดปกติ และแยกประเภทความผิดปกติตางๆ
บําบัดรักษาแกไขและฟนฟูสมรรถภาพไดครอบคลุมทุกประเภทของความผิดปกติ เชน การพูดไมได การพูดไมชัด
พูดชา เสียงผิดปกติ ปากแหวงเพดานโหว ประสาทหูพิการ ออทิสติก สติปญญาออน การกลืนลําบาก หรือกลืนผิดวิธี
ผูปวยที่ตัดกลองเสียง หรือสมองพิการ
• แกไขความบกพรองที่เกิดขึ้น โดยการปรับพฤติกรรมการเรียนรู อารมณ และการอยูรวมกันในสังคม
• อาจแนะนําผูปกครอง ญาติผูดูแล หรือผูที่เกี่ยวของใหมีความเขาใจเกี่ยวกับความผิดปกติของผูปวยและเรียนรู
วิธีการรักษาที่ถูกตองรวมกัน
• คัดเลือก หรือประยุกตใชเครือขายอุปกรณเสริมวัสดุทดแทนใหเหมาะสมกับสภาพผูปวย
• ติดตามผลการรักษาและสงตอเพื่อการชวยเหลือในดานอื่นๆ

ความสําคัญของอาชีพ
นักบําบัดด้านการฟงและการพูด
การสื่อสารเปนทักษะที่สําคัญและเปนการสรางจุดเดนและดอยใหเกิดกับบุคคลได การสื่อภาษาและการฟง หากมี
ความบกพรองเนือ่ งจากสาเหตุทางกาย ทางใจ หรือเปนตัง้ แตเกิดการเจ็บปวย การเจ็บปวยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุ อาจทําให
เกิดอาการดังกลาว สงผลใหผูปวยมีความทุกขใจ ไมมีความสุข บั่นทอนการใชชีวิตประจําวัน ไมอยากเขาสังคม จํานวน
ผูปวยดานความผิดปกติทางการสื่อภาษาและการพูด รวมถึงการกลืน มีจํานวนไมนอยในประเทศไทย ซึ่งการรักษาตอง
ใชเวลาและความตอเนื่อง ทั้งนี้ อาชีพนี้มีอยูนอย จึงยังเปนที่ตองการของโรงพยาบาล คลินิก และชุมชนเปนจํานวนมาก
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ตองมีทักษะในการพูดและสื่อความหมายดี สามารถ
จูงใจทั้งผูปวยและญาติผูปวย
• มีความอดทนและหมั่นศึกษาขอมูล
• ชอบชวยเหลือคนมีคุณธรรมและมุงมั่น
• มีจิตใจดี

เส้นทางสู่อาชีพ
นักบําบัดด้านการฟงและการพูด
วิชาชีพนีเ้ ปดสอนในระดับอุดมศึกษา ผูท สี่ นใจตองเรียน
จบมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต และสมัครเขาเรียนใน
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัย
มหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย โดยเรียน 4 ป หรือเขาเรียนใน
คณะแพทยศาสตร ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย

รายได้
อาชีพนี้ยังขาดแคลนในตลาดแรงงาน โรงพยาบาล
ทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยแพทยชุมชน คลินิกเอกชน
ยังตองการบุคลากรทํางานในอาชีพนี้ สําหรับภาครัฐจะได
เงินเดือนตามวุฒิ และตามระเบียบทางราชการ เอกชนจะให
คาตอบแทนตามวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ และปริมาณ
งานทีร่ บั ผิดชอบ เฉลีย่ แลวประมาณ 20,000–40,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผู  ที่ ทํ า งานในสายอาชี พ นี้ ใ นภาครั ฐ และเอกชนจะ
กาวหนาตามระบบตําแหนงและเงินเดือน เนือ่ งจากอาชีพนี้
เปนที่ขาดแคลน จะมีการสงเสริมใหมีองคความรูและ
ปรับเปลี่ยนเปนอาจารย หรือวิทยากรฝกอบรมใหกับ
เจาหนาที่ใหม หรือนักศึกษา การรับงานแกไขสวนบุคคล
และการเปดคลินิกบําบัดสวนตัว
ผูที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพ ตองมีความอดทน
จริงใจ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการชวยเหลือบําบัด
ซึ่งจะไดความไววางใจจากผูปวยและญาติผูปวย รวมถึง
ผูบริหารโรงพยาบาล

กรมการจัดหางาน
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นักกีฏวิทยา

(Entomologist)

ทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เปนศัตรูทางการเกษตร เพื่อหาวิธีการ หรือเทคนิคในการควบคุมกําจัด
รวมถึงปองกันการแพรระบาดของแมลงไมใหกอ ความเสียหาย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่
และสภาพแวดลอม
• พัฒนาและปรับปรุงสารฆาแมลง วิธีการเพาะปลูก และวิธีการทางดานชีวภาพของแมลง
• อาจทําการศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการและกายวิภาคของแมลงที่คนพบใหม หรือกลายพันธุ เพื่อจัดหมวดหมู
และวิเคราะหถึงเชื้อในแมลงที่คนพบในการที่จะทําการปองกันและควบคุม

ความสําคัญของอาชีพ
นักกีฏวิทยา
องคการคาโลกไดกาํ หนดบังคับใชมาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชกับสมาชิก เพือ่ ปองกันไมใหเกิดการใชมาตรการ
กีดกัน และประเทศคูค า สินคาทางการเกษตรกับประเทศไทยตางมีมาตรฐานผลิตสินคาเกษตรทีใ่ หความสําคัญกับสิง่ เจือปน
สารตกคางและโรคอันเนือ่ งมาจากแมลง หรือตัวแมลงในพืชผักผลไมทสี่ ง ออก ประเทศไทยในฐานะผูส ง ออกสินคาเกษตร
จึงตองดูแลและควบคุมมาตรฐานสินคาและผลิตภัณฑ ซึ่งเนนที่งานกีฏวิทยาที่จะสงผลตอปริมาณการสงออกของไทย
ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเปนอาชีพที่ตองการของภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบเรื่องการผลิต และสงออกผักผลไม ธัญพืช
รวมไปถึงไมดอก
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักกีฏวิทยา
ในประเทศไทยนัน้ มีการเปดสอนสาขากีฏวิทยาในระดับ
อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะเกษตรและ
ภาควิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัย
ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โดยจะแบงการเรียนเปน 2 ทาง คือ กีฏวิทยาสิง่ แวดลอม
เนนทางดานการเกษตร สิง่ แวดลอมอุตสาหกรรม แมลงผสม
เกษร และไรวิทยา อีกทางคือ กีฏวิทยาชุมชน เนนดาน
นิตเิ วชกีฏวิทยา กีฏวิทยาการแพทย กีฏวิทยาการสัตวแพทย
ผูท จี่ ะศึกษาตอสาขาวิชาชีพนี้ ตองจบระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต และสมัครเขาเรียนตอ
ในมหาวิทยาลัยทีเ่ ปดสอนสาขากีฏวิทยา

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีระเบียบวินัยปฏิบัติงานไดโดยลําพัง
• สนใจเรื่องแมลง
• มีมนุษยสัมพันธที่ดี
• รักธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• มีทักษะเรื่องภาษาและคอมพิวเตอร
• ชางสังเกต
• ชอบการทดลอง
• ขวนขวายหาความรูท เี่ กีย่ วของกับงานอาชีพ ทัง้ ผลงาน
วิจัยและขอกฎหมายระหวางประเทศ

รายได้
ผูประกอบอาชีพนี้ในภาคราชการจะไดรับคาตอบแทน
ตามวุฒิการศึกษา ซึ่งเปนไปตามระเบียบของราชการ
สํ า หรั บ ในภาคเอกชนจะแตกต า งตามลั ก ษณะงาน
และความรับผิดชอบ เชน งานวิจยั งานการตลาด การปองกัน
พืชผลทางการเกษตร งานใหความรู และแนะนําเกษตรกร
ในเรื่ อ งยาและวิ ธี ก ารกํ า จั ด แมลง อั ต ราค า จ า งขั้ น ตํ่ า
โดยทัว่ ไป คือ 18,000–30,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผู  ที่ ป ระกอบอาชี พ นี้ ส ามารถทํ า งานได ทั้ ง ในหน ว ยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน การปรั บ เลื่ อ นตํ า แหน ง
สามารถเลื่ อ นได ถึ ง ระดั บ ผู  บ ริ ห ารขององค ก ร ทั้ ง ด า นบริ ห ารและวิ ช าการเชี่ ย วชาญ อาจทํ า งานด า นวิ ช าการ
งานทดลอง งานปฏิบัติการตรวจสอบ ณ ดานกักกันโรคพืช หรืองานอบรมแนะนําใหความรูแกเกษตรกร รวมถึง
การศึกษาคนควาทําเปนเอกสารงานวิจัยทางวิชาการ สําหรับภาคเอกชนสามารถทําไดหลายกิจการ ทั้งการผลิต
การขายสารเคมี อุปกรณทางการเกษตร การสงออกสินคาเกษตร ผูนําเสนอความรูผานสื่อ ผูที่มีความรูประสบการณ
และความชํานาญจะไดเลื่อนตําแหนงตามสายงานที่ปฏิบัติรวมถึงรายไดที่เพิ่มมากขึ้น
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นักธรณีฟส กิ ส์
(Geophysicists)

มีหนาที่สํารวจหาโครงสรางกักเก็บปโตรเลียม ในพื้นที่ที่สํารวจโดยอาศัยหลักคุณสมบัติทางฟสิกสของชั้นหินตางๆ
และประเมินลักษณะการเรียงตัวของชัน้ หินและโครงสรางทางธรณีวทิ ยาภายใตผวิ ดิน สําหรับชวยในการกําหนดตําแหนง
หลุมเจาะสํารวจดวยเทคนิคดานธรณีฟสิกสที่นิยมนํามาใชในการสํารวจหาปโตรเลียม เชน การวัดคาความเขม
สนามแมเหล็กโลก (Magnetic Survey) การตรวจวัดคาความถวงโลก (Gravity Survey) และการตรวจวัดคลื่น
ไหวสะเทือนของชั้นหิน (Seismic Survey) นักธรณีฟสิกสทํางานใกลชิดกับนักธรณีวิทยา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด

ความสําคัญของอาชีพ
นักธรณีฟส กิ ส์
การดํารงชีพของมนุษยจําเปนตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรธรณีจําพวก แร หิน นํ้าใตดิน
ปโตรเลียม และเชื้อเพลิงธรรมชาติ ทรัพยากรเหลานี้จะถูกนําไปใชในอุตสาหกรรมการผลิตและกอสราง ทั้งเปนวัตถุดิบ
และพลังงาน ความรูทางธรณีฟสิกสและธรณีวิทยาจึงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเชื้อเพลิงที่นํามาใชในวงการ
อุตสาหกรรมทั้งหลาย การผลิต บริการ และการใชในชีวิตประจําวัน เชื้อเพลิงที่มาจากปโตรเลียมเปนแหลงพลังงานที่มี
ความสําคัญในระดับตนๆ ของประเทศไทย การสํารวจหาแหลงปโตรเลียม รวมถึงการวัดความสัน่ สะเทือน เพือ่ ประเมินถึง
ภัยธรรมชาติทจี่ ะเกิดขึน้ อยางแมนยํา ตองอาศัยอาชีพนักธรณีวทิ ยาและนักธรณีฟส กิ ส ซึง่ ยังคงมีความตองการ โดยเฉพาะ
นักธรณีฟสิกสที่ผลิตบัณฑิตสูตลาดปละไมมาก จึงทําใหยังคงมีความตองการเพื่อสนองตอบงานที่รออยู
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กรมการจัดหางาน

Department of Employment

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีสติดี ยอมรับฟงความคิดเห็นผูอื่น
• ชอบคิด ชางสังเกต
• วิเคราะห วิจารณอยางมีเหตุผล
• ชอบแกไขปญหา
• ใฝหาความรู สนใจเรื่องโลก
• รักธรรมชาติและการผจญภัย
• รางกายแข็งแรง

เส้นทางสู่อาชีพ
นักธรณีฟส กิ ส์
ผู  ที่ ส นใจทํ า งานอาชี พ นั ก ธรณี ฟ  สิ ก ส จะต อ งจบ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดย
ผู  ที่ จ ะสมั ค รเขาเรียนตองจบการศึก ษาชั้นมั ธยมศึ ก ษา
ปที่ 6 สายวิทย-คณิต และตอที่คณะวิศวกรรมศาสตร
ภาควิชาเหมืองแรและปโตรเลียม มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูท จี่ ะเขาเรียนควรตองมีทกั ษะภาษาอังกฤษดี เพือ่ การศึกษา
คนควาขอมูลจากตางประเทศ บางรายอาจเขารับการฝกอบรม
ดานนักสํารวจปโตรเลียมของบริษทั ปตท. จากทีเ่ ปดเปนชวงๆ

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
เนื่องจากอาชีพนี้ยังไมเพียงพอกับความตองการของ
ภาคเอกชน ความกาวหนาจะเปนไปในดานคาตอบแทน
สําหรับบุคลากรที่มีความสามารถ และมีความชํานาญงาน
จะไดรับการเลื่อนเปนระดับหัวหนาสวนสาขา ผูจัดการ
โครงการ รวมทัง้ เปนระดับผูบ ริหาร หรือผูเ ชีย่ วชาญอาวุโส
สวนหนึง่ ผันเปลีย่ นอาชีพเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย
หรื อ ที่ มี ทั ก ษะภาษาดี อ าจไปประจํ า การ หรื อ ทํ า งาน
ณ ต า งประเทศ การมุ  ง สู  ค วามสํ า เร็ จ ต อ งมี ใจรั ก และ
มีความอดทนตอสภาพการทํางาน

รายได้
อาชีพนี้สวนใหญทํางานในอุตสาหกรรมการสํารวจ
และผลิตปโตรเคมี การทํางานในบริษัทสํารวจทรัพยากร
และเหมือง โครงการกอสราง เขื่อน อุโมงค รถไฟใตดิน
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมที่ใหผลตอบแทน และสวัสดิการสูง
เนื่องจากงานที่ทําเปนงานยาก ตองอาศัยองคความรู
ทัง้ ทางทฤษฎีและงานปฏิบัติ สําหรับกลุม ทีท่ าํ งานในภาครัฐ
จะไดรบั คาจางตามระเบียบทางราชการ 15,000-20,000 บาท
ตอเดือน และภาคเอกชนเริ่มตนที่ 20,000 บาทตอเดือน
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นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
(Science Researcher)

ทํ า การศึ ก ษา ทดลอง และค น คว า ในเรื่ อ งที่ ส นใจ ความเชีย่ วชาญและชํานาญงานของนักวิจยั ทางวิทยาศาสตร
เพื่อศึกษาหาความจริงทางดานวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ
ขั้นตอนการทํางาน มีดังนี้
และผลลัพธที่ไดอาจสงผลใหหนวยงาน หรือสาขาอื่น
1. การเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
นําไปใชประโยชนและตอยอด สาขาการวิจยั ทางวิทยาศาสตร
2. การสรางเครือ่ งมือทีจ่ ะใชทดลอง หรือสรางแบบจําลอง
เชน วิจัยเรื่องยารักษาโรค เชื้อโรค ชีววิทยา สัตววิทยา
3. ทําการทดลอง
ธรณี วิ ท ยา เทคโนโลยี หรื อ นวั ต กรรมต า งๆ ตามแต
4. การเขียนรายงานการทดลอง สรุปผลการวิจัย

ความสําคัญของอาชีพ
นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
อาชีพนักวิจัยเปนอาชีพที่สําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากผลการวิจัยอาจถูกใชเปนกลไกในการพัฒนาประเทศชาติ
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง มีวิทยาการใหมๆ เกิดขึ้นจากการวิจัย ซึ่งนักวิจัยมีหลายสาขาตามวิวัฒนาการความรู
ที่เกิดขึ้นใหม โดยเฉพาะนักวิจัยทางวิทยาศาสตรที่สรางความเจริญความมั่นคง และความปลอดภัยใหแกกลุมเปาหมาย
ที่นําผลไปใชประโยชน หรือใชแกไขปญหาและการพัฒนาทางภูมิปญญายิ่งขึ้น
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กรมการจัดหางาน

Department of Employment

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความรูความสามารถตามสาขาการวิจัย
• มีความละเอียดรอบคอบ
• ซื่อสัตยสุจริต
• ชอบศึกษาคนควา
• รักการเรียนรู
• มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

• มีใจรัก
• ชอบทดลอง
• มีความคิดอยางเปนระบบ
• ทักษะภาษาดี
• ชอบวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
• อดทนและมุงมั่น

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์
ผูที่สนใจเปนนักวิจัยทางวิทยาศาสตร ตองมีความรัก
ความสนใจในวิชาสายวิทยาศาสตร เชน เคมี ฟสิกส ชีวะ
คณิ ต ศาสตร โดยต อ งจบการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
ปที่ 6 สายวิทย-คณิต และสอบเขาเรียนในคณะวิทยาศาสตร
ในมหาวิทยาลัยตางๆ และสอบ Pure Science วิชาที่
กลาวขางตน เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสุรนารี

รายได้
ไดคา จางตามตําแหนง ประสบการณ และความชํานาญ
โดยรายไดเริม่ ตนในสถานประกอบการเอกชน หรือสถาบัน
ทีเ่ กีย่ วของกับการวิจยั รายไดตอ เดือนไมตาํ่ กวา 25,00040,000 บาท ในบางกิจการอาจใหเปนทุนสําหรับการทําวิจยั
และคาตอบแทนเมื่อทําการวิจัยสําเร็จ รายไดมักแปรผัน
ตามชือ่ เสียงและผลงานวิจยั ทีน่ าํ ไปใชประโยชน
สําหรับนักวิจยั ถามีงานวิจยั ทีโ่ ดดเดนและใชประโยชน
ไดจริง อาจมีผูประกอบการอุตสาหกรรม หรือผูที่สนใจ
ขอซื้อสิทธิบัตรเพื่อนําไปผลิต หรือแบงผลกําไรจากสินคา
ตามแตจะตกลงกัน
กรมการจัดหางาน

Department of Employment

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
นักวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยสวนใหญมีเสนทางอาชีพ
ดั ง นี้ เริ่ ม จากการเป น นั ก วิ จั ย อาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย
เปนนักทดลองรายชิ้น รายโครงการ ผูเชี่ยวชาญพิเศษ
ในสาขาวิทยาศาสตรทมี่ คี วามชํานาญ เปนเจาของกิจการ
ในการรับทําวิจัย ผูทํางานดานนี้จะประสบความสําเร็จ
ด ว ยความอดทน มี ค วามคิ ด สร า งสรรค ไม ย  อ ท อ ต อ
ความล ม เหลว ต อ งคํ า นึ ง เสมอว า “ทุ ก สิ่ ง สามารถ
เริ่มตนใหมได”
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นักจิตวิทยาบําบัด
(Psychotherapist)

วิจัยและศึกษากระบวนการทางดานจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย วินิจฉัยและใหการบําบัดรักษา หรือการปองกัน
ปฏิบตั งิ านโดยใชหลักพืน้ ฐานเชนเดียวกับนักจิตวิทยาทัว่ ไป แตมคี วามรูค วามชํานาญในดานการบําบัด อาจทํางานรวมกับ
จิตแพทย นักจิตวิทยาคลินิก นักอาชีวะบําบัด ฯลฯ
หลักการปฏิบัติงานพื้นฐาน มีดังนี้
• วิจัยและศึกษากระบวนการทางจิตและพฤติกรรมของมนุษย
• วินจิ ฉัยและใหการบําบัดรักษา หรือปองกันความผิดปกติ ความแปรปรวนทางจิต โดยบําบัดรายบุคคล หรือรายกลุม
• แนะนําครอบครัว ผูด แู ลในการทํากิจกรรม หรือชวยปรับเปลีย่ นและสงเสริมการบําบัด เพือ่ สงตอใหแพทยทเ่ี กีย่ วของ
• อาจทําการวิจัยและพัฒนารูปแบบ หรือวิธีการบําบัดที่มีประสิทธิภาพและทําการเผยแพร

ความสําคัญของอาชีพ
นักจิตวิทยาบําบัด
ภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การทํางานและการใชชีวิตมีความเรงรีบ การแขงขันสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให
คนในสังคมเกิดความกดดันและมีความเครียด มีผลกระทบตอความเจ็บปวยทั้งทางกายและจิต โดยเฉพาะจิตใจ
ที่การรักษาเยียวยาอาจตองใชเวลาและตัวชวยในการปรับเปลี่ยนและทําความเขาใจ
บุคคลที่อยูในแวดวงการรักษาโรคทางจิต นอกจากจิตแพทยและนักจิตวิทยาทั่วไปแลว ปจจุบันมีการแยกสาขา
ความเชี่ ย วชาญเพื่ อ ให ก ารรั ก ษาได รั บ ผลอย า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง หนึ่ ง ในอาชี พ ของสาขาจิ ต วิ ท ยา
คือ นักจิตวิทยาบําบัดทีไ่ ดรบั ความสนใจเพิม่ มากขึน้
87 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความรูค วามสามารถเฉพาะทางเกีย่ วกับงานจิตวิทยา
• ชอบงานกิจกรรมตางๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใช
ในกิจกรรมบําบัด
• รางกายแข็งแรง
• ควบคุมอารมณไดดี
• ชอบวิเคราะหพฤติกรรมมนุษย
• รักษาความลับไดดี
• มีทักษะภาษาตางประเทศ
• มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธดี
• ชอบคนควาวิทยาการใหมๆ

เส้นทางสู่อาชีพ
นักจิตวิทยาบําบัด
ผูท สี่ นใจทํางานดานนีต้ อ งจบการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยาแขนงตางๆ ในคณะศึกษาศาสตร
คณะมนุษยศาสตร คณะศิลปศาสตร และคณะครุศาสตร ในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน โดยมุงเนน
ไปในสาขาจิตวิทยาบําบัดทีเ่ พิม่ เรือ่ งการวิเคราะห และการเลือกกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเ ขารับการบําบัด การเรียนและ
การทํางานใกลเคียงกับนักจิตวิทยาคลินิก (ซึ่งตองทําการทดสอบตามหลักวิชาเพื่อคนหาสมมุติฐานของความผิดปกติ)
สงผลตอใหนักจิตวิทยาบําบัดทําการวิเคราะหและเลือกกิจกรรมบําบัด
ทั้งนี้สามารถศึกษาตอระดับปริญญาโทในสาขาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร หรือศึกษาตอตางประเทศ
ที่มีสาขานี้โดยเฉพาะ

รายได้
นักจิตวิทยาบําบัดสามารถทํางานไดในโรงพยาบาล คลินิกชุมชน คลินิกเฉพาะทาง งานวิจัยและงานวิชาการ
ในหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ งานการแพทย งานสังคมสงเคราะห และงานยุตธิ รรม
รายไดสําหรับการรับราชการจะเปนไปตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงงาน ตามระเบียบการจายคาตอบแทน
ของสวนราชการ สําหรับเอกชน ผูมีประสบการณและความชํานาญงานดานนี้ เมื่อเริ่มตนจากการเปนนักจิตวิทยา
รายไดจะอยูประมาณ 20,000–35,000 บาทตอเดือน แตเมื่อมีประสบการณและความชํานาญเฉพาะงาน รายไดของ
กลุม อาชีพนีจ้ ะไมตาํ่ กวาเดือนละ 40,000–60,000 บาทตอเดือน สามารถทํางานในคลินกิ นอกเวลา การบําบัดสวนบุคคล
รับบริการและวางโปรแกรมนอกสถานที่ และควบคุมดูแลทีบ่ า น เปนตน
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูที่มีความชํานาญและประสบการณในอาชีพนี้ เปนที่ตองการของหนวยงานทางการแพทย คือ โรงพยาบาล
คลินิกชุมชน และคลินิกจิตเวช รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับชีวิตและสังคมของมนุษย เชน กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ศูนยสุขภาพจิต หรือหนวยงาน NGO ความกาวหนาที่เห็นไดชัด
คือ รายไดที่จะไดตามประสบการณความชํานาญ ความเปนผูเชี่ยวชาญ หากทําการศึกษา คนควา วิจัย และเขียน
เป น เอกสารทางวิ ช าการ จะได ชื่ อ เสี ย งและทํ า คุ ณ ประโยชน กั บ สั ง คมได ทั้ ง นี้ ค วามก า วหน า ในระบบราชการ
และเอกชนก็จะเปนไปตามการเลื่อนขั้นเลื่อนระดับ
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นักบําบัดนํา้ เสีย

(Wastewater Treatment Specialists)

วิเคราะห วางโครงการ อํานวยการ หรือควบคุมการสราง
การผลิ ต การคํ า นวณ ออกแบบและติ ด ตั้ ง เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่ใชในกระบวนการปองกัน
มลพิ ษ การควบคุมมลภาวะทุกสถานะของสิ่งแวดลอม
บําบัดนํ้าเสียชุมชน นํ้าเสียจากอาคาร หมูบาน เมือง
โรงแรม นิคมอุตสาหกรรม กระบวนกาผลิตนํ้าประปา
ระบบและวิธกี ารจัดการขยะ เผาของเสียอันตราย รวมทัง้
การบํารุงรักษาซอมแซมและการใหคําปรึกษางานขางตน
อาจมีการทํางานรวมกัน หรือทํางานภายใตการควบคุมของ
วิศวกรสิ่งแวดลอม

ความสําคัญของอาชีพ
นักบําบัดนํา้ เสีย
ปญหาทีเ่ กิดจากสิง่ แวดลอมเปนภัยตอประชากรโลก และการบริหารจัดการสิง่ แวดลอมใหเขาสูม าตรฐานดานสิง่ แวดลอม
(ISO) ของแตละประเทศ จะเปนตัวการสําคัญในการชวยลดปญหาและผลกระทบจากสิง่ แวดลอม เนือ่ งจากประชาคมโลก
ตระหนักถึงปญหาสิง่ แวดลอมมากขึน้ ทัง้ ปญหาจากขยะมูลฝอย การปลอยสารพิษ หรือออกไซดขนึ้ สูอ ากาศและปญหา
จากนํา้ เสียทีม่ าจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ (โดยจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร สารเคมี และเชือ้ เพลิง)
ซึง่ ในประเทศทีส่ ง ออกอาจถูกนํามากําหนดเปนคามาตรฐานของผลิตภัณฑ เพือ่ ปองกันสารพิษ หรือสิง่ เจือปนเขาประเทศ
ฉะนัน้ วิศวกรดานสิง่ แวดลอม รวมถึงนักบําบัดนํา้ จึงเปนอาชีพทีเ่ ปนทีต่ อ งการของสถานประกอบการทีต่ อ งมีการกําจัด
บําบัด และปองกันนํา้ เสียทีจ่ ะเกิดขึน้ ระหวางขัน้ ตอนการผลิต และการควบคุมดูแล ตรวจสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน
ของเจาหนาที่รัฐ

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความรูความสามารถในหลักวิชาที่เกี่ยวของกับ
การบํ า บั ด นํ้ า เสี ย ทั้ ง การออกแบบ การควบคุ ม
การระบายนํ้า และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
• มีความอดทน สามารถทํางานลงพื้นที่ได
• มีจรรยาบรรณในสายงานอาชีพ
• ใชภาษาไดทั้งอานและเขียนอยางเหมาะสม
• รางกายแข็งแรง
กรมการจัดหางาน
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักบําบัดนํ้าเสีย
ผู  ที่ ส นใจทํ า งานอาชี พ นี้ สามารถศึ ก ษาต อ ใน
คณะวิทยาศาสตร สาขาสิ่งแวดลอม ที่มีวิชาเอกทางดาน
เคมี ชี ว ะ ฟ สิ ก ส หรื อ เรี ย นในคณะวิ ศ วกรรมศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
ชีวภาพและสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยตางๆ ที่เปดสอน
เช น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เปนตน

รายได้
หากรับราชการในกระทรวง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการควบคุม ดูแล กําจัด บําบัดนํ้าเสีย การปองกัน เชน
ในโรงพยาบาลภาครัฐ กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร และกระทรวงทรัพยากรและสิง่ แวดลอม จะไดเงินเดือนตามวุฒแิ ละระเบียบ
ทางราชการ สําหรับภาคเอกชนที่ทํางานในสถานประกอบการและบริษัทที่ปรึกษา หรือวางระบบการบําบัดของเสีย
รายไดจะขึ้นกับความรูความชํานาญและประสบการณ บางบริษัทจะจายคาตอบแทนเปนรายโครงการ (Project)
เฉลี่ยรายไดเริ่มตนไมตํ่ากวาเดือนละ 35,000–50,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
สําหรับหนวยงานราชการจะเลื่อนระดับตามสายงานเปนหัวหนางานถึงระดับผูบริหาร หรือเปนผูชํานาญและ
ผู  เชี่ ย วชาญทางสายวิ ช าการในการวิ เ คราะห วิ จั ย และออกแบบควบคุ ม ระบบบํ า บั ด นํ้ า ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เหมาะสมกั บ การใช ง าน รวมถึ ง ค า ใช จ  า ย ซึ่ ง เทคนิ ค และประสบการณ นี้ ใ นภาคเอกชนจะเป น การเพิ่ ม รายได
จากการออกแบบ การวางระบบ และการเปนทีป่ รึกษาของหนวยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนอีกระดับหนึง่ หรือการทํางาน
เปนนักวิจัยในสาขานี้
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ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลผิว
(Dermatological)

มีหนาที่ใหคําปรึกษาและดูแลผิวพรรณใหกับลูกคา
• ตรวจสภาพและวิเคราะหปญหาผิวของลูกคา
• แนะนําการทําทรีตเมนต เลเซอร หรืออุปกรณการรักษาและฟนฟูผิวดวยเครื่องมือทางการแพทย
• สั่งจายยารักษาผิวหนาตามสภาพปญหา
• ตรวจสอบและติดตามการรักษาและใหคําแนะนํา
• อาจทําการนวดผิวหนาดวยมือ หรืออุปกรณเพื่อกระชับผิวหนา
• อาจคิดสวนผสมของยา ครีมบํารุงผิวแกลูกคาเฉพาะราย เพื่อประสิทธิภาพของผลการดูแลรักษา

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว
ปจจุบนั คลินกิ ความงาม โดยเฉพาะดานผิวหนามีจาํ นวนเพิม่ ขึน้ ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมภิ าค ทัง้ นีเ้ พราะจํานวนลูกคา
ที่เพิ่มขึ้นทั้งชายและหญิงตองการสนองความตองการของตนเองในดานความสวยงาม ทั้งผิวขาว ผิวใส ผิวออนกวาวัย
ซึง่ บางสวนเปนไปตามเทรนดของแฟชัน่ ความนิยมบางสวนเพือ่ เปนการเพิม่ บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจในงานอาชีพ
แพทยผิวหนังที่เปนผูเชี่ยวชาญทางดานผิวหนา จึงเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้นตามความตองการของผูใชบริการ
ในคลินกิ ความงาม สถาบันความงาม และโรงพยาบาล
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ชอบงานบริการ
• รักสวย รักงาม
• สนุกกับการปรับปรุงบุคลิกภาพของผูคน
• มีความรูความสามารถในวิชาชีพ
• รักการศึกษา เขาอบรมเพื่อเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ
เพื่อนํามาพัฒนาการรักษา
• มีมนุษยสัมพันธที่ดี สื่อสารไดความหมายและจูงใจ
• มีทักษะดานภาษา ทั้งอาน เขียน และพูด เพื่อศึกษา
ขอมูลตางประเทศ และการดูแลรักษาผูปวยตางชาติ
• ชอบงานดานคนควาวิจัย

เส้นทางสู่อาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิว
ผูที่สนใจทํางานในอาชีพนี้ เมื่อจบการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต ตองสมัครศึกษาตอใน
สาขาแพทยศาสตร 6 ป และเลือกเรียนทางดานผิวหนัง
โดยเฉพาะ หรือจบสาขาแพทยแขนงอื่น แลวศึกษาตอ
ทางดานผิวหนัง หรืออบรมเพิม่ เติมในคอรสทีเ่ กีย่ วกับผิวหนัง
และหัวขอทีเ่ กีย่ วของ ไดแก หลักสูตรการเลเซอร เทคนิค
การทําทรีตเมนต การนวดแนวสปาและนวดกดจุด เพื่อ
กระตุน จุด หรือผิวหนังทีส่ มั พันธกนั ทัง้ นีส้ ามารถเรียนตอ
ในคณะแพทยศาสตร ซึง่ มหาวิทยาลัยทีเ่ ปดสอนทั้งภาครัฐ
และเอกชน เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฯลฯ

รายได้
ผูเชี่ยวชาญทางดานการดูแลผิว นอกจากงานประจํา
ตามโรงพยาบาลแลว ยังมีงานพิเศษในคลินิกความงาม
ที่ใหคําปรึกษาและดูแล รายไดเริ่มตนไมตํ่ากวาเดือนละ
80,000 บาท หากสามารถเปดคลินกิ ผิวหนัง และทําครบวงจร
จะมีรายไดสูงไมตํ่ากวาเดือนละ 200,000 บาท

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูท รี่ บั ราชการจะไดเลือ่ นระดับเปนผูเ ชีย่ วชาญในระดับ
ต า งๆ ของการรั ก ษา หรื อ เป น ผู  บ ริ ห ารโรงพยาบาล
ระดับอาจารย หรือศาสตราจารยที่สอนนักศึกษาแพทย
สวนทางดานเอกชน นอกจากจะมีความกาวหนาทาง
รายไดที่เพิ่มตามระยะเวลาทํางานและความชํานาญแลว
สามารถขึน้ เปนหัวหนาแผนกผิวหนัง ผูบ ริหารโรงพยาบาล
คลินิกพิเศษ และเจาของกิจการดานการผลิตผลิตภัณฑ
หรือเจาของคลินิกความงาม
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แฟชัน่ สไตลิสต์

(Fashion Stylist)

มีหนาทีด่ แู ลเรือ่ งเสือ้ ผาหนาผมและเครือ่ งประดับใหแกลกู คาในเวลาออกงาน หรือใหกบั นักแสดง ศิลปนในภาพยนตร
ละคร การโฆษณา เพือ่ ใหไดภาพลักษณทดี่ แี ละสวยงามเหมาะสมกับการออกงานแตละประเภท โดยแยกเปน 3 ประเภท
Fashion Stylist : สรางชิ้นงานตามคอนเซ็ปต
Celebrity Stylist : เปนสไตลิสตใหกับบุคคลที่ตองการออกงานสังคม หรือผูมีชื่อเสียง
Personal Stylist : ชวยดูแลภาพลักษณโดยรวมใหกับบุคคลทั่วไปเปนการเฉพาะ เชน ผูบริหาร นักการเมือง
ผูตองการออกงานในโอกาสพิเศษตางๆ

ความสําคัญของอาชีพ
แฟชั่นสไตลิสต์
ปจจุบนั อาชีพสไตลิสตเปนอาชีพในฝนของคนรุน ใหมทชี่ อบแตงตัว ติดตามแฟชัน่ และการไดรว มงานกับคนในวงการบันเทิง
หรือเซเลบ ซึง่ จะทําใหตนเองมีชอื่ เสียง มีคนรูจ กั เพิม่ มากขึน้ ประกอบกับวงการภาพยนตร ละคร แฟชัน่ การออกงานสังคม
ทีต่ อ งการความสมบูรณแบบของเครือ่ งแตงกาย เครือ่ งประดับ เสริมแตง และการมีลคุ (Look) ทีด่ ขี องดารา หรือผูท เี่ กีย่ วของ
ทําใหอาชีพสไตลิสตเปนทีน่ า สนใจและกลุม ตางๆ เขามาใชบริการเพิม่ มากขึน้
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีไหวพริบ และทักษะทํางานรวมกับผูอื่น
• ชอบอ า นแม็ ก กาซี น และหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ แฟชั่ น
และเทรนดตางๆ
• ติดตามงานแฟชัน่ ของนักออกแบบ
• เปนคนทันสมัย ชอบและแตงตัวเปน
• มีความคิดสรางสรรค
• มีทกั ษะการสือ่ สารทีด่ ี

รายได้
ผูที่สนใจทํางานนี้ อาจตองเริ่มตนจากการเปนผูชวยสไตลิสต คือ ทํางานตําแหนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานสไตลิสต
ในแวดวงแฟชั่น หรือธุรกิจบันเทิงตางๆ เพื่อจะไดประสบการณและปรับเปลี่ยนตําแหนงงานหรืออาชีพมาเปนสไตลิสต
ซึง่ จะมีรายไดมากขึน้ ตามชือ่ เสียงและผลงานทีเ่ ปนทีพ่ อใจของลูกคาในทุกกลุม รายไดเริม่ ตนอยูท ี่ 15,000–23,000 บาท
ซึ่งอาจสูงสุดไดถึงกวา 100,000 บาท

เส้นทางสู่อาชีพ
แฟชั่นสไตลิสต์
โดยทั่วไปผูที่ทํางานดานนี้ตองเริ่มตนจากการมีใจรักและสนใจเรื่องการแตงตัว และเทรนดแฟชั่นในฤดูกาลตางๆ
สีสันและรูปแบบของนักออกแบบ แบรนด คาแร็กเตอรของลูกคา หรือตัวละครที่ตองการใหออกแบบการแตงตัว
ตามการใชงาน เนื้อหาและสถานการณ
นอกจากนี้ ควรมีความรูพื้นฐานเพื่อเปนองคประกอบสนับสนุนใหการทํางานมีคุณภาพ และประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น เชน การเรียนรูทางดานศิลปะการออกแบบแฟชั่น การเรียนรูเรื่องสิ่งทอสิ่งถัก ผูสนใจสามารถเขาศึกษาตอไดทั้ง
ระดับ ปวช. ปวส. ในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ การถายภาพ สวนในระดับปริญญาตรี จะมีสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
แฟชั่นสิ่งทอ สาขานิเทศศาสตร และการเขาศึกษาตอในสถาบันที่เปดสอนดานแฟชั่นดีไซน (Fashion Design)
สามารถเพิม่ ประสบการณไดโดยการฝกงานเปนผูช ว ยสไตลิสตของนิตยสารแฟชัน่ สํานักพิมพ สินคาแบรนดเนมตางๆ
งานแฟชั่นโชว งานในกองถายภาพยนตร ละคร ฯลฯ
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ดังที่ไดกลาวแลววา ผูที่จะทํางานอาชีพสไตลิสต หากมีประสบการณนอยจะเริ่มตนจากการเปนผูชวย แตบางกรณี
ที่มีการเรียนรู ไดทํางานตั้งแตสมัยเรียน และมีพอรตการทํากิจกรรมหรือมีผลงาน อาจสามารถกาวสูอาชีพไดเร็วขึ้น
ทั้งนี้ความกาวหนาในอาชีพ ก็คือการทําใหลุค หรือคาแร็กเตอรของลูกคาเปนที่โดดเดน หรือเปลี่ยนใหดูดีขึ้น
ซึ่งจะไดรับความไววางใจจากลูกคาในระดับตางๆ รวมถึงสินคาแบรนดที่จะวาจางและใหตําแหนงไดถึงระดับผูบริหาร
อีกทัง้ ยังสามารถเปนสไตลิสตสวนตัวของคนมีชื่อเสียง เปนบรรณาธิการ หรือผูบริหารคอลัมน หรือหนังสือเกี่ยวกับ
การเพิ่มบุคลิกภาพหรือแฟชั่น
ปจจัยที่จะสามารถประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ คือ ตองมีความมุงมั่นและตั้งใจ ตองมีเครือขาย รูจักคน
ในหลายวงการ คนหาคาแร็กเตอรของลูกคาเพื่อเสริมจุดเดน ลบจุดดอย และแนะนําใหถูกตองเขาคอนเซ็ปต
ซึ่งการทํางานดวยความซื่อสัตย จริงใจ จะทําใหอยูในวงการนี้ไดอยางยาวนานและไดรับความไววางใจจากลูกคา
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เจ้าของร้านอาหาร
(Restaurant Owner)

บริหารจัดการดูแลทําอาหารและขายอาหารเครื่องดื่มแกลูกคาที่มาใชบริการ
• คิดเมนู และทําสูตรอาหารที่ขายในราน เลือกอาหารที่เปนเมนูเด็ดและเปนซิกเนเจอร
• คิดตนทุน กําหนดราคาอาหาร
• สั่งซื้อวัตถุดิบ
• ควบคุมคุณภาพของอาหารใหไดมาตรฐานในเรื่องรสชาติ ความสะอาด และปริมาณ
• ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานใหอยูในระเบียบ และบริการอยางมีคุณภาพ
• เก็บเงินทําบัญชีสรุปยอดผลการขายและกําไร
• พัฒนาเมนูอาหาร

ความสําคัญของอาชีพ
เจ้าของร้านอาหาร
ธุรกิจรานอาหารในเมืองไทยกําลังเปนทีน่ ยิ ม หรือเรียกไดวา
เปนยุคทองทีส่ ามารถเติบโตไดทงั้ ในระดับภูมภิ าค โดยเฉพาะ
ในกลุม ประเทศอาเซียน และการมียทุ ธศาสตรในการสงเสริม
ใหไทยเปน “ครัวไทยสูค รัวโลก” นอกจากวัตถุดบิ ไทยแลว
พอครัวแมครัวก็มสี ว นสําคัญ รวมถึงการเปนผูป ระกอบการ
รานอาหารทีม่ ศี กั ยภาพสามารถขยายรานไปตางประเทศได
แตในประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ หรือเมืองทองเทีย่ ว ยังมี
ศักยภาพในการรองรับผูป ระกอบการรานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ไดอกี เพือ่ สนองตอบความตองการของคนไทยและนักทองเทีย่ ว
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• รักการทําอาหาร
• ชอบบริการ
• ยอมรับความคาดหวังของลูกคาได
• มีความอดทน
• ชอบการพูดคุยและพบปะกับผูคน
• การทํางานเปนทีม ประสานสัมพันธ

กรมการจัดหางาน
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รายได้
รายไดมักแปรผันตามขนาดของรานอาหาร ทําเลที่ตั้ง
และมาตรฐานของรานอาหาร ทั้งนี้รานอาหารที่มีลูกคา
มารับบริการมาก ยอมมีรายไดเขามามากตามจํานวน
ลูกคา และจะแปรผันตามมาตรฐานของรานอาหารนัน่ ก็คอื
ความอรอย สะอาด รักษาปริมาณและคุณภาพของอาหาร
และการบริการ โดยเฉลี่ยเมื่อหักคาใชจายแลว ควรได
ไมตํ่ากวาเดือนละ 30,000 บาท รานอาหารที่มีมาตรฐาน
อาจสามารถขยายสาขา หรื อ ทํ า แฟรนไชส โดยเป น
ผูควบคุมคุณภาพแฟรนไชสแตละแหง ซึ่งรายไดจะได
ราว 200,000–500,000 บาท

เส้นทางสู่อาชีพ
เจ้าของร้านอาหาร
ผูที่สนใจเปดรานอาหารควรมีความรูดานการประกอบอาหาร การบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารบุคคล
เพื่อใหรานอาหารสามารถดําเนินการไปจนประสบความสําเร็จ การเขาศึกษาในสถาบันสอนการทําอาหาร โดยทั่วไป
จะรับผูที่จบมัธยมศึกษาปท่ี 3 ผานการสอบสัมภาษณ เพื่อพิจารณาถึงคุณสมบัติและความพรอม สถาบันสอนการทํา
อาหารนานาชาติ รวมถึงสถาบันการสอนทําอาหารไทย หรือสมัครเขาเรียนในวิทยาลัยที่เปดสอนวิชาคหกรรม
โดยรับผูจ บมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร ธุรกิจการโรงแรม ในสถาบันราชภัฏตางๆ
รับผูจบมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูที่มีประสบการณในการเปนพอครัวแมครัว และเชฟตามโรงแรม หรือภัตตาคาร
ศึกษาอบรมเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการการทําธุรกิจ และที่สําคัญ คือ เงินทุน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
หลักใหญขึ้นกับใจรักและมีฝมือ อาจมีพนักงานหรือหุนสวนที่สามารถทําอาหารไดรสชาติที่มีมาตรฐาน มีลูกคา
มาใชบริการเปนประจํา และเพิ่มจํานวนตามการบอกเลา สงใหมีรายไดเพิ่มมากขึ้น มีการขยายสาขาเปดเปนแฟรนไชส
เจาของรานอาหารที่สามารถปรุงอาหาร หรือเปนเชฟและมีวุฒิทางดานการประกอบอาหารจากสถาบันการสอน
ทําอาหารที่มีระดับ และมีความรูทางดานการบริหารจัดการ อาจสามารถรับเปนที่ปรึกษาในการจัดการรานอาหาร
ตั้งแตการเตรียมเปดรานอาหาร จัดรูปแบบรานตามคอนเซ็ปต จัดทําเมนู เลือกเมนูที่เปนซิกเนเจอรและเปนเอกลักษณ
ของราน ตั้งราคาตนทุน ฝกพนักงานบริการ และฝกการทําสูตรอาหารใหเปนเชฟ
ปจจัยในการประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ ก็คือ การรักษามาตรฐานของอาหารในดานความสะอาด ความอรอย
และปริมาณ มีพนักงานที่ใหบริการดวยใจ ยิ้มแยม และอารมณดี
กรมการจัดหางาน
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ช่างเทคนิคควบคุมหุน่ ยนต์
(Robotics Technician)

• ออกแบบและติดตัง้ โปรแกรมการทํางานของหุน ยนตทใ่ี ชในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ หรือในภาคการบริการ
ที่ใชหุนยนตในการทํางาน
• ดําเนินการควบคุมดูแลใหหุนยนตทํางานตามระบบโปรแกรมที่วางไว
• ตั้ง ปรับ หรือเปลี่ยนโปรแกรมคําสั่งใหกับหุนยนตเพื่อการทํางานเฉพาะอยาง
• ปรับปรุงแกไขกลไกการทํางานของหุนยนต เมื่อมีความผิดปกติ หรือไมสามารถปฏิบัติงานไดตามโปรแกรม
ณ จุดใชงาน

ความสําคัญของอาชีพ
ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
ปจจุบนั ไดมกี ารนําเทคโนโลยีและเครือ่ งจักรกลประเภทหุน ยนตมาใชในอุตสาหกรรมตางๆ คอนขางมาก ทัง้ อุตสาหกรรม
การผลิตประเภทตางๆ ที่ตองการลดความเสี่ยงในการทํางานของคนและเพิ่มความแมนยํา และการทํางานตอเนื่อง
ระยะยาว อุตสาหกรรมภาคบริการทีใ่ ชหนุ ยนตเปนตัวสาธิต ประชาสัมพันธและใหบริการแกลกู คา อุตสาหกรรมการเกษตร
และทางการแพทยที่เขามาชวยแพทยในการผาตัด และในอนาคตของไทยจะใชหุนยนตในการสํารวจทั้งใตนํ้า ใตดิน
ทางอากาศ การเก็บกูระเบิดและการเลียนแบบสัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนเลน ฉะนั้นอาชีพที่เกี่ยวของกับการวิจัย
พัฒนาและผลิตหุนยนต จึงเปนที่ตองการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงชางเทคนิคควบคุมหุนยนต
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีความรูพื้นฐานการศึกษาที่เกี่ยวของ เชน จบ ปวส.
สาขาแมคคาทรอนิกส ชางยนต ชางกล หรือไฟฟา
• มีความรับผิดชอบ ทํางานเปนทีม เนือ่ งจากตองทํางาน
เกี่ยวของกับอาชีพชางตําแหนงอื่นๆ
• มีมนุษยสัมพันธดี มีระเบียบวินัย
• มีทักษะดานภาษา ทั้งดานการอานและเขียน
• มีความอดทนรอบคอบ ทํางานภายใตภาวะความกดดัน
ได ดี

เส้นทางสู่อาชีพ
ช่างเทคนิคควบคุมหุ่นยนต์
ผูท สี่ นใจจะประกอบอาชีพนี้ ตองมีการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ คือ อยางนอยตองจบระดับ ปวช. ปวส.
สาขาเครื่องกลหุนยนต สาขาชางยนต ชางกล ชางไฟฟา ชางอิเล็กทรอนิกส ชางคอมพิวเตอร และสาขาแมคคาทรอนิกส
โดยเมื่อเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 แลวตอสายอาชีพในสาขาที่กลาวขางตนอีก 3-5 ป ในสถาบันการศึกษา
ทีเ่ ปดสอนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ เชน วิทยาลัยเทคนิคในจังหวัดทีม่ กี ารเปดสอน หรือศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
สาขาชางยนต ชางเครื่องกล คอมพิวเตอร ไฟฟา แมคคาทรอนิกส ฯลฯ

รายได้
ผูท ที่ าํ งานอาชีพนีจ้ ะทํางานประสานรวมมือกับอาชีพชางอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ หรืออยูภ ายใตการกํากับของวิศวกรเครือ่ งกล
เครื่องยนต หุนยนต แมคคาทรอนิกส รายไดขั้นตํ่าของอาชีพนี้ที่ปรากฏเริ่มตนที่ 20,000-35,000 บาทตอเดือน สําหรับ
ผูที่มีความรูความสามารถอื่นๆ เชน สามารถเขียนโปรแกรม Auto CAD ได จะทําใหสามารถแกไขปญหาปรับโปรแกรม
หุนยนตไดทันที นอกจากนี้ รายไดจะแตกตางตามขนาดและประเภทของสถานประกอบการ เชน โรงงานผลิตรถยนต
ชิ้นสวนรถจักรยานยนต ผลิตชิ้นสวนหุนยนต ฯลฯ

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ผูท ที่ าํ งานในอาชีพนี้ สวนใหญทาํ งานอยูใ นสายการผลิตของสถานประกอบการทีน่ าํ หุน ยนตมาชวย หรือใชงานในสาย
การผลิต หนาที่หลักของชางอาชีพนี้ คือ ทําการควบคุมดูแลในฝายการผลิต และเลื่อนระดับตามสายงานถึงหัวหนา
หรือผูจัดการสายการผลิต หากมีการศึกษาและอบรมเพิ่มเติมในสาขาที่เกี่ยวของ จะไดตําแหนงวิศวกรหุนยนต
ในสายการผลิตและผูจ ดั การโรงงาน หากมีการพัฒนาองคความรูแ ละสามารถเขียนโปรแกรมและทํารางหุน ยนตใหทาํ งาน
ในรูปแบบทีต่ อ งการได สามารถจําหนายใหหนวยงานตางๆ โดยเปลีย่ นเปนผูป ระกอบการผลิตหุน ยนตแบบตางๆ เพือ่ การคา
กรมการจัดหางาน
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ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์

(Mechatronics Engineering Technician)

• ทํางานทางเทคนิคภายใตการแนะนําและควบคุม
ของวิ ศ วกรแมคคาทรอนิ ก ส ในเรื่ อ งการวางแผน
วิเคราะหปญหา ใหคําแนะนําและจัดการเกี่ยวกับ
การสรางการประกอบ การซอมแซมเครื่องจักรกล
และการจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
• บํารุงรักษาและตรวจซอมเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ที่ใชรวมกับระบบอิเล็กทรอนิกส หุนยนตอุตสาหกรรม
เครื่องจักรกล CNC และเครื่องจักรที่ใชงานควบคุม
ไมโครโปรเซสเซอรในงานอุตสาหกรรม
• ประสานงานกับวิศวกรแมคคาทรอนิกสและชางฝมือ
ทั่วไปในการสั่งงาน ตรวจสอบและวิเคราะหปญหา
อุปสรรคที่เกิดกับงานที่รับผิดชอบ

ความสําคัญของอาชีพ
ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์
ปจจุบนั การพัฒนาผลิตภัณฑกระบวนการผลิต หรือเครือ่ งจักรกลสมัยใหม จะตองมีเจาหนาทีท่ รี่ เู รือ่ งเกีย่ วกับวิศวกรรม
เครือ่ งกล อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร แมคคาทรอนิกส รวมทํางานในการออกแบบ สราง บํารุง และรักษาผลิตภัณฑ
เครือ่ งจักรกลสมัยใหม อาชีพชางเทคนิคแมคคาทรอนิกสเปนอาชีพหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับงานดังกลาว และยังเปนอาชีพทีอ่ ยูใ น
10 กลุม อุตสาหกรรมเปาหมายทีร่ ฐั บาลไดใหการสงเสริมสนับสนุน นัน่ ก็คอื อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรม
หุน ยนต ฉะนัน้ อาชีพนีจ้ งึ คาดวาจะเปนทีต่ อ งการในตลาดแรงงานทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• มีทกั ษะดานการคํานวณ เครือ่ งกล และคอมพิวเตอร
• ชอบการศึกษา คนควาและประยุกตหลักการตางๆ
เขาดวยกัน
• มีทักษะทางดานภาษาเพื่อการคนควา
• มีทักษะการสื่อสารทั้งกับเพื่อนรวมงานและผูวาจาง
• สามารถทํางานเปนทีม
• อดทน สามารถทํางานภายใตความกดดันในเงื่อนไข
ของการสงมอบงาน หรือการแกไขปญหา
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เส้นทางสู่อาชีพ
ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์

รายได้

ผูท สี่ นใจในอาชีพนีส้ ามารถศึกษาตอในสาขาแมคคาทรอนิกส
ในระดับอาชีวศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. การเรียน
3–5 ปตามลําดับ ในวิทยาลัยเทคนิคที่เปดสอนสาขา
ช า งเครื่ อ งยนต เครื่ อ งกลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และสาขา
แมคคาทรอนิกสโดยตรง ทั้งที่เปนวิทยาลัยรัฐและเอกชน
จากนั้นสามารถศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา โดยผูที่จบ
มัธยมศึกษาสายสามัญตองจบในแผนวิทย-คณิต และ
สมัครเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทีม่ คี ณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิ ช าแมคคาทรอนิ ก ส ทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล า ธนบุ รี สถาบั น เทคโนโลยี ป ทุ ม วั น
สถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธรธร มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร เปนตน

ชางเทคนิคแมคคาทรอนิกส สามารถทํางานในอุตสาหกรรมการผลิตหลากหลายกิจการ เชน อุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต ชิ้นสวนยานยนต เครื่องจักรกลอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมการผลิต หรือประกอบหุนยนต อุตสาหกรรม
หุนยนตกูภัย และอาคารอัจฉริยะ รายไดจะแตกตางไปตามประเภทและขนาดของอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรายไดขั้นตํ่า
ประมาณ 25,000–40,000 บาทตอเดือน รวมสวัสดิการและเบี้ยขยัน หรือสวนแบงจากสิทธิบตั รแลวแตจะมีการกําหนด
หรือตกลงกับสถานประกอบการ หรือผูวาจาง

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ชางเทคนิคแมคคาทรอนิกส เปนอาชีพที่ผูประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของมีความตองการเพื่อใช
ในการควบคุมการผลิตในจุดตางๆ ใหเปนไปอยางราบรืน่ และมีประสิทธิภาพ ซึง่ จะสงผลถึงความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัททั้งดานตนทุน เวลาและพัฒนาผลิตภัณฑ นอกจากรายไดและสวัสดิการที่เพิ่มตามระยะเวลาการทํางาน
และประสบการณความชํานาญแลว การเลือ่ นตําแหนงในสายงานสามารถขึน้ ไดจากเจาหนาทีเ่ ทคนิค เจาหนาทีค่ วบคุม
สายการผลิต ผูชวยผูจัดการ และผูจัดการโรงงาน เปนตน บางสวนที่สามารถทํางานไดหลายแบบ อาจพัฒนาไปเปน
ผูประกอบการที่รับทําชิ้นสวนตางๆ จนถึงการประกอบชิ้นสวน
ปจจัยทีจ่ ะทําใหผทู าํ อาชีพชางเทคนิคแมคคาทรอนิกสเกิดความสําเร็จนัน้ ก็คอื จะตองขยันหมัน่ ศึกษานวัตกรรมใหมๆ
เพื่อพัฒนาสายงานการแกไขปญหาอุปสรรคไดรวดเร็วและสามารถทํางานเชิงปองกันได โดยการใหคําแนะนํา
และพัฒนาเครื่องจักรกลที่ดูแล

กรมการจัดหางาน
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นักวิเคราะห์การลงทุน
(Investment Analyst)

• ศึกษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของและวิเคราะหเพื่อดู
แนวโนมที่ดีและความเสี่ยงที่มี แนะนําลูกคาใหลงทุน
ในตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยที่มีศักยภาพ
• รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น ป จ จั ย แวดล อ ม
ที่ มี ผ ลต อ หุ  น เศรษฐกิ จ การเมื อ ง ระดั บ ประเทศ
ระดับโลก ผลประกอบการของธุรกิจประเภทตางๆ
• ทําการวิเคราะหถึงแนวโนมในระยะสั้น กลาง และ
ระยะยาว
• ใหคําแนะนําเปนรายบุคคล หรือในภาพรวมของ
ภาคเศรษฐกิจและสังคม (Sector) เสนอตอสื่อ หรือ
กลุมเปาหมายเฉพาะ

ความสําคัญของอาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย เปนการลงทุนชนิดหนึ่งที่คนในยุคปจจุบันใหความสนใจและหันมาใชแนวคิดใหเงิน
ทํางานแทน การลงทุนในหุน แตละตัวมีความเสีย่ ง แตการจะลดความเสีย่ งและเลือกการลงทุนในหุน ทีม่ ศี กั ยภาพอาจทํา
ไมไดดว ยตนเอง นักลงทุนเหลานีจ้ งึ สนใจและติดตามการวิเคราะห หรือขอคําแนะนําจากนักวิเคราะหการลงทุน เพือ่ สราง
ความมัน่ ใจและลดความเสีย่ ง อาชีพนีเ้ ปนทีต่ อ งการและสนใจของตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย และธนาคารเปนจํานวนมาก

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
•
•
•
•
•
•
•
•
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มีจรรยาบรรณในอาชีพ
มีความคิดสรางสรรค
มีความมุงมั่นตั้งใจ
ติดตามขาวสารตลอดเวลา เพื่ออัพเดตความรู
ชอบพบปะพูดคุยกับบุคคลหลากหลาย
มีความสามารถในการติดตอสือ่ สาร และการนําเสนอ
มีทักษะดานภาษา และการคํานวณ
มีความรูพื้นฐานดานการเงิน และการลงทุน
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เส้นทางสู่อาชีพ
นักวิเคราะห์การลงทุน
ผูที่สนใจอาชีพนักวิเคราะหการลงทุน อยางนอยควรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร
บัญชี การเงิน ชอบการคํานวณและวิเคราะหหุนในธุรกิจประเภทตางๆ
สําหรับผูที่จบสาขาอื่น แตมีความชอบและตองการทําอาชีพนี้ สามารถเรียนรูไดจากการศึกษาและอบรมเพิ่มเติม
ในองคความรูที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหุน ตลาดเงินตางประเทศ ตลาดหลักทรัพย แนวโนมธุรกิจ ฯลฯ ซึ่งมีหลายสถาบัน
ที่จัดคอรสฝกอบรม หรือสัมมนาแกผูที่สนใจ

รายได้
ผูประกอบอาชีพนี้โดยทั่วไปรายไดจะมาจากกลุมลูกคาที่ดูแลรับผิดชอบในการใหคําแนะนําการลงทุน ผูท่ีมี
ความสามารถและประสบการณในการทํางานดานนี้ สามารถวิเคราะหออกสื่อตางๆ ทั้งทางทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ
อาจไดรับเชิญในการสัมมนา อบรม หรือเปนวิทยากร รายไดอยูในระหวาง 60,000-100,000 บาทตอเดือนขึ้นไป
(ประสบการณไมตํ่ากวา 5 ป) สําหรับผูเริ่มตนนั้น รายไดขั้นตํ่าเฉลี่ยอยูที่ 25,000-40,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ความสําเร็จของอาชีพนักวิเคราะหการลงทุนที่สําคัญ คือ ตองมีจรรยาบรรณ รูจักตนเอง รูจักวิชาชีพที่ตนทําอยู
หมัน่ ศึกษาหาความรูแ ละขาวสารจากทัว่ โลก เพือ่ ทําการเปรียบเทียบและวิเคราะหปจ จัยทีม่ ผี ลกระทบ เชน เศรษฐกิจ
และการเมืองของประเทศและของโลก รวมถึงศึกษาขอมูลของธุรกิจตางๆ จะทําใหการวิเคราะหมีความแมนยํา
ลดความเสี่ยงกับผูลงทุน
ความกาวหนาสําหรับผูท ปี่ ระกอบอาชีพนีก้ ค็ อื การมีชอื่ เสียงเปนทีร่ จู กั การไดทาํ งานวิเคราะหออกสือ่ ตางๆ เปนประจํา
และมีจาํ นวนลูกคาทีข่ อรับคําแนะนําเพิม่ ขึน้
กรมการจัดหางาน
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นักวิทยาศาสตร์ดา้ นหุน่ ยนต์
(Robotics Scientist)

• ศึกษา คนควา วิจัยความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อประยุกตใชในการประดิษฐหุนยนตสําหรับ
การใชงานในกิจกรรมตางๆ ทั้งดานอุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การบริการ การวิจัย และทางการแพทย ฯลฯ
• ศึกษาและคนควาเพื่อออกแบบโครงสรางหุนยนตตามการนําไปใชงาน เชน หุนยนตชนิดที่ติดตั้งอยูกับที่
(Fixed Robot) หรือหุนยนตชนิดที่เคลื่อนที่ได (Mobile Robot) ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับพื้นที่การใชงาน
และคอนเซ็ปตของผูประกอบการหรือผูวาจาง
• วาดรูปแบบ ชิ้นสวนตางๆ เลือกวัสดุ เพื่อสงตอไปขึ้นรูปชิ้นงาน
• ปรึกษา ประสานงานกับหนวยงานคอมพิวเตอร หรือหนวยเขียนโปรแกรมการสั่งงาน
• ตรวจสอบและควบคุมการประกอบใหทุกสวนสัมพันธกัน
• ใหคําแนะนําการใชงานและการควบคุมกับชางเทคนิคควบคุมหุนยนต
• อาจทําการปรับปรุง ปรับแตงหุนยนตใหสะดวกกับการใชงาน และหุนยนตทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ความสําคัญของอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนต์
รั ฐ บาลได ป ระกาศนโยบายจะนํ า ประเทศไทยให
กาวผานพนรายไดระดับปานกลาง และการกาวสูป ระเทศไทย
4.0 ซึง่ จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมทีไ่ ทยมีศกั ยภาพ โดยได
กําหนดไว 10 อุตสาหกรรมเปาหมายที่จะทําการสงเสริม
สนับสนุน โดยแบงเปน First S-Curve ในอุตสาหกรรมเดิมทีม่ ี
การดําเนินการแลว อันประกอบดวย อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
กลุม รายไดดแี ละการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชวี ภาพและอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
และ New S-curve คือ กลุม อุตสาหกรรมทีจ่ ะพัฒนาและ
สงเสริมในระยะตอไป ประกอบดวย อุตสาหกรรมหุน ยนต
กรมการจัดหางาน
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อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส อุตสาหกรรมเชือ้ เพลิง
ชีวภาพและเคมีชวี ภาพ อุตสาหกรรมดิจทิ ลั และอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร ในแตละกลุม อุตสาหกรรมมีอาชีพตางๆ
ที่จะตองเพิ่มจํานวนขึ้นตามศักยภาพของอุตสาหกรรม
และเพิ่มองคความรูใหแกบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมอุตสาหกรรม
ในอุตสาหกรรมเปาหมาย ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมหุนยนต การบิน และการแพทย รวมถึง
การแปรรูปอาหาร ลวนมีอาชีพที่เกี่ยวของกับหุนยนต
นักวิทยาศาสตรดา นหุน ยนตจงึ เปนอาชีพทีส่ าํ คัญในการทํา
ใหเกิดหุนยนตดานตางๆ
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ชอบงานประดิษฐ และออกแบบหุนยนต
• มีความรู ความสามารถในการประยุกตวิชาความรู
เพื่อการประดิษฐ หรือพัฒนา
• มีจินตนาการ สรางสรรครูปแบบ
• มีทักษะดานภาษาทั้งอานและเขียน
• ศึกษาคนควานวัตกรรมใหมๆ
• เปดใจกวางรับขอเสนอแนะและขอบกพรอง

รายได้
ผูที่ทํางานดานนี้สามารถทํางานในสายงานการคนควาและประดิษฐหุนยนต ตามการใชงานดานการแพทย วิจัย
อุตสาหกรรม ดานบันเทิง ใชงานในครัวเรือน (เชน เครือ่ งโรบอทดูดฝุน อัจฉริยะ) รายไดและคาตอบแทนจะแตกตางไปตาม
ธุรกิจทีเ่ ขารวมงาน หากเปนหุน ยนตขนาดใหญ มีรายละเอียดมาก จะใชเวลาในการคิดประดิษฐนาน แตถา เปนขนาดเล็ก
ในการใชงานในอุตสาหกรรมการผลิต หรือในครัวเรือน จะเนนไปทางการพัฒนารูปแบบใหสะดวกในการใชงาน ซึง่ รายได
อยางตํา่ ของอาชีพนีอ้ ยูป ระมาณ 40,000-55,000 บาทตอเดือน และเพิม่ ขึน้ ตามความชํานาญ ประสบการณ และชิน้ งาน
ของหุนยนต ทั้งนี้จะไดรับสวัสดิการและผลตอบแทนเปนเปอรเซ็นตของการคิดคน

เส้นทางสู่อาชีพ
นักวิทยาศาสตร์ด้านหุ่นยนต์
ผูท สี่ นใจทํางานในอาชีพนี้ อาจเริม่ ตนจากการมีความรักความสนใจในหุน ยนต และคิดประดิษฐหนุ ยนตสง เขาประกวด
ในโครงการ หรืองานแขงขันตางๆ เพื่อเก็บเปนพอรตสําหรับใชในการสมัครเรียนตอและทํางาน
เมื่อจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 สายวิทย-คณิต และสมัครเขาเรียนตอในคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาใด
สาขาหนึ่งดานหุนยนต อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา เครื่องกล คอมพิวเตอร หรือคณะวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม และสาขา
ที่สามารถประยุกตเขากับงานดานการประดิษฐหุนยนตในสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
ที่เปดการสอนสาขาตามที่กลาวมาแลว

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
นักวิทยาศาสตรทปี่ ระสบความสําเร็จในชิน้ งานทีอ่ อกแบบ จะไดรบั คาตอบแทนสูงและมีชอื่ เสียงในวงการ การพัฒนา
ตนเองขึน้ เปนผูเ ชีย่ วชาญและผูบ ริหาร รวมถึงการเปนอาจารยพเิ ศษในการสอนวิชาเฉพาะทีถ่ นัด อาจถูกทาบทามไปทํางาน
ตางประเทศ เพื่อคิดคนประดิษฐสิ่งใหม สนองตอบการใชงานในแขนงตางๆ ที่ตองนําหุนยนตมาใชงาน ทั้งงานดาน
ความปลอดภัยในการทําการสํารวจวิจยั ทีม่ นุษยไมสามารถทํา หรือเปนงานเสีย่ งอันตราย
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นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเคลือ่ นที่
(Mobile App Developer)

• ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอรม iOS หรือ Android เพือ่ ใชในอุปกรณเคลือ่ นทีป่ ระเภทตางๆ เชน
โทรศัพทมือถือ iPad Tablet
• สรางตนแบบแอปพลิเคชันบนแพลตฟอรมตามความตองการของลูกคาตามแนวคิดสรางสรรค
• พัฒนาจากแอปพลิเคชันเดิมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใชงานของกลุมเปาหมาย
• รวมแอปพลิเคชันเขากับระบบ Back Up ตางๆ และเทคโนโลยีบริการเว็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชงาน
• ตรวจสอบการใชงานกอนสงมอบ

ความสําคัญของอาชีพ
นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่
การพัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ เพือ่ ตอบสนองกลุม เปาหมาย ทัง้ บุคคลและองคกร เปนตัวจักรสําคัญในธุรกิจทีเ่ กีย่ วของ
หรือจําเปนตองใช IT ในการดําเนินงาน หรือในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในธุรกิจของสินคาที่ตองการความทันสมัย
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เชน โทรศัพทเคลือ่ นที่ iPad Tablet ฯลฯ
นักพัฒนาแอปพลิเคชันเหลานี้จึงเปนอาชีพที่นาสนใจและเปนที่ตองการของธุรกิจดังกลาว
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
•
•
•
•
•
•

ทักษะดานการคํานวณ
มีความรูเรื่องการเขียนโปรแกรม
มีความรูเ รือ่ งการทํางานของคอมพิวเตอรในระบบตางๆ
มีความคิดสรางสรรค
สนใจศึกษาความตองการของผูใชงานแอปพลิเคชัน
มีทักษะภาษาที่ดีพอกับการอานเพื่อการคนควา

เส้นทางสูอ่ าชีพนักพัฒนา
แอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มเคลื่อนที่
ผู  ที่ ส นใจประกอบอาชี พ นี้ อย า งน อ ยควรต อ งจบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ท ยาศาสตร
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร
คอมพิ ว เตอร หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ งในมหาวิ ท ยาลั ย
ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน ซึ่งรับผูที่จบมัธยมศึกษา
ปที่ 6 สายวิทย-คณิต

รายได้
นั ก พั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บนแพลตฟอร ม เคลื่ อ นที่
ในป จ จุ บั น จากการสํ า รวจพบว า มี ร ายได อ ยู  ร ะหว า ง
20,000-80,000 บาท ซึ่งขึ้นกับบริษัทที่วาจาง อาจให
คาตอบแทนเปนรายเดือน รายชิ้น หรือแบงเปอรเซ็นต
รายได

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
อาชี พ นี้ ส ามารถทํ า งานทั้ ง ในระบบและนอกระบบ
โดยรับจางพัฒนาแอปพลิเคชันเปนรายชิ้น
ดานความกาวหนานั้น มาพรอมรายไดและชื่อเสียง
จากความสามารถในการตอบโจทย หรือความตองการของ
กลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง
ขึน้ เปนผูประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวของกับ IT
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วิศวกรชีวการแพทย์

(Biomedical Engineering)

ออกแบบ สราง หรือพัฒนาซอฟตแวร อุปกรณ หรือเครื่องมือทางการแพทยท่ีไดมาตรฐาน สามารถใชงานไดจริง
รวมถึ ง การศึ ก ษาค น คว า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นและต อ งการขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสูง ใชในงานการแพทยสาขาตางๆ เชน การทําหัวใจเทียม หลอดเลือดเทียม หุนยนตชวยการผาตัด
เครือ่ งสองดูอวัยวะภายใน อุปกรณจา ยยาอัตโนมัติ การทําขอตอ หรืออวัยวะเทียม อุปกรณตรวจระบบนํา้ ตาลในเลือด
อุปกรณสําหรับการบําบัดรักษา โดยมีความชํานาญเฉพาะทางตามพื้นฐานวิทยาศาสตร เชน การคํานวณ ฟสิกส
คอมพิวเตอร ชีวะ เคมี เครื่องกล ฯลฯ

ความสําคัญของอาชีพ
วิศวกรชีวการแพทย์
อาชีพนี้เปนอาชีพที่กําลังมาแรงในประเทศไทย เนื่องจากหลักสูตรที่เปดทําการสอนในมหาวิทยาลัยยังมีไมมาก
แตเดิมประเทศไทยจะสัง่ อุปกรณทางการแพทยเหลานีจ้ ากบริษทั ตางประเทศ และบุคลากรมีความรู ความชํานาญเฉพาะ
ทําตามขั้นตอนการใชงานและการซอมบํารุงตามคูมือ ซึ่งทําใหอุปกรณเหลานี้มีราคาแพง และการใชงานอยูในวงจํากัด
ปจจุบนั ประเทศไทยสงเสริมและเรงผลิตบุคลากรประเภทนีเ้ พือ่ ชวยในการปองกันและรักษาผูป ว ย ซึง่ จะสงผลตอสุขภาพ
และความเปนอยูของคนไทย รวมไปถึงมนุษยชาติ จึงนับวาเปนอาชีพที่นาสนใจและเปนประโยชน
กรมการจัดหางาน
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เส้นทางสูอ่ าชีพนักพัฒนา
วิศวกรชีวการแพทย์
ผูท่ีสนใจจะทํางานอาชีพนี้ ตองมีจิตใจรักและมุงมั่น
เพราะเป น การศึ ก ษาที่ ต  อ งเรี ย นรู  ใ นหลายๆ ศาสตร
และการนํ า มาบู ร ณาการ รวมถึ ง การเรี ย นรู  พื้ น ฐาน
ทางการแพทย เพื่อใหรูถึงสรีระของมนุษยจะไดนํามา
คิดสรางสรรคอปุ กรณ และเครือ่ งมือทีใ่ ชกบั มนุษยไดอยางดี
และเหมาะสม
หลักสูตรวิศวกรชีวการแพทย ปจจุบันเปดสอนอยูใน
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล า พระนครเหนื อ และเจ า คุ ณ ทหาร
ลาดกระบั ง และมหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต ผู  ที่ ส นใจต อ งจบ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 6 สายวิ ท ย - คณิ ต
มีความสามารถในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน
เมื่อจบแลว สามารถตอปริญญาโททั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะในต า งประเทศมี ก ารเป ด สาขานี้ ม าก
สวนในประเทศไทยมีที่มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ผูสนใจสามารถ
หาขอมูลเพิ่มเติมไดในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยตางๆ
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ตองมีองคความรูหลากหลาย
เปนพืน้ ฐาน เพือ่ การนําไปประยุกตใชในการผลิตอุปกรณ
ตางๆ ตามประเภทการใชงาน เชน ความรูทางดานชีวะ
เคมี ไฟฟา ฟสิกส เครื่องกล คณิตศาสตร ฯลฯ
• เปนคนกลาคิด กลาทํา
• ทุมเท ใชเวลาในการคิดคน และประดิษฐ
• ความสามารถในการประยุกตใชศาสตรตางๆ
• มีทักษะภาษาสําหรับการคนควา

กรมการจัดหางาน
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รายได้
เนื่องจากอาชีพนี้ในประเทศไทยยังมีการจบการศึกษาสายตรงอยูในจํานวนไมมาก แตความตองการของหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความตองการมาก เชน โรงพยาบาล บริษัทที่ผลิตและจําหนายอุปกรณเครื่องมือแพทย
บริษัทพัฒนางานวิจัยทางการแพทย รายไดจะแตกตางไปตามความสามารถเฉพาะทาง ประเภทและขนาดของบริษัท
โดยรวมรายไดขั้นตํ่าอยูที่ราวๆ 40,000-60,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
โอกาสยังเปนของผูประกอบอาชีพนี้ เนื่องจากในตลาดแรงงานนั้นยังมีปริมาณนอย และบริษัทที่ผลิตอุปกรณ
ทางการแพทย ใ นไทยมี เ พิ่ ม มากขึ้ น รวมถึ ง สถาบั น และศู น ย วิ จั ย ต า งๆ ต อ งการนํ า อุ ป กรณ เ หล า นี้ ม าช ว ยงาน
ทางการแพทย ลดความสูญเสีย เพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับผูปวย และลดคาใชจาย ความกาวหนาเปนไปตามระบบของ
หนวยงานที่ทํา จากเจาหนาที่เปนหัวหนา หรือผูจัดการฝาย เชน ฝายพัฒนางานวิจัย ฝายผลิต ฝายขาย ฝายซอมบํารุง
ฝายจัดระบบและเทคโนโลยี หรือการเปนผูเชี่ยวชาญในดานการผลิต การแนะนําอุปกรณแตละชนิด สาขาการวิจัย
และการเปนเจาของบริษัทผลิตอุปกรณดังกลาว

กรมการจัดหางาน
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ผูบ้ งั คับอากาศยานไร้คนขับ
(Drone Controller)

อากาศยานไรคนขับ หรือโดรนนั้น ใหทํางานตามโปรแกรมคําสั่ง หรือตามการบังคับที่ตั้งอัตโนมัติไวตามลักษณะงาน
เช น งานความมั่ น คงของทหารในการลาดตระเวนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งภั ย งานด า นการเกษตร ฉี ด พ น ยาฆ า แมลง
งานดานการบันเทิงในการถายภาพมุมสูง งานตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละจัดทําแผนที่ งานทางดานพาณิชยในการจัดสงสินคา ฯลฯ
หนาที่โดยทั่วไป มีดังนี้
• รายงานผลที่ไดรับจากโดรน ทั้งแบบ Near Real
• ศึกษาขอมูลที่จะทําการเก็บ หรือการใชงานโดรน
Time และขอมูลรูปแบบตางๆ
ในรูปแบบที่กําหนด
• รายงานผลความผิดปกติ เพื่อสงซอมบํารุง
• ตรวจเช็กระบบควบคุม กําหนดโปรแกรมการปฏิบตั งิ าน
• ควบคุมการทํางานของอุปกรณทจี่ ดั ตัง้ กอนขึน้ ทําการบิน
และระหวางกําลังปฏิบัติงาน ควบคุมการขึ้น-ลง

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
โดรน คือ อากาศยานไรคนขับ เปนการควบคุมจาก
ระยะไกล โดยมาจากคําวา Unmanned Aerial Vehicle : UAV
ทีใ่ ชในดานความมัน่ คงทางทหารมากอน และไดมกี ารพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและขยายวงกวางในการนํามาใชในแวดวงตางๆ
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เพิม่ มากขึน้ และใชโดรนในหลากหลายรูปแบบนอกจากงาน
ทางดานการทหาร เกษตร บันเทิง และธุรกิจทางดานพาณิชย
ทีน่ าํ มาพัฒนาในการขนสงสินคาในรัศมีทาํ การ ทําใหอาชีพนี้
ในอนาคตจะเปนทีส่ นใจของวงการธุรกิจเพิม่ มากขึน้
กรมการจัดหางาน
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• สนใจชอบเลนเครือ่ งเลน เครือ่ งรอน เครือ่ งบินจําลอง
• ศึกษา คนควา ขอมูลและนวัตกรรมใหมๆ
• คิดอยางเปนระบบ
• ชอบเครื่องกล และคอมพิวเตอร
• มีทักษะการใชมือ และประสาทสัมผัส
• มีความรูพื้นฐานดานเครื่องกล และคอมพิวเตอร

เส้นทางสูอ่ าชีพนักพัฒนา
ผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับ
ผู  ที่ ส นใจอาชี พ นี้ อาจเริ่ ม ต น จากการบั ง คั บ โดรน
ขนาดเล็กที่มีหลักการใชงานคลายรถ หรือเครื่องบินบังคับ
แต มีก ารเพิ่ มอุปกรณ เชน กลองถายภาพ และอุ ปกรณ อื่ นๆ ที่ ไ ม ซั บซ อ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความสนุ ก สนานและพั ฒนา
ฝ มื อ สู  ก ารเป น นั ก ขั บ โดรนมื อ อาชี พ สํ า หรั บ อาชี พ การควบคุ ม อากาศยานไร ค นขั บ ในกิ จ การต า งๆ จะต อ งมี
พื้ น ฐานการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วิ ช าอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไฟฟ า โครคมนาคม โดยเริ่ ม จากผู  จ บการศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 3 เขาศึกษาตอในสายอาชีวะ ระดับ ปวช. ปวส. แผนกอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาในวิทยาลัยตางๆ
หรือจบระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 สายวิทย-คณิต และศึกษาตอในมหาวิทยาลัยทีม่ ภี าควิชาอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟาของคณะวิศวกรรมศาสตร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนตน และศึกษาเพิ่มเติม
หรื ออบรมทางดานโปรแกรมและการใชงาน ณ สถานที่ ทํ า งาน

รายได้
หากรับราชการทัง้ สายการทหาร และพลเรือนทีม่ กี ารสอน
และใชโดรนในการทํางาน จะมีคา ตอบแทนตามวุฒกิ ารศึกษา
สําหรับเอกชนจะไดตามประสบการณและความชํานาญงาน
ทั้งงานวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ งานโปรแกรม งานควบคุม
และงานที่ปรึกษา ทั้งนี้หากรับงานเปนรายชิ้น ขึ้นอยูกับ
ความยากงายและระยะเวลา เฉลี่ยแลวไมนอยกวา 3,000
บาทตอครัง้ (สําหรับโดรนทัว่ ไป) แตถา เปนอีเวนตขนาดใหญ
ราคาจะผันแปรไปตามรายละเอียด 12,000-30,000 บาท
กรมการจัดหางาน
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
ในอนาคตจะมีการใชโดรนในกิจกรรมและอุตสาหกรรม
ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ผูมีความรูความชํานาญงานในดานนี้
ย อ มมี โ อกาสก า วหน า จากระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารไปเป น
ผูเชี่ยวชาญระดับบริหารดานการวางแผน และพัฒนา
คุณภาพ รวมถึงการเปนผูป ระกอบการ
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ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านแคดแคม
(CAD & CAM Specialist)

• วางแผนศึกษา วิเคราะห สรางงานดานการออกแบบอุปกรณเกีย่ วกับการผลิต โดยใชคอมพิวเตอร รวมทัง้ รับผิดชอบ
การทดสอบ การนําไปใชงาน ประเมินผลและใหคําปรึกษาดานเทคนิค
• เขียนรูปแบบ รายละเอียดเกีย่ วกับเครือ่ งมือ อุปกรณการผลิต เพือ่ การกอสรางโครงสราง หรือชิน้ สวนเครือ่ งจักรกล
เครื่องนําไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส โดยมีความชํานาญในการใชโปรแกรม CAD & CAM

ความสําคัญของอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม
ปจจุบนั อุตสาหกรรมการผลิต ไดมกี ารนําเอาเทคโนโลยี หรือระบบอัตโนมัตมิ าใชมากยิง่ ขึน้ เชน การนําเอาคอมพิวเตอร
มาชวยในการออกแบบและเขียนแบบ ซึง่ เทคโนโลยีเหลานีช้ ว ยทําใหการนําผลิตภัณฑใหมเขาสูต ลาดผูบ ริโภค เปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ เพิม่ ศักยภาพในการแขงขัน รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณทดี่ ี และทําใหเกิดความเชือ่ มัน่ แกลกู คา
และผูบ ริโภคในอันทีจ่ ะรับสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกับผูป ระกอบการชัน้ นําอืน่ ๆ ซึง่ เทคโนโลยีทนี่ าํ เอาคอมพิวเตอรมาชวย
ในการออกแบบและการผลิต มีชื่อเรียกวา เทคโนโลยีดาน CAD/CAM ซึ่งตองมีการพัฒนาใหทันสมัยและสะดวก
ตอการนําไปใชงาน จึงทําใหอาชีพผูเชี่ยวชาญดาน CAD/CAM เปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการมาก
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คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• สามารถใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ-เขียนภาพ
• มีความรูพื้นฐานในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
• มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบสูง
• มีความรู และความเขาใจภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี

• ขวนขวายหาความรู ดานเทคโนโลยีเพือ่ นํามาประยุกตใช
• สามารถแกไขและจัดเก็บขอมูลเปนระบบ
• มีความตั้งใจ อดทน และรับผิดชอบสูง

เส้นทางสู่อาชีพนักพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านแคดแคม
ผูที่สนใจทํางานดานนี้ เริ่มตนจากเมื่อจบมัธยมศึกษา
ป ที่ 3 แล ว ศึ ก ษาต อ ในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา ปวช. ปวส.
สาขาออกแบบเครื่ อ งจั ก รกล สาขาคอมพิ ว เตอร
อุตสาหกรรม สาขาเครือ่ งจักรกล และอาจศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาเครื่องจักรกล
การออกแบบอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
โดยมีความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของ ทั้งดานเครื่องจักรกล
การออกแบบเครื่ อ งจั ก รกล การเขี ย นโปรแกรม
(Software CAD/CAM)
ผูสนใจสามารถหาขอมูลเพื่อการศึกษาตอในระดับ
ปวช. ปวส. และปริ ญ ญาตรี ในวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
และสถาบั น เทคโนโลยี ที่ เ ป ด สอนในสาขาดั ง กล า ว
ที่ เ น นเรื่ อ ง CAD/CAM

รายได้
ผู  ที่ ทํ า งานด า นนี้ เริ่ ม ต น จากตํ า แหน ง เจ า หน า ที่
ทําซอฟตแวร CAD/CAM หรือทํางานดานการออกแบบ
ขึน้ รูปและทําแมพมิ พโดยใช CAD/CAM สัง่ สมความชํานาญ
และประสบการณขึ้นเปนผูเชี่ยวชาญดาน CAD/CAM
รายไดเปนไปตามสถานประกอบการและสวนราชการ
ทีร่ บั ตําแหนงนี้ โดยเบือ้ งตนจะไดเงินเดือน 12,000-25,000
บาท สําหรับ ปวช. ปวส. และ 15,000-28,000 บาท สําหรับ
ปริญญาตรี และเมื่อมีประสบการณ และความชํานาญ
จะไดรายไดเฉลี่ย 40,000-60,000 บาทตอเดือน
กรมการจัดหางาน
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ความก้าวหน้าทางอาชีพ
หากทํางานในภาคราชการ ความกาวหนาเปนไปตาม
ระเบียบราชการ ซึ่งอาจกาวหนาไดถึงระดับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาการและผูบ ริหารหนวยงาน
สําหรับภาคเอกชน ความกาวหนาทางดานรายไดและ
ตําแหนงงานที่สูงขึ้นตามสายงาน อาจมีความชํานาญงาน
และเปดกิจการในการรับทําโปรแกรมซอฟตแวร CAD/CAM
ในการทําแมพิมพตางๆ
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นักวิทยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
(Environmental Scientist)

รับผิดชอบ จัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดมลพิษ เพื่อที่จะชวยในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติใหมคี วามสมบูรณและยัง่ ยืนใหนานทีส่ ดุ แกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ มีวธิ กี ารดําเนินงาน
ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
• รวบรวมขอมูลปญหาทีเ่ กิดขึน้ และอาจเกิดขึน้ ในอนาคต
• วิเคราะหและแกไขปญหา โดยใชหลักวิชาการและ
ความจํากัดของพื้นที่ หรือสิ่งแวดลอม
• นําเสนอวิธีการแกไขและปองกัน
• วางระบบการจัดการของเสียใหเปนระบบ ทําใหเกิด
ของเสียนอยลง
• ตรวจสอบระบบกํ า จั ด ของเสี ย ให ไ ด ม าตรฐาน
ตามขอกําหนด
• อาจวางแผนนําของเสียไปใช ใหเกิดประโยชน
• ประเมินผล

ความสําคัญของอาชีพ
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภาวะโลกรอนและเหตุการณสภาพอากาศทีแ่ ปรปรวนทีเ่ กิดขึน้ อยูบ อ ยครัง้ เชน การเกิดนํา้ ทวม และสภาพความแหงแลง
ในหลายพืน้ ที่ ไดสง ผลกระทบตอสภาพแวดลอมของโลกเปนอยางมาก อีกทัง้ ยังมีมลพิษทางนํา้ และทางบก การเสือ่ มสภาพ
ของดิน มีผลกระทบตอความเปนอยูข องคนบนโลก ความรูท างดานสิง่ แวดลอมจะชวยใหเกิดความเขาใจ การเยียวยาอยาง
มีประสิทธิภาพ และปองกันสิ่งแวดลอมในระดับตางๆ ได ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนหนาที่ของนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

คุณสมบัติ
ของผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพ
• รักธรรมชาติ
• ชอบวิชาดานวิทยาศาสตรตางๆ
• มีความคิดเปนระบบ
• ไมเชื่อในสิ่งที่เห็น
• ชอบแกปญหา และหาคําตอบ
• ชอบคนควาหาขอมูล
117 | เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

เส้นทางสูอ่ าชีพนักพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ผูที่สนใจทํางานในอาชีพนักวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
เมื่ อ จบการศึ ก ษามั ธ ยมป ท่ี 3 แล ว ศึ ก ษาต อ ในระดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 4-6 สายวิทย-คณิต จากนัน้ ศึกษาตอในระดับ
อุดมศึกษา ในสาขาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม คณะวิทยาศาสตร
ของมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน โดยใน
ปที่ 1 จะเปนการเรียนพืน้ ฐานความรูท วั่ ไปทางวิทยาศาสตร
เชน ชีววิทยา เคมี ฟสกิ ส สถิติ และคณิตศาสตร จากนัน้ ในปที่ 2 จะแยกสาขาใหเลือกวิชาเอก เพือ่ เรียนเนนไปทาง
วิทยาศาสตรแขนงใดแขนงหนึง่ บางมหาวิทยาลัยอาจเปดใหเลือกตัง้ แตสมัครสอบ ตัวอยางมหาวิทยาลัยทีเ่ ปดสอนสาขาวิชา
วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน

รายได้
ผูท จี่ บสาขาวิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม สามารถทํางานไดทงั้ ในภาครัฐและเอกชน เชน ในภาครัฐเปนนักวิชาการสิง่ แวดลอม
ในหนวยงาน กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริมคุณภาพสิง่ แวดลอม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นักวิจยั
ในหนวยงานวิจยั แหงชาติ เปนตน รายไดจะเปนไปตามระเบียบราชการ เริม่ ตนจากเดือนละ 15,000 บาท
สําหรับงานภาคเอกชน สามารถทํางานในบริษัทควบคุมระบบการกําจัดของเสีย หรือบริษัทวางระบบและควบคุม
สิง่ แวดลอมในโรงงาน บริษทั ประเมินผลสิง่ แวดลอม หรือเปนนักวิชาการอิสระในองคกรอิสระทีท่ ํางานดานสิง่ แวดลอม
โดยรายไดขนึ้ อยูก บั โครงสรางของแตละบริษทั และผลประกอบการ ซึง่ ทัว่ ไปจะเริม่ ตนที่ 18,000 บาทตอเดือน

ความก้าวหน้าทางอาชีพ
โลกตองการนักสิ่งแวดลอมเปนจํานวนมาก เพื่อมาชวยรักษา บํารุงทรัพยากรธรรมชาติและแกไขปญหาทั้งเรื่องดิน
นํ้า และอากาศ ดังนั้น ความตองการมีทั้งดานปริมาณและคุณภาพ ความกาวหนาทางราชการเปนไปตามระบบ
และเปนนักวิชาการเชีย่ วชาญ เปนนักวิจยั และคนควา รวมถึงเปนนักบริหาร
สวนภาคเอกชน เปนนักวิจยั ในหองทดลอง สอบเปนผูค วบคุมและตรวจสอบระบบมาตรฐานในโรงงาน ซึง่ จะไดรายได
ทีส่ งู ขึน้ ตามความชํานาญและประสบการณ สามารถเลือ่ นระดับเปนหัวหนา ผูจ ดั การ และการรับเปนทีป่ รึกษาวางระบบตางๆ
ทีเ่ กีย่ วของกับสิง่ แวดลอม

กรมการจัดหางาน
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ส่วนที่ 2

ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ
ข้อมูลจํานวนนักศึกษาจบใหม่ในแต่ละป

จํานวนนักศึกษาจบใหมในป 2559 (ปการศึกษา
2558) จํานวนทั้งสิ้น 259,356 คน โดยแบงเปนระดับ
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง 611 คน อนุปริญญา
2,582 คน ปริญญาตรี 220,768 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
2,547 คน ปริ ญ ญาโท 27,608 คน ปริ ญ ญาโท-เอก
1 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 392 คน ปริญญาเอก
2,474 คน และไมระบุ 2,373 คน
หากพิจารณารายสาขา พบวา มีนักศึกษาจบ
บริหารธุรกิจบัณฑิตสูงสุด จํานวน 41,685 คน รองลงมา
วิ ท ยาศาสตร บั ณ ฑิ ต 37,655 คน ครุ ศ าสตรบั ณ ฑิ ต
28,411 คน ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต 23,974 คน และ
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 16,988 คน บัญชีบณ
ั ฑิต 11,915 คน
จํานวนนักศึกษาจบใหมในป 2558 (ปการศึกษา
2557) จํานวนทั้งสิ้น 307,474 คน โดยแบงเปนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 468 คน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชัน้ สูง 1,617 คน อนุปริญญา 1,236 คน ปริญญาตรี
265,012 คน ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต 1,202 คน
ปริญญาโท 36,654 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
428 คน และปริญญาเอก 2,942
หากพิจารณารายสาขา พบวา มีนักศึกษาจบ
บริหารธุรกิจบัณฑิตสูงสุด จํานวน 49,426 คน รองลงมา
วิทยาศาสตรบัณฑิต 44,622 คน ศิลปศาสตรบัณฑิต 30,565
คน ครุศาสตรบัณฑิต 27,808 คน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
19,495 คน และบัญชีบัณฑิต 13,798 คน

วิชาชีพชั้นสูง 1,757 คน อนุปริญญา 35 คน ปริญญาตรี
277,575 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต 2,570 คน ปริญญาโท
23,061 คน ปริญญาโท-เอก 1 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชัน้ สูง 195 คน ปริญญาเอก 2,007 คน และไมระบุ 3,482 คน
หากพิจารณารายสาขา พบวา มีนักศึกษาจบ
บริหารธุรกิจบัณฑิตสูงสุด จํานวน 45,991 คน รองลงมา
จํานวนนักศึกษาจบใหมในป 2557 (ปการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 39,292 คน ศิลปศาสตรบัณฑิต
2556) จํานวนทั้งสิ้น 255,443 คน โดยแบงเปนระดับ 28,837 คน วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต 18,364 คน
ั ฑิต 11,295 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 468 คน ระดับประกาศนียบัตร ครุศาสตรบัณฑิต 13,120 คน และบัญชีบณ
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อาชีพทีข่ าดแคลน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศ แตมีงานหลายสาขามาก
ที่ประเทศยังขาดแคลนบุคลากรที่จะเขามาทํางาน ยังตองใชบุคลากรจากตางประเทศ ซึ่งทําใหคนไทยขาดโอกาส
ทั้งการเรียนรูในสาขางานนั้นๆ และการพัฒนางานในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีวิชาดานวิทยาศาสตรหลายสาขาที่มี
การเปดการเรียนการสอน แตนกั ศึกษาไมตดั สินใจทีจ่ ะเขาไปเรียน เพราะเรียนแลวไมรวู า จะประกอบอาชีพอะไร หรือกระทัง่
จบออกมาแลวก็ไมรูจะไปทําอะไร เชน สาขาฟสิกส เคมี ชีวะ บางก็ไปเปนครู ทั้งๆ ที่มีงานอื่นที่ขาดแคลน
อาชีพทีเ่ กีย่ วของกับทางดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรทอี่ าจไมเปนทีร่ จู กั ในสังคม แตมบี ทบาททีส่ าํ คัญอยางมาก
ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศ ประกอบดวย นักคิดคนยา หรือนักเคมีปรุงยา นักธรณีวิทยาปโตรเลียม
นั ก วิ ท ยาศาสตร ด  า นอาหาร นั ก วิ ท ยาศาสตร ด  า นเครื่ อ งสํ า อาง นั ก นิ ติ วิ ท ยาศาสตร นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ  พื ช
นักออกแบบผลิตภัณฑ นักวิศวกรชีวการแพทย นักพัฒนาซอฟตแวร และนักออกแบบและสรางภาพเคลื่อนไหว เปนตน
นอกจากนี้ งานดานวิทยาศาสตรทย่ี งั ขาดแคลนคนทําจํานวนมาก เชน งานทีต่ อ งทําเกีย่ วกับการขนสงระบบราง
วิศวกรรมทางดานราง และระบบความเร็วของรถ เพราะในอนาคต ประเทศไทยกําลังจะพัฒนาระบบราง ตองการบุคลากร
ดานนี้จํานวนมาก หรืออาชีพเกษตรกร ที่เรียกวา เกษตรสั่งตัด คือ นักวางแผนการปลูกพืชแบบเตรียมการรองรับ
ทุกระบบ ทั้งเรื่องพื้นที่ ดิน ปุย การเก็บเกี่ยว ตลาด และการจําหนาย
เทรนดงานที่สอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต คือ เทรนดสุขภาพ เทรนดผูสูงวัยยุคใหม เทรนดดิจิทัล
เทรนดอาเซียน ดังนั้น เราควรจะเลือกเรียนสาขาที่สอดคลองกับเทรนดงานในอนาคตดวย เพื่อใหไดงานทําที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดแรงงาน การเจริญเติบโตกาวหนา และรายไดที่ดี เทรนดธุรกิจที่จะมาแรงในอนาคต เชน
อาชีพนักวิเคราะหขอมูล นักจิตวิทยาบําบัด นักวิจัยทางวิทยาศาสตร วิศวกรคอมพิวเตอร สัตวแพทย วิศวกรรม
และวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม อาชีพสายสุขภาพ นักบริหาร (CEO) นักการเงิน และทําธุรกิจสวนตัว เปนตน
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นอกจากนี้ การพัฒนาสูประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนโครงสรางแบบใหมของประเทศไทย จากรายงานที่มีชื่อวา
“The Future of Jobs” สายอาชีพที่เปนที่ตองการในยุคดิจิทัล 4.0 ประกอบดวย
1. สายอาชีพวิเคราะห์ข้อมูล
สายอาชีพในหมวด Data Analysts อยาง Data
Science หรือ Big Data Analytics ซึ่งจะเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานจํานวนมาก ภายในป 2020 ในยุคที่ขับเคลื่อน
ดวยขอมูล ความตองการคนในสายงาน Data Analysts
จะยิ่งเปนที่ตองการในการชวยวิเคราะห และทําความเขาใจ
ขอมูลตางๆ ที่ไดจากสื่อออนไลนและการใชเทคโนโลยี
2. งานในสาขาคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์
จะเปนที่ตองการมากขึ้นเรื่อยๆ งานที่อยูภายใต
สองสาขานี้ คื อ Computer และ Mathematic จะมี
การขยายตัวของความตองการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามการเติบโตของการใชเทคโนโลยี ซึ่งตําแหนงงานภายใตสองสาขานี้
อาทิ โปรแกรมเมอร นักพัฒนาซอฟตแวร นักวิเคราะหระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล ฯลฯ ก็จะยิ่งเปนที่ตองการ
และมีการขยายตัวของอัตราจางงานมากขึ้นแบบกาวกระโดดภายในป 2020
3. สถาปตยกรรมศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
จะมีอัตราการจางงานที่คงที่ ในระหวาง 4 ปขางหนา ความตองการคนที่มีความรู หรือมีทักษะในดานสถาปนิก
และวิศวกรรม จะมีอตั ราเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ตามรายงานยังไดมกี ารลงรายละเอียดของสายวิชาวา อาชีพอยางวิศวกรนัน้
จะเนนไปที่สายเฉพาะอยาง Biochemical Nanotechnology Robotics และ Materials ตามการรายงาน
ภายในป 2020 จะมีรายชื่ออาชีพอีกกวา 2 ลานรายชื่อทั่วโลกเกิดขึ้นใหมภายใตสาขาคอมพิวเตอร คณิตศาสตร
สถาปตยกรรมศาสตร วิศวกรรมศาสตรและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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4. เซลล์ขายของสินค้าและบริการเฉพาะด้าน
จะเปนที่ตองการอยางมาก ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีที่มีอยางตอเนื่อง จะทําใหทุกภาคอุตสาหกรรม
มีการผลิตสินคาและบริการที่ชวยตอบสนองความตองการของลูกคาแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สงผลใหเซลลขายสินคา
เฉพาะดานเปนทีต่ อ งการมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใชในการอธิบายสินคาและบริการของบริษทั ใหลกู คาฟงในวงกวาง ซึง่ ลูกคาทีว่ า
ไมไดหมายถึงแคในกลุม ธุรกิจดวยกัน แตยงั หมายถึงลูกคาในภาครัฐ และผูบ ริโภคทัว่ ไปอีกดวย ตัวอยางเชน การขยายตัว
ของบทความบนมือถือ ก็ทําใหบริษัทดานดิจิทัลมีเดียตองการจางเซลลที่มีความรูเฉพาะทางในดานการทําการตลาด
บนมือถือ เปนตน
อาชีพอะไรดี อาชีพอะไรทําแลวมีความสุขและมีรายไดดี เปนเรื่องที่เราทุกคนสนใจ ไมวาทานจะมีอายุเทาไหร
ซึ่งปจจุบันการเลือกสายอาชีพที่ดีจะเปนการสรางโอกาสในอนาคตใหกับทานและคนรอบตัวไดเปนอยางดี หลายๆ ทาน
คงสงสัยวาเปนเพราะเหตุใด เรามาลองพิจารณาดูวา
“หากทานเรียนในสายอาชีพที่กําลังขาดแคลนและเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน ยอมเปนที่แนชัดวา
ทานจะมีงานทํา มีรายไดดี และมีสทิ ธิใ์ นการเจรจาตอรองกับนายจางได ตัวอยางเชน สายอาชีพแพทย เปนสายอาชีพ
ที่ ข าดแคลนและเป น ที่ ต  อ งการมาตลอด แต อ ย า งที่ ท ราบคื อ ถึ ง แม ว  า แพทย จ ะเป น สายอาชี พ ที่ มี ร ายได ดี
แตก็ทํางานหนัก เมื่อนํามาคํานวณเวลาทํางานเทียบกับรายไดแลว รายไดของสายอาชีพแพทยก็อาจจะไมไดสูง
ไปกวาสายอาชีพอื่นๆ เลย”
หลายทานคงสนใจวามีสายอาชีพอื่นๆ อีกไหมที่กําลังขาดแคลน เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน มีรายไดดี
และทํางานไมหนักเกินไป ซึ่งสามารถทําใหทานทํางานและใชชีวิตไดอยางคุมคา
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสังคมและวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคนี้ ในอนาคตอันใกลเราจะเห็นไดวา ระบบ
คอมพิวเตอรมคี วามอัจฉริยะมากขึน้ สวนหนึง่ เกิดจากสาขาวิชาดานปญญาประดิษฐ (Artiﬁcial Intelligence) หรือเอไอ (AI)
ทีส่ รางคอมพิวเตอรใหสามารถฟงและพูดไดเหมือนคน รถยนตทขี่ บั ไดเอง โดรนบินสงของ หุน ยนตทาํ งานและกูภ ยั ตางๆ
กลายเปนผลิตภัณฑที่ขายกันดาษดื่นเต็มไปหมด เรามาดูวาสายอาชีพใดเปนสายอาชีพที่ดี ที่สามารถรองรับธุรกิจและ
ความตองการในอนาคต ดังนี้
1. Data Science (วิ ท ยาการข้ อ มู ล ) คื อ
สายอาชีพใหมที่นาสนใจ มุงเนนดานการวิเคราะหขอมูล
เพือ่ ทีจ่ ะหาความรูจ ากขอมูลทีม่ มี ากมายในปจจุบนั ไมวา จะ
เปนจากใน Social Network หรือ Sensor รับขอมูลตางๆ
รวมถึงรูปภาพ คลิปวิดีโอจากกลองตางๆ ดวย ความรูที่ได
มาจากขอมูลดังกลาว สามารถนํามาคาดการณแนวโนมตางๆ
ในอนาคต กําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย จดจํารูปแบบการใช
หรือซื้อสินคา Online เพื่อกระตุนการซื้อสินคาใหมากขึ้น
เปนตน นอกจากนี้ ในแงของการทํางานของหุน ยนต ยังอาศัย
การวิเคราะหขอมูลจากเซ็นเซอรตางๆ ในศาสตรนี้ประกอบกับศาสตรดานปญญาประดิษฐ เพื่อตอบสนองและควบคุม
การทํางานของหุนยนตใหเปนไปตามเปาหมาย
ในปจจุบันสายอาชีพดังกลาวจึงไดรับความนิยมสูงสุด มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 4-5 ลานบาทตอป และคาดวาจะ
มีความตองการบุคลากรดานนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 16%
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2. นักสถิติ (Statistician) เปนสายอาชีพที่ยังคงมีบทบาทสําหรับศาสตรการวิเคราะหขอมูล ใชในเชิงสถิติ
และการจัดการ สาเหตุกเ็ ชนเดียวกับสายอาชีพ Data Science เนือ่ งจากปจจุบนั มีขอ มูลเปนจํานวนมากเกินกวาศักยภาพ
ของคนที่จะวิเคราะหและสรุปขอมูล ศาสตรดานสถิติจึงเปนเครื่องมือชวยในการวิเคราะหขอมูล สรุปขอมูล และทํานาย
ขอมูล สายอาชีพนี้มีรายไดเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลานบาทตอป แตมีอัตราการขยายตัวสูงมากถึง 34% นับเปนหลักฐาน
ที่ชัดเจนใหเห็นวาธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาใชขอมูล
สารสนเทศ และสถิติในการจัดการและบริหารงานมากกวา
การคาดเดา และประเมินสถานการณจากผูท มี่ ปี ระสบการณ
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการให บ ริ ก ารธุ ร กิ จ ในป จ จุ บั น
มีการใช Web/Mobile Application เปนหลัก ดังนั้น
ในการใหบริการประชากรหลักลานทํางานอยูบน Web/
Mobile Application พรอมๆ กันจากทัว่ โลก ขอมูลปริมาณ
มหาศาลถูกสงไปมาเพื่อประกอบการทําธุรกรรมตางๆ ซึ่ง
เป น การยากเกิ น กว า ผู  บ ริ ห ารจะเข า ไปทํ า ความเข า ใจ
รูปแบบตางๆ ของธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ การบริหารงานสมัยใหม
จึ ง ต อ งใช ส ถิ ติ ล  ว นๆ ในการจั ด การ ยกตั ว อย า งเช น
ในสมัยกอน ธนาคารก็จะเนนใหเปดสาขาเพือ่ บริการลูกคา ผูจ ดั การสาขาของธนาคารก็สามารถเขาไปสํารวจ หรือสังเกต
พฤติกรรมการทํางานและการใหบริการ เพือ่ ใชในการปรับปรุงการใหบริการได แตในปจจุบนั ลูกคาใชบริการผานแอปพลิเคชัน
ทัง้ บน PC ผาน Browser และ Mobile Application บนโทรศัพทมอื ถือ ผูจ ดั การสาขาก็ไมมคี วามจําเปนทีจ่ ะตองเขาไป
สํารวจ หรือสังเกตพฤติกรรม เพียงแตดขู อ มูลสรุปทางสถิตใิ หเขาใจ ก็จะสามารถดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวได ดังนั้น ขอมูลและสถิติจึงเปนหัวใจของการเปลี่ยนแปลงการทํางานในยุคสมัยนี้
3. นักวิเคราะห์ความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Analyst) คือ สายอาชีพที่นาสนใจเชนกัน
การควบคุมความมั่นคงระบบสารสนเทศขององคกรกลายเปนปจจัยสําคัญในการปองกันผูไมพึงประสงคที่เขามา
แอบขโมยขอมูลขององคกร เขามาแกลงใหเครือ่ งคอมพิวเตอรขององคกรลม เพือ่ ไมใหสามารถบริการลูกคาได สายอาชีพนี้
จะตองเรียนรูวิธีการติดตั้งอุปกรณและซอฟตแวรตางๆ ที่ชวยปองกันภัยคุกคาม ไมใหมีรูร่ัวในระบบคอมพิวเตอร
อันจะเปนชองโหวใหถกู เขามาโจมตีได รวมไปถึงการวางแผนและวิเคราะหขอ มูลดานความปลอดภัยตางๆ ในองคกรดวย
หากพิจารณาวา ถาเราประกอบกิจการทําธุรกรรม e-Commerce เชน ซื้อขายสินคาออนไลน เวลาทุกนาที
ทุกชั่วโมงนั้นมีความหมายสําหรับการดูสินคา สั่งสินคา และติดตามสถานะการสงสินคาของลูกคาจํานวนหลายหมื่นคน
ตอวัน ถาหากระบบคอมพิวเตอรเราเสีย เนือ่ งจากมีบคุ คลภายนอกแกลงเขียนโปรแกรมเขามาทําลายเครือ่ งคอมพิวเตอร
ของเรา โดยสงขอความจํานวนมหาศาลมาที่คอมพิวเตอรของเราใหทํางานไมไหว จนไมสามารถใหบริการลูกคาอื่นๆ ได
หรืออาจสงผลใหเครื่องคอมพิวเตอรของเราหยุดทํางานไปสัก 2-3 ชั่วโมง ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท
จะมีมากนอยเพียงไร
นอกจากนี้ หากมีผูไมประสงคดีแอบเขามาเพื่อนําขอมูลบัตรเครดิตของลูกคาเราไปชําระเงินโดยใชซื้อสินคา
และบริการตางๆ ธุรกิจของเราก็จะเสียหาย ดังนั้น จึงเกิดความตองการบุคลากรในสายอาชีพนี้ที่จะตองไดรับการฝกฝน
นานหลายป จึงจะเขาใจรูปแบบการโจมตีทหี่ ลากหลายเพือ่ ทําหนาทีป่ อ งกันภัยใหเราได เปรียบเสมือน รปภ. ทีด่ แู ลอาคาร
สถานที่ แตตองเปน รปภ. ที่มีความรูและทักษะดานการระวังภัยดาน Cyber Security สายอาชีพนี้จะมีรายไดประมาณ
3 ลานบาทตอป และอัตราการขยายงานประมาณ 18%
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4. นักโสตสัมผัสวิทยา (Audiologists) เปนผูเชี่ยวชาญในการวิจัย วินิจฉัยและรักษาปญหาที่เกี่ยวของ
กับหู เนื่องจากสังคมไดเปลี่ยนเปนสังคมของผูสูงอายุมากขึ้น และหูเปนอวัยวะที่มีปญหาเรื้อรังในกลุมผูสูงอายุ
ดังนัน้ จึงตองการผูเ ชีย่ วชาญดานนีเ้ ปนจํานวนมากเพือ่ ดูแลผูป ว ย รายไดของนักโสตสัมผัสวิทยาในประเทศสหรัฐอเมริกา
จะอยูที่ 3 ลานบาทตอป และมีอัตราการขยายตัวประมาณ 29%
5. นักวินิจฉัยทางการแพทย์ (Diagnostic Medical Sonographer) สายอาชีพนี้ถูกคาดการณวา
จะมีความตองการเพิม่ ขึน้ ประมาณ 24% เนือ่ งจากความกาวหนาดานเทคโนโลยีของอุปกรณอลั ตราซาวนด ซึง่ มีความจําเปน
จะตองมีผเู ชีย่ วชาญวินจิ ฉัยผลการตรวจ ซึง่ สายอาชีพนีจ้ ะมีรายไดประมาณ 2 ลานบาทตอป
6. นักคณิตศาสตร์ (Mathematician) เปนสายอาชีพดั้งเดิมที่ยังคงสรางรายไดดี และมีความตองการสูงใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปจจุบนั นักคณิตศาสตรถกู จางงานนอยมาก อัตราการขยายตัวและความตองการในตลาดแรงงาน
ดานนักวิเคราะหทางคณิตศาสตรจะเพิ่มมากขึ้นในชวง 10 ปที่จะถึงนี้ ความตองการสวนใหญจะอยูในภาควิชาการ
จนถึงในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสายอาชีพนี้จะมีรายไดประมาณ 3.5 ลานบาทตอป

7. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Engineer) เปนสายอาชีพทีต่ ดิ อันดับหนึง่ มาหลายป และเปนทีแ่ นนอนวา
คนทีเ่ รียนสาขานีจ้ ะมีงานเขามาใหทาํ จนลนมือเลยทีเดียว สายอาชีพนีม้ คี วามตองการในตลาดแรงงานสูง เนือ่ งจากตอไป
ระบบซอฟตแวรจะครองโลก หมายความวา อุปกรณทุกชนิดไมวาจะเปน อุปกรณเครื่องกล อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
จะใชซอฟตแวรเปนตัวควบคุมการทํางานและรายงานสถานะใหกับอุปกรณตัวอื่นๆ ทราบเพื่อประสานการทํางานกัน
อยางลงตัว ในปจจุบันไดมีการสราง Smart City ซึ่งเปนรูปแบบการประยุกตเทคโนโลยีดิจิทัล หรือขอมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อชวยลดตนทุน และลดการบริโภคของ
ประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถอยูอาศัยในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได เชน ขอมูลการจราจรและ
ขนสงแบบ Real-Time สายอาชีพดังกลาวเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาระบบตางๆ เพราะถือวาเปนแกนกลาง
ในการพัฒนาระบบ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลสารสนเทศ และผลลัพธที่ถูกตอง สามารถนําไปใชงานไดรวดเร็วตรงตาม
วัตถุประสงค นอกจากนี้ ยังมีศาสตรใหมๆ เพิ่มขึ้นอีกมากมาย เชน Augmented Reality เปนเทคโนโลยีที่สราง
ภาพเสมือนผสมผสานภาพจริง ทําใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ซึ่งในอนาคตอันใกลเราอาจจะใสแวนตาเลนเกมคอมพิวเตอร
อยูสถานที่ใดก็ไดในโลก
จากนโยบายของภาครัฐในประเทศไทยเรื่องประเทศไทย 4.0 จะมุงเนนใหประเทศไทยพัฒนาศักยภาพดาน
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ลงไปยังภาครัฐและเอกชนเพือ่ ใหดาํ เนินกิจการสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สาขานีจ้ ะเปนทีต่ อ งการ
ของตลาดแรงงานทั้งในไทยและตางประเทศ โดยมีรายไดประมาณ 3.5 ลานบาทตอปในประเทศสหรัฐอเมริกา และมี
อัตราการขยายตัวประมาณ 17%
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8. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System Analyst)
สายอาชีพนี้ก็เชนกัน มีความตองการในตลาดแรงงานสูงตอเนื่องมาเปน
ระยะเวลานับ 10 ป ลักษณะงานก็คือ เขาไปศึกษาระบบการทํางานของ
หนวยงาน หรือองคกร เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน
หรือการดําเนินธุรกิจใหมีประสิทธิภาพสูงสุด บุคลากรที่จะเรียนในสาย
อาชีพนี้จะตองมีทักษะในดานการสื่อสารและการวิเคราะหเปนอยางดี
สามารถนําเอาเทคโนโลยีในปจจุบันมาประยุกตใชในการทํางานใหเกิด
ประสิทธิผล
นอกจากนี้ ยั ง ต อ งมี ค วามสามารถในการออกแบบโปรแกรมและประสานงานกั บ นั ก พั ฒ นาซอฟต แวร
เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพและสอดคลองกับการทํางานของธุรกิจ สายอาชีพนี้มีรายไดประมาณ 2.8 ลานบาทตอป
และมีอัตราการขยายตัวอยูที่ 21%
9. นักแก้ ไขการพูด (Speech Pathologist) คือ สายอาชีพสําหรับผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวินิจฉัย
การบําบัดรักษา และฟน ฟูผปู ว ยทีม่ คี วามผิดปกติทางภาษาและการพูด เชน พูดไมได พูดไมชดั เสียงผิดปกติ สายอาชีพนี้
ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีรายไดประมาณ 2.5 ลานบาทตอป และมีอัตราการขยายตัวอยูที่ 21%
10. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) สายอาชีพนี้ไดอธิบายรายละเอียดไวขางตนบทความนี้แลววา
ลักษณะงานเปนอยางไร ในยุคนี้ก็ยังคงเปนหนึ่งในสายอาชีพที่มีความตองการสูงอยู โดยมีรายไดประมาณ 2.5 ลานบาท
ตอป และมีอัตราการขยายตัวอยูที่ 21% เชนกัน
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จํานวนการจ้างงาน

การคาดประมาณแนวโนมความตองการแรงงานป พ.ศ. 2559–2563 พบวา ความตองการแรงงานโดยรวม หรือ
การจางงานรวมมีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ 0.20% ตอป โดยภาคบริการมีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ 0.28%
ตอป รองลงมา ไดแก ภาคเกษตรกรรม มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.27% ตอป และภาคอุตสาหกรรมมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยเพิ่ม 0.17% ตอป ตามลําดับ
ประเภทกิจการที่มีอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานคนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ กิจการการทําเหมืองแรและเหมืองหิน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.30% ตอป รองลงมา ไดแก
กิจการยานยนตและชิ้นสวน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.06% ตอป และกิจการการผลิตเสื้อผาเครื่องแตงกาย
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.90% ตอป ตามลําดับ
ระดับการศึกษาที่มีอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ ระดับประถมศึกษา หรือตํ่ากวา โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.33% ตอป รองลงมา ไดแก
ระดับ ปวช. มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย 0.23% ตอป และระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
0.08% ตอป ตามลําดับ
อาชีพที่มีอัตราการขยายตัวของความต้องการแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ อาชีพพนักงานบริการและพนักงานในรานคาและตลาด โดยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.74% ตอป
รองลงมา ไดแก อาชีพผูป ฏิบตั งิ านดานความสามารถทางฝมอื และธุรกิจการคาทีเ่ กีย่ วของ มีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ เพิม่ ขึน้
0.60% ตอป และอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.44% ตอป ตามลําดับ
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สถิตกิ ารว่างงาน

สําหรับจํานวนผูวางงานในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 มีทั้งสิ้น 4.96 แสนคน หรือคิดเปนอัตราการวางงาน 1.3%
เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 จํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้น 9.9 หมื่นคน (จาก 3.97 แสนคน
เปน 4.96 แสนคน) และเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 จํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้น 6.6 หมื่นคน
(จาก 4.30 แสนคน เปน 4.96 แสนคน)
เมื่อเปรียบเทียบอัตราการวางงานกับชวงเวลาเดียวกันของปที่ผานมา พบวา อัตราการวางงานเพิ่มขึ้น
(จาก 1.0% เปน 1.3%) หากเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา อัตราการวางงานเพิ่มขึ้น (จาก 1.1% เปน 1.3%)
- การวางงานตามเพศ เมื่อพิจารณาอัตราการวางงานตามเพศในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบวา เพศชาย
สูงกวาเพศหญิง คือ 1.4% และ 1.2% ตามลําดับ หากเปรียบเทียบอัตราการวางงานกับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
จะเห็นวาอัตราการวางงานเพศชายเพิ่มขึ้น (จาก 1.2% เปน 1.4%) และเพศหญิงเพิ่มขึ้น (จาก 0.8% เปน 1.2%)
- การวางงานตามกลุมอายุ พบวา กลุมวัยเยาวชน หรือผูมีอายุ 15-24 ป มีอัตราการวางงาน 6.4% ซึ่งปกติ
ในกลุมนี้อัตราการวางงานจะสูง สวนกลุมวัยผูใหญ (อายุ 25 ปขึ้นไป) มีอัตราการวางงาน 0.7% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป 2559 กลุมวัยเยาวชนมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจาก 5.2% เปน 6.4% และเมื่อเปรียบเทียบกับ
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560 กลุมวัยเยาวชนมีอัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจาก 5.3% เปน 6.4% สําหรับในกลุมวัยผูใหญ
อัตราการวางงานเพิ่มขึ้นจาก 0.6% เปน 0.7%
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- การวางงานตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 พบวา ผูวางงานที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา 1.69 แสนคน (อัตราการวางงาน 2.1%) รองลงมาเปนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.27 แสนคน
(2.0%) ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 8.8 หมื่นคน (1.4%) ระดับประถมศึกษา 8.1 หมื่นคน (0.9%) และผูที่ไมมีการศึกษา
และตํ่ากวาประถมศึกษา 3.0 หมื่นคน (0.3%) เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2559 พบวา จํานวนผูวางงาน
ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 5.6 หมื่นคน ระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 3.4 หมื่นคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
เพิม่ ขึน้ 2.4 หมืน่ คน สําหรับผูท ไี่ มมกี ารศึกษาและตํา่ กวาประถมศึกษาไมมกี ารเปลีย่ นแปลง สวนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวนผูวางงานลดลง 1.6 หมื่นคน
- การวางงานตามประสบการณ พบวา ผูวางงานที่ไมเคยทํางานมากอน 2.22 แสนคน และเปนผูวางงาน
ที่เคยทํางานมากอน 2.74 แสนคน ซึ่งในกลุมนี้เพิ่มขึ้น 4.9 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว
(จาก 2.25 แสนคน เปน 2.74 แสนคน) โดยเปนผูวางงานจากภาคการบริการและการคา 1.25 แสนคน ภาคการผลิต
1.05 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 4.4 หมื่นคน
ผูว า งงานทีไ่ มเคยทํางานมากอนจํานวน 2.22 แสนคน สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 1.27 แสนคน ในจํานวนนี้
เปนผูสําเร็จสายวิชาการ 8.1 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 3.2 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.4 หมื่นคน รองลงมาเปน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5.0 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3.3 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.1 หมื่นคน
และผูที่ไมมีการศึกษาและตํ่ากวาประถมศึกษา นอยกวา 500 คน
ผูวางงานที่เคยทํางานมากอนจํานวน 2.74 แสนคน สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7.7 หมื่นคน
ระดั บ ประถมศึ ก ษา 7.0 หมื่ น คน ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต น 5.5 หมื่ น คน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา 4.2 หมื่ น คน
และผูที่ไมมีการศึกษาและตํ่ากวาประถมศึกษา 3.0 หมื่นคน
- การวางงานแตละภูมิภาค เมื่อพิจารณาจํานวนผูวางงานเปนรายภาค พบวา ภาคกลางมีจํานวนผูวางงาน
1.51 แสนคน (1.3%) ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ 1.47 แสนคน (1.6%) ภาคเหนื อ 7.3 หมื่ น คน (1.2%)
กรุงเทพมหานคร 6.6 หมื่นคน (1.2%) และภาคใต 5.9 หมื่นคน (1.1%) เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
จะเห็นไดวา จํานวนผูวางงานทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 9.9 หมื่นคน (จาก 3.97 แสนคน เปน 4.96 แสนคน)
เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายภาค พบว า ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี จํ า นวนผู  ว  า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 5.0 หมื่ น คน
กรุ ง เทพมหานครมี จํ า นวนผู  ว  า งงานเพิ่ ม ขึ้ น 2.7 หมื่ น คน ภาคใต มี จํ า นวนเพิ่ ม ขึ้ น 1.1 หมื่ น คน ภาคเหนื อ
มีจํานวนผูวางงานเพิ่มขึ้น 9.0 พันคน และภาคกลางมีจํานวนเพิ่มขึ้น 2.0 พันคน
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ส่วนที่ 3

ข้อมูลแหล่งฝึกอบรมอาชีพ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลแหล่งฝึกอบรมอาชีพ

แหลงฝกอบรม เชน ศูนยฝกอาชีพตางๆ ทั้งของหนวยงานราชการและของเอกชน ตองมีรายละเอียดสถานที่ตั้ง
การติดตอ หลักสูตรที่เปดสอน ฯลฯ
1. สถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy: NSA)
เป น หน ว ยงานภายใต สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ หรื อ สวทช. (NSTDA)
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เป น ศู น ย ร วมของการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด  า นไอที ใ ห แ ก ห น ว ยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป
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การใหบริการของสถาบันวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy) มีดังนี้
1) โปรแกรมฝกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขั้นสูง (Information Technology and
Advanced Management Program: TMP)
o ชุดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูบริหาร (Executive Training Series) สําหรับผูบริหารทั้งสายงาน ICT
และ Non-ICT
o ชุดหลักสูตรฝกอบรมสําหรับผูปฏิบัติงานมืออาชีพ (Practitioner Training Series) สําหรับผูบริหาร ผูจัดการ
หั ว หน า งาน ผู  ต รวจสอบและเจ า หน า ที่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมทั้ ง ผู  บ ริ ห ารหน ว ยงาน
และเจาของกิจการที่สนใจ
2) โปรแกรมฝกอบรม (Green Practices Program: GPP)
สําหรับบุคลากรจากหนวยงานภาคอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอม ทั้งหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
o หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment)
o การประเมินคารบอนฟุตพรินตของผลิตภัณฑ (Carbon Footprint of Products)
o การประเมินคารบอนฟุตพรินตดานการบริการ (Carbon Footprint of Services)
o การออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Design of Products)
o นักจัดการพลังงานรุนใหม (New Energy Wave Leader)
o การปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสําหรับอาคาร (Energy Efﬁciency Improvement for Buildings
Masterclass)
3) โปรแกรมฝกอบรมเฉพาะกลุม (In-House Training: INH)
ใหบริการหลักสูตรฝกอบรมและสัมมนาเทคโนโลยีขนั้ สูงเฉพาะกลุม เฉพาะตําแหนง ซึง่ สามารถเลือก หรือออกแบบได
โดยไมติดขอจํากัดเรื่องสถานที่ วัน เวลา และจํานวนผูเขาอบรม เพื่อตอบสนองความตองการของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในสาขาการผลิตและบริการ โดยมีคุณลักษณะเดนเฉพาะตัวและรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงานเชิงประจักษ ตลอดจนการออกแบบรูปแบบใหสามารถนําโจทยของหนวยงาน
มาเปนตัวอยาง เปนกรณีศึกษา หรือแบบฝกหัดในการฝกอบรม โดยอิงกระบวนการตามแนวทาง ISO 10015
4) โปรแกรมฝกอบรมทั่วไป (Science and Technology Professional Training Program: STP)
บริการฝกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในสาขา 3 หมวดหลัก ไดแก หมวดหลักสูตรดาน Strategy,
Management และ Technology โดยใหบริการฝกอบรมที่สถาบันฯ ซึ่งเนนบริการฝกอบรมเชิงปฏิบัติที่ทําใหผูเรียน
สามารถเขาใจและปฏิบตั งิ านไดจริง โดยถายทอดความรูแ ละประสบการณจากวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ ซึง่ มีประสบการณใน
การทํางานและการสอนทีเ่ ชีย่ วชาญ ซึง่ มาจากศูนยวจิ ยั แหงชาติและหนวยงานภายใน สวทช. ตลอดจนเครือขายวิทยากร
จากทั้งภาครัฐและเอกชน
ทัง้ นี้ สามารถดาวนโหลดรายละเอียดของหลักสูตรอบรมไดท่ี http://www.nstdaacademy.com/trainingprogram
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5) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (Information Technology Professional Examination: ITPE)
สอบวัดระดับความรูและพื้นฐานดานไอทีดวยมาตรฐานสากล อีกหนึ่งความพรอมของคนไทยที่กาวสู ASEAN 2015
รวมทั้งเปนเกณฑประเมิน IT Competencies บุคลากรสายงาน IT และ Non-IT มีการจัดสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพไอที
3 ระดับ ดังนี้
• ระดับ 1 : IT Passport (IP) บุคคล
ที่ มี ค วามรู  พื้ น ฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งคนทํางานธุรกิจทุกคน
ควรจะมีเหมือนกัน และบุคคลทีท่ าํ งาน
เกี่ย วข องกั บ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือพยายามนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ใ นงานที่ ต นได รั บ มอบหมาย
นิ ย ามว า เป น ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ความรูแ ละทักษะขัน้ ตํา่ ทีส่ ดุ ซึง่ จําเปน
สํ า หรั บ ผู  ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถทํางานตางๆ
ภายใต คํ า แนะนํ า ของหั ว หน า งาน
(ทําตามคําสั่ง)

• ระดั บ 2 : Fundamental
Information Technology
Engineer Examination (FE)
บุคคลที่มีความรูและทักษะพื้นฐาน
ทีส่ าํ คัญ ยกระดับใหตนเปนทรัพยากร
บุคคลดานเทคโนโลยีที่ลํ้าหนา และ
มีความสามารถในการนําความรูเ หลานี้
มาใชในภาคปฏิบัติไดจริง นิยามวา
เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและ
ทักษะขัน้ พืน้ ฐาน และสามารถทํางาน
ทีม่ คี วามยากในระดับหนึง่ หรือบางสวน
ของงานที่ไดรับมอบหมายดวยตนเอง
(คอยชวยเสริม)
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• ระดับ 3 : Applied Information
Technology Engineers
Examination (AP) บุคคลทีป่ ระยุกต
ความรู  แ ละทั ก ษะที่ จํ า เป น ในการ
เปนทรัพยากรบุคคล ที่ลํ้าหนาและ
เป น ผู  กํ า หนดทางเดิ น ของตนเอง
อย า งชั ด เจน ที่ จ ะมุ  ง สู  ค วามเป น
ทรัพยากรบุคคลที่ลํ้าหนา นิยามวา
เปนทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและ
ทักษะเชิงปฏิบัติ และสามารถทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายทุกงานดวยตนเอง
(ทําเองไดหมด)
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2. ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงาน (Mini Plant) : The Practical Energy Management
Training Center
ศูนยฝกอบรมปฏิบัติการดานการจัดการพลังงาน เปนสวนหนึ่งของแผนการฝกอบรมเพื่อการอนุรักษพลังงาน
ตามความร ว มมื อ ระหว า งรั ฐ บาลแห ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยกรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
และรัฐบาลญี่ปุน โดย JICA จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ระยะเวลาประมาณ 3 ป มีจุดประสงค
เพือ่ เพิม่ พูนทักษะและความสามารถให ผชอ., ผชร. หรือ PRE ทัง้ ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ โดยความรวมมือประกอบดวย
o การจัดสงผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชาวญี่ปุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในการถายทอดเทคโนโลยี
o การจั ด หาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ เ พื่ อ การจั ด ฝ ก อบรม ได แ ก โรงงานจํ า ลอง หรื อ Mini Plant
รวมเปนเงิน 200 ลานเยน หรือ 70 ลานบาท
o การฝกอบรมและดูงานในประเทศญี่ปุน
3. สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาตร์บริการ
การพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ เนนบุคลากรทีป่ ฏิบตั งิ านในหองปฏิบตั กิ ารวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบและวิจัย เพื่อเพิ่มจํานวนบุคลากรดานวิทยาศาสตรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพสูง พรอมปฏิบัติงาน
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางาน มีผลงานเปนที่ยอมรับในระดับสากล เขาสูระบบงานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีของประเทศโดยการพัฒนาอยางตอเนื่อง
โดยมีบริการจัดฝกอบรมดานเทคนิคทางวิทยาศาสตรทั้งในและนอกสถานที่ หลักสูตรครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ที่ใชศาสตรดานเคมี ฟสิกส และชีวภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ตามแนวทางมาตรฐานสากล
ทําใหผูปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรทั้งภาครัฐและเอกชนไดมีโอกาสเขารับการอบรมในหลักสูตรที่เปนประโยชน
ต อ การปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการของตนมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ทางสํ า นั ก ฯ มี ค วามพร อ มทางด า นสถานที่ ทํ า เลที่ ตั้ ง
เครื่ อ งมื อ วิ ท ยาศาสตร อุ ป กรณ โ สตทั ศ นู ป กรณ และบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู  ค วามสามารถหลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
ประกอบดวย การสอบเทียบเครื่องวัด การพัฒนาเทคนิคโดยใชเครื่องมือสมัยใหม จุลชีววิทยา การควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการวิเคราะหดานเคมีที่เปนพื้นฐาน และเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ
4. ศูนย์ ให้คําปรึกษาและพัฒนาผู้บริหาร
ทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(CONC)
CONC Thammasat ให บ ริ ก าร
ดานการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ บริการดาน
การดําเนินงานและการฝกอบรมทีห่ ลากหลาย
ด ว ยกลยุ ท ธ ก ารปฏิ บั ติ เช น หลั ก สู ต ร
การตลาดดิจทิ ลั หลักสูตรพัฒนาผูบ ริหารธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย หลักสูตรเจาะลึก Facebook
Marketing หลักสูตรพัฒนาผูป ระกอบการ
สามารถสอบถามข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได ที่
http://www.conc.tbs.tu.ac.th/

กรมการจัดหางาน

Department of Employment

เส้นทางสู่ 50 อาชีพ ตามเทรนด์นิยม | 136

5. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใหบริการดานการฝกอบรมดานวิศวกรรมในสาขาตางๆ เชน วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม
ความปลอดภัย ฯลฯ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
487 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคําแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 0-2184-4600-9 โทรสาร 0-2319-2710-1
อีเมล : eit@eit.or.th เว็บไซต : http:// www.eit.or.th
6. สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถทางการแข ง ขั น โดยการ
พัฒนาทางการคาและการขนสงนั้นทวีความสําคัญยิ่งขึ้น
กลยุ ท ธ การแข ง ขั น ในระดั บ ประเทศและระดั บ โลก
ความไดเปรียบดานความรวดเร็วทางดานการจัดสงและ
คาใชจายในการจัดสง เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผู  บ ริ โ ภคเป น หั ว ใจสํ า คั ญ ในยุ ค โลกาภิ วั ต น
ดั ง นั้ น สถาบั น การขนส ง จึ ง ได จั ด การอบรมหลั ก สู ต ร
Logistics : Strategy & Management ขึ้น
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ :
http://www.tri.chula.ac.th/twwwroot/training/
Training_Course/Stra_Man.htm
สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ชั้น 6 อาคารประชาธิปก-รําไพพรรณี
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรสาร : 0-2218-7446
อีเมล : tri@chula.ac.th หรือ tri_chula@hotmail.com
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โครงการสรางนักโลจิสติกสอุตสาหกรรมมืออาชีพ (Industrial Logistics Professional Development)
• หลั ก สู ต รการจั ด การโลจิ ส ติ ก ส แ ละซั พ พลายเชน • หลักสูตรเตรียมความพรอมสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ระดับปฏิบัติการ
APICS
• หลักสูตรการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชนชั้นสูง
• หลักสูตร SCOR Model
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท : คุณปภาดา 09-0416-0789, คุณนวพรรณ 09-6432-1516 โทรสาร: 0-2470-9798
อีเมล : logistics@mail.kmutt.ac.th | Facebook : logistics2014
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8. สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)
สํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) เปนองคกรอิสระที่ใหบริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2538 โดยการสนับสนุนของเครือขายเกษตรทางเลือก องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ
องคกรผูบริโภค สื่อมวลชนและเครือขายรานคาสีเขียว ที่ทํางานสนับสนุนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน หลังจากนั้น
มกท. ไดริเริ่มพัฒนามาตรฐานเกษตรอินทรียขึ้นเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2542 แลวจึงเริ่มใหบริการตรวจรับรอง
ในปเดียวกัน ตอมา มกท. ไดดําเนินการจดทะเบียนเปนมูลนิธิฯ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544
การรับรองระบบงานและการยอมรับ
มกท. ไดรับการรับรองระบบงานและการยอมรับมาตรฐานและการตรวจรับรองทั้งจากองคกรในประเทศและ
ตางประเทศ ไดแก
1. ระบบงานเกษตรอินทรีย IFOAM (IFOAM Accreditation Program) จาก International Organic Accreditation
Service (IOAS) ในป พ.ศ. 2544
2. ระบบงานเกษตรอิ น ทรี ย  ไ ทย จากสํ า นั ก งานมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ (มกอช.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในป พ.ศ. 2548
3. ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองระบบสินคา (ISO Gudie 65) จาก IOAS ในป พ.ศ. 2548
4. บบอินทรียแคนาดา (Canadian Organic Regime–COR) จาก Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552
5. ขึ้นทะเบียนหนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย โดยสหภาพยุโรป ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
6. ขึ้นทะเบียนหนวยตรวจรับรองเกษตรอินทรีย โดยรัฐบาลสวิตเซอรแลนด ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
การจัดฝกอบรม
มกท. ในฐานะหนวยงานอิสระทีใ่ หบริการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย สามารถใหบริการอบรมความรูท วั่ ไปได
แตจะไมสามารถเปนที่ปรึกษากับผูประกอบการเกษตรอินทรียรายใดรายหนึ่งได หลักสูตรการฝกอบรมของ มกท.
ที่อาจจัดใหกับผูประกอบการ ไดแก
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย
- รายละเอียดมาตรฐานเกษตรอินทรียใ นแตละขอบขายและระบบมาตรฐาน (เชน การเพาะปลูกพืช การเพาะเลีย้ งสัตวนาํ้
การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากปาและพื้นที่ธรรมชาติ)
- การจัดตั้งระบบควบคุมภายใน (internal control system n- ICS) สําหรับการรับรองแบบกลุม
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
102 หมู 2 ซ.งามวงศวาน 23 ถนนงามวงศวาน ตําบลบางเขน อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2952-6677, 0-2580-0934 และ 08-6892-3162
อีเมล : info@actorganic-cert.or.th
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ส่วนที่ 4

ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา

ส่วนที่ 4 ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา
แหลงทุนการศึกษา ทุนเรียนตอ คุณสมบัติผูขอรับทุน และขอมูลเกี่ยวกับทุน การอบรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
อาชีพแตละอาชีพ
1. ทุนเล่าเรียนหลวง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรอันกวางไกล ทรงเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา
จึงทรงริเริ่มพระราชทานทุนเลาเรียนหลวง เพื่อสงคนไทยไปศึกษาในตางประเทศเปนครั้งแรก โดยมีพระราชประสงค
ใหกลับมาเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และไดดําเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้น
อีกครั้ง โดยมีเจตนารมณเพื่อใหนักเรียนไทยไปศึกษาวิทยาการใหมๆ และนําความรูกลับมาพัฒนาประเทศไทย
อันเปนการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ผูพ ระราชทานกําเนิดทุนเลาเรียนหลวง
เปนทุนที่ใหแกนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปละ 9 ทุน กําหนดใหไปศึกษา
ระดับปริญญาตรี ณ ตางประเทศ โดยจะเลือกเรียนสาขาวิชา หรือประเทศใดก็ได
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2. ทุนรัฐบาล
คื อ ทุ น ที่ จั ด สรรจากเงิ น งบประมาณแผ น ดิ น เพื่ อ การศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรม โดยคํ า นึ ง ถึ ง นโยบายของรั ฐ บาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ความตองการกําลังคนของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ เพื่อใหไดมา
ซึ่งผูมีความรูความสามารถสูงในสาขาวิชาตางๆ โดยจัดสรรใหไปศึกษาในประเทศตางๆ เพื่อใหเกิดความหลากหลาย
ทางวิชาการและนําความรูความกาวหนาทางวิชาการ และเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา
2.1 ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เปนทุนที่จัดสรรเพื่อเตรียมกําลังคนในระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อเปนนักวิชาการ หรือนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร
ดานตางๆ เชน ดานโลหะและวัสดุอเิ ล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร เทคโนโลยีชวี ภาพและสิง่ แวดลอม และนาโนเทคโนโลยี ฯลฯ
2.2 ทุนกระทรวงการต่างประเทศ
เปนทุนที่จัดสรรเพื่อเตรียมกําลังคนในระดับปริญญาตรี–โท เพื่อเปนนักการทูตในสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
2.3 ทุนจากหน่วยงานอื่นๆ
เชน ทุนบริษัท ปตท.สผ. ทุนธนาคารแหงประเทศ
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คุณสมบัติ
(1) มีอายุไมเกิน 20 ป บริบูรณ
(2) กําลังศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
(3) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมของทุกภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไมตํ่ากวา 3.50
สอบขอเขียน
• วิชาที่สอบจะแตกตางกันตามสาขาวิชาที่จะไปศึกษาตอ โดยมีวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาบังคับ
• สําหรับวิชาอื่นๆ ไดแก สังคมศึกษาและภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร Translation Writing
• ประเมินความเหมาะสมในการรับทุน (สําหรับผูผานขอเขียน)
ทุนรัฐบาลนั้นเกิดขึ้นเพื่อดึงดูดผูมีศักยภาพสูงที่กําลังจะศึกษาชั้นปสุดทายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหวาง
ศึกษาในชั้นปสุดทาย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะไดเขารับราชการในทันที เพื่อที่จะไดมีโอกาสเรียนรูงานราชการ
และศึกษาตอในระดับปริญญาโท
โดยผูสมัครจะตอง
• มีอายุไมเกิน 25 ป บริบูรณ
• เปนผูที่จะศึกษาในชั้นปสุดทายของสถาบันการศึกษาในประเทศตามโครงสรางหลักสูตรระดับปริญญาตรี
• ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาไมตํ่ากวา 3.00 (ยกเวนวุฒิในสายวิทยาศาสตร
เชน วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ แพทยศาสตร เภสัชศาสตร คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร
ไม ตํ่ า กว า 2.75 และเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล ว จะต อ งได ค ะแนนไม ตํ่ า กว า 3.00 หรื อ 2.75 แล ว แต ก รณี
และผานการทดสอบ ดังนี้
(1) สอบขอเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
(2) ทุนสําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผูที่ศึกษาชั้นปสุดทายในระดับปริญญาตรี ไดแก
ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
มีทั้งหมด 6 ประเภททุน
1) ทุนรัฐบาลตามความตองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
2) ทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามความตองการของกระทรวง กรมหรือ
หนวยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
3) ทุนสนับสนุนความตองการสวนราชการในภูมิภาค (Area-Based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
4) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
5) ทุนรัฐบาลตามความตองการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
6) ทุนสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
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3. ทุนต่างประเทศ
3.1 ทุนการศึกษารัฐบาลอินเดีย
ใหตั้งแตปริญญา ตรี โท เอก ในทุกสาขาวิชายกเวนแพทย มีเงินเดือนใหทุกเดือน พออยูพอใช มีคาเครื่องบิน
มีทริปใหไปทองเที่ยวทั่วอินเดียทุกเทอม เจอเพื่อนจากรอยกวาประเทศทั่วโลกที่ไดทุนมาเหมือนกัน ใหคาเทอม
เรียนจบกลับไทยทันที แตวุฒิใชไดทั่วโลก
ดําเนินการภายใตหนวยงานที่ชื่อวา Indian Council for Cultural Relation (ICCR) หรือสภาวาดวยความสัมพันธ
ทางวัฒนธรรม สังกัดกระทรวงการตางประเทศ ของสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะเปดรับสมัครในชวงเดือนมกราคมของทุกๆ ป
สามารถขอรับแบบฟอรมการสมัครไดที่สถานทูตฯ ซึ่ง ICCR ใหโอกาสเสนอชื่อหลักสูตรที่ตองการเรียนไดถึง 3 หลักสูตร
และชื่อมหาวิทยาลัยที่สนใจทั้งหมด 3 ลําดับ โดยเอกสารที่ตองเตรียม มีดังนี้
1) ใบสมัคร
2) ใบตรวจสุขภาพรางกาย
3) รูปถาย 2 นิ้ว
4) พาสปอรต
5) ใบรับรองการสําเร็จการศึกษา หรือ Transcript
6) รายละเอียดหลักสูตรเนื้อหาที่ตองการศึกษา
ภายหลังสงเอกสาร จะมีการนัดเพื่อทําการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งการเขาศึกษาตอที่อนิ เดียนั้นไมจําเปนตองสอบ
IELTS หรือ TOEFL แตสถานทูตจะดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพดานภาษาอังกฤษดวยขอสอบของสถานทูตอินเดีย
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3.2 ทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุน
“มงบุคะงะคุโชว” หรือเรียกสั้นๆ วา “ทุนมง” สําหรับคนที่ชอบแดนปลาดิบ ผูคนมีระเบียบวินัย ทางรัฐบาลจะมอบ
ตั๋วเครื่องบิน คาเลาเรียน พรอมเงินกวาเดือนละ 50,000 บาท โดยไมตองใชทุนคืน

3.3 ทุนการศึกษาสหภาพยุโรป (Erasmus Mundus)
3.4 ทุนการศึกษาประเทศฝรั่งเศส (Franco-Thai)
ในหลักสูตรเดียว สามารถเลือกเรียนไดถงึ 2-3 ประเทศ
ทุ น นี้ มี ไ ว สํ า หรั บ ปริ ญ ญาโท-เอก มี ทั้ ง แบบทุ น
อยู  ป ระเทศละ1-2 เทอม โดยมี ทั้ ง เงิ น เดื อ น ค า ที่ พั ก เต็มจํานวนและกึ่งหนี่ง แตชวงเวลาที่อยูที่นั้นจะไดรับ
มีกจิ กรรมทัศนศึกษา โดยเมือ่ เรียนจบ สามารถกลับถิน่ ฐาน การคุ  ม ครองทั้ ง กายและใจ รวมถึ ง มี ส วั ส ดิ ก ารสั ง คม
ภูมิลําเนาได หรือสามารถทํางานในยุโรปก็ไดเชนกัน
ใหเต็มที่
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3.5 ทุนการศึกษาฟูลไบรท์
เปนทุนของสหรัฐอเมริกา ใหทุนดานภาษาวัฒนธรรม เศรษฐกิจและวิทยาศาสตร โดยรวมคาใชจายทั้งหมด
เมื่อเรียนจบหามหางานในอเมริกา 2 ป

3.6 ทุนการศึกษารัฐบาลโมรอกโก
สําหรับคนทีพ่ อไดภาษาฝรัง่ เศส หรืออาหรับ สมัครเรียน
ไดทุกสาขา ไมจํากัดอายุ ไมตองอยูใชทุน แตอาจตอง
มีเงินเดือนสวนตัวเพิ่มเติม

3.7 ทุนการศึกษารัฐบาลจีน (CSC)
คนไทยได ทุ น ประเภทนี้ เ ป น จํ า นวนมาก เรี ย นจบ
ไมผกู มัด แถมอยูใ กล เดินทางไป-กลับไดสะดวก ไดภาษาจีน
มาเพิ่ ม ด ว ย บางหลั ก สู ต รเรี ย นเป น ภาษาอั ง กฤษ
รายละเอี ย ดทุ น ที่ ไ ด นั้ น ครอบคลุ ม ทั้ ง การเดิ น ทาง
ทั้งในทั้งนอกประเทศ รวมถึงคาอุปกรณเครื่องใชไมสอย
ที่พัก สวัสดิการ และเงินเดือน
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3.8 ทุนการศึกษาไต้หวัน
สําหรับปริญญาโท ไดเงินเดือนเดือนละ 30,000 บาทโดยประมาณจนจบหลักสูตร อีกทั้งยังรวมถึงคาเครื่องบิน
ที่พัก คาหนังสือ พรอมหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีน
โดยทุนการศึกษาไตหวันนั้น แบงออกเปน 6 ประเภท ดังนี้
• Ministry of Education (MOE)
• Taiwan Scholarship and Huayu Enrichment Scholarship Program (HES)
• Taiwan International Graduate Program (TIGP)
• International Cooperation and Development Fund (ICDF)
• University Scholarship
• Elite 600 Scholarship (ทุนการศึกษาสําหรับอาจารยมหาวิทยาลัย)
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รายละเอียดของทุน มีดังนี้
• Ministry of Education (MOE)
หนวยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)
1. ปริญญาตรี 4 ป
NT$15,000 ตอเดือน
2. ปริญญาโทและเอก
NT$20,000 ตอเดือน
3. คาเลาเรียน
ไมเกิน NT$40,000 ตอเทอม
เงื่อนไข
ภาษาอังกฤษ :
ภาษาจีน :
TOEFL 550
TOCFL ระดับ 4 ขึ้นไป
TOEIC 750
IEFL 6.0
ผลการเรียน
- ปริญญาตรี 2.6 ขึ้นไป
- ปริญญาโทและเอก 3 ขึ้นไป
หมายเหตุ ในการยื่นผลคะแนนวัดระดับความรูทางภาษา สามารถเลือกไดวาตองการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
• Ministry of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)
หนวยงาน : กระทรวงศึกษาธิการ (The Ministry of Education)
รายละเอียดทุน: ทุนสําหรับเรียนภาษาจีน
หลักสูตร 2 เดือน : มิ.ย.-ส.ค.
หลักสูตร 3, 6, 9 และ 12 เดือน : ก.ย.-ส.ค. ของปถัดไป โดยใหทุน NT$25,000 ตอเดือน
เงื่อนไข
ภาษาอังกฤษ :
ภาษาจีน :
TOEFL 500
TOCFL ระดับ 2 ขึ้นไป
TOCFL ระดับ 3 ขึ้นไป (9-12 เดือน)
ผลการเรียน
- ปริญญาตรี ตองไดเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ปริญญาโทและเอกตองไดเกดเฉลี่ย 3.2 ขึ้นไป
- หมายเหตุ ในการยืน่ ผลคะแนนวัดระดับความรูท างภาษา สามารถเลือกไดวา ตองการใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
• Taiwan International Graduate Program (TIGP)
เปนทุนวิจัยที่มอบใหสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก โดยกําหนดสาขาวิชา ดังนี้
1) Chemical Biology and Molecular Biophysics in Drug Discovery and Biotechnology
2) Molecular Science and Technology
3) Molecular and Biological Agricultural Science
4) Molecular and Cell Biology (ปริญญาโทและปริญญาเอก)
5) Bioinformatics
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6) Nano Science and Technology
7) Molecular Medicine
8) Earth System Science
9) Biodiversity
10) Interdisciplinary Neuroscience
11) Social Networks and Human-Centered Computing
12) Sustainable Chemical Science and Technology
เว็บไซตรายละเอียดทุน http://tigp.sinica.edu.tw/
• International Cooperation and Development Fund (ICDF)
หนวยงาน : กองทุนความรวมมือและพัฒนานานาชาติ (International Cooperation and Development Fund)
รายละเอียดทุน:
- สาขาที่เปดรับสมัคร : เกษตรฯ เภสัชฯ วิศวะฯ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี
โดยทุนการศึกษาจะรวมถึง หนังสือเรียน หนวยกิต คาเทอม หอพัก คาประกัน ตั๋วเครื่องบิน Economy-Class
(One Direct Round-Trip) และคาใชจายรายเดือน
1) ปริญญาตรี
NT$12,000 (สูงสุด 4 ป)
2) ปริญญาโท
NT$15,000 (สูงสุด 2 ป)
3) ปริญญาเอก
NT$17,000 (สูงสุด 4 ป)
เว็บไซตรายละเอียดทุน https://www.icdf.org.tw/
• Elite 600 Scholarship
Taiwan-Thailand Elite 600 Scholarship Program กระทรวงการศึกษาไตหวันไดใหทุนการศึกษาตอ
ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ณ มหาวิ ท ยาลั ย ในไต ห วั น ที่ อ ยู  ใ นโครงการความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ
(ESIT Consortium Universities) จํานวน 600 ทุน ระยะเวลาการขอรับทุนอยูระหวางป 2557– 2561 หรือปละ
ไมเกิน 120 ทุน แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยไทย เพื่อเสริมสรางและผลักดันความรวมมือทางการศึกษาสนับสนุน
ความเขาใจระหวางกัน เพื่อใหไดผลประโยชนรวมกันและเปนการรวมมือในการพัฒนาทางดานการศึกษา
ปจจุบนั มหาวิทยาลัยไตหวันทีอ่ ยูใ นโครงการความรวมมือทางวิชาการนีม้ อี ยูป ระมาณ 43 แหง สวนใหญทนุ การศึกษา
จะอยูในรูปของการยกเวนคาใบสมัครและคาเลาเรียนตลอดหลักสูตร
- ทุนโครงการความรวมมือในการสงเสริมใหอาจารยและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อศึกษาตอระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ ไตหวัน
การสมัครเขารวมโครงการฯ
1. เปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนด โดยกรอกแบบฟอรม
ผานตนสังกัด เพื่อรับรองคุณสมบัติ และการสนับสนุนคาใชจายที่นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาในระหวาง
ที่ศึกษา ณ ไตหวัน
2. ตนสังกัดรวบรวมแบบฟอรมตามขอ 1 แจงมายังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ผูสมัครแจงเขารวมโครงการฯ ผานทางเว็บไซต ผานเว็บไซต http://www.esit.org.tw (Elite Study in
Taiwan Program of Ofﬁce : ESIT) โดยตองสราง UserID กอน และทําการสมัคร Scholarship
4. ผู  ส มั ค รที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดสามารถดํ า เนิ น การกรอกข อ มู ล เพื่ อ สมั ค รเข า ศึ ก ษาต อ ใน
สถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
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3.9 ทุนการศึกษามาเลเซีย
3.10 ทุนการศึกษารัฐบาลเม็กซิโก
สามารถเรียนไดตั้งแตปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก
สํ า หรั บ ใครที่ อ ยากไปผจญภั ย เรี ย นรู  วั ฒ นธรรม
ใชภาษาอังกฤษสําหรับการเรียนการสอน ทําใหผูเรียน และไดความรูภาษาสเปนและอังกฤษ ทุนการศึกษาของ
ไดเปรียบมาก ซึ่งเมื่อจบการศึกษาไมสามารถทํางานใน เม็ ก ซิ โ กนั้ น เป น ตั ว เลื อ กหนึ่ ง ซึ่ ง รั ฐ บาลจะดู แ ลตั้ ง แต
ประเทศมาเลเซียได
เงินรายเดือน จนถึงคารักษาพยาบาลยามเจ็บไขไดปวย

3.11 ทุนการศึกษา Chevening (ประเทศอังกฤษ)
- ทุ น ชี ฟ นิ่ ง เป น ทุ น ของรั ฐ บาลอั ง กฤษ โดยอาศั ย งบประมาณของกระทรวงการต า งประเทศอั ง กฤษ
และองคกรรวมสนับสนุนอื่นๆ ผูสมัครที่สามารถแสดงศักยภาพในการเปนผูนําในอนาคต กลาตัดสินใจ และเปน
ผูนําทางความคิด จะไดรับโอกาสไปศึกษาตอปริญญาโทในมหาวิทยาลัยอังกฤษเปนเวลา 1 ป
- ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมคาใชจายรายเดือน คาเดินทางไป-กลับจากอังกฤษ คาเลาเรียน คาเตรียมตัว
เมื่อเดินทางถึงอังกฤษ คาใชจายสําหรับการทําวิทยานิพนธ รวมทั้งคาใชจายสัมภาระสวนเกินในการโดยสารเครื่องบิน
ทานสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซตของทุนชีฟนิ่งที่ www.chevening.org
กรมการจัดหางาน
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3.12 ทุนการศึกษา DAAD ของเยอรมนี
โดยทุน DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) หรือ German Academic Exchange Service
ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐบาลเยอรมนีที่ใหทุนการศึกษาแกนักเรียน ทั้งนักเรียนเยอรมันที่จะไปเรียนตางประเทศ
และนักเรียนตางชาติที่จะมาเรียนที่ประเทศเยอรมนี ทั้งนี้ ทุน DAAD มีทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก ทุนดูงาน
ทุนทําวิจัย ทุนระยะสั้น ทุนระยะยาว ฯลฯ
สวนใหญ DAAD จะใหทุนที่มีระยะเวลามากกวา 1 ป แตอาจจะมีทุนของปริญญาเอกที่อาจจะเปนระยะสั้นๆ
เปนการทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยไทยและมหาวิทยาลัยในเยอรมนี หรือเปนทุนดูงาน หรืออบรมสั้นๆ
ซึ่งตองมีเจาภาพเปนองคกร หรือมหาวิทยาลัย แลวตองการเชิญชาวตางชาติไปรวมงานดวย
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดทางเว็บไซต www.daad.de
3.13 ทุนการศึกษา UN
โดยไปเรียนดานสันติภาพ ที่คอสตาริกาและฟลิปปนส
ทุนนี้เปนทุนใหเปลาเชนเดียวกันเพื่อสรางเครือขายผูนํา
สันติภาพในระดับโลก

3.14 ทุนการศึกษารัฐบาลเกาหลีใต้
เหมาะสําหรับใครที่หลงใหลในประเทศเกาหลีใต และ
อยากทีจ่ ะศึกษาหาความรูใ นประเทศทีใ่ หทงั้ ทุนเรียนภาษา
และทุนปริญญาแบบ (1+2 ป) โดยไมตองใชทุนแตอยางใด
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3.15 ทุนการศึกษารัฐบาลตุรกี
ซึง่ มีหลายหลักสูตรใหเลือกเรียน ตัง้ แตปริญญาตรีถงึ ปริญญาเอก โดยเฉพาะผูท สี่ นใจดานอิสลามศึกษา โดยรายละเอียด
ทุนตางๆ ที่ Türkiye Scholarships มอบให มีดังนี้
ระดับปริญญาตรี
Bosphorus Undergraduate Scholarship Program เป น ทุ น สํ า หรั บ เรี ย นสาขาใด หรื อ คณะใดก็ ไ ด
ยกเวนแพทยศาสตร อิสลามศึกษาและภาษา และวรรณกรรมตุรกี
ระดับปริญญาโท
Ali Kuşçu Science and Technology Graduate Scholarship ทุนสําหรับเรียนดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี
İbni Haldun Social Sciences Graduate Scholarship ทุนสําหรับเรียนดานสังคมศาสตร ระดับปริญญาตรีหรือโท
İbni Sina Medical Sciences Scholarship program ทุนระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาแพทยศาสตร
เภสัชศาสตร พยาบาลศาสตร และสัตวแพทยศาสตร
Yunus Emre Turkish Language Scholarship program ทุนระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาภาษาตุรกี
Islamic Studies Scholarship program ทุนระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาศาสนศึกษา หรือเทววิทยา
สามารถศึกษารายละเอียดของทุนเพิ่มเติมไดที่ http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/
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Full Employment for All Age

