สารบัญ
คำนำ
รหัส
อาชีพ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมวดใหญ่ 1 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
12
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
122
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
1221
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
1221.0010000-00
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
1221.0010100-00
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อ
1221.0010101-00
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือ
1221.0010101-01
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
1221.0010101-02
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1221.0010101-03
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือออนไลน์
1221.0010200-00
ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อ
1221.0010201-00
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
1221.0010201-01
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
1221.0010201-02
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
1221.0010201-03
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือออนไลน์
1221.0010300-00
ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์
1221.0010301-00
ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์
1221.0010301-01
ผู้จัดการการแสดงภาพยนตร์
1221.0010301-02
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น DVD Blu-ray เป็นต้น
1221.0010301-03
ผู้จัดการการเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์รูปแบบการให้สิทธิ์
1221.0010400-00
ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์
1221.0010401-00
ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านการออกอากาศทาง
โทรทัศน์
1221.0010402-00
ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์
1221.0010500-00
ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรี
1221.0010501-00
ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD เป็นต้น
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สารบัญ
หน้า
รหัส
1221.0010502-00
1221.0010600-00
1211.0019090-90
13
132
1321
1321.0030000-00
1321.0030100-00
1321.0030101-00
1321.0030101-01
1321.0030101-02
1321.0030101-03
1321.0030102-00
1321.0030102-01
1321.0030102-02
1321.0030103-00
1321.0039090-90
133
1330
1330.0020000-00
1330.0020100-00
1330.0020101-00
1330.0020102-00
1330.0020102-01
1330.0020102-02
1330.0020102-03
1330.0020102-04
1330.0020103-00
1330.0020104-00

อาชีพ
ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรีรูปแบบดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่ายบริการเฉพาะด้าน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
และผู้จัดการฝ่ายจำหน่ายสินค้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผู้จัดการด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการผลิตสื่อ
ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา
รูปแบบสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือ นิตยสาร
ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการโรงงานตกแต่งงานพิมพ์
ผู้จัดการโรงงานผลิต CD/DVD
ผู้จัดการโรงงานผลิต CD/DVD รูปแบบปั๊ม (Stamp)
ผู้จัดการโรงงานบันทึก CD/DVD รูปแบบไรท์ (Write)
ผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นเสียงไวนิล
ผู้จัดการด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
ผู้จัดการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพา
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning)
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สารบัญ
หน้า
รหัส
1330.0020105-00
1330.0020106-00
1330.0029090-90

อาชีพ
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ
ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
14
ผู้จัดการธุรกิจบริการที่พักแรมและอาหารเครื่องดื่ม ผู้จัดการธุรกิจ
ค้าปลีก และผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
143
ผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
1431
ผู้จัดการด้านการกีฬา นันทนาการ และศูนย์วัฒนธรรม
1431.0010000-00
ผู้จัดการ การจัดทำสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
1431.0010100-00
ผู้จัดการด้านการจัดทำหนังสือ นิตยสาร
1431.0010200-00
ผู้อำนวยการจัดทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์
1431.0010300-00
ผู้อำนวยการจัดทำรายการโทรทัศน์
1431.0010400-00
ผู้อำนวยการจัดทำดนตรี
1431.0010500-00
ผู้จัดการด้านการจัดทำข่าว หัวหน้าสำนักงานข่าว
1431.0010600-00
ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่อโฆษณา
1431.0019090-90
ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
216
สถาปนิก นักวางผังเมือง นักสำรวจ และนักออกแบบ
2166
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย
2166.0010000-00
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียซอฟต์แวร์เกม
2166.0010100-00
นักออกแบบคอนเซ็ปต์ซอฟต์แวร์เกม
2166.0010200-00
นักออกแบบงานกราฟิกซอฟต์แวร์เกม
2166.0010300-00
นักออกแบบภาพประกอบซอฟต์แวร์เกม
2166.0010400-00
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกม
2166.0010401-00
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกม (ริกเกอร์)
2166.0010402-00
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 2D
2166.0010403-00
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 3D
2166.0010404-00
นักออกแบบอินเตอร์เฟสซอฟต์แวร์เกม
2166.0010405-00
นักผสมเสียงซอฟต์แวร์เกม
2166.0010500-00
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียแอปพลิเคชัน
(ยกเว้นเกม)
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2166.0010501-00
2166.0010502-00
2166.0010600-00
2166.0010601-00
2166.0010700-00
2166.0010701-00
2166.0010702-00
2166.0010703-00
2166.0010800-00
2166.0010801-00
2166.0010802-00
2166.0010803-00
2166.0010804-00
2166.0010805-00
2166.0010806-00
2166.0010806-01
2166.0010806-02
2166.0010806-03
2166.0010900-00
2166.0010901-00
2166.0010902-00
2166.0010903-00
2166.0011000-00
2166.0011100-00
2166.0011200-00
2166.0011300-00
2166.0011301-00
2166.0011400-00
2166.0019090-90
24
243

อาชีพ
นักออกแบบกราฟิกแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
นักออกแบบอินเตอร์เฟสแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียระบบปฏิบัติการ
นักออกแบบอินเตอร์เฟสระบบปฏิบัติการ
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อหนังสือ นิตยสาร
นักออกแบบงานกราฟิก สื่อหนังสือ นิตยสาร
นักออกแบบภาพประกอบ สื่อหนังสือ นิตยสาร
นักถ่ายภาพศิลปะ สื่อหนังสือ นิตยสาร
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบคอนเซ็ปต์ สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบงานกราฟิก สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบเครื่องแต่งกาย สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบฉาก เครื่องใช้ สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักผสมเสียง สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักจัดทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์รูปแบบแอนิเมชัน
นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบการวาดมือ
นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบสต็อปโมชัน
นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อรายการโทรทัศน์
นักออกแบบคอนเซ็ปต์ สื่อรายการโทรทัศน์
นักออกแบบงานกราฟิก สื่อรายการโทรทัศน์
นักออกแบบฉาก เครื่องใช้ สื่อรายการโทรทัศน์
นักผสมเสียงดนตรี
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อโฆษณา
นักออกแบบคาแรคเตอร์
นักออกแบบคาแรคเตอร์เกม
นักออกแบบเว็บไซต์
นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียซอฟต์แวร์เกมอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2434
25
251
2511
2511.0030000-00
2511.0030100-00
2511.0030101-00
2511.0030102-00
2511.0030103-00
2511.0030200-00
2511.0039090-90
2511.0040000-00
2511.0040100-00
2511.0049090-90
2511.0050000-00
2511.0060000-00
2511.0070000-00
2511.0070100-00
2511.0070200-00
2511.0070300-00
2511.0079090-90
2512
2512.0010000-00
2512.0010100-00
2512.0010200-00
2512.0010201-00
2512.0010202-00

อาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
นักวิเคราะห์ระบบ
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เกม
นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้น เกม)
นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เฉพาะ
นักวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักวิเคราะห์ธุรกิจซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
วิศวกรระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน (องค์กร)
ที่ปรึกษาด้านไอที (ฮาร์ดแวร์)
ที่ปรึกษาด้านไอที (ซอฟต์แวร์)
ที่ปรึกษาด้านไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพา
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35
35
35
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36
36
36
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37
37
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2512.0010300-00
2512.0010301-00
2512.0010400-00
2512.0010401-00
2512.0010402-00
2512.0010403-00
2512.0010500-00
2512.0019090-90
2512.0020000-00
2512.0020100-00
2512.0020200-00
2512.0029090-90
2513
2513.0010000-00
2513.0010100-00
2513.0010200-00
2513.0019090-90
2513.0020000-00
2514
2514.0010000-00
2514.0010100-00
2514.0010101-00
2514.0010102-00
2514.0010103-00
2514.0010104-00
2514.0010104-01
2514.0010104-02
2514.0010200-00
2514.0010201-00

อาชีพ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์พีซี
นักพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
นักพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักออกแบบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักออกแบบซอฟต์แวร์เกม
นักออกแบบซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning)
นักออกแบบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนาเว็บและมัลติมีเดีย
นักพัฒนาเว็บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักพัฒนาเว็บฝั่งผู้ใช้
นักพัฒนาเว็บฝั่งหลังบ้าน
นักพัฒนาเว็บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
โปรแกรมเมอร์ซอฟแวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพา
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เฉพาะ
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
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40
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43
43
43
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44
44
44
44
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45
45

สารบัญ
หน้า
รหัส
2514.0010300-00
2514.0010301-00
2514.0010301-01
2514.0010301-02
2514.0010301-03
2514.0010302-00
2514.0010302-01
2514.0010302-02
2514.0010303-00
2514.0010303-01
2514.0010303-02
2514.0010400-00
2514.0010500-00
2514.0019090-90
2519
2519.0010000-00
2519.0010100-00
2519.0010200-00
2519.0010300-00
2519.0019090-90
252
2521
2521.0010000-00
2521.0010100-00
2521.0010200-00
2521.0019090-90
2521.0020000-00
2521.0030000-00

อาชีพ
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกม
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเพลย์สเตชัน
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเอ็กบอกซ์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนินเทนโด
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมสำหรับคอมพิวเตอร์พีซี
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการวินโดวส์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการแมค
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการไอโอเอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์รูปแบบปัญญาประดิษฐ์
นักสร้างภาพด้วยโค้ตและสคริปต์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักทดสอบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
นักทดสอบซอฟต์แวร์เกม
นักทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อความมั่นคง
นักทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้ออกแบบ นักบริหารจัดการฐานข้อมูล
นักออกแบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักออกแบบฐานข้อมูลองค์กร
นักออกแบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
นักออกแบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
นักบริหารฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2521.0030100-00
2521.0030200-00
2521.0039090-90
2522
2522.0010000-00
2522.0010100-00
2522.0010200-00
2522.0019090-90
2522.0020000-00
2522.0020100-00
2522.0020101-00
2522.0020102-00
2522.0020103-00
2522.0020104-00
2522.0020200-00
2522.0020201-00
2522.0020202-00
2522.0029090-90
2523
2523.0010000-00
2523.0010100-00
2523.0019090-90
2523.0020000-00
2523.0020100-00
2523.0020200-00

อาชีพ
นักบริหารฐานข้อมูลในองค์กร
นักบริหารฐานข้อมูลผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
นักบริหารฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้บริหารจัดการระบบ
ผู้บริหารระบบและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้บริหารระบบและเครือข่ายอินทราเน็ต
ผู้บริหารระบบและเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
ผู้บริหารระบบและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่ายอินทราเน็ต
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์
ผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูลองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูลผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สถาปนิกเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
สถาปนิกเครือข่ายอินทราเน็ต
สถาปนิกเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
วิศวกรเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
วิศวกรเครือข่ายอินทราเน็ต
วิศวกรเครือข่ายผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์

52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55
56
57
57
57
57
57

สารบัญ
หน้า
รหัส
2523.0020300-00
2523.0029090-90
2529
26
264
2641
2641.0010000-00
2641.0010100-00
2641.0010200-00
2641.0010300-00
2641.0010400-00
2641.0010500-00
2641.0010600-00
2641.0010700-00
2641.0010800-00
2641.0010900-00
2641.0011000-00
2641.0011100-00
2641.0019090-90
265
2651
2651.0010000-00
2651.0010100-00
2651.0010200-00
2651.0010300-00
2651.0010400-00
2651.0010500-00
2651.0010600-00
2651.0019090-90

อาชีพ
วิศวกรเครือข่ายเกม
วิศวกรเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
นักประพันธ์และนักเขียนที่เกี่ยวข้อง
นักประพันธ์หนังสือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
บรรณาธิการหนังสือ
นักเขียนหนังสือบันเทิงคดี
นักเขียนบทกวี
นักเขียนนวนิยาย
นักเขียนหนังสือสารคดี
นักเขียนหนังสือคู่มือ
นักเขียนหนังสือประวัติศาสตร์
นักเขียนบทภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักเขียนบทรายการโทรทัศน์
นักเขียนบทรายการวิทยุ
นักเขียนสื่อโฆษณา
นักประพันธ์หนังสือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักแสดง ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์
นักทัศนศิลป์
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ นิตยสาร
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบภาพยนตร์ วิดีทัศน์
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบล้อเลียน
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบเกม
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ แอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2562
2652.0010000-00
2652.0020000-00
2652.0030000-00
2652.0030100-00
2652.0030200-00
2652.0039090-90

อาชีพ
นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง
นักดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักร้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักประพันธ์เพลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ละครเพลง โฆษณา
นักประพันธ์เพลงเพื่อบันทึกจำหน่าย
นักประพันธ์เพลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2654
ผู้กำกับ ผู้ผลิตภาพยนตร์และละคร
2654.0010000-00
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
2654.0010100-00
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์หนังสือ
2654.0010200-00
ผู้กำกับงานศิลปกรรมเกม
2654.0010300-00
ผู้กำกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์
2654.0010301-00
ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
2654.0010302-00
ผู้กำกับงานศิลปกรรม ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
2654.0010303-00
ผู้กำกับเสียง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
2654.0010304-00
ผู้กำกับการแสดง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
2654.0010400-00
ผู้กำกับรายการโทรทัศน์
2654.0010401-00
ผู้กำกับกล้องรายการโทรทัศน์
2654.0010402-00
ผู้กำกับเวทีรายการโทรทัศน์
2654.0010403-00
ผู้กำกับรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
2654.0010500-00
ผู้กำกับรายการวิทยุ
2654.0010600-00
ผู้กำกับการทำดนตรี
2654.0019090-90
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2655
ผู้ประกอบวิชาชีพนักแสดง
2655.0010000-00
นักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
2655.0010100-00
ยูทูปเบอร์
2655.0019090-90
นักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
31
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
312
ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง
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สารบัญ
หน้า
รหัส
3122
3122.0030000-00
3122.0030100-00
3122.0030200-00
3122.0030201-00
3122.0030202-00
3122.0030300-00
3122.0039090-90
313
3139
3139.0010000-00
3139.0010100-00
3139.0010200-00
3139.0019090-90
33
333
3333
3333.0010000-00
34
343
3431
3431.0010000-00
3431.0020000-00
3435
3435.0010000-00

อาชีพ
หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต
หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตสื่อ CD/DVD
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต CD/DVD แบบปั๊ม
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต CD/DVD แบบไรท์
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตแผ่นเสียงไวนิล
หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคควบคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตต้นแบบแผ่น CD / DVD
ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตต้นแบบแผ่นเสียงไวนิล
ช่างเทคนิคควบคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการ
ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ
ตัวแทนจัดหางานและผู้ทำสัญญาด้านแรงงาน
ตัวแทนศิลปิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม
และการประกอบอาหาร
ช่างภาพ
ช่างถ่ายภาพสตูดิโอ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ช่างถ่ายภาพสนาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรมอื่นๆ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล

73
74
74
74
74
74
74
74
75
76
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77
77
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79
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สารบัญ
หน้า
รหัส
3435.0010100-00
3435.0010200-00
3435.0010300-00
3435.0010400-00
3435.0010500-00
3435.0010600-00
3435.0010700-00
3435.0019090-90
3435.0020000-00
3435.0020100-00
3435.0029090-90
3435.0030000-00
3435.0030100-00
3435.0030200-00
3435.0039090-90
3435.0040000-00
3435.0040100-00
3435.0040200-00
3435.0040300-00
3435.0040400-00
3435.0040500-00
3435.0040600-00
3435.0040700-00
3435.0049090-90
3435.0050000-00

อาชีพ
ผู้จัดการศิลปิน
ผู้จัดหานักแสดง
ผู้กำกับท่าทางในการเต้น
ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้ช่วยผู้กำกับรายการโทรทัศน์
นักแสดงแทน
ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ผู้จัดเรียงหน้าหนังสือ นิตยสาร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ช่างเครื่องแต่งกาย
ช่างทำผม แต่งหน้า
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักเทคนิคด้านฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
ช่างกล้องภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ช่างเทคนิคจัดไฟ
ช่างเทคนิคกราฟิก
ช่างเทคนิควาดการ์ตูน
ช่างเทคนิคเสียงภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ช่างเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้านการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
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สารบัญ
หน้า
รหัส
3435.0050100-00
3435.0050200-00
3435.0059090-90

อาชีพ
ช่างเทคนิคด้านการวาดภาพสองมิติ
ช่างเทคนิคด้านการวาดภาพสามมิติ
ช่างเทคนิคด้านการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิจัดประเภทไว้ในที่อื่น
35
ช่างเทคนิคด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้าน
351
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3511
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3512
ช่างเทคนิคด้านการสนับสนุนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
3512.0010000-00
ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3512.0010100-00
ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอทีประจำองค์กร
3512.0019090-90
ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3512.0020000-00
ช่างเทคนิคสนับสนุนงานทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
3512.0020100-00
ช่างเทคนิคทดสอบเกม
3512.0029090-90
ช่างเทคนิคสนับสนุนงานทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3513
ช่างเทคนิคด้านระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3513.0010000-00
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายเกม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3513.0020000-00
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายอินทราเน็ต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
3513.0030000-00
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
3514
ช่างเทคนิคด้านเว็บ
3514.0010000-00
ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
352
ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่สัญญาณ
3521
ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์
3522
ช่างเทควิศวกรรมโทรคมนาคม
หมวดใหญ่ 4 ผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
41
ผู้ปฎิบัตงานสำนักงานทั่วไปและการพิมพ์
413
ผู้ปฎิบัติงานด้านการพิมพ์
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สารบัญ
หน้า
รหัส
อาชีพ
4131
พนักงานพิมพ์ และพนักงานประจำเครื่องประมวลคำ
หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
73
ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม และการพิมพ์
732
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
7321
ช่างเทคนิคงานก่อนงานพิมพ์
7321.0010000-00
ช่างเทคนิคจัดเรียงหน้าเพื่อทำเพลท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
7321.0020000-00
ช่างเทคนิคแยกสี ยิงเพลท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
7322
ช่างพิมพ์
7322.0010000-00
ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
7322.0020000-00
ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
7323
ช่างตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม
7323.0010000-00
ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
7323.0010100-00
ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์
7323.0010101-00
ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์
7323.0010101-01
ช่างคุมเครื่องพับอัตโนมัติ
7323.0010101-02
ช่างคุมเครื่องเคลือบยูวีและลามิเนต
7323.0010101-03
ช่างคุมเครื่องปั๊มฟอยล์
7323.0010101-04
ช่างคุมเครื่องปั๊มไดคัท
7323.0010101-05
ช่างคุมเครื่องจักรเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
7323.0010200-00
ช่างตกแต่งงานพิมพ์
7323.0010300-00
ช่างเข้าเล่ม
7323.0019090-90
ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและเจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ควบคุมเครื่องจักรกล
81
ที่ตั้งอยู่กับที่
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ
814
ผลิตภัณฑ์กระดาษ
8142
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
8142.0010000-00
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่น CD/DVD ภาพยนตร์ เพลง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

95
69
96
96
98
98
98
99
99
100
100
100
100
100
101
101
101
101
101
102
102
103
103
104
104

สารบัญ
หน้า
รหัส
8142.0020000-00

อาชีพ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นเสียงไวนิล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์
หมวดใหญ่ 1 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
11
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย
112
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
1120
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
1120.0010000-00 กรรมการผู้จัดการกิจการและผู้บริหารระดับสูง ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
1120.0010100-00 กรรมการผู้จัดการกิจการไปรษณีย์
1120.0010200-00 ผู้จัดการกิจการกระจายเสียง
1120.0010300-00 ผู้จัดการกิจการโทรคมนาคม
1120.0019090-90 กรรมการผู้จัดการกิจการและผู้บริหารระดับสูง ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
13
ผู้จัดการด้านผลิตและการบริการเฉพาะด้าน
132
ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
1324
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
1324.0010000-00 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
1324.0010100-00 ผู้จัดการไปรษณีย์ของรัฐ
1324.0010101-00 ผู้จัดการไปรษณีย์ระดับนครหลวงและภูมิภาค
1324.0010101-01 หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์พื้นที่ (แอเรียโค้ช)
1324.0010101-02 หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์
1324.0010102-00 หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
1324.0010102-01 หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ในประเทศ
1324.0010102-02 หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
1324.0010102-03 หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์รับฝากจำนวนมาก

105

107
107
108
109
109
110
110
110
110
111
112
113
113
114
114
114
115
115
115
116

สารบัญ
หน้า
รหัส
1324.0019090-90
133
1330
1330.0010000-00
1330.0010100-00
1330.0010101-00
1330.0010101-01
1330.0010101-02
1330.0010101-03
1330.0010200-00
1330.0010201-00
1330.0010202-00
1330.0010300-00
1330.0010301-00
1330.0010302-00
1330.0010303-00
1330.0010304-00
1330.0010400-00
1330.0010401-00
1330.0010500-00
1330.0010501-00
1330.0010502-00
1330.0010600-00
1330.0019090-90

อาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการการบริการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ผู้อำนวยการสถานีกระจายเสียงวิทยุ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสาธารณะ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุธุรกิจ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก
ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคม
ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมแบบทั่วไป
ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมมีสาย
ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมไร้สาย
ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมแบบเฉพาะกลุ่ม
ผู้จัดการด้านการบริการรับส่งสัญญาณดาวเทียม
ผู้จัดการด้านการบริการรับส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
ผู้อำนวยการโครงข่าย
ผู้อำนวยการโครงข่ายกระจายเสียงวิทยุ โทรทัศน์
ผู้อำนวยการโครงข่ายโทรคมนาคม
ผู้จัดการบริการสื่อสาร แพร่ภาพและเสียง ผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้อำนวยการการบริการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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116
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118
118
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118
119
119
119
119
119
120
120
120
120
121
121
121
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สารบัญ
หน้า
รหัส
อาชีพ
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
215
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
2153
วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม
2153.0010000-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
2153.0010100-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
2153.0010200-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
2153.0010300-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบตอนนอก
2153.0019090-90 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2153.0020000-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
2153.0020100-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
2153.0020200-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
2153.0020300-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมสถานีฐาน
2153.0029090-90 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2153.0030000-00 วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
2153.0040000-00 วิศวกรสื่อสาร (อุปกรณ์) ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
24
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
243
ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
2434
ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2434.0010000-00 ผู้บริหารงานลูกค้าบริการสื่อสาร ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
2434.0010100-00 ผู้บริหารงานลูกค้าสมาชิกเคเบิลทีวี
2434.0010200-00 ผู้บริหารงานลูกค้าอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
2434.0010300-00 ผู้บริหารงานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
2434.0019090-90 ผู้บริหารงานลูกค้าบริการสื่อสาร ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

122
123
123
124
124
125
125
125
125
125
126
126
126
126
126
127
127
128
129
129
129
129
129

สารบัญ
หน้า
รหัส
25
251
2511
2511.0010000-00
2511.0010100-00
2511.0010200-00
2511.0010300-00
2511.0019090-90
2511.0020000-00
2511.0020100-00
2511.0020200-00
2511.0029090-90
26
264
2642
2642.0010000-00
2642.0010100-00
2642.0010101-00
2642.0010200-00
2642.0010201-00
2642.0010202-00
2642.0019090-90
2642.0020000-00
2642.0020100-00
2642.0020200-00
2642.0020300-00

อาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักพัฒนา นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ใช้
นักวิเคราะห์ระบบ
ที่ปรึกษาระบบโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ที่ปรึกษาด้านระบบโทรคมนาคมแบบมีสาย
ที่ปรึกษาด้านระบบโทรคมนาคมแบบไร้สาย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ที่ปรึกษาระบบโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิเคราะห์สื่อสารโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ที่ปรึกษาการให้บริการการสื่อสาร
ที่ปรึกษาการสื่อสารผ่านดาวเทียม
นักวิเคราะห์สื่อสารโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
นักประพันธ์ นักข่าว และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
นักข่าว
บรรณาธิการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการข่าว
บรรณาธิการข่าววิทยุกระจายเสียง
บรรณาธิการข่าวโทรทัศน์
บรรณาธิการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้เรียบเรียงข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ผู้เรียบเรียงข่าวหนังสือพิมพ์
ผู้เรียบเรียงข่าววิทยุกระจายเสียง
ผู้เรียบเรียงข่าวโทรทัศน์
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130
131
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131
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132
132
132
133
133
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134
135
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135
136
136
136
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137
137
137

สารบัญ
หน้า
รหัส
2642.0029090-90
2642.0030000-00
2642.0030100-00
2642.0030200-00
2642.0030300-00
2642.0039090-90
2642.0040000-00
2642.0050000-00
2642.0050100-00
2642.0050200-00
2642.0059090-90
2642.0060000-00
2642.0060100-00
2642.0060200-00
2642.0069090-90
265
2656
2656.0010000-00
2656.0010100-00
2656.0010200-00
2656.0010300-00
2656.0010400-00
2656.0019090-90
2656.0020000-00

อาชีพ
ผู้เรียบเรียงข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์
ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณียอ์ ื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักข่าวสนาม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
นักเขียนข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
นักเขียนข่าวการเมือง
นักเขียนข่าวกีฬา
นักเขียนข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักเขียนบทความ (คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก) ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
นักเขียนบทความการเมือง
นักเขียนบทความกีฬา
นักเขียนบทความ (คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก) ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักแสดงหรือศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์
ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ
ผู้ประกาศทางโทรทัศน์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ผู้ประกาศรายการโทรทัศน์
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
ผู้ดำเนินรายการข่าวโทรทัศน์
พิธีกรรายการโทรทัศน์
ผู้ประกาศทางโทรทัศน์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกาศทางวิทยุ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
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สารบัญ
หน้า
รหัส
2656.0020100-00
2656.0020200-00
2656.0020300-00
2656.0029090-90

อาชีพ
ผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียง
ผู้ประกาศข่าวทางวิทยุกระจายเสียง
นักจัดรายการวิทยุ
ผู้ประกาศทางวิทยุ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
2656.0030000-00 นักพากษ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
33
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
334
เลขานุการฝ่ายบริหารจัดการและเฉพาะทาง
3341
หัวหน้าคุมงานในสำนักงาน
3341.0010000-00 หัวหน้าคุมงานกิจการไปรษณีย์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
3341.0010100-00 หัวหน้าแผนกไปรษณีย์
3341.0010101-00 หัวหน้าแผนกส่งต่อ ลำเลียง ขนส่งไปรษณีย์
3341.0010102-00 หัวหน้าแผนกนำจ่ายไปรษณีย์
3341.0010103-00 หัวหน้าแผนกจัดระบบและสอบสวน
3341.0010104-00 หัวหน้าแผนกปฏิบัติการบริการไปรษณีย์
3341.0010105-00 หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าธุรกิจหรือ E-Commerce
3341.0010106-00 หัวหน้าแผนกรับฝากไปรษณีย์
3341.0010200-00 ผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต
3341.0019090-90 หัวหน้าคุมงานกิจการไปรษณีย์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
34
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง
343
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม
และการประกอบอาหาร
3435
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3435.0060000-00 หัวหน้าส่วนงานผังรายการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
3435.0060100-00 หัวหน้าส่วนงานผังรายการสถานีโทรทัศน์
3435.0060200-00 หัวหน้าส่วนงานผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
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สารบัญ
หน้า
รหัส
3435.0069090-90
35
351
3512
3512.0030000-00
3512.0030100-00
3512.0030101-00
3512.0030102-00
3512.0039090-90
3512.0040000-00
3512.0040100-00
3512.0040200-00
3512.0049090-90
352
3521
3521.0010000-00
3521.0010100-00
3521.0010101-00
3521.0010102-00
3521.0010200-00
3521.0010201-00
3521.0010202-00
3521.0010300-00

อาชีพ
หัวหน้าส่วนงานผังรายการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือ
ผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเทคนิคด้านการสนับสนุนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
ช่างติดตั้งจานดาวเทียม
ช่างติดตั้งเคเบิลทีวี
ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสาร
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารแบบมีสาย
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารแบบไร้สาย
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสาร ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ
ช่างเทคนิคด้านการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์
ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ช่างเทคนิคการกระจายเสียงวิทยุ
ช่างห้องส่งกระจายเสียงวิทยุ
ช่างเครื่องส่งกระจายเสียงวิทยุ
ช่างเทคนิคการกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ช่างห้องส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ช่างเครื่องส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์
ช่างเทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
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สารบัญ
หน้า
รหัส
3521.0010301-00
3521.0010302-00
3521.0010400-00
3521.0019090-90

อาชีพ
ช่างเทคนิคภาพและเสียงรายการถ่ายทอดสด
ช่างกล้องวิดีโอรายการถ่ายทอดสด
ช่างเทคนิคการส่งสัญญาณเคเบิลทีวี
ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
3522
ช่างเทคนิคด้านวิศวกรโทรคมนาคม
3522.0010000-00 ช่างโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
3522.0010100-00 ช่างโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสารมีสาย
3522.0010200-00 ช่างโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
3522.0010300-00 ช่างโทรคมนาคมการสื่อสารผ่านดาวเทียม
3522.0019090-90 ช่างโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 4 ผู้ปฏิบัติงงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
42
เจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการลูกค้า
421
ผู้ปฎิบัติงานรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4211
ผู้ปฎิบัติงานรับฝาก-ถอนเงินของธนาคารและผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
4211.0010000-00 เสมียนรับฝากด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
4211.0010100-00 เจ้าหน้าที่รับฝากไปรษณีย์-เจ้าหน้าที่ทีมขาย
4211.0019090-90 เสมียนรับฝากด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
44
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่น ๆ
441
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่น ๆ
4412
ผู้ปฎิบัติงานรับ-ส่ง และคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์
4412.0010000-00 เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
4412.0010100-00 เจ้าหน้าที่นำจ่าย เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์
4412.0010200-00 เจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์
4412.0010300-00 เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
4412.0010301-00 เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์
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4412.0019090-90

อาชีพ
เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ไปรษณียภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
4412.0020000-00 เจ้าหน้าที่คัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
21
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
215
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
2152
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2152.0010000-00 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
2152.0010100-00 วิศวกรคอมพิวเตอร์
2152.0010200-00 วิศวกรซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ
2152.0010300-00 วิศวกรป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต
2152.0010400-00 วิศวกรวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขผลิตภัณฑ์
2152.0010500-00 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
2152.0019090-90 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
31
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
311
ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
3114
ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
3114.0010000-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
3114.0010100-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3114.0010200-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมบำรุงระบบอัตโนมัติ
3114.0010300-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต
3114.0010400-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
3114.0010500-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
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3114.0019090-90

อาชีพ
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
73
ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม และงานการพิมพ์
731
ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม
7311
ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ
7311.0010000-00 ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
7311.0010100-00 ช่างทำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
7311.0010200-00 ช่างทำนาฬิกา
7311.0020300-00 ช่างทำเครื่องมืออุตอนิยมวิทยา
7311.0019090-90 ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7311.0020000-00 ช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
7311.0020100-00 ช่างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
7311.0020200-00 ช่างซ่อมนาฬิกา
7311.0020300-00 ช่างซ่อมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
7311.0029090-90 ช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
74
ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
742
ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม
7421
ช่างปรับและช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
7421.0010000-00 ช่างปรับด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
7421.0010100-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
7421.0010200-00 ช่างซ่อมเครื่องฉายภาพยนตร์
7421.0010300-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)

167
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167
168
168
168
169
169
169
169
169
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170
171
171
171
172
172

สารบัญ
หน้า
รหัส
7421.0010400-00
7421.0010500-00
7421.0010600-00
7421.0019090-90

อาชีพ
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้สำนักงาน)
ช่างปรับด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7421.0020000-00 ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
7421.0020100-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
7421.0010200-00 ช่างซ่อมเครื่องฉายภาพยนตร์
7421.0020300-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)
7421.0020400-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)
7421.0020500-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
7421.0020600-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้สำนักงาน)
7421.0029090-90 ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
82
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
821
ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
8212
ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8212.0010000-00 ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
8212.0010100-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
8212.0010200-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
8212.0010300-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)
8212.0010400-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
8212.0010500-00 ช่างประกอบอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ
8212.0019090-90 ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน้า
รหัส
อาชีพ
หมวดใหญ่ 9 ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน
93
ผู้ใช้แรงงานในเหมือง การก่อสร้าง การผลิตและการขนส่ง
932
แรงงานภาคการผลิต
9329
แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
9329.0010000-00 แรงงานด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
9329.0010100-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์)
9329.0010200-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์การแพทย์)
9329.0010300-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์งานอุตสาหกรรม)
9329.0010400-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
9329.0019090-90 แรงงานด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ภาคผนวก
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177
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สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้บัญญัติกฎหมาย
ผู้จัดการเป็นผู้วางแผน กำกับดูแล ประสานงาน และประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด
ของบริษัท รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรภายในนั้น และกำหนดและ
ทบทวนนโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ใน
หมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO) ยกเว้นหมวดย่อย 14
ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการอื่น ๆ โดยทั่วไปอาจต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส.
อนุปริญญา)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดและให้คำแนะนำด้านนโยบาย
งบประมาณ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รัฐบาล และหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ การตั้ง
วัตถุประสงค์และมาตรฐานต่าง ๆ การกำหนดและประเมินโครงการและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล การให้การรับประกันว่าจะมีการพัฒนาและการใช้ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมด้านงบประมาณ การให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากร
ทางการเงินเพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ การเฝ้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรหรือบริษัทและพนักงาน การทำการคัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกพนักงาน การรับประกัน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจำวัน การเป็นตัวแทนและดำเนินการเจรจาในนามของรัฐบาล บริษัท หรือหน่วยงานขององค์กร
ในการประชุมหารือและการเวทีประชุมอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
11 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
14 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการอื่น ๆ
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่จัดไว้ในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการกับผู้ควบคุม
ดูแลที่จัดไว้ในหมวดใหญ่อื่นนั้น สังเกตว่า ทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแล อาจทำหน้าที่วางแผน จัดระบบ
ประสานงาน ควบคุม และจัดการให้งานสำเร็จ รวมถึง ผู้จัดการมักจะรับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบ ัติงานทั้งหมดในธุรกิจ หรือองค์กร (ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่เกี่ ยวกั บ
ประเภท จำนวนและคุณภาพของสินค้าในการผลิต) งบประมาณ (จะต้องใช้จ่ายจำนวนเท่าใดและเพื่อ
วัตถุประสงค์อะไร) การคัดเลือก การแต่งตั้ง การให้ บุคลากรออกผู้ควบคุมดูแลอาจให้คำแนะนำ และ
ช่วยเหลือผู้จัดการในสิ่งเหล่านี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการให้ บุคลากรออก
แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ

2

สังเกตว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ทั้งสามด้าน และแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการคัดเลือกและการให้ บุคลากรออก
ระดับของการปกครองอาจมีการปรับเปลี่ยน ความแตกต่างที่ควรคำนึงถึงคือ ผู้ควบคุมดูแลมีหน้าที่
เพียงแค่ควบคุม ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของคนงานอื่น ๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด

หมวดย่อย 12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
(Administrative and commercial managers)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการและผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์เป็นผู้ วางแผน จัดระบบ
กำกับดูแล ควบคุมและประสานงานด้านการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ นโยบายการวางแผน การวิจัย
และการพัฒนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขายและการตลาดของบริษัทหรือองค์กร
หรือของบริษัทที่ให้บริการดังกล่าวแก่บริษัทและองค์กร ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี
ขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การสากลแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดและบริหารนโยบาย การให้คำปรึกษา
วางกลยุทธ์และวางแผนด้านการเงิน การกำหนดและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหาร
การนำกลยุ ทธ์ และนโยบายไปใช้ให้ บรรลุผลพร้ อมทั ้งตรวจติ ดตามและประเมิ นผล การให้คำปรึ กษา
แก่ผ ู้จ ัดการระดับ อาวุโ ส การวางแนวทางการพัฒ นาแนวคิดริเริ่มให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ การตลาด
การประชาสัม พัน ธ์แ ละแคมเปญโฆษณา การกำหนดและกำกั บดูแลกิจ กรรมต่ างๆ ด้านการขาย
ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการลูกค้า การตั้งราคาและการจัดการเครดิต การรับประกัน
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรมและ
การปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดทำงบการเงินและตรวจตราการปฏิบัติงานด้านการเงิน การหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการของแผนกหรือฝ่ายอื่น ๆ การควบคุมการใช้จ่ายและการให้การรับประกัน
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีป ระสิทธิภ าพ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กร ในการเจรจาและ
ในการประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
121 ผู้จัดการด้านบริการทางธุรกิจและการบริหารจัดการ
122 ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
หมายเหตุ ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษและมีประสบการณ์มาก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับอาชีพ
หนึ่งอาชีพหรือมากกว่า จะจัดประเภทไว้ในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3
นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้จัดการในส่วนภูมิภาค และผู้จัดการอาวุโสอื่น ๆ
ที่ประสานงานและกำกับดูแลกิจกรรมของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่หลากหลายจะรวมไว้ในหมู่ย่อย 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
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หมู่ 122

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด และผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
(Sales, marketing and development managers)

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเป็นผู้ว างแผน
จัดระบบ กำกับดูแล ควบคุม และประสานงานด้านการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การวิจัยและพัฒนา
และกิจกรรมด้านการขายและการตลาดของบริษัทหรือองค์กร หรือของบริษัท ที่ให้บริการดังกล่าว
แก่บริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนด การนำนโยบายไปใช้และการวางแผน
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขายและการตลาดโดยการหารือกับผู้จัดการ
ฝ่ายอื่น ๆ การกำกับดูแลการพัฒนาความคิดริเริ่มสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การทำการตลาด การประชาสัมพันธ์และแคมเปญโฆษณา การตัดสินใจและกำกับดูแลกิจกรรมด้านการ
ขาย ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ มาตรฐานการบริการลูกค้า วิธีการซื้ อขายและนโยบายการจำหน่ายสิ นค้ า
การตั้งราคาและจัดการเครดิต การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและให้
การรับ ประกัน ในการใช้ท รั พยากรอย่า งมีประสิ ทธิภ าพ การดูแลการคัด เลื อ ก การฝึกอบรมและ
การปฏิบัติงานของบุคลากร การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุม งานแสดงสินค้า และ
เวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1221 ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- 1222 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
- 1223 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หน่วย 1221 ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
ผู้จัดการฝ่ายขายผู้จัดการฝ่ายการตลาดเป็นผู้วางแผน กำกับดูแลและประสานงาน
ด้านกิจกรรมการขายและการตลาดของบริษัทหรือองค์กรหรือของบริษัทที่ให้บริการด้านการขาย
และการตลาดแก่บริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผนและจัดระบบโปรแกรมการขายและการตลาดแบบพิเศษโดยอ้างอิง
ข้อมูลจากบันทึกการขายและการประเมินตลาด
(ข) การกำหนดรายการราคาสินค้า เงื่อนไขการลดราคาและการจัดส่ง งบประมาณ
การส่งเสริมการขาย วิธีการขาย เงินจูงใจพิเศษและแคมเปญ
(ค) การสร้างและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการที่สัมพันธ์
กับกิจกรรมการขายและการตลาด
(ง) การเป็นผู้นำและบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากรฝ่ายขายและการตลาด
(จ) การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน
(ฉ) การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการและควบคุมการใช้จ่ายเพื่อรับประกัน
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(ช) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
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(ซ) การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุมการขายและการตลาดงาน
แสดงสินค้าและเวทีการประชุมใหญ่อื่นๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายขาย
1221.0010000-00

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนและจัดระบบ
โปรแกรมการขายและการตลาดแบบพิเศษโดยอ้างอิงข้อมูลจากบันทึกการขายและการประเมินตลาด
การกำหนดรายการราคาสินค้า เงื่อนไขการลดราคาและการจัดส่ง งบประมาณการส่งเสริมการขาย
วิธีการขาย เงินจูงใจพิเศษ และแคมเปญ การสร้างและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการขายและการตลาด การเป็นผู้นำและบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ
ของบุคลากรฝ่ายขายและการตลาด การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การตั้งงบประมาณ
และบริ ห ารจัด การและควบคุ ม การใช้ จ่ า ยเพื ่ อ รั บ ประกั น การใช้ ท รั พ ยากรอย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพ
การควบคุมการคัดเลื อก การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของบุคลากร การเป็นตัว แทนของบริ ษัท
หรือองค์กรในการประชุมการขายและการตลาดงานแสดงสินค้า และเวทีการประชุมใหญ่อื่นๆ
1221.0010100-00

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อ
(Marketing and Sale Managers of Media)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาดการขายและการสรรหาช่องทางจำหน่ายสื่อความรู้ความบันเทิงและโฆษณา เช่น
หนังสือ ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รายการโทรทัศน์ ข่าว และดนตรี เป้นต้น การหารือและต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับ
ส่วนต่างทางการค้า การจัดส่ง การจัดโปรโมชั่น การคืนสินค้า และอื่น ๆ การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น การควบคุม การคัดเลือกฝึกอบรมบุคลากร
การเป็นตัวแทนขององค์การในการประชุมด้านการตลาดและการขายงานแสดงสินค้างานเสวนาอื่น ๆ
1221.0010101-00

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือ
(Marketing and Sale Managers of Books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การขายหนังสือใสรูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบออนไลน์
1221.0010101-01

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
(Marketing and Sale Managers of Printed Books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการตลาดและการขาย

หนังสือรูปแบบสิ่งพิมพ์
1221.0010101-02
หนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(Marketing and Sale Managers of Electronic Books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการตลาดและการขาย
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1221.0010101-03

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดหนังสือออนไลน์
(Marketing and Sale Managers of Online Books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการตลาดและการขาย

หนังสือรูปแบบออนไลน์
1221.0010200-00

ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการขายสื่อ

1221.0010201-00

ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการขายหนังสือ

1221.0010201-01

ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการขายหนังสือรูปแบบ

สิ่งพิมพ์
1221.0010201-02

ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการขายหนังสือรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์
1221.0010201-03

ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือออนไลน์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการขายหนังสือออนไลน์

1221.0010300-00

ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Managers of Film Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รูปแบบการฉายในโรงภาพยนตร์
การจำหน่าย DVD/Blu-ray และการขายลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี บริษัทสื่อออนไลน์ได้แพร่ภาพ
การดูแล การดำเนินการให้เสียงภาษาไทย หรือการแปล หากนำเข้าภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์มาจากต่างประเทศ
1221.0010301-00

ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Managers of Film Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การเผยแพร่และจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รูปแบบการฉายในโรงภาพยนตร์
การจำหน่าย DVD/Blu-ray และการขายลิขสิทธิ์ให้สถานีโทรทัศน์ เคเบิลทีวี บริษัทสื่อออนไลน์ ได้แพร่ภาพ
การดูแล การดำเนินการให้เสียงภาษาไทย หรือการแปล หากนำเข้าภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์มาจากต่างประเทศ
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1221.0010301-01

ผู้จัดการการแสดงภาพยนตร์
(Managers of Theatrical Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ รูปแบบการฉายในโรงภาพยนตร์ การเจรจา
เกี่ยวกับจำนวนโรงภาพยนตร์ จำนวนที่นั่งต่อโรง ระยะเวลา ส่วนแบ่งรายได้จากค่าตั๋ว การควบคุม
ตรวจสอบจำนวนผู้ชมและจำนวนตั๋วที่ขายได้ การดูแลให้โรงภาพยนตร์แต่ละโรงได้รับฟิล์มภาพยนตร์
ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง สมบูรณ์รวมทั้งการตรวจสอบสภาพเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฉาย
1221.0010301-02

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DVD, Blu-ray เป็นต้น
(Sale Managers of Films: DVD, Blu-ray)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การเผยแพร่ และการจำหน่าย ภาพยนตร์ วิดีทัศน์รูปแบบ DVD Blu-ray การดูแล
การดำเนินการให้มีการผลิต บันทึก และบรรจุภัณฑ์ DVD Blu-ray การเจรจา การสรรหาช่องทาง
การจำหน่าย เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านค้าขนาดใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
1221.0010301-03

ผู้จัดการการเผยแพร่ภาพยนตร์ วีดิทัศน์รูปแบบการให้สิทธิ์
(Sale Managers of Films, rights managing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาดและการเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ด้วยการให้สิทธิ์สถานีโทรทัศน์ เช่น ช่องสาม
ช่องห้า ช่องเจ็ด ช่องเก้า เป็นต้น เคเบิล ทีวี เช่น ทรูวิชั่น เคเบิลท้องถิ่น เป็นต้นและบริษัทสื่อออนไลน์
เช่น เน็ตฟลิกซ์ แอปเปิลทีวี ไลน์ทีวี ยูทูปทีวี เป็นต้น ทำการเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การเจรจา
เกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้ ระยะเวลาในการเผยแพร่ จำนวนครั้งที่แสดง และอื่นๆ
1221.0010400-00

ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์
(Managers of Television Programs Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนควบคุมและประสาน
กิจกรรมด้านการตลาด การเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการวาไรตี้โชว์ รายการข่าว
รายการคุยข่าว รายการสารคดี รายการเกมโชว์ เป็นต้น ผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์ เคเบิลทีวี
หรือออนไลน์แพลตฟอร์ม เช่น ไลน์ทีวี เป็นต้น
1221.0010401-00

ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ผ่านการออกอากาศ
ทางโทรทัศน์
(Managers of Television Programs Distribution, broadcast)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการวาไรตี้โชว์ รายการข่าว รายการคุยข่าว รายการสารคดี รายการเกมโชว์ เป็นต้น
ผ่านการออกอากาศทางโทรทัศน์/เคเบิลทีวี ทั้ง Free TV (ดิจิทัลทีวี) Pay TV (True Vision และ PSI)

7
1221.0010402-00

ผู้จัดการการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ออนไลน์
(Manager of Television Programs Distribution, online)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเผยแพร่รายการโทรทัศน์
เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการวาไรตี้โชว์ รายการข่าว รายการคุยข่าว รายการสารคดี รายการเกมโชว์
เป็นต้น ผ่านการบริการแบบ Over The Top หรือ OTT ซึ่งใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการส่งสัญญาณ
เช่น TrueID, Line TV หรือ Netflix เป็นต้น การกำกับดูแลควบคุมกำหนดวันเวลาที่จะเผยแพร่รายการ
โทรทัศน์ออนไลน์ การเจรจา การประสานงานกับเจ้าของแพลทฟอร์มที่จะเป็นผู้เผยแพร่และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
1221.0010500-00

ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรี
(Managers of Music Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การวางกลยุทธ์
การตลาด เพื่อสร้างความนิย มแก่ เ พลงหรื อ อัล บัม ที่ มี แผนการวางจัดจำหน่าย เช่น การส่งเพลง
ให้รายการวิทยุต่าง ๆ เปิด การจัดงานเปิดตัวศิลปิน การจัดแสดงมิวสิควีดิโอผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ
การจัดแสดงสด การจัดให้ศิลปินออกรายการโทรทัศน์ เป็นต้น และการจัดจำหน่ายดนตรีประเภทอัลบั้ม
เต็ม แอลพี (LP) อีพี (EP) หรือซิงเกิ้ล (Single) ในรูปแบบ CD และการจัดจำหน่ายดนตรีออนไลน์
การดูแลให้มีการกระจายสินค้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง มีการจัดระบบการบริหารสินค้าคงคลังให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามการทำงานและบริหารระบบการจัดจำหน่ายอย่างใกล้ชิด
1221.0010501-00

ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรี
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CD เป็นต้น
(Sale Managers of Music, CD/DVD)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดจำหน่ายดนตรีรูปแบบ CD
รวมไปถึงการจัดจำหน่ายวีซีดีและดีวีดีบันทึกภาพการแสดงคอนเสิร์ต การดูแล การดำเนินการให้มี
การผลิต บันทึก และบรรจุภัณฑ์ การเจรจา การสรรหาช่องทางการจำหน่าย เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านค้า
ขนาดใหญ่ ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น
1221.0010502-00

ผู้จัดการการเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรีรูปแบบดิจิทัล
(Sale Managers of Music, digitals)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพลง
ในรูปแบบการให้สิทธิ์รูปแบบดิจิทัล เช่น การดาวน์โหลดเพลง (Download), การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า
ผ่านทางโทรศัพท์ (Ring tone) การเลือกซื้อเพลงผ่านระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย (Ring back tone)
การดาวน์โหลดภาพนักร้อง ผ่านทางระบบโทรศัพท์ในรูปแบบ wallpaper screen saver และอื่นๆ เป็นต้น
รวมทั้ง การเผยแพร่และจัดจำหน่ายดนตรีผ่านการบริการรูปแบบสตรีมมิ้ง (Streaming) การเจรจา
กับบริษัทเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์ เช่น AIS Dtac เป็นต้น และบริษัทเจ้าของแพลตฟอร์มเพลง เช่น
Spotify Joox AppleMusic เป็นต้น เกี่ยวกับส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทเพลงและของศิลปินผู้สร้างสรรค์
งานเพลง
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1221.0010600-00

ผู้จัดการด้านการจำหน่ายและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
(Managers of Software Distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์บัญชี ซอฟต์แวร์คลังสินค้า ซอฟต์แวร์ขายสินค้า ซอฟต์แวร์
ภาษี เป็นต้น ในรูปแบบขายสิทธิ์ (License) การเจรจากับเจ้าของหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เกี่ยวกับ
ส่วนแบ่งรายได้ ระหว่างผู้ผลิตกับผู้จัดจำหน่าย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การจัดให้มีการอบรม
การสัมมนา การใช้งานหรือให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้าและทำให้ ลูกค้าใหม่
รู้จักการจัดให้มีบริการหลังการขาย IT Support เพื่อช่วยเหลือการใช้งานและอัพเดทผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
1221.0019090-90

ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้าน
(Production and specialized services managers)
ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการเฉพาะด้านเป็นผู้วางแผน กำกับดูแล
และประสานงานด้านการผลิตสินค้าและจัดหาบริการด้านอาชีพและเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับบริษัท
หรือองค์กรให้บริการดังกล่าว เป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มี
การจัดระดับของผู้จัดการไว้ และมีหน้าที่ในการผลิต การทำเหมือง การก่อสร้าง โลจิสติกส์ การดำเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับเกษตรกรรมขนาดใหญ่ ป่าไม้และการประมง และ
สำหรับการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม ธนาคาร การประกัน และบริการด้านอาชีพ
และพิเศษอื่น ๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ของผลผลิต การให้บริการ คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน ตารางเวลา และแรงงานที่ต้องใช้ การตั้งมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ การประกันคุณภาพของ
สินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น การจัดเตรียมการยื่นประมูลและการประมูลสัญญา การตั้งงบประมาณและ
บริหารจัดการ การเฝ้าตรวจติดตามต้นทุน และการปรับกิจกรรม ขั้นตอน และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลด
ต้นทุน การดูแลเรื่องความต้องการ และการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์ การประสานงานด้านการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน
การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดทำหรือการจัดการเรื่อง
การเตรียมรายงานงบประมาณ และการพยากรณ์ การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการเจรจา
กับหน่วยงานอื่น ๆ และในการประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
131 ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านเกษตรกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านป่าไม้ ผู้จัดการ
ฝ่ายผลิตด้านการประมง
132 ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ยผลิ ต ผู ้ จ ั ด การเหมื อ ง ผู ้ จ ั ด การฝ่ า ยก่ อ สร้ า ง และผู ้ จ ั ด การ
ฝ่ายจำหน่ายสินค้า
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133 ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
134 ผูจ้ ัดการด้านการบริการวิชาชีพ
หมายเหตุ หากมีคุณสมบัติเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับ 1 อาชีพ
หรือมากกว่าในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิค
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการในส่วนภูมิภาค และผู้จัดการอาวุโสอื่น ๆ ที่ประสานงานและกำกับดูแลกิจกรรม
ของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายจะรวมไว้ในหมู่ย่อย 1120
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 132

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการ
ฝ่ายจำหน่ายสินค้า
(Manufacturing, mining, construction, and distribution managers)

ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัด การเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและผู้จัดการฝ่ายจำหน่าย
สินค้าเป็นผู้วางแผน จัดระบบและประสานงานด้านการผลิต การสกัดแร่ การก่อสร้าง การขาย การจัดเก็บ
และการขนส่งที่เป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ ข องคุ ณ ภาพและปริ ม าณผลผลิ ต ต้ น ทุ น ตารางเวลาและแรงงานที ่ ต ้ อ งใช้ การควบคุ ม
การปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ เชิงคุณภาพโดยการวางแผนการดูแลรักษา การออกแบบ
ชั่ว โมงการปฏิบ ัติงานและการจัดหาอุปกรณ์ การจัดเตรียมการยื่นประมูล และการประมูล สัญญา
การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การเฝ้าตรวจติดตามผลผลิตและต้นทุน และปรับกระบวนการ
และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน การดูแลเรื่องความต้องการและการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์
การควบคุมการจัดทำบัน ทึกและรายงานการผลิต การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การควบคุม
การคัดเลือก การฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของพนักงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1321 ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- 1322 ผู้จัดการเหมือง
- 1323 ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
- 1324 ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายจำหน่ายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

หน่วย 1321 ผู้จัดการด้านการผลิต (Manufacturing Manager)
ผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นผู้วางแผน กำกับดูแลและประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตสินค้า การผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้า ก๊าซและน้ำประปาและการเก็บรวบรวม การบำบัด
และการกำจัดของเสีย และอาจมีหน้าที่ในการจัดการในแผนกการผลิตในบริษัทขนาดใหญ่หรือเป็น
ผู้จัดการบริษัทขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจด้านการผลิต
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ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การกำหนด การดำเนินการและการเฝ้าตรวจติดตามเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย
และแผนการผลิต
(ข) การวางแผนรายละเอียดการผลิตในแง่ของคุณภาพและปริมาณผลผลิต ต้นทุน
ตารางเวลาและแรงงานที่ต้องใช้
(ค) การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานผลิตและขั้นตอนต่าง ๆ เชิงคุณภาพ
ด้วยการวางแผนการบำรุงรักษา การกำหนดเวลาทำงาน และการจัดหาอะไหล่และเครื่องมือ
(ง) การตั้งงบประมาณและบริห ารจัดการ เฝ้าตรวจติดตามผลผลิตและต้นทุ น
การผลิตและปรับกระบวนการ และทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
(จ) การหารือและแจ้งผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
(ฉ) การดูแลเรื่องความต้องการและการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์
(ช) การควบคุมการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต
(ซ) การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(ฌ) การระบุโอกาสทางธุรกิจและกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิต
(ญ) การทำการวิจ ัย และนำข้อกำหนดบังคับที่มีผ ลต่อการผลิตและสิ่งแวดล้อม
ไปดำเนินการให้บรรลุผล
(ฎ) การดูแลการแจ้งราคาสำหรับ การผลิ ตสิน ค้า พิเ ศษและทำสัญ ญากับลู ก ค้ า
และผู้ขาย
(ฏ) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
ฝ่ายปฏิบัติการ (การผลิต)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ควบคุมฝ่ายผลิต (การผลิต) – 3122
1321.0030000-00

ผู้จัดการด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนด การดำเนินการ
และการเฝ้าตรวจติดตามเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบายและแผนการผลิต การวางแผนรายละเอียดการผลิต
ในแง่ของคุณภาพและปริมาณผลผลิต ต้นทุน ตารางเวลาและแรงงานที่ต้องใช้ การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของโรงงานผลิตและขั้นตอนต่าง ๆ เชิงคุณภาพด้วยการวางแผนการบำรุงรักษา การกำหนดเวลาทำงาน
และการจัดหาอะไหล่และเครื่องมือ การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ เฝ้าตรวจติดตามผลผลิต
และต้นทุน การผลิตและปรับกระบวนการ และทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน การหารือและแจ้งผู้จัดการ
ฝ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การดูแลเรื่องความต้องการและการติดตั้งโรงงานใหม่
และอุปกรณ์ การควบคุมการจัดทำบัน ทึกและรายงานการผลิต การประสานงานด้านการปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การระบุโอกาสทางธุรกิจและกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ควรผลิต
การทำการวิจัยและนำข้อกำหนดบังคับที่มีผลต่อการผลิตและสิ่งแวดล้อมไปดำเนินการให้บรรลุผล
การดูแลการแจ้งราคาสำหรับ การผลิตสิน ค้าพิเศษและทำสัญญากับลู ก ค้าและผู้ขาย การควบคุ ม
การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
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ผู้จัดการด้านการผลิตสื่อ
(Manufacturing Managers of Media Production)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อในระดับอุตสาหกรรม
การหารือกับ ผู้ส ร้างสรรค์สื่อ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เกี่ยวกับความต้องการ
ด้านปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาด้านการผลิต การส่งมอบและอื่น ๆ การประสานงาน การสรรหา
การตรวจสอบวัตถุดิบและขั้นตอนการเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการผลิต
1321.0030101-00

ผู ้ จ ั ด การโรงพิ ม พ์ ห นั ง สื อ นิ ต ยสาร หนั ง สื อ พิ ม พ์ สื ่ อ โฆษณา
รูปแบบสิ่งพิมพ์
(Manufacturing Managers of Printed Media Production)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อรูปแบบสิ่งพิมพ์
ในระดับอุตสาหกรรม การหารือกับผู้สร้างสรรค์หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณาเกี่ยวกับ
ความต้องการด้านปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาด้านการผลิต การส่งมอบและอื่น ๆ
1321.0030101-01

ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือ นิตยสาร
(Manufacturing Managers of Printing Press, books and
magazine)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพิมพ์สื่อหนังสือ/นิตยสาร
ในระดับ อุตสาหกรรมด้ว ยเทคนิค ออฟเซท การหารือกับผู้ส ร้า งสรรค์ ห นั งสื อ /นิต ยสาร เกี่ยวกั บ
ความต้องการด้านปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาด้านการผลิต การส่งมอบและอื่น ๆ การรับฟังรายงาน
การทำงานของแรงงาน การทำงานของหน่วยการผลิตและอื่น ๆ
1321.0030101-02

ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือพิมพ์
(Manufacturing Managers of Printing Press : newspaper)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อความรู้บันเทิง
และโฆษณาในระดับอุตสาหกรรมรูปแบบสิ่งพิมพ์ การหารือกับผู้สร้างสรรค์หนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับ
ความต้องการด้านปริมาณและคุณภาพ ระยะเวลาด้านการผลิต การส่งมอบและอื่น ๆ
1321.0030101-03

ผู้จัดการโรงงานตกแต่งงานพิมพ์
(Manufacturing Managers of printing press : post-press)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตกแต่งงานพิมพ์ เช่น
การเคลือบยูวีกระดาษกันแดด การสป๊อตยูวี การปั๊มนูน การเคทอง เคเงิน การไดคัท การเข้าเล่ม เป็นต้น
1321.0030102-00

ผู้จัดการโรงงานผลิต CD/DVD
(Manufacturing Managers of CD production)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ CD, DVD เพื่อเผยแพร่ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ดนตรี ตำราเรียน สื่อการสอน
และอื่นๆ ในระดับอุตสาหกรรม การหารือกับผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของเนื้อหา เกี่ยวกับความต้องการ
ด้านปริมาณและคุณภาพระยะเวลาด้านการผลิต การส่งมอบ และอื่น ๆ
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ผู้จัดการโรงงานผลิต CD/DVD รูปแบบปั๊ม (Stamp)
(Manufacturing Managers of CD production, stamp)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การผลิต CD, DVD รูปแบบปั๊ม (stamp) การควบคุมดูแลการจัดหาวัตถุดิบ การจัดทำแม่พิมพ์ (stamper)
ต้นฉบับ การฉีดพลาสติก การปั๊มแผ่นเพื่อคัดลอกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
การสกรีนหรือพิมพ์บนแผ่น การบรรจุและการจัดส่ง
1321.0030102-02

ผู้จัดการโรงงานบันทึก CD/DVD รูปแบบไรท์ (Write)
(Manufacturing Managers of CD production, write)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การผลิต CD, DVD รูปแบบไรท์ (write) การควบคุมดูแลการจัดหา CD/DVD เปล่า การไรท์หรือการเบิร์น
ข้อมูล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสกรีนหรือพิมพ์บนแผ่น การบรรจุและการจัดส่ง
1321.0030103-00

ผู้จัดการโรงงานผลิตแผ่นเสียงไวนิล
(Manufacturing Managers of Vinyl production)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การผลิตแผ่นเสียงไวนิล การควบคุมดูแลการจัดหาวัตถุดิบ การจัดทำแม่พิมพ์ (stamper) ต้นฉบับ การผลิต
แผ่นไวนิลเสียงเปล่า การปั๊มแผ่นเพื่อคัดลอกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ การผลิตซองบรรจุภัณฑ์
การบรรจุและการจัดส่ง
1321.0039090-90
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ผู้จัดการด้านการผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้จัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology service managers)

ผู้จัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้วางแผน กำหนดทิศทาง
และประสานงานด้านการจัดหา การพัฒ นา การบำรุงรักษาการใช้คอมพิว เตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การหารือกับผู้ใช้ ผู้บริหารจัดการ ผู้จำหน่าย
นักเทคนิคเพื่อประเมิน ความต้องการการใช้ง านคอมพิวเตอร์และความต้องการระบบ และกำหนด
เทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการ การกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การกำหนดทิศทางการเลือกใช้และการติดตั้งทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร การจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ การกำหนดทิศทาง การปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การวิเคราะห์ขั้นตอนของการทำงาน การกำหนดลำดับ
ความสำคัญของงาน การจัดทำมาตรฐานและการกำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ การดูแล
ความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร การมอบหมาย ทบทวน บริหารจัดการ
และการควบคุมการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
การประเมินผลการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยีขององค์กร การแนะนำข้อควรปรับปรุง เช่น
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การปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นต้น การจัดทำงบประมาณและการบริหาร
จัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดและการกำหนดทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการ การควบคุม
การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กร
ในการประชุมใหญ่ การสัมมนา และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1330 ผู้จัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วย 1330 ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology service managers)
ผู้จัดการด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้วางแผน กำหนดทิศทาง
และประสานงานด้านการจัดหา การพัฒนา การบำรุงรักษา และการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม อาจเป็นผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การหารือกับ ผู้ ใช้ ผู้บริห ารจัดการ ผู้จำหน่ายและนัก เทคนิค เพื่ อ ประเมิ น
ความต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์และความต้องการระบบและการกำหนดเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการ
(ข) กำหนดทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ นโยบายและแผนงานด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
และการสื่อสาร
(ค) การกำหนดทิศทางด้านการเลือกใช้และการติดตั้งทรัพยากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้
(ง) การกำหนดทิศทาง การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิเคราะห์ขั้น ตอนของการทำงาน การกำหนดลำดับความสำคัญของงาน การจัดทำมาตรฐาน
และการกำหนดเวลาที่ต้องการให้งานแล้วเสร็จ
(จ) การดูแลความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ฉ) การมอบหมาย ทบทวน บริหารจัดการและการควบคุมการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์
ระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
(ช) การประเมินผลการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยีขององค์กรและการแนะนำ
ข้อควรปรับปรุง เช่น การปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นต้น
(ซ) การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการการ ควบคุมการใช้จ่ายและการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฌ) การกำหนดทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการ
(ญ) การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ฎ) การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุมใหญ่ การสัมมนาและการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการด้านพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Application
development manager) ประธานเจ้าหน้าที่บริห ารศูนย์ส ารสนเทศ (Chief information officer)
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ผู้จัดการด้านปฏิบัติการข้อมูล (Data operations manager) ผู้จัดการด้านประมวลผลข้อมูล (Data
processing manager) ผู้จัดการด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT development
manager) ผู้อำนวยการระบบสารสนเทศ (Information systems director) ผู้จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ผู้จัดการฝ่าย IT) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service provider) ผู้จัดการด้าน
เครือข่าย (Network manager)
1330.0020000-00

ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การหารือกับผู้ใช้ ผู้บริหารจัดการ
ผู้จ ำหน่ายและนักเทคนิคเพื่อประเมิน ความต้ องการใช้งานคอมพิว เตอร์และความต้องการระบบ
และการกำหนดเทคโนโลยีให้ตรงกับความต้องการ กำหนดทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกำหนดทิศทางด้านการเลือกใช้และการติดตั้งทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ การกำหนดทิศทาง
การปฏิ บ ั ต ิ ง านด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร การวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนของการทำงาน
การกำหนดลำดับ ความสำคัญของงาน การจัดทำมาตรฐานและการกำหนดเวลาที่ต้องการให้งาน
แล้ว เสร็จ การดูแลความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การมอบหมาย
ทบทวน บริ ห ารจั ด การและการควบคุ ม การปฏิ บ ั ต ิ ง านของนั ก วิ เ คราะห์ ระบบ โปรแกรมเมอร์
และผู้ป ฏิ บ ัติงานด้านคอมพิว เตอร์อื่น ๆ การประเมินผลการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยี
ขององค์กรและการแนะนำข้อควรปรับปรุง เช่น การปรับปรุงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้น เป็นต้น การจัดทำงบประมาณและการบริหารจัดการการ ควบคุมการใช้จ่ายและการตรวจสอบ
ให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และกระบวนการบริหารจัดการ การควบคุม การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
การเป็น ตัว แทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุมใหญ่ การสัมมนาและการประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1330.0020100-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
(Managers of Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจ กรรมด้า นการพัฒ นาซอฟต์ แวร์ป ระเภทต่า ง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์ร ะบบปฏิบ ัต ิ ก าร
ซอฟต์แวร์ความมั่นคง ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่/พกพา ซอฟต์แวร์ธุรกิจ
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ ซอฟต์แวร์เฉพาะ ซอฟต์แวร์เกม ซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่ง เป็นต้น การกำหนด
ทิศทาง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการบริหารจัดการ การมอบหมาย การทบทวนบริหารจัดการ
และการควบคุมการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
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1330.0020101-00

ผู้จัดการด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
(Managers of OS and System Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการจัด
การระบบ เป็นตัวกลางคอยติดต่อประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ เช่น
การกำหนดคุณลัก ษณะของระบบปฏิบ ัติ การ ความสามารถในการรั กษาความมั่น คง ภาษาคำสั่ ง
อินเตอร์เฟส เป็นต้น การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย การวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานคัดเลือก
ฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การเป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการประชุม
การสัมมนาและการเสวนา
1330.0020102-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
(Managers of Packaged Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ
โดยที่ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลของตนเองได้ไปประกอบใช้ได้เลย ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเอง เพียงแต่
มาเรียนรู้วิธีใช้เท่านั้ น โดยที่ผู้ใช้จะไม่สามารถทำการดัดแปลงหรือแก้ไขการทำงานซอฟต์แวร์ได้ เช่น
ซอฟต์แวร์ป ระมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัด การฐาน ข้อมูล ซอฟต์แวร์น ำเสนอ
ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบธนาคาร ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบงาน
จัดจำหน่ายปลีก หรือซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า เป็นต้น การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย การวางแผน
และควบคุมการปฏิบัติงานคัดเลือกฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป การเป็นตัวแทน
ของวิสาหกิจหรือองค์การในการประชุมการสัมมนาและการเสวนา
1330.0020102-01

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง
(Managers of Security Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง เช่น โปรแกรมแอติไวรัส (Anti-Virus)
ป้องกันไวรัส โทรจัน เวิร์ม โปรแกรมแอนติสปายแวร์ (Anti-Spyware) ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
โปรแกรมไฟร์วอล ตรวจสอบการรับส่งข้อมูลเข้า/ออกจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต
เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงให้เป็นส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ด้วย
1330.0020102-02

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่พกพา
(Managers of Mobile Application Development)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ พกพา เช่น แอปพลิเคชั่น
โซเชียลมีเดีย แอปพลิเคชั่นข่าว แอปพลิเคชั่นร้านอาหาร แอปพลิเคชั่นตกแต่งรูปภาพ เป็นต้น
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1330.0020102-03

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
(Managers of AI Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒ นาซอฟต์แวร์รูปแบบปัญญาประดิษฐ์ เช่น ซอฟต์แวร์ที่นำไปใช้
กับอุปกรณ์อัจริยะในบ้าน (Echo ของ Amazon; Home Pod ของ Apple; Google Home ของ Google)
ซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้พฤติกรรม สิ่งที่ผู้ใช้ชอบ ไม่ชอบ ซอฟต์แวร์ประมวลผลและวิเคราะห์บิ๊กดาต้า
(Big data) เป็นต้น การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย
1330.0020102-04

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
(Managers of Business Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ให้การทำงานมีประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้น กว่าการใช้แรงงานคน เช่น ใช้ส ำหรับการจัดพิมพ์เอกสาร นำเสนองาน รวมถึงการบันทึก
นัดหมายต่าง ๆ เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับจัดโครงการ ซอฟต์แวร์สำหรับงานบัญชี ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
ซอฟต์แวร์ขายหน้าร้าน เป็นต้น
1330.0020103-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
(Manager of Gaming Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ทั้งซอฟต์แวร์เกมคอนโซล ซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์
พีซี และซอฟต์แวร์เกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย การวางแผน
และควบคุมการปฏิบัติงานคัดเลือกฝึกอบรมบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม การเป็นตัวแทน
ของวิสาหกิจหรือองค์การในการประชุมการสัมมนาและการเสวนา
1330.0020104-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่ง (E-learning)
(Managers of E-Learning Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิ่ง หรือ ซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้อำนวยความสะดวก
กับผู้สอนและผู้เรียน เพราะลดความจำกัดเรื่องเวลาและระยะทาง รวมทั้งช่วยทำให้การปรับปรุงข้อมูล
เนื้อหา ให้ทันสมัย เป็นไปได้ง่าย เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับทำแบบข้อสอบ หรือตรวจข้อ สอบ ซอฟต์แวร์
จัดการเรื่องเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนและจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รวมไปถึงระบบจัดเก็บหลักสูตร
ระบบสร้างบทเรียน ระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น
1330.0020105-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ
(Managers of Custom Software Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลทั่วไป
แต่ใช้เฉพาะกับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี แต่ใช้กับบริษัทตรวจสอบ
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บัญชีเท่านั้น เป็นต้น การควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน การคัดเลือก
ฝึกอบรมพนักงาน การเป็นตัวแทนของวิสาหกิจหรือองค์การในการประชุมการสัมมนาและการเสวนา
1330.0020106-00

ผู้จัดการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
(Managers of Embedded Software Development)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การควบคุม
การประสานกิจกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์รูปแบบที่ฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยจะควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นๆ เช่น เครื่องวัดค่าต่าง ๆ รถยนต์
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน เป็นต้น
1330.0029090-90

ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 14 ผู้จัดการธุรกิจบริการที่พักแรมและอาหารเครื่องดื่ม ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก
และผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
(Hospitality, retail and other services managers)
ผู้จัดการธุรกิจบริการที่พักแรมและอาหารเครื่องดื่ม ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีก และ
ผู้จัดการธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เป็นผู้วางแผน การจัดระบบและกำกับการดำเนินงานของสถาน
ประกอบการที่ให้บริการด้านที่พักแรม อาหารและเครื่องดื่ม การค้าปลีก และบริการอื่น ๆ สมรรถนะ
หรือความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้มีทักษะระดับที่ 3 ตามเกณฑ์การจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพสากล (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนและการจัดงานในโอกาสพิเศษ
กิจกรรมกีฬา การพนัน และกิจกรรมเพื่อความบันเทิง รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบและส่วนประสม
ที่หลากหลาย ระดับสินค้าคงคลัง และมาตรฐานการบริการต่างๆ การส่งเสริมการขายและการจำหน่าย
สินค้าและบริการ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การพนัน
สุขอนามัย และอื่น ๆ การจัดทำและทบทวนนโยบาย โครงการและขั้นตอนการดำเนินงานต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับบริการลูกค้าสั มพันธ์และสินค้าและบริการที่จัดให้ การส่งเสริมประชาสัมพันธ์สถานที่
จัดงานสำหรับการประชุมและงานแสดงสินค้าไปยังลูกค้าที่คาดหวัง การจัดระบบการจัดซื้อและการบำรุง
รักษายานพาหนะขนส่ง อุปกรณ์ และน้ำมันเชื้อเพลิง และการขนส่งสินค้า การควบคุมการคัดเลือก
การฝึกอบรมและการกำกับดูแลพนักงาน การรับรองที่จะปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
141 ผู้จัดการโรงแรมและผู้จัดการภัตตาคาร
142 ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีกและขายส่ง
143 ผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
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หมายเหตุ หมวดย่อย 14 ผู้จัดการธุรกิจบริการที่พัก แรมและอาหารเครื่ อ งดื่ ม
ผู้จ ัดการธุรกิจค้าปลีก และผู้จ ัดการธุร กิจบริการอื่น ๆ เป็นกลุ่มอาชีพสำหรับผู้จัดการของสถาน
ประกอบการที่ให้บริการโดยตรงแก่ บุคคลทั่วไป โดยปกติจะอยู่ในองค์กรขนาดเล็กเกินกว่าที่จะมี
การจัดลำดับ การบริห าร ผู้จ ัดการซึ่งรับ ผิดชอบการวางแผน กำกับดูแล และประสานงานในการ
ให้บริการด้านวิชาชีพและทางเทคนิคที่ต้องอาศัยคุณสมบัติเฉพาะด้านกลุ่มนี้จำแนกอยู่ในหลายหมู่อาชีพ
ในหมวดย่อย 12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ และหมวดย่อย 13 ผู้จัดการ
ด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการพิเศษเฉพาะด้าน(กรุณาตรวจสอบคำเฉพาะที่กำหนดใช้แล้ว
ในหมวดที่กล่าวถึง)
สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็ก เกตส์เฮ้าส์ คาเฟ่ ร้านอาหารและบาร์ ซึ่งเป็นกิจการ
ที่งานบริหารจัดการและควบคุมบุคลากรไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญในการทำงาน จะจัดไว้ในหมวดย่อย
51 ผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการส่วนบุคคล โดยขึ้นอยู่กับหน้าที่หลักในการปฏิบัติงาน

หมู่ 143

ผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ (Other services managers)

ผู้จัดการธุร กิจ บริการอื่น ๆ เป็นผู้วางแผน จัดระบบและควบคุมการดำเนิน งาน
ของสถานประกอบการที่ให้บริการด้านกีฬา วัฒนธรรม การนันทนาการ การเดินทางและท่องเที่ยว
การติดต่อลูกค้าและการบริการอื่น ๆ เพื่อความสะดวกสบายและเพลิดเพลิน
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนและจัดบริการหรือกิจกรรม
ที่เสนอให้ในหลากหลายรูปแบบและมี การผสมผสานกัน การรับรองให้มีการดูแลสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด การติดตามแนวโน้มความนิยมและพัฒนาการใหม่ ๆ
ที่เกี่ยวกับบริการที่นำเสนอ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมให้บริการ
และส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบและจัดเก็บใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและตรวจสอบ
พัสดุเป็นประจำ การจัดทำงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การควบคุมการคัดเลือก การกำกับ
ดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากร การรับรองที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1431 ผู้จัดการด้านกีฬา นันทนาการ และวัฒนธรรม
- 1439 ผู้จัดการธุรกิจบริการซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 1431 ผู้จัดการด้านการกีฬา นันทนาการและศูนย์วัฒนธรรม
ผู้จัดการศูนย์กีฬา นันทนาการและด้านวัฒนธรรมเป็นผู้วางแผน จัดระบบและควบคุม
การปฏิบัติงานของบริษัทที่ให้บริการด้านกีฬา ศิลปะ การละครและนันทนาการ และความสะดวกสบายอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผนและจัดระบบขอบเขต และส่วนประสมของความบันเทิง สถานที่
ท่องเที่ยว กิจกรรมทางวัฒนธรรม และโปรแกรมกีฬาและการออกกำลังกายที่ศูนย์จะจัดให้
(ข) การให้การรับประกันว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อยู่ในสภาพที่สะอาด
และใช้งานได้ดี
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(ค) การรักษาเทรนด์ (trend) ให้ใหม่อยู่เสมอและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์และการผลิต
ละครและการแสดงโดยวงดนตรีหรือออเคสตร้า
(ง) การให้คำปรึกษาทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถหาให้ได้และส่งเสริม
ความเป็นสาธารณะในส่วนที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ การแสดง และกิจกรรมต่าง ๆ
(จ) การตรวจสอบและรับผิดชอบใบเสร็จรับเงินทั้งหมดและตรวจสอบสต๊อกเป็นประจำ
(ฉ) การตั ้ ง งบประมาณและบริ ห ารจั ด การ การควบคุ ม การใช้ จ ่ า ยและการให้
การรับประกันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(ช) การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน
(ซ) การดูแลการคัดเลือก การควบคุม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
(ฌ) การให้การรับประกันการปฏิบัติตามระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการแหล่งบันเทิง สวนสนุก ผู้จัดการโรงบิลเลียด
และพูล ผู้จัดการคาสิโน ผู้จัดการโรงภาพยนตร์ ผู้จัดการศูนย์พักผ่อน ผู้จัดการโรงเรียนสอน ขี่ม้า ผู้จัดการ
ศูนย์กีฬา ผู้จัดการธีมปาร์ค ผู้จัดการโรงละคร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้จัดการห้องแสดงผลงานศิลปะ – 1349
- ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ – 1349
- ผู้จัดการห้องสมุด – 1349
1431.0010000-00

ผู้จัดการการจัดทำสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Directors of Media Development)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการด้านการผลิตสื่อ
เช่น สื่อหนังสือ นิตยสาร สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ สื่อรายการโทรทัศน์ สื่อดนตรี เป็นต้น การตรวจสอบให้
แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำสื่อ ได้รับการทำ
ความสะอาดและอยู ่ ใ นสภาพที ่ ดี พร้ อ มใช้ ง าน การส่ ง เสริ ม การประชาสั ม พั น ธ์ ส ิ น ค้ า การแสดง
และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง การสรรหาทุนในการจัดทำและบริหารงบประมาณ ค่าใช้จ่าย
1431.0010100-00

ผู้จัดการด้านการจัดทำหนังสือ นิตยสาร
(Directors of Books Publishing)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดทำหนังสือ นิตยสาร
เพื ่ อ ความรู ้ แ ละความบั น เทิ ง เช่ น หนั ง สื อ เรี ย น หนั ง สื อ คู ่ ม ือ หนั ง สื อ การ์ ตู น นิ ต ยสาร เป็ นต้น
การประสานงานให้มีการสร้างสรรค์แนวคิด วัตถุประสงค์ เนื้อหา ภาพประกอบ กราฟิก บทความ
การจั ด เรี ย งหน้ า และอื ่ น ๆ เพื ่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น ต้ น ฉบั บ ที ่ ส มบู ร ณ์ การบริ ห ารบุ ค ลากร ทรั พ ยากร
และค่าใช้จ่าย ในการสร้างสรรค์ หนังสือ นิตยสาร การจัดหาทุน การประสานงานกับฝ่ายผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม การหารือกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดจำหน่ายเพื่อประมาณ
การความต้องการของตลาดและดูแลให้เนื้อหามีความทันสมัย การควบคุม ดูแลฝ่ายลูกค้าสัม พั นธ์
ฝ่ายสินค้าคงคลังและฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1431.0010200-00

ผู้อำนวยการจัดทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ (Film Producers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์
เช่น ภาพยนตร์อะนิเมชั่น ละคร เป็นต้น การประสานงานให้มีการสร้างสรรค์แนวคิด วัตถุประสงค์
เนื้อหา คอนเซ็ ปต์ของภาพยนตร์ /วิดีทัศน์ การเจรจาสรรหาบุคลากรหลัก เช่น ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้กำกับการแสดง นักเขียนบทภาพยนตร์ บทละครนักแสดงเอก เป็นต้น การหาทุนหรือผู้ร่วมทุน รวมทั้ง
การควบคุมค่าใช้จ่าย การอำนวยความสะดวกระหว่างการดำเนินการผลิต เช่น การขออนุญาตถ่ายทำ
นอกสถานที่ การวางแผน กำหนดการทำงานเพื่อเตรียมการผลิต การผลิต และหลังการผลิต เป็นต้ น
การหารือกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อประมาณการความต้องการของตลาด
และดูแลให้เนื้อหามีความทันสมัย
1431.0010300-00

ผู้อำนวยการจัดทำรายการโทรทัศน์
(Television Program Producers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตรายการโทรทัศน์
เช่น รายการทอล์คโชว์ รายการวาไรตี้โชว์ รายการข่าว รายการคุยข่าว รายการสารคดี รายการเกมโชว์
เป็นต้น การประสานงานให้มีการสร้างสรรค์ แนวคิ ด วัตถุประสงค์ เนื้อหา คอนเซปต์ ของรายการ
โทรทัศน์ การเจรจา สรรหาบุคลากรหลัก เช่น พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ แขกรับเชิญ เป็นต้น รวมทั้ง
การหาทุนหรือผู้ร่วมทุน การควบคุม ดูแลการดำเนินการผลิต เช่น การขออนุญาตถ่ายทำนอกสถานที่
การวางแผนกำหนด การทำงานเพื่อเตรีย มการผลิต การผลิต และหลังการผลิต เป็นต้น การหารือ
กับฝ่ายการตลาด ฝ่ายเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อประมาณการความต้องการของตลาดและดูแล
ให้เนื้อหามีความทันสมัย
1431.0010400-00

ผู้อำนวยการจัดทำดนตรี (Music Producers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การผลิ ต ดนตรี เ พื ่ อ จั ด
จำหน่ายทั่วไป การประชุม หารือ การประสานงานให้เกิดการสร้างสรรค์ดนตรี การจัดทำอัลบั้ มเต็ม
แอลพี (LP) อีพี (EP) หรือซิงเกิ้ล (Single) การเจรจา การสรรหาบุคลากรหลัก เช่น ศิลปิน นักดนตรี
ผู้กำกับการทำดนตรี เป็นต้น รวมทั้งการจัดหาสถานที่ในการบันทึกเสียง
1431.0010500-00

ผู้จัดการด้านการจัดทำข่าว หัวหน้าสำนักงานข่าว
(News Producers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี่ ร ั บ ผิด ชอบประกอบด้ ว ย การวางแผน การจั ด ทำ
รวบรวม การตรวจแก้ การคัดเลือก การติดตาม ประเด็นกระแสเนื้อหาข่าวที่น่าสนใจ เพื่อนำเสนอ
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น การดูแล การควบคุมการทำงาน เนื้อหา
ภาพประกอบ เสียงและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การประสานงานกับบุคลากรต่าง ๆ เช่น ช่างภาพ นักข่าว
บรรณาธิการ เพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ติดตามสัมภาษณ์นำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ
1431.0010600-00

ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่อโฆษณา (Advertisement Producers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด
ร่ว มกับ เจ้าของผลิตภั ณ ฑ์ห รื อบริก าร เพื่อนำเสนอข้อ มูล ของผลิ ตภั ณฑ์ห รื อ บริ การนั ้น ๆ โดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
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การกำหนดรูปแบบ เช่น รูปแบบสิ่งพิมพ์ รูปแบบอินโฟกราฟิก รูปแบบคลิปวิดีโอ รูปแบบสปอตวิทยุ
เป็นต้น หรือช่องทางการนำเสนอต่าง ๆ เช่น ทางวิทยุโทรทัศน์ ทางวิทยุกระจายเสียง ทางวารสาร
และนิตยสาร ทางหนังสือพิมพ์ ทางออนไลน์ เป็นต้น
1431.0019090-90

ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่ออื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ เป็นผู้เพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
ด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างเป็นระบบหรือนำเข้าไปสู่การผสมผสาน
ของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐาน
อาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการวิเคราะห์และวิจัยและพัฒนา
แนวคิด ทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติ การให้คำแนะนำหรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
กายภาพ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวิต การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 วิชาหรือมากกว่าในระดับการศึกษาต่าง ๆ
การสอนและให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีความต้องการพิเศษการให้บริการ
ทางธุรกิจ กฎหมายและทางสังคมที่ห ลากหลายการสร้างและแสดงผลงานทางศิล ปะให้คำแนะนำ
ด้านศาสนา การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์และอาจรวมหน้าที่ในการควบคุมพนักงาน
ตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ทำการวิจัย ปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ
เช่น ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา เคมี ธรณีฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา เภสัชวิทยา
การแพทย์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถาปัตยกรรมวิศวกรรม และเทคโนโลยี เป็นต้น ความสามารถในการประกอบ
อาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการวิจัย การขยายความ การให้คำแนะนำ
หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงสร้างและสมบัติของสสารทางกายภาพ
และปรากฏการณ์ ลักษณะทางเคมีและกระบวนการแปรรูปสารต่าง ๆ วัสดุและผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบ
ของชีวิต ทั้งในมนุษย์ สัตว์ พืช แนวคิด วิธีการทางคณิตศาสตร์ และสถิติ การให้คำแนะนำ การออกแบบ
การกำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร เมือง และระบบจราจรหรือวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างทางอุตสาหกรรม
ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ การให้คำปรึกษาและประยุกต์วิธีการทำเหมืองและการรับประกัน
การใช้ที่เหมาะสมที่สุด การสำรวจพื้นดิน พื้นน้ำและสร้างแผนที่การศึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีของวัสดุบางชนิด ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ และประสิทธิภาพของการผลิต การจัดระบบงาน
การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์อาจรวมหน้าที่ในการควบคุมบุคลากรตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
211 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
212 นักคณิตศาสตร์ นักสถิติประกันภัยและนักสถิติ
213 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
214 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ยกเว้น เทคโนโลยีไฟฟ้า)
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
216 สถาปนิก นักวางผัง นักสำรวจ และนักออกแบบ

หมู่ 216

สถาปนิก นักวางผังเมือง นักสำรวจ และนักออกแบบ
(Architects, Planners, Surveyors and Designers)
หน่วย 2166 นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย
(Graphic and multimedia designers)
นักออกแบบกราฟฟิกและมัลติมีเดียเป็นผู้ออกแบบสารสนเทศด้านข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
ทางภาพและเสียง โดยการจัดพิมพ์เผยแพร่และจัดแสดงในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล
และสื่อภาพและเสียงในรูปแบบอื่น ๆ และทำหน้าที่สร้างสรรค์ภาพกราฟิกเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ภาพเคลื่อนไหว
หรือภาพเสมือนจริงอื่น ๆ เพื่อใช้ในเกมคอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ มิวสิกวิดีโอ สื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณา
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การกำหนดวั ตถุ ป ระสงค์ และข้ อจำกั ดของการออกแบบ โดยย่ อโดยหารื อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(ข) การดำเนิน การวิจัยและวิเคราะห์ความต้องการด้านการใช้สอยในการสื่อสาร
(ค) การกำหนดแนวคิด การออกแบบให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมา
(ง) การจั ด ทำภาพร่ า ง แผนผั ง ภาพประกอบและโครงร่ า งเพื ่ อ สื ่ อ ถึ ง แนวคิ ด
ในการออกแบบ
(จ) การออกแบบภาพกราฟิ ก และภาพเคลื ่อ นไหวที ่ ม ีค วามซั บ ซ้ อ นเพื่ อ สนอง
ตามความต้องการในด้านการใช้งาน ความสวยงามและความคิดสร้างสรรค์จากข้อมูล การออกแบบ
ที่สรุปในเบื้องต้น
(ฉ) การสร้างภาพ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อแสดงให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุ
หรือทำเป็น ภาพประกอบให้เห็น กระบวนการ โดยใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ส ร้างภาพเคลื่อนไหว
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หรือโปรแกรมสร้างแบบจำลอง
(ช) การเจรจาเพื่ อหาข้ อ ตกลงเกี่ ยวกั บการออกแบบกั บผู ้รั บบริ การ ผู้บริห าร
บุคลากรฝ่ายขายและฝ่ายผลิต
(ซ) การคัดเลือก การกำหนด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัสดุเพื่อสื่อให้เหมาะสม
กับการใช้งานและมีความสวยงามสำหรับนำไปใช้ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ การนำส่งหรือการจัดแสดง
(ฌ) การให้รายละเอียด การจัดเตรียมเอกสารตามแบบที่เลือกเพื่อนำไปผลิต
(ญ) การควบคุมหรือดำเนินการผลิตสื่อที่เลือก
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักสร้างภาพเคลื่อนไหว จิตรกรภาพดิจิทัล ศิลปินดิจิทัล
นักกราฟิกดีไซเนอร์นักออกแบบกราฟิก นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบมัลติมีเดีย นักออกแบบสิ่งพิมพ์
นักออกแบบเว็บไซต์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- สถาปนิกออกแบบภายใน - 2161
- นักออกแบบภายใน/มัณฑนากร - 3432
- นักพัฒนามัลติมีเดีย - 2513
- จิตรกรงานทัศนศิลป์ - 2651
- นักพัฒนาเว็บไซต์ - 2513
2166.0010000-00

นักออกแบบภาพกราฟิกแลมัลติมีเดียซอฟต์แวร์เกม
(Multimedia/Graphic Designers: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเชิงทัศนศิลป์
ด้านการผลิตซอฟต์แวร์เกม การสร้างสรรค์เนื้อหาภาพประกอบ ภาพกราฟิกเสียงประกอบ เสียงเอฟเฟค
การลงสีการใช้รูปร่างรูปทรง การกำหนดรูปลั กษณ์ เนื้อหา อารมณ์ สิ่งแวดล้อมของเกม การสร้าง
สไตล์ไกด์ (Style guide) เทคนิคพิเศษและภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในซอฟต์แวร์เกม
2166.0010100-00

นักออกแบบคอนเซ็ปต์ซอฟต์แวร์เกม
(Conceptual Designers: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเพื่อกำหนด
รูปลักษณ์ของเกมโดยรวม เช่น สิ่งแวดล้อม สี อารมณ์ ลักษณะตัวละคร เป็นต้น การสร้างสรรค์เนื้อหา
เบื้องต้นและร่างภาพประกอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการออกแบบที่ละเอียดขึ้น และการทำงานอื่น ๆ
ในขั้นตอนถัดไป การจัดทำสตอรี่บอร์ด
2166.0010200-00

นักออกแบบงานกราฟิกซอฟต์แวร์เกม
(Multimedia/Graphic Designers, graphical art:
gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบกราฟิกที่ผู้เล่น
ใช้โต้ตอบกับเกม เช่น เมนู แถบแสดงและตั้งค่า เป็นต้น รวมถึงการออกแบบภายใต้แนวคิดประสบการณ์
ของผู้ใช้ (User Experience) โดยทุกอย่างต้องสัมพันธ์ในเชิงทัศนศิลป์กับสิ่งที่นักออกแบบคอนเซ็ปต์ได้
กำหนดไว้ การสร้างสรรค์ภาพกราฟิกโดยใช้เทคนิคพิเศษ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอื่น ๆ เพื่อใช้ในเกม
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2166.0010300-00

นักออกแบบภาพประกอบซอฟต์แวร์เกม
(Illustrator, gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบภาพประกอบเกม
ออกแบบตัวละครที่ตั้งบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม ฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก รวมถึง ออกแบบเทรลเลอร์
(ภาพยนตร์สั้น ๆ ที่ใช้ในการโฆษณาหรือที่ปรากฏก่อนเริ่มเกม) โดยทุกอย่างต้องสัมพันธ์ในเชิงทัศนศิลป์
กับสิ่งที่นักออกแบบคอนเซ็ปต์ได้กำหนดไว้
2166.0010400-00

นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกม
(Multimedia/Graphic Designers, animation: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ในซอฟต์ แ วร์เ กมให้ อ อกมาลื่ น ไหล การวิ เ คราะห์แ ละวาดสตอรี่ บอร์ด การใช้ อ งค์ ค วามรู ้เ ฉพาะ
หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ การมีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเทคนิค
วิธ ีการที่ ห ลากหลายและเหมาะสม เท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีส มั ยใหม่ ท ี่ เ กี ่ยวข้ อ ง
การวิเคราะห์ และประเมิน เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งทางเทคนิคและผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่สามารถ
คาดการณ์ไ ด้ อย่ างเป็น ระบบ รวมถึงการนำเสนอและถ่ ายทอดองค์ความรู้ ทั ้ง ทางเทคนิ ค และวิ ธี
การให้กับผู้ปฏิบัติงานคนอื่นได้
2166.0010401-00

นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกม (ริกเกอร์)
(Animators, rigger: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างและติดตั้งกระดูก
และส่ว นควบคุมตัวละครหรือวัตถุต่าง ๆ ภายในเกมที่มีความซับซ้อน เน้นการเคลื่อนไหวสมจริง
(Realistic) การใช้องค์ความรู้เฉพาะ หรือแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์
2166.0010402-00

นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 2D
(Animators, 2D: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์

ภาพประกอบรูปแบบสองมิติ (2D)
2166.0010403-00

นักจัดทำภาพเคลื่อนไหวซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 3D
(Animators, 3D: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์

ภาพประกอบรูปแบบสามมิติ (3D)
2166.0010404-00

นักออกแบบอินเตอร์เฟสซอฟต์แวร์เกม
(UX/UI Designers, gaming)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การออกแบบส่ว นที่ผ ู้ใช้
โต้ตอบด้วย ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ เข้าใจง่าย และเป็นระเบียบ การออกแบบภายใต้แนวคิดประสบการณ์
ของผู้ใช้ (User Experience) หรืออารมณ์และความรู้ส ึกของบุคคลที่มีต่อการใช้ผ ลิตภัณฑ์ ระบบ
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หรือบริการ การผสมผสานความรู้ด้านเทคนิคการวิจัย วิเคราะห์ประเมิน และศิล ปะ การจัดวาง
องค์ประกอบในการออกแบบโดยคำนึงถึงการใช้งาน (Functionality)
2166.0010405-00

นักผสมเสียงซอฟต์แวร์เกม (Sound Mixers, gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับสมดุลเสียงส่วนต่าง ๆ
แล้วผสมเป็นส่วนที่เข้ากัน การใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อเปลี่ยนเสียง ใส่เอฟเฟค และสร้างไดนามิค การตั้งค่า
ระดับความดังของเสียงแต่ละช่อง (track) การตั้งค่าตำแหน่งการแพนแทร็ก
2166.0010500-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
(Multimedia/Graphic Designers, applications
(except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเชิงทัศนศิลป์
แอปพลิเคชัน เช่น การสร้างสรรค์ภาพประกอบ ภาพกราฟิก เสียงเอฟเฟค การให้สี การใช้รูปร่างรูปทรง
ไอคอน การเลือกอักษรที่เหมาะสม เป็นต้น การสร้างห้องสมุดแบบแผน (Style library) การกำหนด
องค์ประกอบการนำทาง การเชื่อมโยง
2166.0010501-00

นักออกแบบกราฟิกแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
(Multimedia/Graphic Designers, graphical art : applications
except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบกราฟิกที่ผู้ใช้ใช้
โต้ตอบกับแอปพลิเคชัน เช่น เมนู แถบแสดงและตั้งค่า เป็นต้น รวมถึงการออกแบบภายใต้แนวคิด
ประสบการณ์ของผู้ใช้ (User Experience) โดยทุกอย่างต้องสัมพันธ์ในเชิงทัศนศิลป์กับสิ่งที่นักออกแบบ
คอนเซ็ปต์ได้กำหนดไว้ การสร้างสรรค์ภาพกราฟิกโดยใช้เทคนิคพิเศษ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพอื่น ๆ
เพื่อใช้ในแอปพลิเคชัน
2166.0010502-00

นักออกแบบอินเตอร์เฟสแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
(UX/UI Designer, applications except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบหน้าตาหรือส่วน
ที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ เข้าใจง่ายและเป็นระเบียบ การออกแบบโดยคำนึงความยืดหยุ่น
ของการจัดวาง (Responsive) ที่อาจปรากฏบนหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ที่มีหลากหลายแบบ
หลากหลายรุ่น มี ขนาดและความละเอียดต่างกัน ระบบปฏิบัติการที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลต่อการแสดงผล
ที่แตกต่าง
2166.0010600-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียระบบปฏิบัติการ
(Multimedia/Graphic Designers, system softwares)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเชิงทัศนศิลป์
ระบบปฏิบัติการ เช่น การสร้างสรรค์ภาพประกอบ ภาพกราฟิก เสียงเอฟเฟค การให้สี การใช้รูปร่าง
รูป ทรง ไอคอน การเลือกอั กษรที่ เหมาะสม เป็นต้น การสร้างห้ องสมุด แบบแผน (Style library)
การกำหนดองค์ประกอบการนำทาง การเชื่อมโยง
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2166.0010601-00

นักออกแบบอินเตอร์เฟสระบบปฏิบัติการ
(UX/UI Designers, system softwares)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบหน้าตาของระบบ
ปฏิบัติการหรือส่วนที่ผู้ใช้โต้ตอบด้วย ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ เข้าใจง่าย และเป็นระเบียบ
2166.0010700-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อหนังสือ นิตยสาร
(Multimedia/Graphic Designers: books and magazines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบกราฟิก การออกแบบ
ภาพประกอบ การถ่ายรูปเชิงศิลปะ การใช้มัลติมีเดีย เพื่อสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ
และนิตยสาร เป็น ต้น การกำหนดวัต ถุ ป ระสงค์ และข้ อ จำกั ด ของแนวทางการออกแบบร่ว มกั บ ผู้
ที่เกี่ยวข้อง เช่น บรรณาธิการหนังสือ นักเขียน นักออกแบบกราฟิก นักวาดภาพประกอบ นักถ่ายรูปเชิง
ศิลปะ เป็นต้น การวิจัยและวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแล้วสร้างแนวคิดการออกแบบให้ตรงตาม
หัวข้อที่ต้องการ การจัดทำภาพร่าง แผนผัง ภาพประกอบและโครงร่าง เพื่อสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
2166.0010701-00

นักออกแบบงานกราฟิก สื่อหนังสือ นิตยสาร
(Multimedia/Graphic Designers, graphical art: books and
magazines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเนื้อหาภาพ
และภาพประกอบ เพื่อสื่อสารข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ ของแนวทางการออกแบบ
การวิจ ัย และวิเคราะห์ห าสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร การสร้างแนวคิดการออกแบบให้ตรงตามหัว ข้อ
ที่ต้องการสื่อ การสร้างสรรค์งานกราฟิก เช่น การใช้เส้น รูปร่างรูปทรง เรขาคณิต สัญลักษณ์ เทคนิค
พิเ ศษภาพเคลื่อนไหว เป็น ต้น ด้ว ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดวางภาพประกอบกับตัวหนังสือ
ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
2166.0010702-00

นักออกแบบภาพประกอบ สื่อหนังสือ นิตยสาร
(Illustrator, books and magazines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบภาพประกอบ
เรื่องเพื่อตกแต่งหน้าและการชี้แนะโดยใช้ภาพประกอบช่วยอธิบาย การจัดวาง ออกแบบ ภาพให้เหมาะสม
เช่น การออกแบบภาพผสมกับตัวอักษร การออกแบบภาพประกอบที่เสมือนจริง แสดงบรรยากาศ
ของจริง เหตุการณ์จริง การใช้ภาพถ่ายเป็นภาพประกอบ เป็นต้น การออกแบบด้วยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์
การสร้างภาพร่าง เพื่อส่งงานให้นักวาดภาพประกอบ หรือทำเองจนสำเร็จตามแบบที่ออกไว้
2166.0010703-00

นักถ่ายภาพศิลปะ สื่อหนังสือ นิตยสาร
(Art Photographers, books and magazines)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การถ่ายภาพเพื่อสื่อสาร
ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยพิจารณาถึง องค์ประกอบ สีสัน รูปร่าง รูปทรงและอารมณ์ของภาพถ่าย
รวมทั้ง คำนึงถึงความเร็วชัตเตอร์ มิติที่มีความตื้นลึก ทิศทางของแสงเงา เพื่อความสอดคล้ องกัน
ของเนื้อหาภาพและเรื่องราวที่ต้องการถ่ายทอด การสร้างสรรค์ภาพด้วยเทคนิคพิเศษ โดยการใช้
อุปกรณ์เสริมหรือเทคนิคส่วนตัว ของนักถ่ายภาพศิล ปะเอง การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัด
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แนวทางของภาพกับ ผู้เกี่ย วข้อง การสร้างสรรค์ออกแบบภาพให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การจัดทำ
ภาพแผนผังภาพประกอบ การแสดงรายละเอียดในเบื้องต้น การคัดเลือก การกำหนดการใช้วัสดุอุปกรณ์
2166.0010800-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Multimedia/Graphic Designers: movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเชิงทัศนศิลป์
ด้านการผลิตภาพยนตร์และวีดิทั ศน์ ทั้งภาพยนตร์ทั่วไป แอนิเมชัน หรือละคร เช่น การออกแบบ
คอนเซ็ป ต์ (Concept) สไตล์ (Style) การออกแบบเครื่องแต่งกาย ฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก
เป็นต้น การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของแนวทางการออกแบบร่ว มกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น
ร่วมกับผู้กำกับภาพยนตร์ เพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ เป็นต้น การจัดทำ
ภาพร่างแผนผังภาพประกอบและโครงร่าง เพื่อสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
2166.0010801-00

นักออกแบบคอนเซ็ปต์ สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Conceptual Designers, movies)
ภาระหน้า ที่ที่ร ั บผิด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบคอนเซ็ ป ต์
หรือการออกแบบ เพื่อกำหนดรูปลักษณ์ของภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์โดยรวม เช่น สิ่งแวดล้อม สี อารมณ์
รูปลักษณ์และลักษณะของตัวละคร การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของแนวทางการออกแบบ
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องการวิจัยและวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร แล้วสร้างแนวคิดการออกแบบ
ให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ การจัดทำภาพร่างแผนผังภาพประกอบและโครงร่างเพื่อสื่อถึงแนวคิด
การออกแบบ
2166.0010802-00

นักออกแบบงานกราฟิก สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Multimedia/Graphic Designers, graphical art : movies)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบงานกราฟิ ก
ที่ปรากฎภายหลังการถ่ายทำ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาพยนตร์ วิดีทัศน์มีความสมบูรณ์ เช่น ช่วงไตเติ้ล
เริ่มหรือเครดิตตอนท้าย เป็นต้น การร่วมงานกับบุคลากรออกแบบคอนเซ็ปต์ ออกแบบฉาก ออกแบบ
เครื่องแต่งกาย เพื่อนำงานกราฟิกเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ได้อย่างเหมาะสม
2166.0010803-00

นักออกแบบเครื่องแต่งกาย สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Costume designers, movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ให้กับนักแสดงเพื่อเสริมสร้างบทบาท เข้ากับคอนเซ็ปต์ และให้ความสมบูรณ์กับภาพยนตร์ วิดีทัศน์
การสรรหา ประดิษฐ์ ตัดเย็บ เครื่องแต่งกายตามที่ออกแบบไว้ รวมทั้ง การดัดแปลง แก้ไข เพื่อให้เข้ากับ
สรีระของนักแสดงด้วย
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2166.0010804-00

นักออกแบบฉาก เครื่องใช้ สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Prop Master, movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบฉาก การสรรหา
ตกแต่งประดิษฐ์สิ่งของประกอบฉากภาพยนตร์ วิดีทัศน์ เพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ และให้ความสมบูรณ์
กับภาพยนตร์ วิดีทัศน์
2166.0010805-00

นักผสมเสียง สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Sound Mixers, movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับสมดุลเสียงส่วนต่าง ๆ
แล้วผสมเป็นส่วนที่เข้ากัน การใช้เทคนิคพิ เศษเพื่อเปลี่ยนเสียง ใส่เอฟเฟคและสร้างไดนามิค การตั้งค่า
ระดับความดังของเสียงแต่ละช่อง (track) การตั้งค่าตำแหน่งการแพนแทร็ก การผสมเสียงนักแสดง
นักพากษ์ ดนตรีประกอบ เอฟเฟคต่าง ๆ การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้โค้ง
การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ
2166.0010806-00

นักจัดทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์รูปแบบแอนิเมชัน
(Animators, animation movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์
รูป แบบแอนิเมชั น หรื อ ภาพเคลื่อนไหวที่ เ กิดจากการฉายภาพนิ่ ง อย่ างต่ อเนื่ องด้ว ยความเร็ ว สู ง
การดำเนินการสร้างภาพเคลื่อนไหวรูปแบบการวาดมือ สต๊อปโมชั่นหรือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2166.0010806-01

นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบการวาดมือ
(Animators, hand drawn: movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
รูปแบบการวาดมือซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานของการสร้างภาพเคลื่อนไหว การควบคุมดูแลการวาดภาพ
จำนวนหลายพันภาพ แล้วฉายภาพเหล่านั้นด้วยกล้อง
2166.0010806-02

นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบสต็อปโมชัน
(Animators, stop motion: animation movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
ด้วยเทคนิคการฉายภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง การถ่ายภาพนิ่งหุ่นจำลองแล้วค่อย ๆ
ขยับรูปร่างท่าทางของหุ่นทีละนิด ๆ แล้วถ่ายรูปอีกครั้ง
2166.0010806-03

นักจัดทำภาพยนตร์แอนิเมชันรูปแบบใช้คอมพิวเตอร์
(Animators, computer graphics: animation movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างภาพยนตร์แอนิเมชัน
รู ป แบบใช้คอมพิว เตอร์ ทั้ ง 2 มิติ และ 3 มิติ ซึ่งเป็ นรูปแบบที ่นิ ยมใช้ กัน ในปัจจุบั น เพราะต้ น ทุ น
ด้ า นการผลิ ต ต่ ำ และใช้ บ ุ ค ลากรไม่ ม าก การกำหนดคี ย ์ เ ฟรม (key frame) ของการเคลื ่ อ นไหว
เริ่มและจบ เช่น การแกว่งแขน คีย์เฟรมเริ่มคือ แขนและมืออยู่ข้างหน้า คีย์เฟรมจบคือ แขนและมือ
อยู่ข้างหลัง เป็นต้น แล้วสั่งให้คอมพิวเตอร์คำนวณการเคลื่อนไหวด้วยหลักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
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2166.0010900-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อรายการโทรทัศน์
(Multimedia/Graphic Designers: television programs)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบเชิงทัศนศิลป์
ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ทั้งรายการทอล์คโชว์ รายการข่าว รายการเกมโชว์ เช่น การออกแบบ
คอนเซ็ปต์ (Concept) สไตล์ (Style) การออกแบบกราฟิก การออกแบบฉาก และอุปกรณ์ประกอบฉาก
การใช้มัลติมีเดีย เป็นต้น การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัดของแนวทางการออกแบบร่ว มกับ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ร่วมกับผู้กำกับรายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างแนวคิดการออกแบบให้ตรงตามหัวข้อ
ที่ต้องการ เป็นต้น การจัดทำภาพร่าง แผนผัง ภาพประกอบและโครงร่างเพื่อสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
2166.0010901-00

นักออกแบบคอนเซ็ปต์ สื่อรายการโทรทัศน์
(Concept designer: television programs)
ภาระหน้า ที่ที่ร ั บผิด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบคอนเซ็ ป ต์
หรือการออกแบบ เพื่อกำหนดรูปลักษณ์ของรายการโทรทัศน์โดยรวม เช่น สิ่งแวดล้อม สี อารมณ์
รูปลักษณ์ฉาก ซึ่งอาจจะแตกต่างกันด้านการผลิตแต่ละครั้ง การกำหนดวัตถุประสงค์และข้อจำกัด
ของแนวทางการออกแบบร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องการวิจัยและวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารแล้วสร้าง
แนวคิดการออกแบบให้ตรงตามหัวข้อที่ต้องการ การจัดทำภาพร่าง แผนผัง ภาพประกอบและโครงร่าง
เพื่อสื่อถึงแนวคิดการออกแบบ
2166.0010902-00

นักออกแบบงานกราฟิก สื่อรายการโทรทัศน์
(Multimedia/Graphic Designers: television programs)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบงานกราฟิ ก
ที่ปรากฏบนจอโทรทัศน์ เช่น ตัวอักษรวิ่ง แถบชื่อผู้ร่วมรายการ แถบคะแนน เป็นต้น โดยเฉพาะรายการ
สด เช่น การถ่ายทอดสดกีฬา รายการข่าวรายการพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น การปฏิบัติงานของนักออกแบบ
กราฟิกรายการโทรทัศน์ เป็นการทำงานในขั้นตอนหลังการผลิต (Post production)
2166.0010903-00

นักออกแบบฉาก เครื่องใช้ สื่อรายการโทรทัศน์
(Prop master: television programs)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบฉากและสิ่ ง
ของประกอบฉาก ที่ใช้ในรายการโทรทัศน์ เพื่อความสมบูรณ์ของรายการโทรทัศน์ เข้ากับคอนเซ็ปต์ เช่น
เวที โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น
2166.0011000-00

นักผสมเสียงดนตรี (Sound Mixers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับสมดุลเสียงส่วนต่าง ๆ
แล้วผสมเป็นส่วนที่เข้ากัน การใช้เทคนิคพิเศษ เพื่อเปลี่ยนเสียง ใส่เอฟเฟค และสร้างไดนามิค การตั้งค่า
ระดับความดังของเสียงแต่ละช่อง (track) การตั้งค่าตำแหน่งการแพนแทร็ก การผสมเสียงร้องให้เข้า
กับดนตรี การสร้างการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาต่าง ๆ โดยใช้โค้งการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ การใส่
สีสันให้กับเสียงด้วย EQ และการบีบอัด การทำให้เสียงของเครื่องดนตรีบางชิ้นโดดเด่น
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2166.0011100-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์
(Multimedia/Graphic Designers, online media)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบ การจัดทำ
ภาพกราฟิก การ์ตูน ลายเส้น ภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว โดยคำนึงว่างานศิลปะที่สำเร็จ จะปรากฏ
ออนไลน์ เ ท่ า นั ้ น ดั ง นั ้ น งานกราฟิ ก ต้ อ งมี ค ุ ณ สมบั ต ิ เ หมาะสมกั บ อุ ป กรณ์ ที ่ เ ข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต
ที่หลากหลาย
2166.0011200-00

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดีย สื่อโฆษณา
(Multimedia/Graphic Designers, advertising media)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบ การจัดทำสื่อ
โฆษณาเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เว็บไซต์ เป็นต้น
2166.0011300-00

นักออกแบบคาแรคเตอร์ (Charater Designers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบหรือการสร้าง
ตัวละคร (รูปแบบการ์ตูน หรือนักแสดงจริงก็ได้) ให้มีบุคลิก ลักษณะ เพศ อายุ ความสูงใหญ่ นิสัย
จุดเด่น - จุดด้อย ประวัติ ภูมิหลัง การคำนึงถึงรูปทรงโดยรวม การแต่งกาย อิริยบท สีสัน เป็นต้น
การทำงานร่วมกับผู้กำกับงานสร้างสรรค์ ในขณะที่บทภาพยนตร์/วิดิทัศน์ กำลังได้รับการเขียนเกมกำลัง
ได้รับการออกแบบเพื่อจะทำให้คาแรคเตอร์นั้นมีชีวิตขึ้นมา
2166.0011301-00

นักออกแบบคาแรคเตอร์เกม
(Charater Designers: gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบหรือการสร้าง

ตัวละคร เพื่อใช้ในเกม
2166.0011400-00

นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Designers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบสำหรับการนำเสนอ
ในหน้าเว็บ เพื่อโฆษณาสินค้าและบริการ โครงการรณรงค์ต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบัน
หรือหน่วยงานของสถานประกอบการที่มอบหมายให้จัดทำหรื อสิ่งอื่น ๆ เพื่อเสนอต่อสาธารณชน
ผ่านทางระบบเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ข้อมูลที่ไ ด้รับจากลูกค้า มาใช้สร้าง การกำหนด
และลำดับขั้นตอนของการนำเสนอ การจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ล ะรายการ
ที่ต้องการนำเสนอ การจัดทำแผนผัง (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์ การออกแบบ
เว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้ใช้ หรือ การออกแบบเว็บไซต์ให้โต้ตอบกับผู้ใช้งาน ภายใต้แนวคิด
User Experience อาจเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำให้งานเสร็จสมบูรณ์หรือส่งต่องานออกแบบ
ให้นักพัฒนาเว็บหรือโปรแกรมเมอร์
2166.0019090-90

นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลติมีเดียซอฟต์แวร์เกมอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หมวดย่อย 24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
(Business and administration professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงวิเคราะห์ เชิงแนวคิด
และเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ให้ บ ริ ก ารเกี ่ ย วกั บ การเงิ น การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การประชาสั ม พั น ธ์
และการตลาดเป็น ผู้ขายเทคโนโลยีท างเทคนิค การแพทย์ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
และการทำการทบทวนโครงสร้างองค์กร วิธีการและระบบต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ที่จะมีผลต่อโปรแกรมการลงทุน ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับ ที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวม การวิเคราะห์และการตีความ
ข้อมูลด้านความมั่นคงทางการเงิน โครงสร้างต้นทุนและประสิทธิผลทางการค้าขององค์กร การดำเนิน
การตรวจสอบ การจัดทำงบการเงินและควบคุมระบบบริหารเงินสำหรับองค์กร การพัฒนาและทบทวนแผน
และยุทธศาสตร์ทางการเงิน การบริหารคำสั่งซื้อและขาย และเจรจาต่อรองการจัดซื้อและการขายสินค้า
การพัฒนา การดำเนินการและประเมินการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรมและโปรแกรมการพัฒ นา
การทำการวิจัย การพัฒนาและการใช้นโยบายเพื่อทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ การศึกษาและพัฒนา
วิธีการและนโยบายเพื่อปรับปรุง การส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐบาลและการทำธุรกิจและประสิทธิผล
การค้นคว้าและอัพเดท (update) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของนายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด
การประเมินความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งอธิบายและสาธิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
อาชีพในหน่วยย่อยนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้
241 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
242 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหาร
243 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาดและการประชาสัมพันธ์

หมู่ 243

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
(Sales, marketing and public relations professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้วางแผน
พัฒนาประสานงาน และดำเนินโปรแกรมการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมองค์กร สินค้าและบริการ
และเป็น ตัวแทนของบริษัทในการขายสินค้าและบริการด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิค อุตสาหกรรม ยา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ผลที่ได้
และวางแผนกิจกรรมการโฆษณา การตลาดและการประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการเติบโตและการพัฒนา
ทางธุรกิจโดยการตั้งวัตถุประสงค์ นโยบายและโปรแกรมทางการตลาด และนำไปปฏิบัติการวางแผน
การทำงาน การประเมินและคัดเลือกสิ่งที่นักเขียน ช่างภาพ ผู้ วาดภาพประกอบ และอื่น ๆ ส่งมา
เพื่อสร้างผลงานเผยแพร่ให้เป็นที่พอใจ ค้นคว้าและหาข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มเติม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับ
สินค้าและบริการของนายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด การประเมินความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้ง
อธิบายและสาธิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า การเยี่ยมธุรกิจของลูกค้าประจำและลูกค้าในอนาคต
เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เสนอและเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขเครดิต และทำสัญญา
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโฆษณาและการตลาด
2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
2433 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคนิคและอุปกรณ์ทางการแพทย์
(ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
2434 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วย 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
(Information and communications technology sales professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
เป็นผู้ขายส่งสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ รวมถึง การติดตั้ง การให้ข้อมูลเฉพาะด้านตามที่ผู้รับบริการต้องการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การชักชวนให้สั่งสินค้า การขายสินค้าเพื่อนำไปขายปลีก ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
ธุรกิจขายส่งและสถานประกอบการอื่น ๆ
(ข) การขายอุปกรณ์เทคนิค การจัดหาและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ
ธุรกิจหรือส่วนบุคคล
(ค) การหารือถึงความต้องการของผู้รับบริการใหม่และผู้รับบริการที่มีอยู่ การให้ข้อมูล
เฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ การจัดส่ง และการบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ การนำเสนอ
(ง) การเจรจาต่อรองราคาและระยะเวลาการให้สินเชื่อ การทำสัญญา การบันทึก
รายการสั่งซื้อ
(จ) การปรับปรุงบันทึกรายชื่อผู้รับบริการ การจัดทำรายงานการขาย
(ฉ) การจัดส่งสินค้า การติดตั้งอุปกรณ์ การจัดหาบริการ
(ช) การรายงานผลการตอบรับและความต้องการของผู้รับบริการแก่ผู้ผลิต
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ตัวแทนขาย (คอมพิวเตอร์) ตัวแทนขาย (เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ช่วยขายของในร้าน – 5223

หมวดย่อย 25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology Professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ทำการวิจัย วางแผน
ออกแบบ เขียน ทดสอบ การให้คำแนะนำและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง การพัฒนาการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หลักการ นโยบาย กระบวนการดำเนินงาน ออกแบบ พัฒนา ควบคุม ดูแลรักษา สนับสนุนระบบฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง สมบูรณ์และปลอดภัย
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้
ในการประกอบธุรกิจ การระบุสิ่งที่จะต้องปรับปรุงและวิจัยในเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
คอมพิ ว เตอร์ การประเมิ น การวางแผนและออกแบบกำหนดค่ า ของฮาร์ ด แวร์ ห รื อ ซอฟต์ แ วร์
สำหรับ โปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง รวมถึง การใช้ กับระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบ
มัลติมีเดีย การออกแบบ การเขียน การทดสอบ การดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบ
การพัฒนาสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลและระบบการจัดการฐานข้อมูล การพัฒนา การนำแผนรักษา
ความปลอดภัย และนโยบายการบริห ารจั ด การข้ อ มู ล มาใช้ ง าน การบริห ารจั ด การดูแ ลเครื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ การพัฒนา การแปลผล
การประเมิ น การออกแบบระบบที ่ ซั บ ซ้ อ นและข้ อ จำกั ด ทางสถาปั ต ยกรรม แบบจำลองข้ อ มู ล
และไดอะแกรมที่ใช้ในการพัฒนาการกำหนดค่า การบูรณาการของระบบคอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
251 นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
252 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมู่ 251

นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
(Software and applications developers and analysts)

นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ เป็นผู้ทำการวิจัย วางแผน
ออกแบบ เขี ย น ทดสอบ ให้ ค ำแนะนำและปรับ ปรุ ง ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ เป็นต้น การให้ตรงตามความสามารถในการประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ในหมู่นี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้
ในการประกอบธุรกิจ การระบุสิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด การทำ
การวิจัยในเชิงทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การประเมิน การวางแผน การออกแบบ
การกำหนดค่าของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง การออกแบบ การเขียน
การทดสอบและการดูแลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการเฉพาะด้าน การประเมิน การวางแผน
และการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และมัลติมีเดีย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2511 นักวิเคราะห์ระบบ
- 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
- 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และมัลติมีเดีย
- 2514 นักพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
- 2519 นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

34

หน่วย 2511 นักวิเคราะห์ระบบ (Systems analysts)
นักวิเคราะห์ระบบเป็นผู้ทำการวิจัย วิเคราะห์และประเมินความต้องการขั้นตอนต่าง ๆ
หรือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้รับบริการ การพัฒนาและการนำข้อเสนอ คำแนะนำ
และแผนงานไปใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบันหรือที่จะทำในอนาคต
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การหารื อ กั บ ผู ้ ใ ช้ เ พื ่ อ กำหนดและจั ด ทำเอกสารความต้ อ งการ การหารื อ
กับฝ่ายบริหารเพื่อให้ความเห็นชอบกับข้อตกลงตามหลักการของระบบ
(ข) การระบุ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน
(ค) การระบุ การประเมินข้อบกพร่องและความไม่ มีประสิทธิภ าพ การแนะนำ
เกี่ยวกับวิธีการและระบบการดำเนินงาน รวมถึง การปฏิบัติงานของระบบที่เหมาะสม
(ง) การรั บ ผิ ด ชอบในการนำระบบมาใช้ เ พื ่ อ การแก้ ป ั ญ หาในการทำงาน เช่ น
การสร้างแผนงานขึ้นใหม่ การนำแผนมาใช้ การดำเนินการตามแผน เป็นต้น การทดสอบระบบ
(จ) การจัดทำรายละเอียดการทำงานของระบบเพื่อให้นักพัฒนาระบบนำไปใช้
(ฉ) การขยาย การดั ด แปลงระบบเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง านหรื อ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ
(ช) การประสานและเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการทำงานร่วมกัน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ปรึกษาระบบ
นักออกแบบระบบ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักวิเคราะห์การสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) - 2523
- นักวิเคราะห์เครือข่าย - 2523
- ผู้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ - 2522
2511.0030000-00

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
(System Analysts, Information Technology)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
จากหลากหลายแหล่ง แล้ ว นำมาประมวลผล เพื ่ อ ออกแบบระบบสารสนเทศขององค์ ก รขึ้ นใหม่
เพื่อตอบสนองความต้ องการในการดำเนินงานอย่า งมีป ระสิ ทธิภ าพขององค์ก ร หรือแก้ไขระบบ
สารสนเทศที่มีอยู่ ให้ตอบสนองการทำงานได้ดียิ่งขึ้น การทำการทดสอบระบบที่ได้ออกแบบขึ้นมาใหม่
ให้มีความถูกต้อง รวมทั้ง การติดตาม การประเมินผล ระบบที่ออกแบบและติดตั้ง เป็นไปตามที่องค์กร
ได้วางวัตถุประสงค์ไว้
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2511.0030100-00

นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ (Software Analysts)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล
จากหลากหลายแหล่ง แล้วนำมาประมวลผล เพื่อออกแบบซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
หรือองค์กร การให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่โปรแกรมเมอร์ ผู้ออกแบบรายงานแบบต่าง ๆ วิศวกร
และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2511.0030101-00

นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เกม
(Software Analysts, gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบซอฟต์ แ วร์ เ กมเพื ่ อ ให้ ซ อฟต์ แ วร์ เ กมนั ้ น เป็ น ที ่ น ิ ย ม ถู ก กล่ า วถึ ง ในวงกว้ า งสามารถเข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายได้ การศึกษา วิจัย ซอฟต์แวร์เกมอื่น ๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด การวิเคราะห์หา
รูปแบบ การนำเสนอ ที่เป็นสมัยนิยม รวมถึงการวิเคราะห์ด้านการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค
การสรุ ป การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ เพื่อหารือกับนักพัฒ นาระบบ นักพัฒ นาเกม ผู้กำกับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
2511.0030102-00

นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้น เกม)
(Software Analysts, except gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบซอฟต์ แ วร์ ส ำเร็ จ รู ป เพื ่ อ ให้ ซ อฟต์ แ วร์ ส ำเร็ จ รู ป นั ้ น ทำงานตอบสนองความต้ อ งการ
ของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น อุตสาหกรรมการขนส่ง เพื่อให้การขนส่งเป็นไป
อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง อุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร เพื่อให้การทำธุรการสะดวกปลอดภัย เป็นต้น
การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบหรืออัพเกรดให้
ซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายละเอียดการทำงานของระบบ เพื่อให้นักพัฒนา
ระบบนำไปใช้
2511.0030103-00

นักวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เฉพาะ
(Software Analysts, custom software)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบซอฟต์แวร์เฉพาะ เพื่อให้ซอฟต์แวร์เฉพาะนั้น ทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า ธุรกิจ
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
ของระบบหรืออัพเกรดให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทำรายละเอียดการทำงาน
ของระบบเพื่อให้นักพัฒนาระบบนำไปใช้
2511.0030200-00

นักวิเคราะห์ข้อมูลภัยคุกคามและการโจมตีทางไซเบอร์
(Cyber Security Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมินข้อมูล
เพื่อเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ภัย
คุกคามต่าง ๆ ในเครือข่ายของตนได้อย่างครอบคลุม และสามารถระบุถึงเหตุการณ์ผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว
และแม่นยำ รวมถึงตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นได้ทันท่วงที
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2511.0039090-90

นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2511.0040000-00

นักวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
(Information Technology Business Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ กระบวนการ
ทางธุร กิจ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ การระบุให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ธ ุรกิ จ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น การสื่อสารกับลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า
2511.0040100-00

นักวิเคราะห์ธุรกิจซอฟต์แวร์
(Software Business Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ กระบวนการ
ทางธุรกิจซอฟต์แวร์ การระบุใ ห้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ดียิ่งขึ้น การสื่อสารกับลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านธุรกิจของลูกค้า
และความต้องการของตลาด
2511.0049090-90
2511.0050000-00

นักวิเคราะห์ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

สถาปนิกระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(System Architects)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสร้างและออกแบบสถาปัตยกรรมขององค์กร การบริหารจัดการการใช้งานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้น ฐานและตัว เชื่ อม การจัดลำดับความสำคัญ ในการพั ฒ นา โดยพิจารณา
ถึ ง จุ ด มุ ่ ง หมายทางธุ ร กิ จ การตรวจสอบภาพรวม การกำหนดกลยุ ท ธ์ เ พื ่ อ ให้ ร ะบบสารสนเทศ
และการดำเนินการขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การนำเสนอผลการคาดการณ์ความต้องการ
ทางเทคโนโลยีในอนาคตของธุรกิจหรือองค์กรแก่ฝ่ายบริหาร
2511.0060000-00
วิศวกรระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(System Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา
การกำหนดคุณลักษณะ รวมทั้ง ติดตั้งและบริหารการใช้งานคอมพิวเตอร์ในองค์กร การบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ วงจรดิจ ิทัล ระบบทำงานฝังตัว (Embedded System) ระบบจัดการ ระบบฐานข้อมู ล
โปรแกรมระบบ ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบเครือข่ายข้อมูล รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
ในองค์กรเพื่อให้อุปกรณ์หรือระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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2511.0070000-00

ที่ปรึกษาด้านไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(IT Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำแนะนำและสนับสนุน
การใช้งาน การติดตั้ ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น และเหมาะสมกับธุรกิจ ตลอดจนการแนะนำวิธี
การบำรุงรักษาและการระบุ การแก้ไขปัญหาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เบื้องต้น (Troubleshoot)
2511.0070100-00

ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน (องค์กร)
(IT Consultants, business solutions)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำแนะนำและสนับสนุน
การใช้งานซอฟต์แวร์หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ฟังก์ชั่น ให้กับองค์กรขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการดำเนินการธุรกิจ การจัดอบรมบุคลากรขององค์กร การจัดทำคู่มือการใช้งาน
2511.0070200-00

ที่ปรึกษาด้านไอที (ฮาร์ดแวร์)
(IT Consultants, hardware)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำแนะนำและสนับสนุน
การใช้งานฮาร์ดแวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินการธุรกิจ การจัดอบรมบุคลากรขององค์กร
การจัดทำคู่มือการใช้งาน
2511.0070300-00

ที่ปรึกษาด้านไอที (ซอฟต์แวร์)
(IT Consultants, software)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำแนะนำและสนับสนุน
การใช้งานซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการดำเนินการธุรกิจ การจัดอบรมบุคลากรขององค์กร
การจัดทำคู่มือการใช้งาน
2511.0079090-90

ที่ปรึกษาด้านไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2512 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software developers)
นักพัฒ นาซอฟต์แวร์เป็นผู้ว ิจัย วิเคราะห์ และประเมินความต้องการซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์และระบบปฏิบัติการทั้งที่ มีอยู่หรือที่จะจัดทำขึ้นใหม่ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ
และดูแลวิธีการแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบ
ปฏิบัติการ
(ข) การวิจัย การออกแบบ และการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
(ค) การหารือกับทีมวิศวกรเพื่อประเมินการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์
(ง) การพัฒนา การกำหนดทิศทาง การทดสอบซอฟต์แวร์และขั้นตอนการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
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(จ) การดัดแปลงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดและปรับให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ใหม่
หรือยกระดับการเชื่อมต่อเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการทำงาน
(ฉ) การกำหนดทิศทาง การจัดทำซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร
(ช) การประเมิน การพัฒนา การปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดทำเอกสารขั้นตอนการบำรุง
รักษาระบบปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร และซอฟต์แวร์ประยุกต์
(ซ) การให้คำปรึกษาผู้รับบริการเกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์
ตัวอย่า งอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์โ ปรแกรม นักออกแบบโปรแกรม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- โปรแกรมเมอร์ – 2514
2512.0010000-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมิน
ความต้องการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบปฏิบัติการ การวิจัย การออกแบบและการพัฒนาระบบ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การหารือกับทีมวิศวกรเพื่อประเมินการเชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์
การพั ฒ นา การกำหนดทิ ศ ทาง การทดสอบซอฟต์ แ วร์ แ ละขั ้ น ตอนการตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
การดัดแปลงซอฟต์แวร์ที่มีอยู่เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด และปรับให้เข้ากับฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือยกระดับการ
เชื่อมต่อเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการทำงาน การกำหนดทิศทาง การจัดทำซอฟต์แวร์และจัดทำเอกสาร
การประเมิน การพัฒนา การปรับปรุงให้ดีขึ้น การจัดทำเอกสารขั้นตอนการบำรุงรักษาระบบปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารและซอฟต์แวร์ประยุกต์ การให้คำปรึกษาผู้รับบริการเกี่ยวกับการบำรุง
รักษาระบบซอฟต์แวร์
2512.0010100-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ (Software Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ ร ะบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการจัดการระบบเป็นตัว กลางคอยติ ดต่ อ
ประสานงานระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ เช่น การกำหนดคุณลักษณะของระบบ
ปฏิบัติการ ความสามารถในการรักษาความมั่นคง ภาษาคำสั่ง อินเตอร์เฟส เป็นต้น การเขียนโปรแกรม
การสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่ายทีต่ ้องทำให้เป็นระเบียบมีมาตรฐานและการทดสอบซอฟต์แวร์
การสนั บ สนุ น ด้า นระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด้ า นฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์แ วร์ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิภ าพ
ในการดำเนิ น งานและมี ค วามปลอดภั ย สูง สุ ด การดู แ ล การบริ ห ารระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์
และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น
ซี (C) ซี พ ลั ส พลั ส (C++) จาวา (Java) อ็ อ ปเจคที ฟ ซี (Objective C) เป็ น ต้ น และรหั ส เอสเซมบลี้
(Assembly code) เป็นต้น
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2512.0010200-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
(Packaged Software Developers, except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น การวิเคราะห์และออกแบบการทำงาน (Function) และการใช้งาน (User
Experience) การเขียนโปรแกรม การสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยงเครือข่าย ที่ต้องทำให้เป็นระเบียบ
มีมาตรฐานและการทดสอบซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม) เป็นต้น การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความปลอดภัยสูงสุด
การดูแล การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีความรู้
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ไพตอน (Python) ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java)
อ็อปเจคทีฟซี (Objective C) เป็นต้น โปรแกรมเขียนโค้ต เช่น อีคลิปส์ (Eclipse) โน้ตแพดพลัสพลัส
(Notepad++) เป็น ต้น รวมทั้ง API (Application programming interface) และ IDE (Integrated
development environment)
2512.0010201-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
(Business Software Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้ อมูล
ซอฟต์แวร์น ำเสนอ ซอฟต์แวร์ร ะบบธนาคาร ซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบงาน
จัดจำหน่ายปลีก หรือซอฟต์แวร์ร ะบบคลังสินค้า เป็นต้น การวิเคราะห์และออกแบบการทำงาน
(Function) และการใช้งาน (User Experience) การเขียนโปรแกรม การสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยง
เครือข่าย ที่ต้องทำให้เป็นระเบียบมีมาตรฐาน และการทดสอบซอฟต์แวร์
2512.0010202-00

นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพา
(Mobile Application Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปรูปแบบแอปพลิเคชั นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (แอปพลิเคชันโซเชียล
มีเดีย แอปพลิเคชันข่าว แอปพลิเคชันร้านอาหาร แอปพลิเคชันตกแต่งรูปภาพ ฯลฯ) ทั้งระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ไอโอเอส และวินโดส์ เช่น การวิเคราะห์และออกแบบการทำงาน (Function) และการใช้งาน
(User Experience) การเขียนโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ายที่ต้องทำให้
เป็นระเบีย บ มีมาตรฐาน และการทดสอบ เป็นต้น การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความปลอดภัยสูงสุด การดูแล
การบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาเขียนโปรแกรม เช่น อ๊อปเจคทีฟ ซี (Objective C) ซีพลัสพลัส (C++) ซีชาร์ป (C#) เป็นต้น
รวมถึง IDE ต่าง ๆ เช่น Android Developer Studio , Xcode, Visual Studio เป็นต้น
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2512.0010300-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ (Custom Software Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒ นาซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลทั่วไป แต่ใช้เฉพาะกับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง หรือซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชี แต่ใช้กับบริษัทตรวจสอบบัญชีเท่านั้น เป็นต้น
2512.0010301-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
(Embedded Software Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ซอฟต์แวร์ฝังตัวอยู่ เช่น เครื่องวัดค่าต่าง ๆ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน
เป็นต้น การออกแบบ การเขียนโปรแกรม โดยคำนึงถึงลักษณะของซอฟต์แวร์แบบฝังตัว ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์
ที่ไม่ซับซอนและใช้ทรั พยากรระบบน้อย การมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ
เช่น ไพตอน (Python) ซี (C) ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java) รัส (Rust) จาวาสคริปต์ (Javascript) เป็นต้น
2512.0010400-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม (Video Game Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์เกม ทั้งเกมคอนโซล เกมคอมพิวเตอร์พีซี และเกมรูปแบบแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์
สื ่ อ สารเคลื ่ อ นที ่ เช่ น การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบเกม เนื ้ อ หา วิ ธ ี ก ารเล่ น การเขี ย นโปรแกรม
การเชื่อมโยงข้อมูลและเครือข่ าย เป็นต้น รวมทั้งการประสานงานกับผู้กำกับฝ่ายศิลปะซอฟต์แวร์เกม
และนักออกแบบเชิงทัศนศิลป์ซอฟต์แวร์เกม การมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ
รวมถึง เอ็นจิ้นพัฒนาเกม และซอฟต์แวร์กราฟิก
2512.0010401-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซล
(Video Game Developers: console)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมรูปแบบเกมคอนโซล
2512.0010402-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์พีซี
(Video Game Developers: personal computer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์พีซี
2512.0010403-00

นักพัฒนาเกมบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
(Video Game Developers: mobile)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
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2512.0010500-00

นักพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning)
(E-Learning Software Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การวางแผน
การพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง หรือสื่อการเรียนการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในทางการเรียนการสอน ลดข้อจำกัดเรื่องเวลา สถานที่ การเดินทาง ผู้สอนสามารถปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร วิธีการสอน การเขียนโปรแกรม
การเชื่อมโยงข้อมูล
2512.0019090-90

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2512.0020000-00

นักออกแบบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Software Designers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดสถาปัตยกรรม
ส่วนประกอบ ส่วนประสานและลักษณะด้านอื่นๆ ของระบบหรือส่วนประกอบของระบบ การนำความต้องการ
ของระบบที่ผ ่านมาวิเคราะห์แล้ว ในแต่ ล ะด้า น ทั้งด้านข้อมูล ฟังก์ช ันและส่ว นประกอบมาแปลง
เป็นข้อกำหนดของการออกแบบ การอธิบายรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบของซอฟต์แวร์ เช่น
โครงสร้างของซอฟต์แวร์ความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยและส่วนประกอบ (คอมโพเน้นท์) เป็นต้น
เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเขียนโปรแกรมให้มากที่สุด
2512.0020100-00

นักออกแบบซอฟต์แวร์เกม (Video Game Designers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดสถาปัตยกรรม
ส่วนประกอบ ส่วนประสาน และลักษณะด้านอื่นๆ ของซอฟต์แวร์เกม เช่น การออกแบบระบบควบคุม
ในเกม เช่น ระบบควบคุมตัวละคร ควบคุมมุมมอง เป็นต้น รวมทั้งลักษณะการเล่นหลักของเกม กฎ
กติกา ข้อบังคับ (Gameplay design) ซึ่งต้องน่าดึงดูดใจและท้าทายผู้เล่น
2512.0020200-00

นักออกแบบซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning)
(E-Learning Software Designers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดสถาปัตยกรรม
ส่วนประกอบ ส่วนประสานและลักษณะด้านอื่นๆ ของซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (E-learning) เช่น เนื้อหา
หลักสูตร ข้อสอบ การให้คะแนน การเลื่อนระดับ เป็นต้น ซึ่งต้องเร้าความสนใจ มีวัตถุประสงค์ มีการทวน
ความรู้เดิมควบคู่ไปกับเสนอความรู้ใหม่ มีการชี้แนวทางการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้
และมีการทดสอบความรู้
2512.0029090-90
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักออกแบบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
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หน่วย 2513 นักพัฒนาเว็บและมัลติมีเดีย (Web and multimedia developers)
นักพัฒนาเว็บและมัลติมีเดีย เป็นผู้ผสมผสานความรู้ด้านการออกแบบและความรู้
ทางเทคนิ ค เพื ่ อ วิ จ ั ย วิ เ คราะห์ ประเมิ น ออกแบบ เขี ย นโปรแกรมและดั ด แปลงแก้ ไ ขเว็ บ ไซต์
และโปรแกรมประยุกต์ที่นำข้อความ ภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว การสร้างรูปภาพ การแสดงเสีย ง
และภาพ สื่อปฏิสัมพันธ์อื่น ๆ มาไว้ด้วยกัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวิเคราะห์ การออกแบบและการพัฒนาเว็บไซต์โดยประยุกต์ การผสมผสาน
ของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์และภาษาสคริ ปต์ (scripting
language) และการเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการ
(ข) การออกแบบ และพัฒนาภาพเคลื่ อนไหว การสร้างภาพ การนำเสนอเกม คลิป
เสียง ภาพระบบดิจิตัลและโปรแกรมรประยุกต์ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้ซอฟต์แวร์มัลติมีเดีย เครื่องมือ
และเครื่องใช้ ภาพกราฟิกแบบอินเทอร์แอกทีฟ และภาษาโปรแกรม
(ค) การแจ้งผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเว็บ เช่น ความปลอดภัย
และที่อยู่ของเว็บ โฮสติ้ง เป็น ต้น เพื่อควบคุมและกำกั บความปลอดภัยของอินเทอร์เน็ตและเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ การจัดสรรพื้นที่จัดเก็บข้อมูล การเข้าใช้งานของผู้ใช้ระบบ ความต่อเนื่องของการปฏิบัตงิ าน
การจัดทำแผนการสำรองข้อมูลเว็บไซต์ การกู้คืนข้อมูลเว็บไซต์
(ง) การออกแบบ พัฒนา และบูรณการรหัส คอมพิวเตอร์เข้ากับการป้อนข้ อ มูล
เฉพาะอื่น ๆ เช่น ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ภาษาคริปต์ เป็นต้น เพื่อจัดทำ บำรุง รักษาและสนับสนุนงาน
ด้านเว็บไซต์
(จ) การช่วยวิเคราะห์ การกำหนดและพัฒนากลยุทธ์ทางอินเทอร์เน็ต การดำเนินงาน
โดยใช้เว็บเบส (web-based) และแผนการพัฒนา
ตั ว อย่ า งอาชี พ ในหน่ ว ยนี้ ได้ แ ก่ นั ก เขี ย นโปรแกรมภาพเคลื ่อ นไหว นั ก เขี ยน
โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาอินเทอร์เน็ต นักเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย สถาปนิกเว็บไซต์
นักพัฒนาเว็บไซต์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักออกแบบภาพกราฟิกและมัลตืมีเดีย - 2166
- ผู้สร้างและดูแลแก้ไขเว็บ (webmaster) - 3514
- นักเทคนิกด้านการจัดการเว็บไซต์ - 3514
- ช่างเทคนิคด้านเว็บไซต์ - 3514
2513.0010000-00

นักพัฒนาเว็บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Web Developers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การพัฒนาเว็บ
ทั้งฝั่งผู้ใช้ (Front-end; user-side) และฝั่งหลังบ้าน (Back-end ; server-side) หรือการพัฒนารูปแบบ
Full stack เช่น การวิเคราะห์และออกแบบการทำงาน (Function) และการใช้งาน (User Experience)
การเขีย นโปรแกรมการสร้างฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล และเครือข่ายที่ต้องทำให้เป็นระเบียบ

43
มีมาตรฐานและการทดสอบ เป็นต้น การสนับสนุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านฮาร์ ดแวร์
และซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความปลอดภัยสูงสุด การดูแล การบริหารระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียน
โปรแกรม เช่น จาวาสคริปต์ (Javascript) เอชทีเอ็มแอล (HTML) ซีเอสเอส (CSS) พีเอชพี (PHP) เป็นต้น
ด้านฐานข้อมูล เช่น เอสคิวแอล (SQL) ซีเอ็มเอส (Contents Management System) เป็นต้น
2513.0010100-00

นักพัฒนาเว็บฝั่งผู้ใช้ (Web Developer, front-end)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การการกำกับดูแล การพัฒนา
เว็บฝั่งผู้ใช้ (Front-end; user-side) เป็นส่วนโต้ตอบกับผู้ใช้ (User interface) user ทั่วไปสามารถเห็น
และใช้งานของเว็บไซต์ได้ เช่น หน้าโฮม หน้าเว็บเพจ เนื้อหาต่างๆ รูปภาพ ลิงก์ เป็นต้น
2513.0010200-00

นักพัฒนาเว็บฝั่งหลังบ้าน (Web Developers, back-end)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การพัฒนาเว็บ
ฝั่งหลังบ้าน (Back-end; server-side) หรือส่วนที่ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web admin) หรือผู้ที่ได้รับ
อนุญาต สามารถทำการเพิ่ม ลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เช่น จัดการฐานข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์
เป็นต้น
2513.0019090-90

นักพัฒนาเว็บ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

2513.0020000-00

สถาปนิกเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Website Architects)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมทั้งหมดของเว็บไซต์ เช่น ระบบการทำงาน ขั้นตอน ฐานข้อมูลและกระบวนการเข้าถึง
การจัดเก็บข้อมูล การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลอง
เครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและประมาณการเวลา วัสดุ บุคลากรที่จำเป็นในการทำ
เว็บไซต์ให้สมบูรณ์ การพัฒนา การควบคุม การใช้งาน การเชื่อมโยงและจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพ การทดสอบการเชื่อมโยงและการทำงานโดยทั่วไป

หน่วย 2514 นักเขียนโปรแกรมประยุกต์ (Software programmers)
นักเขียนโปรแกรมประยุกต์ เป็นผู้เขียนและดูแลการเขียนรหัสโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ตามคำแนะนำทางเทคนิคและข้อกำหนดในการจัดทำซอฟต์แวร์ประยุกต์และระบบปฏิบัติการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การเขียนและดูแลการเขียนรหัสโปรแกรมตามคำแนะนำทางเทคนิคและข้อกำหนด
ตามมาตรฐานคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ
(ข) การทบทวนแก้ไขปรับปรุง การซ่อมแซมหรือเพิ่มเติมโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือดัดแปลงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการใหม่
(ค) การทำการทดลองโปรแกรมและซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรม
จะสามารถประมวลผลและให้ข้อมูลได้ตามความต้องการ
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(ง) การรวบรวมและจัดทำเอกสาร การพัฒนาโปรแกรม
(จ) การระบุและแจ้งปัญหาทางเทคนิค กระบวนการ และวิธีการแก้ปัญหา
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย - 2513
- นักวิเคราะห์โปรแกรม – 2512
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ – 2512
2514.0010000-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล (System Software Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการ หรือ โปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วงและเป็นสื่อกลางระหว่างโปรแกรมประยุกต์และฮาร์ดแวร์ (Hardware) โดยใช้ภาษาการเขียน
โปรแกรมต่ า ง ๆ เช่ น ซี (C) เอส เซ็ ม บลี ่ (X 86 Assembly) ซี พ ลั ส พลั ส (C++) อ๊ อ ปเจคที ฟ ซี
(Objective C) ไพตอน (Python) เป็นต้น
2514.0010100-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
(Package Software Programmers, except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตคอมพิวเตอร์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ซอฟต์แวร์จัดการ
ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์นำเสนอ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล ซอฟต์แวร์ระบบธนาคาร ซอฟต์แวร์ระบบงาน
ด้านบัญชี ซอฟต์แวร์ระบบงานจัดจำหน่ายปลีกหรือซอฟต์แวร์ระบบคลังสินค้า เป็นต้น โดยใช้ภาษาการ
เขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ซีพลัสพลัส (C++) อ๊อปเจคทีฟ ซี (Objective C) เอชทีเอ็มแอล (HTML)
จาวาสคริปต์( Javascript) เป็นต้น ผ่านโปรแกรมเขียนโค้ต เช่น โน้ตแพ็ดพลัส พลัส (NotePad++)
อี ค ลิ ป ต์ (Eclipse) เอ็ ก ซ์ โ ค้ ต (Xcode) วิ ช ั ว ร์ สตู ด ิ โ อ (Visual Studio) เป็ น ต้ น โดยมี จ ุ ด มุ ่ ง หมาย
ให้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทำงานได้อย่างที่ออกแบบไว้ การจัดระเบียบโค้ต ฟังก์ชั่น (function) คลาส (class)
อาแรย์ (array) วาไรเอเบิ ล (variable) ทำให้ บ ุ ค คลอื ่ น ที ่ ท ำงานต่ อ เข้ า ใจง่ า ย และต้ อ งคำนึ ง ถึ ง
ความปลอดภัยและความเป็นความลับของข้อมูล การแก้ไขและดัดแปลงซอร์สโค้ต หากซอฟต์แวร์ทำงาน
ผิ ด พลาด การเขี ย น การแก้ ไ ข โค้ ต หรื อ สคริ ป ต์ การเพิ ่ ม เติ ม ฟั ง ก์ ช ั ่ น ตามคำแนะนำด้ า นเทคนิ ค
และมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน หรือเพื่อปรับให้ตรง
ตามความต้องการใหม่ การทดสอบเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ส ามารถประมวลผลข้อมูล
ได้ถูกต้อง รวดเร็วตามที่ต้องการ
2514.0010101-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแมคโอเอส
(Software Programmers, MacOS)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตและสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการแมคโอเอส ผ่านโซลูชั นเฉพาะ คือ เอ็กโค้ต (Xcode) โดยมี
จุดมุ่งหมายให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
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2514.0010102-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
(Software Programmers, Windows)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ การเขียนโค้ตและจัดการเผยแพร่ (publish) ด้วย Visual
Studio ซึ่งเป็นโซลูชั่นเฉพาะของวินโดวส์
2514.0010103-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
(Software Programmers: Linux)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการลีนุกซ์
2514.0010104-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟแวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือพกพา
(Mobile Application Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบแอปพลิเคชั นบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดีย
แอปพลิเคชันข่าว แอปพลิเคชันร้านอาหาร แอปพลิเคชันตกแต่งรูปภาพ เป็นต้น ทั้งระบบปฏิบัติการ
ไอโอเอส แอนดรอยด์ และวิน โดวส์โดยใช้ภ าษาการเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น ซีพลัส พลัส (C++)
อ๊อปเจคทีฟ ซี (Objective C) เป็นต้น ผ่านโปรแกรมเขียนโค้ต เช่น เอ็กโค้ต (Xcode) แอนดรอยสตูดิโอ
(Android Studio) วิชัวร์ สตูดิโอ (Visual Studio) เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้แอปพลิเคชันทำงานได้
อย่างมีป ระสิทธิภ าพตามที่ออกแบบไว้ การเขียน การแก้ไข โค้ตหรือสคริปต์ การเพิ่มเติมฟัง ก์ชั น
ตามคำแนะนำด้านเทคนิคและมาตรฐานการพัฒนาแอปพลิเคชั น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน
หรือเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการ
2514.0010104-01

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Mobile Application Programmers, Andriod)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ การเขียนโค้ตและจัดการเผยแพร่ (publish)
ด้วย Andriod Studio ซึ่งเป็นโซลูชันเฉพาะของแอนดรอยด์
2514.0010104-02

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการไอโอเอส
(Mobile Application Programmers, IOS)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื ่ อ พั ฒ นาซอฟต์แ วร์ บ นระบบปฏิ บั ติ ก ารไอโอเอส การเขี ย นโค้ ตและจัด การเผยแพร่ (publish)
ด้วย Xcode ซึ่งเป็นโซลูชันเฉพาะของไอโอเอส
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2514.0010200-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เฉพาะ
(Custom Software Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒ นาซอฟต์แวร์เฉพาะ เช่น ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล ทั่ว ไปแต่ใช้เฉพาะกับหน่ว ยงานใด
หน่วยงานหนึ่งหรือซอฟต์แวร์ระบบงานด้านบัญชีแต่ใช้กับบริษัทตรวจสอบบัญชีเท่านั้น เป็นต้น โดยมี
จุดมุ่งหมายให้แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของลูกค้า
2514.0010201-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded)
(Embedded Software Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒ นาซอฟต์แวร์แบบฝังตัว (Embedded) ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดของอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ซอฟต์แวร์ฝังตัวอยู่ เช่น เครื่องวัดค่าต่าง ๆ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน
เป็นต้น การมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาเขียนโปรแกรมต่าง ๆ เช่น ไพตอน (Python) ซี (C)
ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java) รัส (Rust) จาวาสคริปต์ (Javascript) เป็นต้น
2514.0010300-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกม
(Video Game Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมผ่านเอ็นจิ้นพัฒนาเกม (Game Development Engines) เช่น ยูนิตี้ (Unity)
อันเรล (Unreal) คอนสตรัค (Constuct) หรือเซนโก้ (Xenko) เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกมทำงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ การแก้ไขและดัดแปลงซอร์สโค้ต หากซอฟต์แวร์ทำงานผิดพลาด
การเขียน การแก้ไข โค้ตหรือสคริปต์ ตามคำแนะนำด้านเทคนิคและมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
การทดสอบเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่า ซอฟต์แวร์เกมสามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว
2514.0010301-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซล
(Video Game Programmers, console)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตและสคริปต์
เพื่อพัฒ นาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลโดยใช้ช ุดอุปกรณ์ พัฒ นา (Development Kit) ที่เฉพาะเจาะจง
กับคอนโซลแต่ละรุ่น แต่ละแบบ
2514.0010301-01

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเพลย์สเตชัน
(Video Game Programmers, console: PlayStation)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ต สคริปต์ ชุดคำสั่ง
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเพลย์สเตชัน ที่มีหลายรุ่น หลายแบบ ได้แก่ เพลย์สเตชั่น 1 - 4
ผ่านชุดอุปกรณ์พัฒนา (Development Kit) ที่เฉพาะเจาะจงของเพลย์สเตชัน
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2514.0010301-02

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเอ็กบอกซ์
(Video Game Programmers, console: Xbox)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ต สคริปต์ ชุดคำสั่ง
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลเอ็กบอกซ์ ที่มีหลายรุ่น หลายแบบ ได้แก่ เอ็กบอกซ์ เอ็กบอกซ์วัน
เอ็กบอกซ์ 360 ด้วยชุดอุปกรณ์พัฒนา (Development Kit) ที่เฉพาะเจาะจงของเอ็กบอกซ์
2514.0010301-03

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนินเทนโด
(Video Game Programmers, console: Nintendo)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ต สคริปต์ ชุดคำสั่ง
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอนโซลนินเทนโดที่มีหลายรุ่น หลายแบบ ได้แก่ นินเทนโด 64 นินเทนโด
Gamecube นิ น เทนโด Wii และนิ น เทนโด Switch ผ่ า นชุ ด อุ ป กรณ์ พ ั ฒ นา (Development Kit)
ที่เฉพาะเจาะจงของนินเทนโด
หมายเหตุ นินเทนโดได้เริ่มผลิตคอนโซลมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 หลาย ๆ
รุ่นเลิกผลิตไปแล้ว การผลิตซอฟต์แวร์เกมเพื่อเล่นกับคอนโซลเหล่านั้น จึงเลิกไปด้วย
2514.0010302-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมสำหรับคอมพิวเตอร์พีซี
(Video Game Programmers, PC computer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒ นาซอฟต์แวร์เกมสำหรับ คอมพิว เตอร์พีซี ผ่านเอ็นจิ้นพัฒ นาเกม (Game Development
Engines) เช่น Corona SDK , Unity , Cocos2D หรือ PhoneGap เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกมทำงาน
ได้อย่างมีป ระสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ การแก้ไขและดัดแปลงซอร์สโค้ต หากซอฟต์แวร์ทำงาน
ผิดพลาด การเขียนการแก้ไข โค้ตหรือสคริปต์ ตามคำแนะนำด้านเทคนิคและมาตรฐานการพัฒ นา
ซอฟต์แวร์เกมสำหรับคอมพิวเตอร์พีซีและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ การทดสอบเบื้องต้นเพื่อให้แน่ใจว่า
ซอฟต์แวร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว
2514.0010302-01

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการวินโดวส์
(Video Game Programmers, PC computer : Windows)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตและสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์ผ่านโซลูชันเฉพาะคือ วิชัวร์สตูดิโอ (Visual Studio)
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
2514.0010302-02

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการแมค
(Video Game Programmers, PC computer: MacOS)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตและสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมบนระบบปฏิบัติการแมค ผ่านโซลูชันเฉพาะ คือ เอ็กโค้ต (Xcode) ควบคู่
กับเกมเพลย์คิท (GamePlayKit) สไปร์ทคิท (SpriteKit) หรือซีนคิท (SceneKit) โดยมีจุดมุ่ง หมาย
ให้เกมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
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2514.0010303-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Video Game Programmers, mobile)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาเกมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ผ่านเอ็นจิ้นพัฒนาเกม (Game Development Engines) เช่น
ยูนิตี้ (Unity) อันเรล (Unreal) คอนสตรัค (Constuct) หรือเซนโก้ (Xenko) โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกม
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้ การแก้ไขและดัดแปลงซอร์สโค้ต หากซอฟต์แวร์ทำงาน
ผิดพลาด การเขียน การแก้ไข โค้ตหรือสคริปต์ ตามคำแนะนำด้านเทคนิคและมาตรฐาน การพัฒนา
ซอฟต์แวร์เ กมสำหรับ อุป กรณ์เ คลื ่ อนที่ การทดสอบเบื้ อ งต้น เพื่อให้แ น่ ใ จว่า ซอฟต์แวร์ส ามารถ
ประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้อง รวดเร็ว
2514.0010303-01

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
(Video Game Programmers, mobile: Andriod)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตหรือสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ผ่านเอ็นจิ้น (Game Development Engines)
เช่น Construct 2, Marmalade หรือ Fusion เป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายให้เกมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามที่ออกแบบไว้
2514.0010303-02

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์เกมระบบปฏิบัติการไอโอเอส
(Video Game Programmers, mobile: IOS)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนโค้ตและสคริปต์
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์เกมบนระบบปฏิบัติการไอโอเอสผ่านโซลูชั นเฉพาะ คือ เอ็กโค้ต (Xcode) ควบคู่
กับเกมเพลย์คิท (GamePlayKit) สไปร์ทคิท (SpriteKit) หรือซีนคิท (SceneKit( โดยมีจุดมุ่ง หมาย
ให้เกมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ออกแบบไว้
2514.0010400-00

โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์รูปแบบปัญญาประดิษฐ์
(AI Software Programmers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบ
ปัญญาประดิษฐ์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบสั่งการด้วยเสียงซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์จะเรียนรู้ว่าผู ้ใช้
ชอบอะไร สนใจเรื่องใด มีปฎิกิริยาโต้ตอบอย่างไร มีนิสัยและพฤติกรรมเฉพาะแบบไหน เช่น Home Pod
ของ Apple Echo ของ Amazon และGoogle Home ของ Google ซอฟต์แวร์สนทนาอัตโนมัติหรือแชทบอต
(Chatbot) ซอฟต์แวร์ค้นหาข้อมูล (Search engine) ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล
ลูกค้า ซอฟต์แวร์ติดตามพฤติกรรมการท่องเว็บ ซอฟต์แวร์ติดตามพฤติกรรมในสังคมออนไลน์ ซอฟต์แวร์
วิเคราะห์ผ่านแบบสำรวจ เป็นต้น การเขียนโปรแกรมบน AI Platform โดยใช้ภาษาเขียนโปรแกรม เช่น
ไพตอน (Python) ซีพลัสพลัส (C++) จาวา (Java) ลิสพ์ (Lisp) โพรลอค (Proloq) เป็นต้น
2514.0010500-00

นักสร้างภาพด้วยโค้ตและสคริปต์ (Technical Artists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแปลง การตรวจและปรับค่า
(Calibrate) ภาพประกอบ ภาพการ์ตูน คาแรคเตอร์ ฉาก สิ่งของประกอบฉาก ที่ได้รับการออกแบบ
สร้างสรรค์ ตกแต่ง ให้เหมาะสมกับรูปแบบการเผยแพร่ ไม่ว่าจะเผยแพร่ในรูปแบบเกมคอนโซล รูปแบบ
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เกมพีซี รูปแบบเกมสำหรับแอปพลิเคชั นบนอุปกรณ์สื่อสาร โดยมีเป้าหมาย คือ ต้องรักษาคุณภาพ
ของภาพประกอบ ภาพการ์ตูน คาแรคเตอร์ ฉาก สิ่งของประกอบฉากเหล่านั้น เช่น สีสัน สัดส่วน
ลักษณะการเคลื่อนไหว เป็นต้น ต้องไม่สูญเสียคุณภาพ ตามแบบที่ออกไว้
2514.0019090-90

โปรแกรมเมอร์ ซ อฟต์ แ วร์ ร ะบบปฏิ บ ั ต ิ ก าร ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2519 นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Software and applications developers and analysts not
elsewhere classified)
อาชีพในหน่วยนี้ครอบคลุมถึงนักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ในหมู่ 251 นักพัฒนา นักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุ กต์
ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกันคุณภาพ รวมถึง การทดสอบ
ซอฟต์แวร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การพัฒนาและจัดทำเอกสารแผนการทดสอบซอฟต์แวร์
(ข) การติดตั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และกำหนดคุณลักษณะของซอฟต์ แวร์ ระบบ
ปฏิบัติการในขั้นตอนการเตรียมการทดสอบ
(ค) การตรวจสอบการทำงานของโปรแกรมว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่
การจัดทำเอกสารคู่มือการใช้
(ง) การดำเนิ น การ การวิ เ คราะห์ แ ละจัด ทำเอกสารผลการทดสอบซอฟต์แวร์
ประยุกต์ผลการทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
(จ) การพัฒนา การนำซอฟต์แวร์ นโยบาย ขั้นตอนและคำสั่งไปใช้เพื่อการทดสอบระบบ
สารสนเทศ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์การประกันคุณภาพ (คอมพิวเตอร์)
นักทดสอบซอฟต์แวร์ นักทดสอบระบบ
2519.0010000-00

นักทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Software Testers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทดสอบการใช้งานของ
ซอฟต์แวร์ก่อนวางจำหน่ายหรือเผยแพร่ การทำการทดสอบด้วยเทคนิค Manual testing หรือการทดสอบ
โดยไม่ได้ใช้เครื่องมืออัตโนมัติ (Automated Tool) หรือสคริปต์ (Script) เทคนิค Functional testing
หรือการทดสอบการทำงานของซอฟต์แวร์ว่าสามารถทำงานได้ครบถ้วนและถูกต้องตรงตามข้อกำหนด
ซอฟต์แวร์ที่ระบุไว้ โดยมุ่งเน้นตรวจสอบความถูกต้องของผลงาน Output และ Blackbox testing หรือ
การทดสอบที่ไม่คำนึงถึงคำสั่งภายในซอฟต์แวร์ โดยทดสอบเพื่อดูความสอดคล้องของค่าผลลัพธ์ที่ แสดง
ออกมา (Output) กับข้อมูลนำเข้า (Input) ตามความต้องการ (Requirements)
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2519.0010100-00

นักทดสอบซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
(Software Testers, system software)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การทดสอบการใช้ ง าน
ของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ ก่อนวางจำหน่ายหรือเผยแพร่
2519.0010200-00

นักทดสอบซอฟต์แวร์เกม
(Software Testers, gaming software)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การทดสอบการใช้ ง าน
ของซอฟต์แวร์เกม ก่อนวางจำหน่ายหรือเผยแพร่ เช่น การทดสอบโครงสร้างของเกมที่มี logic ต่าง ๆ
การตรวจหาจุดที่เล่นแล้วเกมค้าง การทำงานที่ไม่สมเหตุสมผล (กดปุ่มต่าง ๆ ถี่ ๆ ซ้ำ ๆ แล้วได้ผล
แตกต่างกับการกดครั้งเดียว กดใช้ไอเทมแต่ไอเทมไม่หายไป) การตรวจสอบความสม่ำเสมอ (ผลลัพธ์
เดียวกันไม่ว่าการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตจะช้าหรือเร็ว) เป็นต้น
2519.0010300-00

นักทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อความมั่นคง
(Software Testers, security software)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การทดสอบการใช้ ง าน
ของซอฟต์แวร์เพื่อความมั่นคง ก่อนวางจำหน่ายหรือเผยแพร่
2519.0019090-90

หมู่ 252

นักทดสอบซอฟต์แวร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Database and network professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา
ควบคุม ดูแลรักษาและสนับสนุนการทำงานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐาน
ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด รวมถึง ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เครือข่าย
และระบบปฏิบัติการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิด ชอบประกอบด้วย การออกแบบ การพัฒนาสถาปัต ยกรรม
ฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล คำศัพท์และการตั้งชื่อเพื่อใช้ในแผนงานระบบสารสนเทศ การออกแบบ
การสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การบูรณาการ การใช้งานและการทดสอบระบบการจัดการฐานข้อมูล
การพั ฒ นา การดำเนิ น งานตามแผนการรั ก ษาความปลอดภั ย นโยบายการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล
การจัดทำเอกสารและมาตรฐานต่าง ๆ การบำรุงรักษาและบริห ารจัด การเครื อข่ ายคอมพิว เตอร์
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ การพัฒนา การแปลผล การประเมินผล
การออกแบบระบบที่ซั บ ซ้อนและข้อกำหนดของสถาปัตยกรรม แบบจำลองข้อมูลและไดอะแกรม
ในการพัฒนา การกำหนดค่า การบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2521 นักออกแบบ นักบริหารจัดการฐานข้อมูล
- 2522 ผู้บริหารจัดการระบบ
- 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2521 ผู้ออกแบบ นักบริหารจัดการฐานข้อมูล
(Database designers and administrators)
ผู้ออกแบบ นักบริหารจัดการฐานข้อมูล เป็นผู้ออกแบบ พัฒนา ควบคุม ดูแลรักษา
และสนับสนุนการทำงานของฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การออกแบบ การพัฒนาสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูล ตาราง คำศัพท์
และการตั้งชื่อเพื่อใช้ในแผนงานระบบสารสนเทศ
(ข) การออกแบบ การสร้าง การปรับปรุงแก้ไข การบูรณาการ การดำเนินการ
และการทดสอบระบบการจัดการฐานข้อมูล
(ค) การวิจัย การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคัดเลือก โปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรม
ในการจัดการฐานข้อมูล
(ง) การพัฒนา การนำนโยบายการบริหารจัดการข้อมูลไปใช้ การจัดทำเอกสาร
มาตรฐานและแบบจำลองต่าง ๆ
(จ) การพัฒ นานโยบายและขั้นตอนการเข้าใช้งานฐานข้อมูล การสำรองข้อมูล
และการกู้คืนข้อมูล
(ฉ) การดำเนิ น การ การดู แ ลรั ก ษาการสำรองข้ อ มู ล ขั ้ น ตอนการกู ้ ค ื น ข้ อ มู ล
การควบคุมให้เกิดความปลอดภัยและความครบถ้วนสมบูรณ์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารจัดการข้อมูล ผู้บริหารจัดการฐานข้อมูล
นักวิเคราะห์ฐานข้อมูล สถาปนิกฐานข้อมูล
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้บริหารจัดการระบบ (คอมพิวเตอร์) - 2522
- ผู้บริหาจัดการรเครือข่าย - 2522
- ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ - 3514
- ผู้สร้างและดูแลแก้ไขเว็บ (webmaster) – 3514
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นักออกแบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Database Designers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การรวบรวมข้ อ มู ล ที ่ มี
ความสัมพันธ์กัน มาเก็บไว้ด้วยกัน ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล จำกัดความผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้า และการควบคุมความมั่นคง
ของข้อมูลเป็นไปได้สะดวก การกำหนดแผนการออกและมาตรฐานของข้อมูลเป็นประเภทฐานข้อมูลต่าง ๆ
ได้ แ ก่ ฐานข้ อ มู ล แบบลำดั บ ขั ้ น (Hierarchical Database) แบบเครื อ ข่ า ย (Network Database)
แบบความสัมพันธ์ (Relation Database) และแบบ No SQL (ใช้ Cloud)
2521.0010100-00

นักออกแบบฐานข้อมูลองค์กร
(Database Designers, corporate)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลขององค์กร
ภายใต้การจัดการข้อมูล ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งของข้อมูล จำกัดความผิดพลาดในการนำข้อมูลเข้า และเพื่อความมั่นคงของข้อมูล
2521.0010200-00

นักออกแบบฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
(Database Designers, software development)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับ ผิด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบฐานข้ อ มู ล
เพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือนำไปผ่านกระบวนการประมวลผล วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาให้ซอฟต์แวร์
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2521.0019090-90

นักออกแบบฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2521.0020000-00

นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Data Analysts / Data Scientists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การจัดการ
กั บ ชุ ด ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) ที ่ จ ะซั บ ซ้ อ นและยุ ่ ง ยาก การจั ด ระเบี ย บ การจั ด การข้ อ มู ล
ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย การตั้งคำถาม ทดสอบสมมติฐาน การค้นหาและการสร้าง
แบบจำลอง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินและประมวลผล และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ เข้าใจ
2521.0030000-00

นักบริหารฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Database Administrators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการฐานข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูลด้วยการจัดทำสเปรดชีท Spread sheet หรือ ตาราง SQL เพื่อให้การเรียกใช้ข้อมูล
เป็ น ไปได้ ส ะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การบริ ห าร การจั ด ทำ การจั ด เก็ บ ฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยการโยง
ความสัมพันธ์ก่อน - หลัง สำคัญกว่า - สำคัญ ครอบคลุม - เฉพาะเจาะจงหรือด้วยการสร้างแผนผัง
แผนภูมิ การจัดการฐานข้อมูลประเภทบทความและรูปภาพ
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นักบริหารฐานข้อมูลในองค์กร
(Database administrators, corporate)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการฐานข้อมูล การจัด
ระเบียบข้อมูลขององค์กรอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบ งานต่างๆ
ร่วมกันได้โดยง่าย โดยที่จะไม่เกิดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
2521.0030200-00

นักบริหารฐานข้อมูลผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
(Database administrators, hosting providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการฐานข้อมูลด้วย
Structured Query Language หรือ SQL การแก้ไข เพิ่ม ลบ ข้อมูล ที่จัดเก็บอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ห่างไกล
(Remote server)
2521.0039090-90

นักบริหารฐานข้อมูล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2522 ผู้บริหารจัดการระบบ (Systems administrators)
ผู้บริหารจัดการระบบเป็นผู้พัฒนา ควบคุม ดูแลรักษาและสนับสนุนให้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมีการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานและปลอดภัย
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดูแลรักษา การบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อม
ที่เกี่ย วข้องกับ คอมพิว เตอร์ รวมถึง ฮาร์ดแวร์คอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์
และการกำหนดค่าทั้งหมด
(ข) การแนะนำการเปลี ่ ย นแปลงเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบ การกำหนดค่ า เครื อ ข่ าย
และการกำหนดความต้องการด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
(ค) การวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
(ง) การทำการสำรองข้อมูลและการกู้ข้อมูล
(จ) การดู แ ลแล การควบคุ ม เพื ่ อ ติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพการทำงานของระบบ
และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อประสานช่องทางเข้าถึงและการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารจัดการระบบ ผู้บริหารจัดการเครือข่าย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ออกแบบบริหารฐานจัดการข้อมูล - 2521
- ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์- 2523
- ผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ - 3514
- ช่างเทคนิคด้านเว็บไซต์ - 3514
- ผู้สร้างและดูแลแก้ไขเว็บ (webmaster) – 3514
-
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ผู้บริหารระบบและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(System and Network Administrators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การบริหาร
จัดการ การพัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกำหนดขั้นตอน กระบวนการ ระดับการเข้าถึง
ฐานข้ อ มู ล ระดั บ ความสำคั ญ ของข้ อ มู ล การวางแผนจั ด การรั ก ษาความปลอดภั ย ของเครื อ ข่ าย
การประสานงานบุคลากรด้านการวางระบบ ด้านการจัดทำฐานข้อมูล ด้านการรักษาความปลอดภัย
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2522.0010100-00

ผู้บริหารระบบและเครือข่ายอินทราเน็ต
(System and Network Administrators, intranet)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การบริหาร
จัดการ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร หรืออินทราเน็ต
2522.0010200-00

ผู้บริหารระบบและเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
(System and Network Administrators, Hosting providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแล การบริหาร
จัดการ การพัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการโฮสติ้ง ทั้งระบบปฎิบัติการ Windows
Hosting Linux Hosting และ Cloud Web Hosting เว็บโฮสติ้ง
2522.0019090-90

ผู้บริหารระบบและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2522.0020000-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล (Cyber Security Specialists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการระบบความมั่นคง
ของระบบ เครือข่าย ข้อมูล อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำแผนรักษา
ความปลอดภัย การจัดทำมาตรฐาน ระเบียบวิธีปฏิบัติ การเตรียมกระบวนการ เครื่องมือและบุคลากร
ในการรักษาความมั่นคงและการบริหารความเสี่ยง การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล การสร้างไฟร์วอลล์
การป้องกันไวรัสและมัลแวร์ (Virus and Malware) เป็นต้น
2522.0020100-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่าย
(Cyber Security Specialists, network)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินการ
การให้คำปรึกษา ด้านความมั่นคงของเครือข่ายระบบปิดต่าง ๆ เช่น เครือข่ายแลน (Local Area Network:
LAN) ภายในอาคารหรื อสำนั กงาน เครือข่ายนครหลวงหรื อแมน (Metropolitan Area Network:
MAN) ซึ่งอาจเชื่อมโยงด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกหรือไมโครเวฟ และเครือข่ายวงกว้างหรือแวน (Wide
Area Network: WAN) เช่น เครือข่ายของธนาคาร เครือข่ายของสายการบิน เป็นต้น
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2522.0020101-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินความเสี่ยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Cyber Security Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลความมั่นคง
ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากความเสี่ยงและอันตรายในรูปแบบของแฮคเกอร์ ไวรัส มัลแวร์ แรน
ซัมแวร์ เวิร์มและอื่น ๆ เนื่องจากผู้ประกอบการหัน มาใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริการลูกค้า
2522.0020102-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่ายอินทราเน็ต
(Network Security Specialists, intranet)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด การความมั ่ น คง
ของเครือข่ายอินทราเน็ตภายในองค์กร การสร้างระบบจัดการกับความพยายามทำอันตรายต่อเครือข่าย
จากบุคคลหรือคอมพิวเตอร์นอกเครือข่าย
2522.0020103-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้ง
และคลาวด์ (Cyber Security Specialists, hosting providers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด การความมั ่ น คง
ของเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์ การสร้างระบบจัดการกับความพยายามทำอันตราย
ต่อเซิร์ฟเวอร์จากบุคคลหรือคอมพิวเตอร์ภายนอก
2522.0020104-00

ผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานทางระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือคอมพิวเตอร์
(Computer Forensic Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเก็บรักษาไว้ การชันสูตร
การดึ ง หรื อ ถอนหลั ก ฐานที ่ พ บออกมา การใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ส่ว น
ที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าไม่ถึง
2522.0020200-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูล
(Data Security Specialists)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด การความมั ่ น คง
ของข้อมูล เช่น การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย การพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล การป้องกันไวรัส
และมัลแวร์ (Virus and Malware)
2522.0020201-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูลองค์กร
(Data Security Specialists, corporate)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจั ด การความมั ่ น คง
ของข้อมูลภายในเครือข่ายอินทราเน็ตหรือข้อมูลภายในองค์กร เช่น ผลวิเคราะห์รายได้ รายงานต้นทุน
แผนการตลาด เป็นต้น การสร้างระบบจัดการกับความพยายามเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลหรือคอมพิวเตอร์
นอกเครือข่าย
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2522.0020202-00

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของข้อมูลผู้ให้บริการโฮสติ้ง
และคลาวด์
(Data Security Specialists, hosting providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดการความมั่งคงปลอดภัย
ของข้อมูลเว็บไซต์ผู้รับบริการโฮสติ้ง เช่น ข้อมูลสินค้า สินค้าคงคลัง ข้อมูลลูกค้าของผู้รับบริการโฮสติ้ง
เป็นต้น การสร้างระบบจัดการกับความพยายามเข้าถึงข้อมูล จากบุคคลหรือคอมพิวเตอร์นอกเครือข่าย
2522.0029090-90

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของระบบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2523 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer network professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นผู้วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ
และแนะนำกลยุทธ์ สำหรับสถาปัตยกรรมเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่ายเป็นผู้ดำเนินการ บริหาร
จัดการ ดูแลรักษาและกำหนดคุณสมบัติ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เครือข่ายและติดตาม การแก้ไขปัญหา
และนำไปใช้ในการทำงานอย่างเหมาะสมที่สุด
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวิเคราะห์ การพัฒนา การแปลผล และประเมินการออกแบบระบบที่ซับซ้อน
และข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรมแบบจำลองข้ อมูล และไดอะแกรมในการพัฒ นา การกำหนดค่ า
และการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์
(ข) การวิจัย การวิเคราะห์ การประเมินและติดตามโครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย
เพื่อให้มั่นใจว่าเครือข่ายต่าง ๆ นั้นได้กำหนดคุณสมบัติสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสมที่สุด
(ค) การประเมินและแนะนำการปรับปรุงการปฏิบัติงานของเครือข่ายและบูรณาการ
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารและระบบปฏิบัติการเข้าด้วยกัน
(ง) การให้ความรู้ ทักษะของการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนและแก้ปัญหา
ระบบเครือข่ายและในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน
(จ) การติดตั้ง การกำหนดคุณสมบัติ การทดสอบ การบำรุงรักษา และการบริหาร
จัดการเครือข่ายใหม่ และปรับปรุงเครือข่ายที่มีอยู่ รวมถึง โปรแกรมประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
และเวิร์คสเตชั่น (server and workstations)
(ฉ) การจั ด เตรี ย ม การดู แ ลขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง านต่ า ง ๆ การจั ด ทำเอกสาร
สำหรับการเก็บ ข้อมูล บนระบบเครือข่าย การบันทึกข้อวินิจฉัยและแนวทางแก้ปัญหาข้ อผิด พลาด
ของเครือข่าย การเพิ่มประสิทธิภาพและดัดแปลงแก้ไขเครือข่าย การให้คำแนะนำในการดูแลรักษา
(ช) การติดตามการจราจรในเครือข่าย กิจกรรม ขีดความสามารถและการใช้งาน
ระบบเครือข่ายเพื่อให้มั่นใจว่าระบบเครือข่ายสามารถดำเนินงานได้อย่างสมบูรณ์ ต่อเนื่องและมี
ความเหมาะสมสูงสุด
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์ระบบสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) นักวิเคราะห์
ระบบเครือข่าย
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักวิเคราะห์ระบบ – 2511
- ผู้บริหารจัดการระบบเครือข่าย - 2522
2523.0010000-00

สถาปนิกเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Network Architects)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การออกแบบภาพรวม
ของสถาปัตยกรรมเครือข่ายทั้งหมดขององค์กร เช่น ระบบการทำงาน ขั้นตอน กระบวนการเข้าถึง
การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพจำลองเครือข่าย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบและประมาณการเวลา วัสดุ บุคลากรที่จำเป็นในการทำโครงข่าย
ให้ส มบูร ณ์ การพัฒ นา การควบคุม การใช้งาน การเชื่อมโยงและจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้การทำงาน
มีประสิทธิภาพ การทดสอบ การบำรุงรักษาระบบการจัดการเครือข่าย
2523.0010100-00

สถาปนิกเครือข่ายอินทราเน็ต (Network Architects, intranet)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบระบบการทำงาน
ขั้นตอน กระบวนการเข้าถึง การจัดเก็บ และการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ภายในองค์กร เช่น
เอกสาร ข้อมูล ข่าวสารภายในองค์กร ข้อมูลตารางการใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์ ข้อมูลรูปภาพ ข้อมูล
การติดต่อ เป็นต้น
2523.0019090-90

สถาปนิกเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2523.0020000-00

วิศวกรเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Network Engineers)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒ นา
การแปลผล การประเมิน การออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กรขนาดใหญ่หรือเครือข่ายอินทราเน็ต
เครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้ง เครือข่ายซอฟต์แวร์เกม โดยคำนึงถึงข้อกำหนด ข้อจำกัด ด้านฮาร์ดแวร์
ด้านการใช้งาน ด้านโครงสร้างพื ้น ฐาน ด้านการเชื่อมโยง การพัฒ นาระบบรั ก ษาความปลอดภั ย
การทดสอบความมั่นคงและมีประสิทธิภาพของเครือข่าย
2523.0020100-00

วิศวกรเครือข่ายอินทราเน็ต (Network Engineers, intranet)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การวางแผน การพัฒ นา
การแปลผล การประเมิน การออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กรขนาดใหญ่ มีสำนักงานหลายแห่ง
ด้วยเครือข่ายอินทราเน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีของธุรกิจ ที่ต้องการความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
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2523.0020200-00

วิศวกรเครือข่ายผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์
(Network Engineer, hosting providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การพัฒนา
การแปลผล การประเมิน การออกแบบระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้งที่ซับซ้อนและต้ อ งมี
ความมั่นคงสูงสุด
2523.0020300-00

วิศวกรเครือข่ายเกม (Network Engineer, gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การพัฒนา
การแปลผล การประเมิน การออกแบบระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์เกม เพื่อตอบสนองความต้องการ
การเชื่อมโยง ติดต่อกันเป็นสังคมของการเล่นเกมและผู้เล่น
2523.0029090-90

วิศวกรเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2529 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Database and network professionals not elsewhere classified)
อาชีพในหน่วยนี้รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นในหมูย่ ่อย 252 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างเช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาระหน้าที่ทรี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การพัฒ นาแผนเพื่อป้องกันข้อมูล คอมพิว เตอร์ต่อการดัดแปลงโดยบั ง เอิ ญ
หรือโดยไม่ได้รับอนุญาต การทำลาย หรือการเปิดเผยและเพื่อสนองตามความต้องการการประมวลผล
ข้อมูลฉุกเฉิน
(ข) การฝึกอบรมผู้ใช้และส่งเสริมความตระหนักด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจ
ถึงความปลอดภัยของระบบและเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย
(ค) การหารือกับผู้ใช้เพื่ออภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น ความต้องการในการเข้าถึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ การล่วงล้ำความปลอดภัย และการเปลี่ยนแปลงการเขียนโปรแกรม เป็นต้น
(ง) การเฝ้าติดตามรายงานปัจจุบันเกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อตัดสินว่าเมื่อใด
ควรอัพเดทระบบป้องกันไวรัส
(จ) การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ มู ล ความปลอดภั ย ของคอมพิ ว เตอร์ เ พื ่ อ รวมเข้ า ไป
ในซอฟท์แวร์ตัวใหม่ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือเปลี่ยนสถานการณ์เข้าถึงของแต่ละบุคคล
(ฉ) การเฝ้าติดตามการใช้ข้อมูลและควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การป้องกันในไฟล์
คอมพิวเตอร์
(ช) การประเมิ น ความเสี ่ ย งและทดสอบระบบประมวลผลข้ อ มู ล เพื ่ อ ให้ ม ั ่ น ใจ
ในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูลและมาตรการความปลอดภัย
(ซ) การเข้ า รหั ส (encrypt) การรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล และสร้ า งไฟร์ ว อลล์ (firewall)
เพื่อปกปิดข้อมูลลับในขณะรับส่งและทำให้ปราศจากจุดบกพร่องของการรับส่งทางดิจิตัล
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ตั ว อย่ า งอาชี พในหน่ ว ยนี้ ได้แก่ ผู้จัดทำโปรแกรมซอฟต์ แวร์ที ่ตรวจสอบและ
วิเคราะห์กิจกรรมของคอมพิวเตอร์ (Data miner) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT))

หมวดย่อย 26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
(Legal, social and cultural professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้ทำการวิจัย การปรับปรุง
หรือการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติหรือประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดเก็บหรือการดึง
ข้อมูล และความรู้ จิตวิทยา สวั ส ดิการสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา สังคมวิทยา
สังคมศาสตร์อื่น ๆ และศิลปะและบันเทิง ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยด้านปัญหากฎหมาย การร่างกฎหมาย
และระเบีย บต่าง ๆ การให้คำปรึกษาลูกความเกี่ยวกับคดีความทางกฎหมายเป็นทนายโต้คดีและ
ทำคดีในศาล การรับผิดชอบต่อการดำเนินการตัดสินในชั้นศาล การพัฒนาและดูแลรักษาห้องสมุด
และห้องเก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ การทำการวิจัย การปรับปรุงหรือการพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และ
วิธ ีป ฏิบ ัติห รือประยุ กต์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาสังคมศาสตร์ การแต่งและสร้างสรรค์วรรณคดีและ
งานศิลปะ การตีความหมายและสื่อสารเกี่ยวกับข่าว ความคิด ความประทับใจ และข้อเท็จจริง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
261 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
262 บรรณารักษ์ ผู้เก็บหรือดูแลเอกสารสำคัญ และผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
263 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา
264 นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
265 นักแสดง ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์

หมู่ 264

นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
(Authors, journalists and linguists)

นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เป็นผู้คิดและสร้างสรรค์
งานวรรณกรรม แปลความ และสื่อสารข่าวและเรื่องราวของสาธารณชนผ่านทางสื่อและแปลหรือตีความ
จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนงานวรรณกรรม การประเมินคุณค่า
ของวรรณกรรมและงานศิลปะอื่น ๆ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวปัจจุบันและเขียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น
วิจัย ตรวจสอบ แปลความ และสื่อสารข่าวและเรื่องราวของสาธารณชนผ่านทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์
วิทยุ และสื่ออื่น ๆ แปลความหมายสิ่งที่ถูกเขียนขึ้ นจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง และแปล
จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ในเวลาเดียวกัน
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2641 นักประพันธ์และนักเขียนที่เกี่ยวข้อง
- 2642 นักหนังสือพิมพ์
- 2643 นักแปล ล่ามและผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์อื่น ๆ

หน่วย 2641 นักประพันธ์และนักเขียนที่เกี่ยวข้อง (Writers)
นักประพันธ์และนักเขียนที่เกี่ยวข้องเป็นผู้วางแผน วิจัยและเขียนหนังสือ บท (script)
สตอรี่บอร์ด (storyboard) บทละคร ร้อยแก้ว คำปราศรัย คู่มือ ข้อกำหนด และบทความอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
หนังสือพิมพ์ (ยกเว้น เรื่องสำหรับหนังสือพิมพ์ นิตยสารและหนังสือวารสารที่ออกมาเป็นระยะ) สำหรับตีพิมพ์
หรือนำเสนอ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การคิด เขียนและตรวจแก้ไขนิยาย ละคร บท บทกวีและอื่น ๆ สำหรับตีพิมพ์
หรือนำเสนอ
(ข) การทำวิจัยเพื่อสร้างเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็น
(ค) การเขียนบทและเรื่องราวที่ต่อเนื่อง และจัดเตรี ยมโปรแกรมสำหรับการผลิต
งานบนเวที ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์
(ง) การวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ เช่น ข้อกำหนด บันทึกข้อความ และภาพวาดและเขียน
คู่มือ คำแนะนำสำหรับผู้ใช้และเอกสารอื่น ๆ เพื่ออธิบายการติดตั้ง การปฏิบัติงานและการบำรุงรักษา
ให้ชัดเจนและถูกต้องเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล และอุปกรณ์อื่น ๆ
(จ) การเขียนแผ่นพับโฆษณา คู่มือ และเอกสารตีพิมพ์ทางเทคนิคที่คล้ายกัน
(ฉ) การคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปตีพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
และความถูกต้องทางเนื้อหา จัดการแก้ไขปรับปรุงตามที่จำเป็น และตรวจสำเนาก่อนพิมพ์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ นักเขียนเรื่องร้อยแก้ว
นักเขียนสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive media) นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร กวี นักเขียนบท นักเขียน
คำปราศรัย นักเขียนทางเทคนิค นักเขียน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักเขียนประกาศโฆษณา – 2431
- นักเขียนคำประชาสัมพันธ์ – 2432
- นักหนังสือพิมพ์ - 2642
- บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ - 2642
2641.0010000-00

นักประพันธ์หนังสือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Publication Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนหนังสือประเภท
fiction เช่น นวนิยายเรื่องสั้นนิทานบทกวี เป็นต้น และการเขียนหนังสือประเภท non fiction เช่น
หนังสือคู่มือ how to สารคดีบทความ บทวิจารณ์สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ เป็นต้น
การคิดวิเคราะห์เนื้อหาการหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนข้อเขียน การลำดับเหตุการณ์ ลำดับความ สำคัญ
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การร้อยเรียงถ้อยความเป็นร้อยแก้ว ร้อยกรอง อาจต้องสรรหาหรือกำกับการสร้างสรรค์ภาพประกอบ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื ้ อ หา การตรวจสอบแก้ ไ ขเนื ้ อ หาไวยากรณ์ ร วมถึ ง การพิ ส ู จ น์ อ ั ก ษรเบื ้ อ งต้ น
การตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่
2641.0010100-00

บรรณาธิการหนังสือ (Book Editors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การออกแบบ
รูปเล่มปกหน้าปกหลังการวางตำแหน่ง เนื้อหาและภาพประกอบ รวมถึง กำหนดรูปแบบตัวอักษร
การกำหนดทิศทางของหนังสือแต่ล ะประเภท การคิดวิเคราะห์ลำดับขั้นตอนตามเนื้อหาที่ต้องการ
การควบคุมดูแลการสร้างสรรค์ภาพประกอบและสิ่งประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือประเภทนั้น ๆ
การตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาไวยากรณ์ รวมถึง การพิสูจน์อักษรในเบื้องต้น การตรวจสอบความถูกต้อง
อีกครั้งก่อนนำเสนอตีพิมพ์เผยแพร่
2641.0010200-00

นักเขียนหนังสือบันเทิงคดี (Fiction) (Authors, fiction books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนหนังสือบันเทิงคดี
(Fiction) เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน บทกวี เป็นต้น การกำหนดเหตุผล วัตถุประสงค์ แนวคิด ชื่อเรื่อง
การสมมุติตัวละครเหตุการณ์ โครงเรื่อง แล้วเขียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการ หรือเสริมเติมแต่ง
จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง การสรรหาหรือกำกับการสร้างสรรค์สิ่งประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
บัน เทิงคดี (Fiction) เช่น ภาพประกอบ กราฟิก เป็นต้น การตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาภาพประกอบ
ไวยากรณ์ การพิสูจน์อักษรเบื้องต้น และตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำเสนอบรรณาธิ การ
หรือผู้เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
2641.0010300-00

นักเขียนบทกวี (Poets)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำหนด
เหตุผล วัตถุประสงค์ แนวคิด เนื้อหา แล้วเขียนถ่ายทอดเรื่องราวร้อยเรียงผ่านบทกวีนิพนธ์ฉันทลักษณ์
ได้แก่ โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน และร่าย หรือกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ ได้แก่ กลอนเปล่าและกลอนเปลือย
2641.0010400-00

นักเขียนนวนิยาย (Novelists)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำหนด
เหตุผล วัตถุประสงค์ แนวคิด เนื้อหา แล้วเขียนถ่ายทอดเรื่องราวร้อยเรียงเป็นบทประพันธ์ร้อยแก้ว
ขนาดยาวเพื่อความบันเทิง
2641.0010500-00

นักเขียนหนังสือสารคดี (Non-fiction)
(Authors, non fiction books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียน การเรียบเรีย ง
หนังสือสารคดี (Non-Fiction) เช่น หนังสือคู่มือ หนังสือประวัติศาสตร์ ตำราเรียน เป็นต้นการกำหนด
เหตุผล วัตถุประสงค์ แนวคิด ชื่อเรื่องแล้วเขียนถ่ายทอดเรื่องราวตามความเป็นจริงเป็นลำดับขั้นตอน
ลำดับความสำคัญ การลงพื้นที่หาข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง การสรรหาหรือกำกับการสร้างสรรค์
ภาพประกอบ งานกราฟิก หรือ รูปถ่าย ให้สัมพันธ์กับเนื้อหา การตรวจสอบแก้ไขเนื้อหาและไวยากรณ์
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การพิสูจน์อักษรเบื้องต้นและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนนำเสนอบรรณาธิการหรือผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
2641.0010600-00

นักเขียนหนังสือคู่มือ (Authors, how-to books)
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียน การเรียบเรียง
หนังสือคู่มือ เช่น หนังสือสอนทำอาหาร หนังสือคู่มือแม่และเด็ก หนังสือคู่มือนักเล่นหุ้น เป็นต้น
การรวบรวม การเรียบเรียง ความรู้เบ็ดเตล็ดและสถิติในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา
การให้คำแนะนำด้านการศึกษาหรือด้านการปฏิบัติงาน เช่น การแจ้ งกฎเกณฑ์ขั้นตอนการทำงาน
การเสนอแนะวิธีแก้ปัญหา เป็นต้น
2641.0010700-00

นักเขียนหนังสือประวัติศาสตร์(Authors, history books)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียน การเรียบเรีย ง
หนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ เหตุการณ์ ทั้งเหตุการณ์ที่เกิดจากเจตจำนงของมนุษย์ ตลอดจน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือโดยธรรมชาติที่มีผลต่อมนุษยชาติในประวัติศาสตร์
2641.0010800-00

นักเขียนบทภาพยนตร์ วีดิทัศน์ (Screen Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนประพันธ์แก้ไขลำดับ
เรื่องราว จัดทำบทสำหรับ การผลิตภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การเขียนแบบร่างของการสร้างภาพยนตร์
การกำหนดองค์ป ระกอบของบทภาพยนตร์ ละคร เช่น โครงเรื่ อง ตัว ละคร เหตุการณ์ ข้อขัดแย้ง
ความยุ่งยาก ข้อคลี่คลาย เป็นต้น การเขียนเรื่องใหม่ (original screenplay) หรือการดัดแปลงจากนวนิยาย
(adaptation) ในรูปแบบที่สามารถนำเอาไปใช้ด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์/วิดีทัศน์ การเขียนบรรยาย
เรื่องราวอย่างละเอียด เช่น ระบุช่วงเวลา สถานที่ ลักษณะของตัวละคร บทสนทนา เป็นต้น ในรูปแบบ
ที่ถูกต้อง ตามหลักการเขียนบทภาพยนตร์ อาจรวมถึงการเขียนบทถ่ายทำ ที่ต้องระบุถึงตำแหน่งกล้อง
การเชื่อมช็อต (cut) การเลือนภาพ (fade) การละลายภาพหรือการจางซ้อนภาพ (dissolve) การกวาดภาพ
(wipe) ตลอดจน การใช้ภาพพิเศษ (effect) และการระบุเลขลำดับช็อต
2641.0010900-00

นักเขียนบทรายการโทรทัศน์ (Television Script Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนสำหรับรายการ
โทรทัศน์หรือการเขียนให้ดูและฟัง มิใช่เขียนให้อ่าน การเขียนโดยใช้สำนวนสนทนา พูดคุยเข้าใจง่าย
ร่วมสมัยและคำนึงว่าผู้รับชมโทรทัศน์รับชมภาพอยู่ด้วย
2641.0011000-00

นักเขียนบทรายการวิทยุ (Radio Script Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง
ซึ่งเป็นการใช้ภาษาเพื่อการฟัง การเขียนด้วยสำนวนสนทนาที่ง่ายกระชับชัดเจนผู้ฟังฟังแล้วเข้าใจ
ได้ทันที การเลือกใช้คำที่ออกเสียงได้ง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำที่ออกเสียงยาก ถ้าจำเป็นต้องใช้คำ
ที่อ่านยาก ควรเขียนคำอ่านไว้ในวงเล็บ การใช้คำที่แสดงภาพโวหาร การใช้คำเปรียบเทียบ
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2641.0011100-00

นักเขียนสื่อโฆษณา (Copywriters)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การเขี ย นเพื ่ อ โฆษณา
ประชาสั ม พั น ธ์ ส ิน ค้ า งานแสดงและเพื ่ อ สร้ า งความสัม พั น ธ์ท ี ่ ดี ร ะหว่ า งหน่ ว ยงานกั บ ประชาชน
การเลือกใช้ถ้อยคำหรือประโยคที่กระชับ ตรงประเด็น เชิญชวน โน้มน้าว แต่หลีกเลี่ยงการใช้คำโฆษณา
เกินจริง
2641.0019090-90

หมู่ 265

นักประพันธ์หนังสือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักแสดง ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์
(Creative and performing artists)

นักแสดง ศิ ล ปิน ที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์ เ ป็นผู้ส ื่อสารความคิด ความรู้สึ ก
และข้อเท็จจริงในสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลหนึ่ง ๆ แปลความหมายของงานประพันธ์ เช่น โน้ตเพลง
หรือบท (script) เพื่อแสดงหรือถ่ายทอดออกมา และเป็นผู้นำเสนอการแสดงดังกล่าวและงานของสื่ออื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การคิดและสร้างสรรค์รูปแบบงานทัศนศิลป์
คิดและเขียนเพลงต้นฉบับ ออกแบบ ดูแล ซักซ้อมและผลิตงานดนตรี เต้นรำ ละครและภาพยนตร์
รับ ผิดชอบด้านการสร้างสรรค์ การเงิน และการจัดระบบในการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์
และการแสดงบนเวที ศึกษาบท ละคร หรือหนังสือและตีความและซักซ้อม การคัดเลือกบทเพลง วิดีโอ
และสิ่งบันเทิงอื่น ๆ สำหรับออกอากาศและประกาศในเชิงการค้าและออกสู่สาธารณะ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2651 นักทัศนศิลป์
- 2652 นักดนตรี นักร้องและนักประพันธ์เพลง
- 2653 นักเต้นรำและนักออกแบบท่าเต้น
- 2654 ผู้กำกับ ผู้ผลิตภาพยนตร์และละคร
- 2655 ผู้ประกอบวิชาชีพการแสดง
- 2656 ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์และทางสื่ออื่น ๆ
- 2659 นักแสดง ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2651 นักทัศนศิลป์ (Visual Artists)
นักทัศนศิลป์ เป็นผู้สร้างสรรค์และทำงานศิ ลปะโดยใช้การปั้น ระบายสี วาด สร้าง
ตัวการ์ตูน แกะสลักหรือใช้เทคนิคอื่นๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การคิดและพัฒนาแนวคิด การออกแบบ และสไตล์ต่าง ๆ สำหรับงานจิตกรรม
การวาดภาพและงานปั้น
(ข) การจัดวางตำแหน่งวัตถุ แบบจำลอง และคัดเลือกภูมิทัศน์และองค์ประกอบ
ทางสายตาอื่น ๆ ตามสาระสำคัญที่เลือก
(ค) การคัดเลือกสื่อ วิธีการ และวัสดุต่าง ๆ ทางศิลปะ
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(ง) การสร้างงานศิลปะแบบแสดงตัวตน (representational) หรืองานนามธรรมสามมิติ
หรืองานนูน ต่ำโดยการปั้น แกะและทำงานไม้ หิน ดินเหนียว โลหะ น้ำแข็ง หรือกระดาษและงาน
ที่เป็นการผสมผสานวัสดุต่าง ๆ ดังกล่าว
(จ) การสร้างงานศิลปะแบบแสดงตัวตน หรือภาพวาดและจิตรกรรมชนิดนามธรรม
(abstract) โดยใช้ดินสอ หมึก ชอล์ก สีน้ำมัน สีน้ำหรือโดยการประยุกต์เทคนิคอื่น ๆ
(ฉ) การสร้างสรรค์การวาดภาพและการพิมพ์ห รือการแกะสลักลงบนโลหะ ไม้
หรือวัสดุอื่น ๆ
(ช) การสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนเพื่อแสดงลักษณะของบุคคลและเหตุการณ์ ซึ่งมักทำ
เป็นภาพล้อเลียน
(ซ) การบูรณะงานจิตรกรรมที่ ได้รับความเสียหาย สกปรกเลอะเทอะและซีดจาง
และงานศิลปะอื่น ๆ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวาดการ์ตูน ผู้สร้างงานศิลปะจากเซรามิกศิลปิน
ประเภทพาณิชย์ศิลป์ ผู้บูรณะภาพท จิตกรวาดภาพเหมือน ช่างแกะสลัก
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักออกแบบอุตสาหกรรม - 2163
- นักออกแบบกราฟิก – 2166
- ครูสอนจิตกรรม (สอนตัวต่อตัว) – 2355
- ช่างเครื่องดินเผา 7314
- ช่างตกแต่งงานสี 7316
2651.0010000-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Illustrators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ การออกแบบและสร้างสรรค์ภาพประกอบ
ให้ตรงตามหัวข้อหรือเรื่องราว การกำหนดสีสัน การใช้สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิก และสีอื่น ๆ การใช้
ลายเส้นและสัญลักษณ์ เพื่อให้ภาพเล่าเรื่องหรือสอดรับกับเนื้อหาเป็นการสร้างจินตนาการ อารมณ์
ความรู้สึก เช่น ภาพการ์ตูน ภาพเขียนเสมือนจริง ภาพตกแต่งด้วยซอฟต์แวร์ เป็นต้น โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์หรือมือวาด การกำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการออกแบบร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
2651.0010100-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ นิตยสาร
(Illustrators, books and magazines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพประกอบ ให้ตรงตามหัวข้อ เรื่องราว หรือบทความในหนังสือ นิตยสาร
2651.0010200-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบภาพยนตร์แอนิเมชัน
(Illustrators, animation movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพประกอบ เพื่อนำไปเป็นคีย์เฟรมหรือแบบในการสร้างตุ๊กตาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดทำ
ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์แอนิเมชัน
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2651.0010300-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบภาพยนตร์ วิดีทัศน์
(Illustrators, movies)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพประกอบที่ใช้ในภาพยนตร์/วิดีทัศน์
2651.0010400-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบล้อเลียน (Cartoonists)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การนำเสนอภาพการ์ตูน
ที่เน้นความขบขันและมีเนื้อหาล้อเลียนเสียดสีสังคม การเมือง
2651.0010500-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบเกม (Illustrators, game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพประกอบ เพื่อนำไปเป็นคีย์เฟรมหรือแบบในการสร้างตุ๊กตาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการจัดทำ
ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์แอนิเมชัน
2651.0010600-00

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ แอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
(Illustrators, application except game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและสร้างสรรค์
ภาพประกอบที่ใช้ในแอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
2651.0019090-90

นักวาดการ์ตูน ภาพประกอบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง (Music Artists)
นักดนตรี นักร้องและนักประพันธ์เพลงเป็นผู้เขียน เรียบเรียง ควบคุมและประพันธ์เพลง
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การสร้างสรรค์โครงสร้างของทำนองเพลง ความผสมกลมกลืนและจังหวะเพื่อแสดง
ความคิดและอารมณ์ออกมาในรูปของเพลง
(ข) การแปลความคิดและแนวคิดไปสู่สัญญาณและสัญลักษณ์ทางดนตรีที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อผลิตผลงานและการแสดงออกมา
(ค) การดัดแปลงหรือเรียบเรียงดนตรีสำหรับกลุ่มผู้เล่นดนตรีหรือผู้ร้องเครื่องดนตรี
หรือโอกาส
(ง) การควบคุมกลุ่มผู้เล่นดนตรีหรือผู้ร้อง
(จ) การคัดเลือกดนตรีสำหรับแสดงและมอบหมายส่วนต่าง ๆ ของเครื่องดนตรี
ให้กับนักดนตรี
(ฉ) การเล่นเครื่องดนตรี 1 ชิ้นขึ้นไปแบบเล่นเดี่ยว (solo) หรือแบบเป็นสมาชิก
ของวงออร์เคสตร้าหรือวงดนตรี
(ช) การร้องเพลงในลักษณะของนักร้องเดี่ยวหรือเป็นสมาชิกของกลุ่มนักร้องหรือวงอื่น ๆ
(ซ) การฝึกหัดและซ้อมเพื่อรักษามาตรฐานการแสดงที่สูง
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ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ หัวหน้าวง นักประพันธ์เพลง นักดนตรี ผู้ควบคุมดนตรี
นักดนตรีไนท์คลับ (night club) นักร้องไนท์คลับ ผู้ควบคุมวงออร์เคสตร้า นักร้อง นักดนตรี ตามถนน
นักร้องตามถนน
2652.0010000-00

นักดนตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Musicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเล่นดนตรี ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนักประพันธ์เพลงและผู้กำกับการดนตรี
2652.0020000-00

นักร้อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Singers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอด
เจตนารมณ์ของนักแต่งเพลง การสร้างความบันเทิง ให้ความสุข กับผู้ฟัง ผ่านการขับร้องเพลง
2652.0030000-00

นักประพันธ์เพลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Composers/Song Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมและเรียบเรียง
งานดนตรีการคิดท่วงทำนองและเนื้อเพลง การมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำความรู้สึกหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ
มาถ่ายทอดเป็นบทเพลงที่มีความหมายและประทับใจผู้ฟัง
2652.0030100-00

นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ละครเพลง โฆษณา
(Composers/Song Writers, soundtracks)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การเรียบเรียงงานดนตรี
การคิดท่วงทำนองและเนื้อเพลงที่นำมาใช้ประกอบภาพยนตร์ ละครเพลงหรือโฆษณา เพื่อเสริมอรรถรส
ในการรับชมภาพยนตร์
2652.0030200-00

นักประพันธ์เพลงเพื่อบันทึกจำหน่าย
(Composers/Song Writers, album)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การแต่งเพลงเพื่อบันทึก
จำหน่าย การประพันธ์เพลงไว้ก่อนแล้วจึงหานักร้องภายหลัง การประพันธ์เพลงตามบุคลิกลักษณะ
ของนักร้อง โดยศึกษาจากน้ำเสียง ระยะความกว้างของเสียงสูง เสียงต่ำ รวมทั้ง เอกลักษณ์ของน้ำเสียง
2652.0039090-90

นักประพันธ์เพลง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล อื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2654 ผู้กำกับ ผู้ผลิตภาพยนย์และละคร (Director)
ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์และละคร เป็นผู้ดูแลและควบคุมด้านเทคนิคและศิลปะ
ในการผลิตภาพยนตร์ งานโทรทัศน์ หรืองานวิทยุและการแสดงบนเวที
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การเลื อ กผู ้ เขี ย น การศึ ก ษาบทเพื ่ อ ตัด สิ น ใจตีค วามในเชิง ศิ ล ปะและสอน
นักแสดงเกี่ยวกับวิธีการแสดง
(ข) การกำกับดูแลทุก ๆ ด้านของการผลิตงานละครเวที โทรทัศน์ วิทยุหรือในภาพยนตร์
รวมถึง การเลือกนักแสดงและการตัดสินใจสุดท้ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า การออกแบบฉาก เทคนิคพิเศษ
เกี่ยวกับเสียงหรือแสง
(ค) การวางแผน การจัดระบบและควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ และทำตารางเวลาการ
ผลิตเกี่ยวกับการนำเสนอ ภาพยนตร์ การออกอากาศในโทรทัศน์และวิทยุ
(ง) การมีส่วนร่วมและควบคุมบุคลากรฝ่ายเทคนิคทั้งหมด และตัดสินใจเกี่ยวกับ
การดูแล ขอบเขตงานและการทำตารางเวลาการผลิต
(จ) การดูแลรักษาเอกสารสำคัญในการผลิตและเจรจาค่าส่วนแบ่ง
(ฉ) การสร้าง วางแผน เขียนบทสำหรับการบันทึก การบันทึกวิดีโอเทปและโปรแกรม
การตัดต่อ
(ช) การควบคุมการจัดวางฉาก องค์ประกอบ (props) และอุปกรณ์แสงและเสียง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้กำกับสารคดี ผู้ตัดต่อภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์
ผู้กำกับภาพ ผู้กำกับเวที ผู้กำกับด้านเทคนิค ผู้กำกับโทรทัศน์หรือวิทยุด้านเทคนิค ผู้ผลิตละคร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์ – 2642
- ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพ – 3521
- ช่างเทคนิคด้านเสียง – 3521
- ช่างเทคนิคด้านวิดีโอ – 3521
- ผู้กำกับเวที - 3435
2654.0010000-00

ผู้กำกับงานสร้างสรรค์ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเลือกผู้เขียน การศึกษาบท
เพื่อตัดสินใจตีความในเชิงศิลปะและสอนนักแสดงเกี่ยวกับวิธีการแสดง การกำกับดูแลทุก ๆ ด้าน
ของการผลิตงานละครเวที โทรทัศน์ วิทยุหรือในภาพยนตร์ รวมถึง ตัวเลือกนักแสดงและการตัดสินใจ
สุดท้ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า การออกแบบฉาก เทคนิคพิเศษเกี่ยวกับเสียงหรือแสง การวางแผน การจัดระบบ
และควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ และทำตารางเวลาการผลิตเกี่ยวกับการนำเสนอ ภาพยนตร์ การออกอากาศ
ในโทรทัศน์และวิทยุ การมีส่วนร่วมและควบคุมบุคลากรฝ่ายเทคนิคทั้งหมด และตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแล
ขอบเขตงานและการทำตารางเวลาการผลิ ต การดู แ ลรั ก ษาเอกสารสำคัญ ในการผลิ ตและเจรจา
ค่าส่วนแบ่ง การสร้าง วางแผน เขียนบทสำหรับการบันทึก การบันทึกวิดีโอเทปและโปรแกรมการตัดต่อ
การควบคุมการจัดวางฉาก องค์ประกอบ (props) และอุปกรณ์แสงและเสียง
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2654.0010100-00

ผู้กำกับงานสร้างสรรค์หนังสือ
(Directors of Book Publishing)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ทางเทคนิค
และทางศิลปะด้านการผลิตหนังสือ การดูแลการทำงานทุกขั้นตอนในการทำต้นฉบับเช่น การกำหนด
แนวคิดวัตถุประสงค์ ของหนังสือ การคัดเลือกผู้ประพันธ์สรรหาผู้วาดภาพประกอบหรือจัดทำกราฟิก
เป็นต้น เพื่อให้เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์งาน การควบคุมการตรวจสอบก่อนการพิมพ์ เช่น การจัดวาง
ตำแหน่งของเนื้ อ หาและภาพประกอบ วางรูปแบบหนังสือ ให้ อยู่ ในตำแหน่ง ที ่เหมาะสม เป็นต้ น
การควบคุมกระบวนการผลิตหนังสือในระดับอุตสาหกรรม เช่น การจัดตารางเวลาพิมพ์ การตกแต่ง
หลังพิมพ์ การขนส่ง เป็นต้น
2654.0010200-00

ผู้กำกับงานศิลปกรรมเกม (Art Directors, game)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลการสร้างสรรค์
เนื้อหา ภาพ เสียง สี รูปร่าง รูปทรงอารมณ์ ของภาพ กำหนดวัตถุประสงค์ สร้างแนวคิด เทคนิคพิเศษ
ภาพเคลื่อนไหวในซอฟต์แวร์เกม การควบคุมดูแล การประสานการทำงานของบุคลากรด้านการออกแบบ
เชิงทัศนศิลป์และเสียง ได้ แก่ นักออกแบบคอนเซ็ป ต์ นักออกแบบคาแรคเตอร์ นักทำภาพเคลื่อนไหว
นักออกแบบเสียงประกอบ ช่างสร้างภาพเชิงเทคนิค เป็นต้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ทางศิลปะในซอฟต์แวร์เกม
มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผสม กลมกลืน เข้ากันได้เป็นอย่างดี
2654.0010300-00

ผู้กำกับภาพยนตร์วีดิทัศน์ (Film Directors)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ทางเทคนิค
และทางศิลปะด้านการผลิตภาพยนตร์หรือวิดีทัศน์ เช่น ภาพยนตร์ ละคร แอนิเมชัน ภาพยนตร์โฆษณา
มิวสิควีดิโอ เป็นต้น ตั้งแต่กิจกรรมก่อนการผลิต เช่น การสร้างจินตนาการจากบทภาพยนตร์ การคิด
คอนเซ็ ป ต์ ข องภาพยนตร์ / วิ ด ี ท ั ศ น์ การตี ค วามหมายบทละคร การสรรหานั ก แสดง การกำกั บ
การออกแบบตัวละคร เครื่องแต่งกาย ฉาก เป็นต้น กิจกรรมการถ่ายทำ เช่น การควบคุมดูแลการแสดง
ของนักแสดงการกำกับภาพ การประยุกต์ใช้แสงสีเสียง และกิจกรรมหลังการผลิต เช่น การตัดต่อ
การสร้างเอฟเฟค การใส่เสีย งดนตรี เป็น ต้น การกำหนดคิว งาน การกำหนดแผนงาน การดำเนิน
การฝึ ก ซ้ อ ม รวมถึ ง การประสานงานระหว่ า งผู ้ อ ำนวยการผลิ ต ผู ้ ท ำการก่ อ นผลิ ต ผู ้ ท ำงานผลิ ต
และผู้ทำงานหลังผลิต การให้คำแนะนำและรับฟังความเห็นจากบุคลากรทุกฝ่าย
2654.0010301-00

ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Directors of Photography, film)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประสานงานกับผู้กำกับ
ภาพยนตร์ในการวางแผนการจัดแสงการออกแบบแสงและการวางมุมกล้องเพื่อการสื่อความหมาย
ด้วยภาพและความสวยงามทางศิลปะ การเลือกใช้เทคนิคการใช้กล้อง เช่น การแพนกล้อง (panning)
การทิ้ลท์ (tilting) การซูม (zooming) การดอลลี่ (dolling) เป็นต้น การเลือกมุมกล้องหรือลัก ษณะ
ของภาพ เช่น ภาพที่ถ่ายจากมุมสูง (aerial shot / bird’s eyes view) ภาพครึ่งอก (bust shot) ภาพเอียง
(canted shot) ภาพถ่ายข้ามไหล่ (cross shot / x shot) เป็นต้น
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2654.0010302-00

ผู้กำกับงานศิลปกรรม ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Art Director, film)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลรายละเอียด
การสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ด้านการผลิต ภาพยนตร์/วีดิทัศน์ ให้ตรงตามที่กำหนด เช่น ฉาก อุปกรณ์
ประกอบ เสื้อผ้า สถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำ เป็นต้น การออกแบบโลกที่ตัวละครอาศัยอยู่ให้สมจริง
และสร้างความอัศจรรย์ใจให้ผู้ชม
2654.0010303-00

ผู้กำกับเสียง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Director of Audiography, film)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลเรื่องเสียง
ในระหว่างการถ่ายทำและหลังถ่ายทำ เช่น การฟังและตรวจสอบให้บทสนทนาชัดเจนและครับถ้วน
ตามบทภาพยนตร์ รวมถึง ไม่ให้มีเสียงรบกวน การออกแบบการเล่าเรื่องด้วยเสียง การสร้างเสียงขึ้น
ในสตูดิโอและผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยี เป็นต้น
2654.0010304-00

ผู้กำกับการแสดง ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Directors of Acting, film)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลรายละเอียด
ด้านการแสดง เพื่อให้การแสดงในภาพยนตร์ วิดีทัศน์ มีความสมจริง สร้างอารมณ์ตอบสนองต่อผู้รับชม
การสร้างความเชื่อให้กับนักแสดงในการให้เป็นตัวละครตัวนั้นด้วยการจัดให้มีการซ้อม การวิเคราะห์
การตีความ การทำความคุ้นเคยกับบทและตัวละคร ก่อนการถ่ายทำ การอธิบาย การแนะนำ การวิพากษ์
วิจารณ์ การแสดงอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์และเรียบง่าย เมื่อถ่ายทำจริง
2654.0010400-00

ผู้กำกับรายการโทรทัศน์ (Television Program Directors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างสรรค์ การผลิตรายการ
ให้ออกอากาศทางโทรทัศน์ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ การควบคุมดูแลการดำเนินทั้งหมดให้เดิน ไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน การควบคุมดูแลการผลิตรายการโทรทัศน์จากห้องควบคุมการออกอากาศ รวมทั้ง
บุคลากรฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรับนโยบาย แนวคิด มาจากผู้อำนวยการผลิตหรือเจ้าของช่อง
2654.0010401-00

ผู้กำกับกล้องรายการโทรทัศน์
(Directors of Television Cameras)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับ การเลือกภาพ
จากการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ที่ใช้กล้องมากกว่า 1 ตัว เชื่อมต่อผ่านสายเคเบิ้ล จากกล้องไปสู่
เครื่องผสมสั ญญาณ (Mixer) การควบคุมดู แลการทำงานของเครื ่ องผสมสั ญญาณ เพื่อให้ ได้ ภ าพ
ที่หลากหลาย ต่อเนื่อง และไม่น่าเบื่อ การกำกับการถ่ายภาพด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น ภาพที่กว้างมาก
Extreme Long Shot: ELS) ภาพกว้าง (Long Shot: LS) ภาพระยะปานกลาง (Medium Shot: MS)
ภาพมุมสูง/มุมกด ภาพเอียง ภาพถ่ายข้ามไหล่ การแพนกล้อง การซูม เป็นต้น
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2654.0010402-00

ผู้กำกับเวทีรายการโทรทัศน์ (Stage Directors, television)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การจัดการงาน
ด้านเวที การจัดวางตำแหน่ง ของพิธ ี กร ผู้ร่ว มรายการที่เหมาะสม (Blocking) เพื่อความสวยงาม
ความต่อเนื่อง ความน่าสนใจของการถ่ายทำ การให้สัญญาณมือ การให้คำแนะนำชี้แจงแก่ช่างศิล ป์
เกี่ยวกับฉากหรืออุปกรณ์ประกอบฉาก การดูแลจัดหาเสียงประกอบ การเปลี่ยนแผ่นอักษรรายการ
(แผ่นบอกบท แผ่นบอกคิว)
2654.0010403-00

ผู้กำกับรายการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
(Directors of Live Broadcast)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การนํ า เสนอเรื ่ อ งราว
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้ชมรายการได้รับทราบไปพร้อม ๆ กับการดําเนินไปของเหตุการณ์
นั้น ๆ อย่างทันทีทันใด โดยที่เหตุการณ์หรือเรื่องราวนั้น ๆ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว ไม่ว่าเรา
จะถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ตาม เหตุการณ์นั้นก็จะดําเนินต่อไป ซึ่งจะแตกต่างจากการผลิตรายการทั่วไป
ที่รายการจะไม่เกิดขึ้น ถ้าเราไม่ผลิตขึ้นมา เช่น การถ่ายทอดสดกีฬา การถ่ายทอดสดนายกรัฐมนตรี
ปาฐกถาพิเศษ เป็นต้น การตัดสินใจในการเปลี่ยนมุมกล้อง เพิ่มหรือลดเสียง ย้อนภาพ
2654.0010500-00

ผู้กำกับรายการวิทยุ (Directors of Radio Program)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การคิดเนื้อหา การให้คำแนะนำ
การควบคุมดูแลดำเนิน รายการวิทยุกระจายเสียง การพิจารณาสรรหาผู้เขียนบท ผู้กำกับรายการ
ผู้ดำเนินรายการและบุคลากรอื่น ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้ง การสรรหาผู้เชี่ยวชาญหรือวิทยากรร่วม
ในรายการ การประสานงานและอำนวยความสะดวก การตรวจสอบคุณภาพของรายการ
2654.0010600-00

ผู้กำกับการทำดนตรี (Music producers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำกับดูแลการทำเพลง
เพื่อจำหน่ายในรูปแบบอัลบั้ ม เพลงประกอบภาพยนตร์ เพลงประกอบละคร เพลงประกอบโฆษณา
และเพลงอื่น ๆ การตรวจสอบการวิเคราะห์ และตีความเพลงแล้วแนะนำนัก ร้อง นักดนตรี นักเทคนิค
ผสมเสียงถึงวิธีการนำเสนอ การปรับแต่งเสียง
2654.0019090-90

ผู้กำกับงานสร้างสรรค์ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 2655 ผู้ประกอบวิชาชีพนักแสดง (Actors)
ผู้ประกอบวิชาชีพนักแสดง เป็นผู้แสดงบทบาทเสมือนในภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือวิทยุ
และบนเวที
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การเรียนรู้เรื่อง และคิวและแสดงเป็นส่วนต่าง ๆ ในละครเวที โฆษณา โทรทัศน์
วิทยุหรือในภาพยนตร์
(ข) การสมมติบทบาทเป็นตัวละครที่ผู้เขียนบทหรือผู้ ประพันธ์สร้างขึ้นและสื่อสาร
ให้ผู้ชม/ผู้ฟังดู
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(ค) การเล่าเรื่องหรืออ่านงานวรรณกรรมแบบออกเสียงเพื่อให้ความรู้หรือให้ความบันเทิง
แก่ผู้ฟัง
(ง) การเข้ามาทำการคัดตัวและการเรียกมาคัดเลือก (casting) เพื่อทดลองแสดง
บทบาท
(จ) การเตรียมการแสดงโดยซ้อมภายใต้คำสั่งและคำแนะนำของผู้กำกับ
(ฉ) การอ่านบทและศึกษาวิจัยเพื่อให้เข้าใจตอนต่าง ๆ ประเด็น และตัวละคร
(ช) การแสดงบทบาทตามที่ได้รับการพัฒนามาจากการฝึกซ้อมในภาพยนตร์ โทรทัศน์
วิทยุและการแสดงบนเวที
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักแสดง นักแสดงละครใบ้ นักเล่าเรื่อง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักแสดงแทน (สตั๊นท์) – 3435
- นักแสดงประกอบฉาก – 3435
2655.0010000-00

นักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (Actors)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การแสดงบทบาทต่าง ๆ
ในการแสดงละครหรือภาพยนตร์ การฝึกซ้อมบทบาทที่ต้องแสดง โดยการศึกษาเนื้อเรื่องและบทที่ได้รับ
มอบหมายให้แสดง การแสดงอารมณ์ ลักษณะนิสัย ของตัวละคร โดยการใช้ถ้อยคำหรือกิริยาท่าทาง
ประกอบ อาจร้องเพลง เต้นรำ หรือฟ้ อนรำและอาจชำนาญในการแสดงบทบาทอย่างใดอย่า งหนึ่ง
หรือการแสดงประเภทใดประเภทหนึ่ง
2655.0010100-00

ยูทูปเบอร์ (Youtuber)
ภาระหน้า ที่ท ี่ ร ั บผิด ชอบประกอบด้ วย การสร้างคลิป วิดีโ อ คื อ
การเขียนบท ออกแบบเนื้อหา ถ่ายทำ ตัดต่อ แล้วนำลงในเว็บไซต์ยูทูป (Youtube) ซึ่งเป็นเว็บที่ทุกคน
สามารถลงคลิปต่าง ๆ ได้ตามต้องการ โดยเนื้อหาต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดที่ทางยูทูปแจ้งไว้ เช่น ผลงาน
ที่นำมาลงในเว็บ จะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง ไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือต้องไม่ใช่
คลิปที่คดั ลอกจากคนอื่นมา เป็นต้น
2655.0019090-90

นักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Technicians and associate professionals)
นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคและ
งานที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับงานวิจัย และการประยุกต์แนวคิด และวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์หรือ
ศิลปะ และระเบียบของรัฐบาลหรือทางธุรกิจ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อย
นี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้า ที่ท ี่ร ับ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย รับผิดชอบและดำเนินงานด้านเทคนิ ค
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งได้แก่
วิ ศ วกรรมศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ช ี ว ภาพ ซึ ่ ง ได้ แ ก่ วิ ช าชี พ ทางการแพทย์
และสังคมศาสตร์ และมานุษยวิทยา ริเริ่มและให้บริการด้ านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การเงิน
การบริห ารจัดการ ซึ่งรวมถึงการบริ ห ารจัด การกฎหมายและระเบี ยบของรัฐ บาล และงานสั ง คม
สงเคราะห์ ให้การสนับสนุนงานศิลปะและบันเทิงทางด้านเทคนิค มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา ปฏิบัติงาน
ด้านศาสนาในบางคราว รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
32 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
33 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
35 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดย่อย 31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering associate professionals)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิค
ที่เกี่ย วกับ งานวิจ ัย การประยุกต์ว ิธ ีป ฏิบ ัติในสาขาวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ดูแล
และควบคุมด้านเทคนิค และการปฏิบัติงานในการทำเหมือง การผลิต การก่อสร้างและงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ
และการเดินเครื่องอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น อากาศยาน เรือ เป็นต้น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้ง การเฝ้าตรวจติดตามและเดินเครื่อง
และอุปกรณ์ต่าง ๆ การทำการทดลองและเฝ้าติดตามการทดลองและทดสอบระบบ การรวบรวมและ
ทดสอบตั ว อย่ า ง การบั น ทึ ก การสั ง เกตและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การจั ด เตรี ย ม การแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
และแปลความหมาย การเขียนแบบและผังทางเทคนิค การประสานงาน การควบคุมและทำตารางปฏิบัติ
กิจกรรมของแรงงาน การควบคุ มและเฝ้าตรวจติ ดตามแผงสวิตช์ ระบบควบคุ มด้ วยคอมพิว เตอร์
และเครื่องจักรที่ควบคุมการทำงานแบบมัลติฟังก์ชัน (multi - function) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การเคลื่อนไหวทางเทคนิคอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำงานของเรือ อากาศยาน
และอุปกรณ์อื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
312 ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิตและผู้ควบคุมการก่อสร้าง
313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
314 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
315 ผู้ควบคุมและช่างเทคนิคประจำเรือและอากาศยาน

73

หมู่ 312

ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง
(Mining, manufacturing and construction supervisors)

การควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นผู้ประสานงาน
ดูแล ควบคุม และจัดตารางเวลาการทำงานของผู้ปฏิบัติ งานในส่วนของการผลิ ต การทำเหมื อง และ
การก่อสร้าง
ภาระหน้ า ที่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การตรวจตรา การดู แลและประสาน
การทำงานของช่าง ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล เจ้าหน้าที่
ด้านการประกอบชิ้นส่วน แรงงานและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ การจัดระบบและวางแผนงานประจำวัน การจัดทำ
งบประมาณ การบั นทึ กและรายงานต่ าง ๆ ระบุ ป ั ญหาการขาดแคลนเจ้ าหน้ าที ่ ควบคุ มหรื อวั สดุ ใน
การปฏิบัติงาน การรับประกันความปลอดภัยของแรงงาน การสอนและอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3121 ผู้ควบคุมงานเหมือง
- 3122 ผู้ควบคุมการผลิต
- 3123 ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
หมายเหตุ อาชีพที่จัดอยู่ในหมู่ 312 ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้ควบคุมการผลิต และผู้ควบคุม
การก่อสร้าง โดยหลักแล้วจะเกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดระบบ การประสานงาน การควบคุม และ
การกำกับดูแลการทำงานของผู้อื่น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ทำงานในตำแหน่งเหล่านี้จะไม่ปฏิบัติหน้าที่
เดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้มานานก็ตาม ผู้ที่ปฏิบัติงาน
และทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการควบคุมคุณภาพงานด้านเทคนิคที่ แรงงาน
อื่นเป็นผู้ทำแล้ว ควรจัดอยู่ในประเภทเดียวกับแรงงานที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ดูแล งานที่เป็นการควบคุม
ดูแลเหล่านี้มักเรียก กันว่า “หัวหน้าคนงาน” หรือ “ผู้นำทีม”
ในการแยกความแตกต่างระหว่างผู้จัดการในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการและผู้ควบคุมที่จัดอยู่
ในหมวดใหญ่อื่น ๆ นั้น ควรทราบว่าทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมอาจเป็นผูว้ างแผน จัดระบบ ประสานงานควบคุม
และกำกับดูแลการทำงานของผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้จัดการมักมีหน้าที่และเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับ ทิศทาง
ของกลยุทธ์และการปฏิบัติงานทั้งหมดของธุรกิจหรือองค์กร (ตัวอย่างเช่น เกี่ยวกับชนิด ปริมาณ และคุณภาพ
ของสินค้าที่จะผลิต) งบประมาณ (จำนวนเงินมากน้อยเท่าไรที่ต้องใช้จ่ายและเพื่อวัตถุประสงค์ใด) และ
การคัดเลือก การแต่งตั้ง และการไล่บุคลากรออก ผู้ควบคุมอาจให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ผู้จัดการ
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรและการไล่บุคลากรออก แต่ไม่มี
อำนาจในการตัดสินใจ
ควรสังเกตว่า ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องรับผิดชอบกลยุทธ์ทั้ง 3 ด้าน
และควบคุมกำกับดูแล แนวทางในการปฏิบัติงาน งบประมาณและการคัดเลือก และการให้พนักงานออก
ระดับในการบังคับบัญชาอาจแตกต่างกันไป แต่สิ่งที่สำคัญคือ ผู้ควบคุมอาจมีหน้าที่เพียงแค่ควบคุม
ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินการ
ขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด
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หน่วย 3122 หัวหน้าควบคุมงานด้านการผลิต (Production Supervisors)
ผู้ควบคุมการผลิต เป็นผู้ประสานงานและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการ ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์ และผู้ใช้แรงงานใน
การผลิตอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประสานงานและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
ผู้ควบคุมเครื่องจักร ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการประกอบผลิตภัณฑ์และผู้ใช้แรงงานในการผลิตอื่น ๆ
(ข) การจัดระบบและวางแผนการทำงานประจำวันที่เกี่ ยวข้องกับแผน เศรษฐกิจ
พนักงานและสิ่งแวดล้อม
(ค) การจัดทำการประมาณการงบประมาณ บันทึก และรายงานต่าง ๆ
(ง) การระบุการขาดแคลนพนักงานหรือส่วนประกอบต่าง ๆ
(จ) การรับประกันความปลอดภัยของคนงาน
(ฉ) การสอนและอบรมพนักงานใหม่
ตัวอย่า งของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ประสานงานพื้นที่ (ฝ่ายผลิต) ผู้ควบคุม
การประกอบ ผู้ควบคุมงานตกแต่ง ผู้ควบคุมการผลิต (ฝ่ายผลิต)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้จัดการฝ่ายผลิต – 1321
3122.0030000-00

หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Production Supervisor of Media)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อความรู้ /บันเทิง
ในระดับอุตสาหกรรม คือ ผลิตภัณฑ์สื่อในปริมาณมากพอในการจัดจำหน่ายให้ผู้รับสื่อได้ทั่วราชอาณาจักร
การประสานงาน การควบคุมกระบวนการทำงาน เพื่อทำต้นแบบที่มีคุณภาพ แล้วนำต้นแบบไปผ่าน
กระบวนการทำสำเนา เช่น การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ การผลิต CD/DVD การผลิตเสียงไวนิล เป็นต้น
3122.0030100-00

หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
(Production Supervisor of Printed Media)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ในระดับ

อุตสาหกรรม
3122.0030200-00
อุตสาหกรรม

หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตสื่อ CD/DVD
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อ CD / DVD ในระดับ
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3122.0030201-00

หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต CD/DVD แบบปั๊ม
(Production Supervisor of CD/DVD, stamp)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูป แบบ CD, DVD ในระดับ อุ ตสาหกรรมรู ป แบบปั๊ ม (stamp) การควบคุม ดู แลการจั ดหาวั ต ถุ ดิ บ
การจัดทำแม่พิมพ์ (stamper) ต้นฉบับ การฉีดพลาสติก การปั๊มแผ่นเพื่อคัดลอกข้อมูล การตรวจสอบ
คุณภาพ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสกรีนหรือพิมพ์บนแผ่น การบรรจุและการจัดส่ง
3122.0030202-00

หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต CD/DVD แบบไรท์
(Production Supervisor of CD/DVD, write)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบ CD, DVD ในระดับอุตสาหกรรมรูปแบบไรท์ (write) การควบคุมดูแลการจัดหา CD/DVD เปล่า
การไรท์หรือเบิร์นข้อมูล การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสกรีนหรือพิมพ์บนแผ่น การบรรจุและการจัดส่ง
3122.0030300-00

หัวหน้าคุมงานด้านการผลิตแผ่นเสียงไวนิล
(Production Supervisor of Vinyl)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การผลิตสื่อแผ่นเสียงไวนิล
ในระดับอุตสาหกรรม การควบคุมดูแลการจัดหาวัตถุดิบ การจัดทำแม่พิมพ์ (stamper) ต้นฉบับ การผลิต
แผ่นเสียงไวนิลเปล่า การปั๊มแผ่นเพื่อคัดลอกข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพ การผลิตซองบรรจุภัณฑ์
การบรรจุ และการจัดส่ง
3122.0039090-90
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หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ (Process control technicians)

ช่ า งเทคนิ ค ควบคุม กระบวนการ เป็ น ผู ้ ค วบคุม และเฝ้า ตรวจติด ตามแผงสวิตช์
ระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เครื่องจักรควบคุมกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชัน และบำรุงรักษา
หน่วยประมวลผลในการผลิตและการจ่ายไฟฟ้า การบำบัดน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล และโรงงานกำจัดขยะ
การทำสารเคมีให้บริสุทธิ์ การกลั่นปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติในกระบวนการที่ใช้โลหะและการปฏิบัติ
กระบวนการหลาย ๆ อย่าง
ภาระหน้า ที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลแผงควบคุมด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์
หรือคอมพิวเตอร์จากห้องควบคุมส่วนกลางเพื่อเฝ้าติดตามและปรับกระบวนการให้เหมาะสมที่สุ ด
การควบคุมกระบวนการเปิดและการปิด การควบคุมและเฝ้าตรวจติดตามแผงสวิตช์และอุปกรณ์
ที่เกี่ย วข้อง การเฝ้าตรวจติดตามและตรวจตราอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพื่อตรวจหาการทำงาน
ที่ผ ิดปกติ การอ่านชาร์ท มิเตอร์ เกจวัดในช่วงที่ตั้งไว้ การช่วยแก้ปัญหา และลงมือแก้ไขถ้าจำเป็น
การรักษาการบันทึก ข้อมูลบันทึกและรายงานต่าง ๆ การสอบถามบุคลากรอื่น ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์
ทำงานของอุปกรณ์ การทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ การควบคุมดูแลเครื่องจักรและผู้ที่ทำ
หน้าที่ควบคุมเครื่องจักรช่างประกอบและคนงานอื่น ๆ
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3131 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
- 3132 ช่างเทคนิคควบคุมเตาเผาขยะและโรงงานบำบัดน้ำเสีย
- 3133 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องจักรในกรรมวิธีทางเคมี
- 3134 ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
- 3135 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ
- 3139 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมายเหตุ ในบางอาชีพ งานของช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ อาจรวมถึง การควบคุม
ดูแลบุคลากรอื่น ๆ เช่น ผู้ควบคุมเครื่องจักรและเครื่ องจั กรกล และช่างประกอบ อาชีพเหล่ า นี้
ควรจัดไว้ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เว้นเสียแต่ว่าการควบคุมดูแลบุคลากรอื่น ๆ
จะเป็น หน้าที่ห ลักในการปฏิบ ัติงาน และกิจกรรมการควบคุมกระบวนการเป็นงานที่ค่อนข้างง่าย
ยกตัวอย่างเช่น ผู้ควบคุมเครื่องจักรที่อยู่ในกระบวนการทางเคมี ซึ่งปฏิบัติงานและตรวจสอบหน่วยงาน
ที ่ ด ำเนิ น กระบวนการทางเคมี และอุ ป กรณ์ จ ากห้ อ งควบคุม กลาง และยั ง ควบคุ ม ดู แ ลกิ จ กรรม
ของผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมี ควรจัดไว้ในหมู่ย่อย 3133 ผู้ควบคุมเครื่องจักร
ในกรรมวิธ ี ท างเคมี อย่างไรก็ ต าม ผู้ควบคุมดูแ ลการประกอบ ซึ่งมีห น้า ที ่ร ับ ผิ ดชอบในการเปิ ด
และปิดสายการประกอบอัตโนมัติ จะจัดไว้ในหมู่ย่อย 3122 ผู้ควบคุมการผลิต
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและเครื่องจักรกล หรือเครื่องจักรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการควบคุม
แบบอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ จะไม่รวมอยู่ในหมู่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ เช่น
อาชีพส่วนใหญ่ที่อยู่ในหมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติง าน
ด้านการประกอบ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรในเหมืองทั้งหมด จัดไว้ในหน่วย 8111 แรงงานเหมืองและแรงงานขุดแร่

หน่วย 3139 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Process control technicians not elsewhere classified)
อาชีพในหน่วยนี้ครอบคลุมช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่นในหมู่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่ควบคุมอุปกรณ์การทำงานต่าง ๆ ใน
การผลิตไลน์ประกอบและการผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมไลน์ประกอบอัตโนมัติ ช่างเทคนิคควบคุม
หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ผู้ควบคุมเครื่องพาเนิลบอร์ด (การผลิตเยื่อและกระดาษ) ผู้ควบคุมโรงกลั่นเยื่อ
กระดาษ ผู้ควบคุมเครื่องผลิตเยื่อกระดาษ
3139.0010000-00

ช่างเทคนิคควบคุมงานการผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมอุปกรณ์การทำงาน
ต่าง ๆ ในการผลิตไลน์ประกอบและการผลิตกระดาษ และเยื่อกระดาษ
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3139.0010100-00

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตต้นแบบแผ่น CD / DVD
(Processed Technicians, CD/DVD master)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมกระบวนการผลิต
แผ่น CD/DVD ต้นแบบ การลอกชั้นสารไวแสงบนแผ่นแก้วกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 240 มิลลิเมตร
หนา 6 มิลิเมตรออกแล้วนำไปล้างทำความสะอาดด้วยน้ำดีไอออไนซ์หรือน้ำที่ผ่านกระบวนการทำ
ให้บริสุทธิ์ โดยการไหลผ่านเรซินที่กักประจุไว้ได้ การนำแผ่นแก้วเข้าเครื่องเคลือบสารด้วยวิธีปั่น (spin
coater) เพื่อเคลือบสารรองพื้น (primer) และเคลือบชั้นสารไวแสง (photoresist) จากนั้นนำแผ่นแก้ว
เข้าตู้อบเพื่ออบสารไวแสงให้แห้ง การนำแผ่นแก้ว ที่เคลือบสารไวแสงเรียบร้อยแล้ว เข้าเครื่องยิง
สัญญาณเลเซอร์ (laser beam recorder) เพื่อบันทึกข้อมูล (ภาพ, เสียง, โปรแกรม) ที่ถูกแปลงให้อยู่
ในรูปของเลขฐานสองลงบนชั้นสารไวแสงโดยบริเวณที่สารไวแสงถูกยิ งด้วยแสงเลเซอร์จะเกิดปฏิกิริยา
เคมีเป็นผลให้สารไวแสงบริเวณนั้นแข็งตัว การฉาบผิวชั้นไวแสงด้วยโลหะเงินหรือนิกเกิล การขึ้นรูป
ด้วยไฟฟ้า (electroforming) การจัดเก็บแผ่นแก้วอย่างดี มีการบันทึกรายละเอียด สะดวกต่อการใช้งาน
ในอนาคต
3139.0010200-00

ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการผลิตต้นแบบแผ่นเสียงไวนิล
(Processed Technicians, vinyl master)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมกระบวนการผลิต
แผ่นเสียงไวนิลต้นแบบ การนำแผ่นแลคเกอร์มาวางบนเครื่องแกะร่องเสียง การลองแกะด้วยหัวแกะ
แซฟไฟร์ แล้วตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์ การควบคุมการแกะด้วยคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบ
การแกะร่องเสียงเมื่อเสร็จสมบูรณ์ การล้างทำความสะอาดแผ่นแลคเกอร์ด้วยน้ำยาแล้วเคลือบ ก่อนนำไป
ขึ้นรูปด้วยไฟฟ้า (electroforming) การจัดเก็บแผ่นต้นแบบอย่างดี มีการบันทึกรายละเอียด สะดวกต่อ
การใช้งานในอนาคต
3139.0019090-90

ช่างเทคนิคควบคุมงานการผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 33 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริการ
(Business and administration associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การประยุกต์ความรู้ด้านการบัญชีการเงินและการทำธุรกรรมต่าง ๆ การคำนวณทางคณิตศาสตร์
การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การขายและการซื้อเครื่องมือ ทางการเงิน งานเลขานุการเฉพาะทาง
และการบังคับใช้หรือการใช้กฎของรัฐบาล และยังรวมถึงผู้ที่ให้บริการด้านธุรกิจอีกด้วย เช่น บริการ
จัดการด้านภาษี การวางแผนการประชุม การจัดหาตำแหน่งงาน การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
หรือสินค้าที่ใช้เนื้อที่มาก (bulk commodities) และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติ เช่น นักกีฬา
และศิลปิน
ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา)
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานสากลระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าที่ที่รับผิด ชอบประกอบด้วย การบันทึกและการส่งคำสั่งซื้อ การขาย
หลั ก ทรั พ ย์ หุ ้ น พั น ธบั ต รหรื อ เครื ่ อ งมื อ ทางการเงิ น อื่ น ๆ การแลกเปลี ่ ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ
สำหรับจัดส่งล่วงหน้าหรือในทันที ยื่นแบบคำขอสินเชื่อ (credit) และสินเชื่อเงินสด (loan) ไปยังฝ่ายบริหาร
โดยการให้คำแนะนำสำหรับ การอนุมัติหรือปฏิเสธ การให้การอนุมัติหรือปฏิเสธแบบคำขอภายใน
ข้อจำกัดของอำนาจหน้าที่โดยเคารพตามมาตรฐานสินเชื่อของสถาบัน การดูแลรักษาบันทึกฉบับสมบูรณ์
ของการทำธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดตามหลักการการทำบัญชีทั่วไป ด้วยคำแนะนำจากฝ่ายบัญชี
การช่วยวางแผนและทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์ สถิ ติ คณิตศาสตร์ประกันภัย การบัญชี และการ
คำนวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขายและซื้อเครื่องมือทางการเงิน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
331 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและคณิตศาสตร์
332 พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อและนายหน้า
333 ตัวแทนให้บริการทางธุรกิจ
334 เลขานุการฝ่ายบริหารและเฉพาะทาง
335 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยภาครัฐ

หมู่ 333

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ (Business services agents)

ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจ เป็นผู้สร้างการติดต่อเพื่อขายบริการทางธุรกิจต่าง ๆ
เช่น พื้น ที่โ ฆษณาในสื่อ การดำเนิน พิธ ีการศุล กากรเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารที่จำเป็นนั้นเหมาะสม
และเป็น ระเบีย บ การจับ คู่ร ะหว่างผู้ห างานกับตำแหน่งงานที่ว ่าง การหาพนักงานให้กับนายจ้าง
การจัดการเรื่องสัญญาการทำงานของนักกีฬา ผู้ให้ความบันเทิงและศิลปิน ตลอดจน สำหรับการตีพิมพ์
หนังสือ การผลิตละครหรือการบันทึก การแสดงและการการขายเพลง และการวางแผนและการจัดระบบ
การประชุมและการจัดงานที่คล้ายคลึงกัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินพิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออก
หรือการนำเข้า การจัดระบบและประสานงานด้านบริการการประชุมและการจัดงานต่าง ๆ เช่น สถานที่
ประชุม การจัดเลี้ยง การประชาสัมพันธ์ การแสดง โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
การจัดที่พัก การเดินทางขนส่ง และการจัดงานสังคมให้ กับผู้มาเข้าร่วมงาน การจับคู่ระหว่างผู้หางาน
กับตำแหน่งงานที่ว่าง การหาบุคลากรสำหรับลงในตำแหน่งว่างให้กับนายจ้าง การแสดงอสังหาริมทรัพย์
ที่จะขายหรือให้เช่าให้แก่ผู้ที่คาดว่าจะซื้อหรือผู้เช่า และอธิบายข้อตกลงการขายหรือเงื่อนไขการเช่า
การขายประมูลทรัพย์สิน รถยนต์ สินค้ าโภคภัณฑ์ ปศุสัตว์ ศิลปะ อัญมณี และสินค้าอื่น ๆ การจัด
การเรื่องสัญญาสำหรับผู้แสดงและงานแสดง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ
- 3332 ผู้วางแผนในการจัดประชุมและการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (Event)
- 3333 ตัวแทนจัดหางานและผู้ทำสัญญาด้านแรงงาน
- 3334 ตัวแทนการค้าอสังหาริมทรัพย์และผู้จัดการทรัพย์สิน
- 3339 ตัวแทนจัดหาบริการทางธุรกิจซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 3333 ตัวแทนจัดหางานและผู้ทำสัญญาด้านแรงงาน (Employment Agents)
ตัวแทนจัดหางาน เป็นผู้จับคู่ระหว่างผู้หางานกับตำแหน่งงานที่ว่าง การหาบุคลากร
ให้กับนายจ้างและทำสัญญาจ้างให้กับโครงการเฉพาะตามคำเรี ยกร้องของบริษัทและองค์กรอื่น ๆ
ซึ่งได้แก่ รัฐบาล สถาบัน หรือหาสถานที่รับสมัครงานให้กับผู้หางาน
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การจับคู่ระหว่างผู้หางานกับตำแหน่งงานที่ว่าง
(ข) การหาบุคลากรสำหรับลงในตำแหน่งว่างตามการยอมรับของนายจ้างหรือพนักงาน
(ค) การหารือกับนายจ้างเกี่ยวกับทักษะและลักษณะอื่น ๆ ที่ต้องการของบุคลากร
ที่จะว่าจ้างหรือทำสัญญา
(ง) หาบุคลากรมี ท ั ก ษะที ่ เ หมาะสม และรั บ ผิ ด ชอบเกี ่ย วกั บ ระเบี ยบที่ จ ำเป็น
ตามระเบียบและข้อกำหนดของประเทศหรือระหว่างประเทศ
(จ) การให้การรับประกันว่าสัญญาการจ้างงานสนองตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
และลงนามในสัญญาเหล่านั้น
(ฉ) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรม
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ตัวแทนจัดหางาน ผู้บริการหางาน เจ้าหน้าที่จัดหา
ตำแหน่งงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ที่ปรึกษาอาชีพ 2423
- นักวิเคราะห์อาชีพ 2423
- ตัวแทนด้านวรรณกรรม – 3339
- ตัวแทนด้านการแสดงดนตรี – 3339
- ตัวแทนด้านกีฬา – 3339
- ตัวแทนด้านการแสดงละคร - 3339
3333.0010000-00

ตัวแทนศิลปิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Artist Agents)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเป็นตัวแทนศิลปิน นักแสดง
นักร้อง นักดนตรี ผู้กำกับภาพยนตร์ พิธีกร ในการทำกิจกรรมทางธุรกิจหรือกฎหมายที่ศิลปินเลือกที่
จะไม่ทำเอง เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานของตัวศิลปินเอง การทำสัญญาแสดงภาพยนตร์ แสดง
คอนเสิร์ต หรือเป็นวิทยากรรับเชิญ เป็นต้น การแสวงหาโอกาสให้ศิลปิน เช่น การจัดเวลาให้ศิลปิน
เข้าคัดตัว การแนะนำศิลปินให้เสริมความสามารถ เพิ่มทักษะ เป็นต้น
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หมวดย่อย 34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(Legal, social, cultural and related associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรมและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่ทำงาน
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประยุกต์ ความรู้ด้านการบริการทางกฎหมาย งานสังคมสงเคราะห์ วัฒนธรรม
การเตรียมอาหาร กีฬาและศาสนามาใช้ในทางปฏิบัติ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่ อ ยนี ้ ต ้ อ งการผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถอยู ่ ใ นทั ก ษะระดั บ ที ่ 3 (ผู ้ ท ี ่ จ บการศึ ก ษาในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การ
สากลแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการทางเทคนิคและทางปฏิบัติและ
การให้การสนับสนุนในกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวน โครงการช่วยเหลือสังคม
และชุมชน และกิจ กรรมทางศาสนาและวัฒ นธรรม การเข้าไปมีส ่ว นร่ว มและตัดสินงานด้านกี ฬ า
การพัฒนาการและให้การฝึกสอนด้านกีฬา ฟิตเนสและโปรแกรมนันทนาการ การผสมผสานทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคใส่ลงไปในงานศิลปะ วัฒนธรรมและการทำอาหาร การสร้างสรรค์อาหาร
และเมนูและควบคุมดูแลการเตรียมอาหาร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
341 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคมและศาสนา
342 ผู้ปฏิบัติงานด้านการกีฬาและกิจกรรมฟิตเนส
343 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและการประกอบอาหาร

หมู่ 343

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร
(Artistic, cultural and culinary associate professionals)

ผู้ป ระกอบอาชีพที่เกี่ย วข้องกับศิล ปะ วัฒ นธรรมและการประกอบอาหารเป็นผู้
ผสมผสานทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคและความรู้ด้านวัฒนธรรมมาใช้ในการถ่ายภาพนิ่ง
การออกแบบและตกแต่งฉากละคร ป้ายร้านค้ าและตกแต่งภายในบ้านเป็นผู้จัดเตรียมวัสดุส ำหรับ
จัดแสดง การดูแลรักษา การเก็บรวบรวมงานในห้องสมุดและห้องแสดงภาพบันทึกต่าง ๆ และระบบ
การจัดทำแค็ตตาลอก สร้างสรรค์เมนูและจัดเตรียมและนำเสนออาหาร การจัดหาสิ่งสนับสนุนการผลิต
การแสดงบนเวที ภาพยนตร์และโทรทัศน์ และในสาขาอื่น ๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่อถ่ายภาพผู้คน
เหตุการณ์ ฉาก วัสดุ ผลิตภัณฑ์และสิ่งอื่น ๆ การประยุกต์เทคนิคทางศิล ปะมาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การตกแต่งภายในและการส่งเสริมการขาย การจัดวางวัสดุสำหรับแสดง การออกแบบ
และการจัดแสดงของตกแต่ง ชั้นวางแสดงและพื้นที่แสดง ออกแบบเมนูและควบคุมการเตรียมอาหาร
การช่วยผู้กำกับและนักแสดงด้านการผลิตงานละครเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือในเชิงพาณิชย์
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3431 ช่างภาพ
- 3432 นักอออกแบบและตกแต่งภายใน
- 3433 เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด
- 3434 หัวหน้าพ่อครัว
- 3435 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ

หน่วย 3431 ช่างภาพ (Photographers)
ช่างภาพเป็นผู้ใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่อถ่ายภาพผู้คน เหตุการณ์ ฉาก วัสดุ ผลิตภัณฑ์
และสิ่งอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม
หรือวิทยาศาสตร์ และเพื่อแสดงภาพแทนเรื่องราวและบทความต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
(ข) การถ่ายภาพบุคคลและกลุ่มคน
(ค) การศึกษาความต้องการของงานที่ได้รับมอบหมายหนึ่ง ๆ และตัดสินใจเลือก
ชนิดของกล้อง ฟิล์ม แสงไฟ และของตกแต่งฉากที่จะต้องใช้
(ง) การกำหนดองค์ประกอบของภาพ ปรับอุปกรณ์และปรับภาพทางเทคนิค
(จ) การใช้เครื่องสแกน (scanner) เพื่อส่งภาพถ่ายเข้าไปยังคอมพิวเตอร์
(ฉ) การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดภาพ
(ช) การดัดแปลงภาพถ่ ายที ่มี อ ยู่โ ดยสร้า งเป็นภาพดิจ ิท ัล ใหม่เ พื ่อ ใส่ประกอบ
ในผลิตภัณฑ์สื่อมัลติมีเดีย
(ซ) การใช้เทคนิคแปรงพ่นสี (airbrush) คอมพิวเตอร์ห รือเทคนิคอื่น ๆ เพื่อสร้าง
เอฟเฟ็คต่าง ๆ ที่ต้องการ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างถ่ายภาพมุมสูง ช่างภาพนิตยสาร ช่างภาพ
อุตสาหกรรม นักถ่ายภาพแสดงเหตุการณ์แทนคำพูด (Photo - journalist) ช่างภาพ ช่างถ่ายภาพบุคคล
ช่างถ่ายภาพวิทยาศาสตร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ควบคุมกล้องฟิล์ม – 3521
- ผู้ควบคุมกล้องวิดีโอ – 3521
- ช่างเครื่องด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ – 7421
- ช่างซ่อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ – 7311
- ช่างถ่ายภาพบนโลหะ (Photogravure) – 7321
- นักสร้างลวดลายวงจรด้วยแสง (Photolithographer) – 7321
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3431.0010000-00

ช่างถ่ายภาพสตูดิโอ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Studio Photographers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การถ่ายภาพในสตูดิโอถ่ายภาพ
เช่น การถ่ายภาพบุคคลการถ่ายภาพวัตถุสิ่งของเพื่อการโฆษณา เป็นต้น การจัดแสงโดยใช้แสงประดิษฐ์
ให้ความสว่าง การกำหนดวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพวัตถุนั้น ๆ เช่น การแสดงวัตถุเพียงอย่างเดียว
หรือต้องแสดงให้เห็นสภาพแวดล้อมด้วย การเตรียมวัตถุและสิ่งประกอบฉาก เช่น แผ่นไม้กระดานแผ่น
พลาสติก ผ้ากำมะหยี่ เป็นต้น การเลือกสรร จัดองค์กระกอบ จัดพื้น จัดฉากหลังตามที่ได้วางแผนไว้
การวัดแสงเฉลี่ยเพื่อนำไปตั้งค่าฉายแสงที่กล้อง การใช้แฟลชปรับความเร็วชัตเตอร์ ปรับช่องรับแสง
การตั้งค่าชดเชยแสงแฟลช ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพถ่ายตามที่กำหนดไว้ การถ่ายให้ over หรือ under
จากค่าที่วัดได้ ½ - 1 สต๊อป
3431.0020000-00

ช่างถ่ายภาพสนาม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Field Photographers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การถ่ายภาพนอกสถานที่ เช่น
การถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพแฟชั่น การถ่ายภาพเหตุการณ์ การถ่ายภาพบรรยากาศ ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การถ่ายภาพไลฟ์ส ไตล์ เป็นต้น การประเมินอัตราส่วนระยะการถ่ายภาพร่ว มกับ
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์และทดลองการจัดไฟในรูปแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์อารมณ์ของแบบ
ในสถานการณ์และบรรยากาศที่แต่งต่างกัน การใช้แฟลชปรับความเร็วชัตเตอร์ ปรับช่องรับแสง การตั้ง
ค่าชดเชยแสงแฟลช ให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพถ่ายตามที่กำหนดไว้

หน่วย 3435 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรมอื่นๆ
(Artistic and cultural associate professionals not elsewhere
classified)
อาชีพในหน่วยนี้ครอบคลุมผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ
ในหมู่ 343 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรมและการประกอบอาหาร ตัวอย่างเช่น
ผู้ที่ช่วยผู้กำกับหรือนักแสดงในการผลิตงานละครเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์หรือในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ศิลปินเพ้นท์ร่างกาย ผู้กำกับเวที (แพร่ภาพ) ช่าง
เทคนิคด้านแสงไฟ ผู้ประสานงานรายการ (แพร่ภาพ) ผู้บอกบท ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (แพร่ภาพ) บท
– หญิง/ชาย ช่างเทคนิคเอฟเฟคพิเศษ ผู้กำกับเวที ช่างเทคนิคเวที ผู้ประสานงานฉากเสี่ยงตาย นักแสดงแทน
(สตั๊นท์) ช่างสัก ช่างเทคนิคโรงละคร นักตกแต่งโรงละคร นักแสดงประกอบฉาก
3435.0010000-00

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานหรือการสนับสนุน
การทำงานเพื่อผลิตสื่อความรู้และความบันเทิงด้านการแสดง

83
3435.0010100-00

ผู้จัดการศิลปิน (Artist managers, Band managers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแนะแนวการเป็นศิลปิน
ในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างมืออาชีพให้แก่นั กร้อง นักแสดง นักดนตรี นักเขียนและอื่น ๆ การดูงาน
ของศิลปินให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ เช่น หน้าตา รูปลักษณ์ และการแต่งกาย
ของศิล ปิน บุคลิกลักษณะและนิส ัย ของสมาชิ ก ในวง ความประพฤติตั ว ที่ อ าจกระทบกั บชื่ อเสี ย ง
ของศิ ล ปิ น ฝี ม ื อ ของนั ก ดนตรี ร ะเบี ย บวิ น ั ย และการตรงต่ อ เวลาความสามารถในการแสดงสด
การวางแผนระยะยาว และการตัดสินใจส่วนตัวที่ส่งผลต่ออาชีพ
3435.0010200-00

ผู้จัดหานักแสดง (Casting Directors)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การคั ด เลื อ กนั ก แสดง
ตามบุคลิกของตัว ละครที่กำหนดไว้ในบทภาพยนตร์ การทำงานร่วมกับผู้อำนวยการผลิต ผู้กำกั บ
ภาพยนตร์ ผู้ช่วยกำกับภาพยนตร์และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการคัดเลือก
3435.0010300-00

ผู้กำกับท่าทางในการเต้น (Choreographers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลเกี่ยวกับการใช้ท่าเต้น
ของนักแสดงในการถ่ายทำภาพยนตร์ วิดีทัศน์ การออกแบบท่าทาง การเคลื่อนไหว ที่สอดคล้องกับดนตรี
3435.0010400-00

ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์ วีดีทัศน์
(Associated Directors, cinema)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานของผู้กำกับ
ภาพยนตร์/วิดีทัศน์ การควบคุมดูแลในภาคการกำกับย่อย
3435.0010500-00

ผู้ช่วยผู้กำกับรายการโทรทัศน์
(Associated Directors, television program)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน
ของผู้กำกับรายการโทรทัศน์ในห้องส่ง เช่น การกำหนดภาพ การให้คิว การจัดระเบียบอุปกรณ์อำนวย
ความสะดวกต่าง ๆ การควบคุมเวลาของรายการส่วนต่าง ๆ
3435.0010600-00

นักแสดงแทน (Stuntmans)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแสดงแทนนักแสดงจริง
ในฉากโลดโผนเสี่ยงหรือฉากที่นักแสดงจริงไม่สามารถเข้าร่วมได้
3435.0010700-00

ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง (Acting Coaches)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การฝึกซ้อมนักแสดงก่อน
ที่จะมีการถ่ายทำภาพยนตร์ เพื่อให้นักแสดงบางคนที่ยังไม่มี พื้นฐานทางการแสดงได้พัฒนาตนเอง
จนสามารถที่จะแสดงภาพยนตร์ในขั้นตอนการถ่ายทำได้อย่างราบรื่น
3435.0019090-90

ผู้ปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับการแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่
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3435.0020000-00

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทำและผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Media-related personnels)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานหรือการสนับสนุน
การทำงาน เพื่อ ผลิตสื่อความรู้และความบันเทิง เช่น ผู้จัดเรียงหน้าหนังสือ /นิตยสารผู้ช่วยผู้กำกับ
ภาพยนตร์/วีดิทัศน์ ผู้ช่วยผู้กำกับรายการโทรทัศน์ นักเทคนิคด้านอุปกรณ์ประกอบฉากช่างกล้ อง
ช่างเทคนิคทำภาพเคลื่อนไหว
3435.0020100-00

ผู้จัดเรียงหน้าหนังสือ นิตยสาร
(Layout Designers, book and magazines)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดทำต้นฉบับหนังสือ
นิตยสาร การจัดรูปเล่ม ก่อนพิมพ์ภายใต้แนวคิดด้านความงามและด้านประโยชน์ใช้สอย หรือการทำให้
ผู้อ่านอ่านเนื้อหาได้สะดวก ไม่สับสน ได้แก่ การจัดเรียงหน้าหนังสือ /นิตยสารการจัดเรียงเนื้อเรื่อง
ภายใน การจัดเรียงตามองค์ประกอบของหนังสือ เช่น ปกใน หน้าลิขสิทธิ์ คำนำ สารบัญ เป็นต้น
หรือตามที่กองบรรณาธิก ารกำหนดไว้ เช่น บทความหัวข้อนี้ ต้องอยู่ที่หน้านี้ หน้าที่มีเนื้อหาโฆษณา
ต้องอยู่หน้านั้น เป็นต้น การจัดวางบทความลงบนหน้าหนังสือ /นิตยสารโดยคำนึงถึงวรรคตอนการตัด
คำประโยคสำคัญ การออกแบบกราฟิก ความเป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและอารมณ์ให้ผู้อ่าน
ได้เพลิดเพลิน การวางภาพประกอบให้สัมพันธ์กับเนื้อหา
3435.0029090-90

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและผลิตสื่อ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3435.0030000-00

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานหรือการสนับสนุน

การทำงานเพื่อความรู้แก่นักแสดง
3435.0030100-00

ช่างเครื่องแต่งกาย (Stylists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบ การจัดหาเสื้อผ้า
ให้เหมาะกับเรื่องราว การแต่งตัวให้นักแสดง นักแสดงแทน และผู้แสดงประกอบ
3435.0030200-00

ช่างทำผม แต่งหน้า (Make Up Artist)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การแต่งหน้านักแสดงให้เข้า
กับบทบาท การแต่งหน้าเอฟเฟค เช่น แต่งรอยแผลฟกช้ำ แต่ง เป็นคนสูงอายุ แต่งแฟนซี เป็นต้น
การออกแบบและตัดแต่งทรงผมนักแสดงให้เข้ากับบุคลิกตัวละคร
3435.0039090-90

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักแสดง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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3435.0040000-00

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การจัดหา การประดิษฐ์
อุปกรณ์ตามการกำกับดูแลของผู้กำกับงานศิลป์
3435.0040100-00

นักเทคนิคด้านฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก (Prop Technicians)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ว ย การจัดหา การประดิษ ฐ์
ของประกอบฉากตามการกำกับดูแลของผู้กำกับงานศิลป์
3435.0040200-00

ช่างกล้องภาพยนตร์ วีดิทัศน์ (Cameramen)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน
ของผู้กำกับภาพ เช่น การตั้งกล้อง การเปลี่ยนเลนส์ การเปลี่ยนการ์ดความจำ การใส่และถอดฟิล์ม
การคำนวณระยะภาพและหมุนโฟกัส ตามการเคลื่อนกล้อง ให้ภ าพคมชัดเสมอและจุดสนใจยังอยู่
ในโฟกัส การนำไฟล์วิดีโอออกจากการ์ดความจำลงเครื่องพร้อมคัดแยกฟุตเตจที่ได้จากเอกสารรายงาน
การถ่ายภาพ (Camera report)
3435.0040300-00

ช่างเทคนิคจัดไฟ (Lighting Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบ การจัดวางแสง
ตามการกำกับดูแลของผู้กำกับภาพ
3435.0040400-00

ช่างเทคนิคกราฟิก (Graphic Art Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานของนักออกแบบ
ภาพกราฟิกและสื่อผสม และนักทัศนศิลป์ เช่น การตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัด
เรียงหน้า การจัดองค์ประกอบระหว่างภาพและข้อความ การออกแบบสัญลักษณ์ การทำภาพเคลื่อนไหว
เบื้องต้น เป็นต้น
3435.0040500-00

ช่างเทคนิควาดการ์ตูน (Cartoon Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสร้างสรรค์งานการ์ตูน
ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้กำกับงานศิลป์ นักออกแบบภาพกราฟิกและสื่อผสม
หรือนักทัศนศิลป์ การวาดเส้น ลงสีตามรูปแบบ คอนเซ็ปต์ที่กำหนด
3435.0040600-00

ช่างเทคนิคเสียงภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Audio Technicians)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การสร้ า งเสี ย งเอฟเฟค
หรือเสียงประกอบของแต่ละฉาก ในการทำภาพยนตร์ตามการกำกับดูแลของผู้กำกับเสียง การผสมเสียง
(Mix) สร้างบรรยากาศ เช่น เสีย งน้ำ เสียงลม เสียงเครื่ อ งยนต์ เป็นต้น การถือขาไมค์บ ูม ให้ พ้ น
จากเฟรมภาพ การควบคุมอุปกรณ์เก็บเสียง การวางไมโครโฟนให้พ้นกล้อง การติดตั้งไมโครโฟนไร้สาย
กับตัวนักแสดงให้มิดชิดและเก็บเสียงได้ชัดเจน
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3435.0040700-00

ช่างเทคนิคตัดต่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
(Film Editing Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตัดต่อฟุตเตจต่าง ๆ ที่ได้
จากการถ่ายทำ ตามการกำกับดูแลของผู้กำกับภาพยนตร์ บทภาพยนตร์ และเอกสารจากกองถ่าย
3435.0049090-90

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3435.0050000-00

ช่างเทคนิดด้านการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Rendering Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้กำกับฝ่ายศิลปะ นักวาดภาพประกอบ นักออกแบบคอนเซปต์ การตกแต่ง
ภาพร่าง ภาพการ์ตูน ภาพประกอบ ด้วยเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ตาม Style guide
3435.0050100-00

ช่างเทคนิคด้านการวาดภาพสองมิติ
(2D Rendering Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวาดภาพกราฟิกสองมิติ
เชิงเทคนิคด้วยซอฟต์แวร์วาดภาพเทคนิค เช่น ยูนิตี้ (Unity) 3 ดี แมกซ์ (3D Max) มายา (Maya) คีย์ช็อท
(Keyshot) ซีนีม่า 4 ดี (Cinema 4 D) เป็นต้น
3435.0050200-00

ช่างเทคนิดด้านการวาดภาพสามมิติ
(3D Rendering Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวาดภาพกราฟิกสามมิติ
เชิงเทคนิคด้ว ยซอฟต์แวร์วาดภาพเทคนิค เช่น ยูนิตี้ (Unity) 3 ดี แมกซ์ (3D Max) มายา (Maya)
คีย์ช็อท (Keyshot) ซีนีม่า 4 ดี (Cinema 4 D) เป็นต้น
3435.0059090-90

ช่างเทคนิดการวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิจัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 35 ช่างเทคนิคด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technicians)
ช่างเทคนิคด้านสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ให้การสนับสนุนการปฏิบัติ งาน
ประจำวัน ของระบบคอมพิว เตอร์ ระบบการสื่อสารและเครือข่ายและทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การโทรคมนาคม การแพร่ภาพกระจายเสียงตลอดจนสัญญาณโทรคมนาคมชนิดอื่น ๆ บนพื้นดิน ทะเล
หรื อ ในอากาศยาน ความสามารถในการประกอบอาชี พ ส่ ว นใหญ่ ใ นหมวดย่ อ ยนี ้ ต ้ อ งการผู ้ ท ี ่ มี
ความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
การสื่อสาร การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ใหม่ การสร้างปฏิบัติงานและดูแลรักษาเครือข่ายและระบบ
การสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ การติดตั้ง การเฝ้าติดตาม และสนับสนุนเว็บไซต์ทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต
หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การดัดแปลงแก้ไขเว็บเพจ และทำการสำรองและกู้คืน
ข้อมูลในเว็บเซิร์ฟเวอร์ การควบคุมอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง การแก้ไขและผสมผสานการบันทึกภาพ
และเสี ย งบั น ทึ ก การควบคุ ม และดู แ ลระบบส่ ง และแพร่ ภ าพกระจายเสี ย งและระบบดาวเที ย ม
สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การควบคุ มและดูแลระบบการสื่อสารทางวิทยุ บริการของดาวเทียม
และระบบมัลติเพล็กซ์บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิจ ัย และพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ก ารสื่ อสารโทรคมนาคมหรื อ ทดสอบต้ น แบบ
การออกแบบและจัดทำพิมพ์ เขียวของวงจรตามข้อกำหนดที่ระบุ การควบคุมด้านเทคนิคในการผลิต
การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมระบบโทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
351 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
352 ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่สัญญาณ
หมู่ 351

ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology operations and user
support technicians)

ช่างเทคนิคที่ป ฏิบัติงาน ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่ อ สารเป็ น ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำวั น ของ ระบบสื ่ อ สาร
ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงาน การควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าตรวจติดตามระบบเกี่ยวกับความล้มเหลวของอุปกรณ์
หรือความผิดพลาดจากการทำงาน การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เข้ากับวัสดุที่เลือกสำหรับ
ปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดยผู้ควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว การตอบคำถามผู้ใช้
เกี่ยวกับการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ การติดตั้งและซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ
เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่ว งตามข้อกำหนดของการออกแบบหรือการติด ตั้ง
การดูแลการทำงานของระบบประจำวัน การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้บุคลากรใช้ การทำการติดตั้ง
หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดตั้งเคเบิล ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างเหมาะสม
การสร้าง การใช้งาน และดูแลรักษาเครือข่ายและระบบสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ การติดตั้ง การเฝ้าติดตาม
และสนับสนุนให้เว็บไซต์ทั้งอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ต ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
สามารถใช้งานและเชื่อถือได้ การดัดแปลงแก้ไขเว็บเพจ การทำการสำรองข้อมูลเว็บเซิร์ฟเวอร์และกู้
ข้อมูลการทำงาน
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3511 ช่างเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 3512 ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- 3513 ช่างเทคนิคด้านระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 3514 ช่างเทคนิคด้านเว็บ

หน่วย 3511 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology operations
technicians)
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้สนับสนุน
การประมวลผลดำเนินงานประจำวัน การควบคุมและการเฝ้าตรวจติดตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร อุปกรณ์ต่อพ่วง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจ
ว่าสามารถดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม และระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การปฏิบัติงานควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
(ข) การป้ อ นคำสั ่ ง จากเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ป ลายทาง การกระตุ ้ น ตั ว ควบคุ ม
บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อผสานการใช้งานอุปกรณ์
(ค) การเฝ้าตรวจติดตามระบบเพื่อหาความล้มเหลวของอุปกรณ์หรือข้อผิดพลาด
จากการทำงาน
(ง) การแจ้งผู้ควบคุมหรือช่างเทคนิคที่ทำหน้าที่บำรุงรักษาเมื่ออุปกรณ์ไม่ทำงาน
(จ) การตอบสนองข้อความที่แสดงความผิด พลาดของโปรแกรมโดยการค้ น หา
และแก้ปัญหา การแจ้งปัญหาให้บุคลากรอื่นทราบ หรือปิดโปรแกรม
(ฉ) การอ่านคำแนะนำในการติดตั้งเพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่ต้องใช้ คำสั่งในการใช้งาน
วัสดุต่าง ๆ เช่น ดิสก์และกระดาษที่ต้องใส่เข้าไป เป็นต้น การควบคุมการตั้งค่าต่าง ๆ
(ช) การดึง การแยกและการจัดเรียง ผลลัพธ์ของโปรแกรมที่ต้องการ การส่งข้อมูล
ไปยังผู้ใช้
(ซ) การต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เข้ากับวัสดุที่เลือกสำหรับปฏิบัติงาน เป็นต้น
การดูแลการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงโดยผู้ควบคุมอุปกรณ์ดังกล่าว
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติการเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติการเครื่องพิมพ์
คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ผู้ปฏิบัติการอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ช่างเทคนิคเครือข่ายคอมพิวเตอร์ – 3513
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หน่วย 3512 ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (Information and communications technology
user support technicians)
ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เป็น ผู้ให้ความช่ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค แก่ผ ู้ ใ ช้ ง านทั ้ง ทางตรงหรื อทางโทรศั พ ท์ อีเมล์ ห รือวิธ ี อื่ น ๆ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง ช่วยวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ฮาร์ด แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์ เครือข่าย ฐานข้อมูลและอินเทอร์เน็ต การให้คำแนะนำและสนับสนุนในการใช้งาน การติดตั้ง
การบำรุงรักษาระบบ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
(ข) การป้อนคำสั่ง การสังเกตการทำงานของระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง
และป้องกันความผิดพลาด
(ค) การติดตั้ง การซ่อมแซมเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์
ต่อพ่วงตามข้อกำหนดของการออกแบบหรือการติดตั้ง
(ง) การดูแลการทำงานประจำวันของระบบสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์
(จ) การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้บุคลากรใช้ การทำการติดตั้งหรือตรวจดูให้แน่ใจว่า
การติดตั้งเคเบิล ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างถูกต้อง
(ฉ) การดูแลรักษาบันทึ กประจำวันเกี่ยวกั บสื่อสารข้อมูล ปัญหาและวิธีการแก้ไข
ที่ได้ปฏิบัติหรือการติดตั้งในแต่ละวัน
(ช) การจำลองปัญหาทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้
(ซ) การศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ คู่มือทางเทคนิคและเอกสารอื่น ๆ เพื่อวิจัย
และแก้ไขปัญหา
(ฌ) การช่ ว ยเหลือ นัก เขีย นโปรแกรมประยุก ต์ ผู ้ พ ั ฒ นาระบบและผู ้เ ชี ่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ ในการพัฒ นา การทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยด้านการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร) ผู้ช่วยด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยด้าน
การวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานบริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
3512.0010000-00

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอที ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(IT supports)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบำรุงรักษา การระบุปัญหา
การแก้ไขการทำงานที่บกพร่องของฮาร์ดแวร์ เช่น ซีพียู ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ คีบอร์ด เม้าส์ เป็นต้น
ซอฟต์แวร์ เช่น วินโดส์ ไมโครซอฟส์ ออฟฟิซ โครม อินเทอร์เน็ต เอ็กโพลเรอร์ เป็นต้น และเครือข่าย
เช่น วายฟายไม่เชื่อมต่อ ระบบแลนขัดข้อง เป็นต้นการติดตั้ง การเชื่อมต่อ การอัพเดทซอฟต์แวร์
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3512.0010100-00

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอทีประจำองค์กร
(IT supports, corporation)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบำรุงรักษา การระบุปัญหา
การแก้ไขการทำงานที่บกพร่องของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายแลน เครือข่ายอินทราเน็ต ภายใน
สำนักงานหรือองค์กรที่มีสำนักงานหลาย ๆ แห่ง การมีความรู้ความชำนาญเฉพาะ ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน
ขององค์กร เช่น เจ้าหน้าที่ไอทีประจำโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความรู้เฉพาะ และต่างจากเจ้าหน้าที่ไอที
ประจำบริษัทบ้านจัดสรร เป็นต้น
3512.0019090-90

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานไอทีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3512.0020000-00

ช่ า งเทคนิ ค สนั บ สนุ น งานทดสอบซอฟต์ แ วร์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Software Testing Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การระบุปัญหาการทำงาน
ที่บกพร่องของซอฟต์แวร์ที่พัฒนาแล้ว ก่อนวางจำหน่ายหรือเผยแพร่ เช่น เมนูไม่ทำงาน การโต้ตอบ
กับผู้ใช้มีปัญหา การประมวลผลผิดพลาด การโต้ตอบกับผู้ใช้มีปัญหา การเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตผิดพลาด เป็นต้น โดยไม่ได้ใช้ความรู้ทางการเขียนโปรแกรม
3512.0020100-00

ช่างเทคนิคทดสอบเกม (Game Play Tester)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การระบุปัญหาการทำงาน
ที่บกพร่องของซอฟต์แวร์เกมที่ได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ วเพื่อหาจุดบกพร่อง ก่อนเผยแพร่ หรือจัด
จำหน่า ย เช่น แถบเมนูไม่ทำงาน การเรีย กใช้งานสไปร์ทชีทผิดพลาด การโต้ตอบกับผู้ใช้มีปัญหา
การดำเนินเรื่องของเกมไม่ต่อเนื่อง เป็นต้น การเขียนบทความรีวิวเกม
3512.0029090-90

ช่ า งเทคนิ ค สนั บ สนุ น งานทดสอบซอฟต์ แ วร์ ด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 3513 ช่างเทคนิคด้านระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(Computer network and systems technicians)
ช่างเทคนิคด้านระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นผู้สร้าง ปฏิบัติงานและดูแลรักษา
เครือข่ายและระบบการสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การปฏิบัติงาน การดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
(ข) การปฏิบัติงาน การดูแลรักษาระบบสื่อสารข้อมูลที่นอกเหนือจากระบบเครือข่าย
(ค) การช่วยเหลือผู้ใช้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล
(ง) การระบุส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
(จ) การติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เครือข่าย ซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ
และซอฟต์แวร์ประยุกต์
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(ฉ) การทำการเปิดและปิดระบบ ตลอดจนสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลที่เสียหาย
สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ตัวอย่า งอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิคเครือข่ายคอมพิว เตอร์ ช่างเทคนิค
สนับสนุนเครือข่าย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้บริหารจัดการเครือข่าย – 2522
- นักวิเคราะห์เครือข่าย – 2523
- ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ – 3511
- ช่างเทคนิคด้านเว็บ – 3514
3513.0010000-00

ช่างเทคนิคเครือข่ายเกม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Network Technician, gaming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานออกแบบ
การสร้าง การจัดการรักษาความมั่นคง การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายซอฟต์แวร์เกม ภายใต้การกำกับ
ดูแลของวิศวกรเครือข่ายซอฟต์แวร์เกม
3513.0020000-00

ช่างเทคนิค เครือข่ายอินทราเน็ต ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
(Network Technician, intranet)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานออกแบบ
การสร้าง การจัดการรักษาความมั่นคง การบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต ภายใต้การกำกับดูแล
ของวิศวกรเครือข่ายอินทราเน็ต
3513.0030000-00

ช่างเทคนิคเครือข่ายผู้ให้บริการโฮสติ้งและคลาวด์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Network Technician, hosting providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานออกแบบ
การสร้าง การจัดการรักษาความมั่นคง การบำรุงรักษาระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการโฮสติ้ง ภายใต้การกำกับ
ดูแลของวิศวกรเครือข่ายผู้ให้บริการโฮสติ้ง

หน่วย 3514 ช่างเทคนิคด้านเว็บ (Web technicians)
ช่างเทคนิคด้านเว็บเป็นผู้เฝ้าตรวจติดตามและสนับสนุนการทำงาน ฟังก์ชั่นที่เหมาะสม
ที่สุดของเว็บไซต์ทั้งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต และฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การติ ด ตั ้ ง การเฝ้ า ตรวจติ ด ตามและสนั บ สนุ น ให้ เ ว็บ ไซต์ ท ั ้ ง อิ น เทอร์ เ น็ต
และอินทราเน็ต หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้งานและเชื่อถือได้
(ข) การพัฒ นา การดูแ ลรักษาเอกสาร นโยบายและคำแนะนำ บันทึกขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
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(ค) การพัฒนา การประสานงาน การดำเนินการและเฝ้าตรวจติดตามมาตรการ
เพื่อความปลอดภัย
(ง) การวิเคราะห์ การให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน รวมถึง
การปรับปรุงระบบให้มีสมรรถนะสูงขึ้นและการจัดหาระบบใหม่
(จ) การประสานงาน การให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการและผู้ใช้งาน
(ฉ) การสร้าง การดัดแปลงแก้ไขหน้าเว็บเพจ
(ช) การทำการสำรองข้อมูล การกู้คืนข้อมูลของเว็บเซิร์ฟเวอร์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักเทคนิคด้านการจัดการเว็บไซต์ ช่างเทคนิคด้านเว็บไซต์
เว็บมาสเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ – 2522
- ผู้บริหารจัดการเครือข่าย - 2522
- ผู้บริหารจัดการระบบ - 2522
- นักวิเคราะห์ระบบ - 2511
- นักออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 2512
- นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ - 2166
- นักออกแบบเว็บไซต์ - 2166
- นักพัฒนาเว็บไซต์ - 2513
3514.0010000-00

ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Web Administrators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแลความเรียบร้อยของข้อมูล
และมีรูปแบบถูกต้อง (jpeg, png, pdf และอื่น ๆ) มีขนาดเหมาะสม (pixel; byte) การดูแล การปรับปรุง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย การดูแลเนื้อหาในหน้า
เว็บไซต์ให้ทันเหตุการณ์ต่าง ๆ และสร้างแรงดึงดูดให้กับคนที่เข้าเว็บไซต์ให้รู้สึกอยากติดตามเว็บไซต์
อยู่เสมอ เช่น การจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์เข้ามาร่วมสนุก การจัดโปรโมชั่น การเขียนเนื้อหา
บทความให้ความรู้ทางเทคนิคต่าง ๆ เป็นต้น

หมู่ 352

ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่สัญญาณ
(Telecommunications and broadcasting technicians)

ช่ า งเทคนิ ค ด้ า นโทรคมนาคมและการแพร่ ส ั ญ ญาณเป็ น ผู ้ ค วบคุ ม การทำงาน
ทางเทคนิคของอุป กรณ์ในการบัน ทึกแก้ไขภาพและเสียงสำหรับออกอากาศทางวิทยุและโทรทั ศน์
ตลอดจนสัญญาณโทรคมนาคมอื่น ๆ บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน การทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิจัยด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมและเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การประกอบ การก่อสร้าง
การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบโทรคมนาคม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมอุปกรณ์บันทึกเสียง การแก้ไข
และตัดต่อภาพและเสียงบันทึก การควบคุมและดูแลระบบส่ง การแพร่สัญญาณและระบบดาวเทียม
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สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การควบคุมและดูแลระบบการสื่อสารทางวิทยุ บริการของดาวเทียม
และระบบมัลติเพล็กซ์บนพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิจ ัย และพัฒ นาอุป กรณ์โ ทรคมนาคมหรื อทดสอบต้นแบบ การออกแบบและจัดทำพิม พ์เ ขี ย ว
ของวงจรตามข้ อ กำหนดที ่ ร ะบุ การควบคุ ม ด้ า นเทคนิ ค ในการผลิ ต การใช้ ง าน การบำรุ ง รั ก ษา
และการซ่อมแซมระบบโทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3521 ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์
- 3522 ช่างเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม

หน่วย 3521 ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์
(Broadcasting and audio-visual technicians)
ช่างเทคนิคการแพร่ส ัญญาณและโสตทัศน์เป็นผู้ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์
ในการบันทึก การแก้ไขภาพ เสียงและส่งการออกอากาศทางวิทยุและโทรทัศน์ ตลอดจนสัญญาณ
การสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุมอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
(ข) การควบคุมอุปกรณ์ในการตัดต่อ การผสมผสานภาพและเสียงบันทึกเพื่อให้
มั่นใจว่ามีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจและเพื่อสร้างเอฟเฟคพิเศษของภาพและเสียง
(ค) การประยุกต์ความรู้ด้านหลักการ การปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก การตัดต่อภาพ
และเสียง เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(ง) การควบคุมระบบการส่งสัญญาณ การแพร่สัญญาณและระบบดาวเทียมสำหรับ
รายการวิทยุและโทรทัศน์ การควบคุมระบบการสื่อสารทางวิทยุ บริการดาวเทียมและระบบมัลติเพล็กซ์
บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน
(จ) การประยุกต์ความรู้ด้านหลักการ การปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่สัญญาณเครื่องปลายทาง
โทรคมนาคม และระบบการส่งสัญญาณ เพื่อระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
(ฉ) การทำการซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างเร่งด่วน
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศน ผู้ปฏิบัติงานด้านอุปกรณ์
การแพร่สัญญาณ ช่างเทคนิคด้านการแพร่สัญญาณ ช่างกล้องชาย/หญิง (ภาพยนตร์) ช่างกล้อง
ชาย/หญิง (วิดีโอ) ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (สื่อ) ช่างเทคนิคด้านเสียง ช่างเทคนิคด้านวีดีโอ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ช่างภาพ – 3431

หน่วย 3522 ช่างเทคนิควิศวกรรมโทรคมนาคม
(Telecommunications engineering technicians)
ช่างเทคนิ ควิศ วกรรมโทรคมนาคมเป็ นผู ้ ที ่ ทำงานด้ านเทคนิ ค เกี่ ยวกั บ การวิ จั ย
ด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม รวมถึงออกแบบ การผลิต การประกอบ การก่อสร้างและการซ่อมแซมระบบ
โทรคมนาคม
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคม
หรือทดสอบต้นแบบ
(ข) การศึกษาวัสดุทางเทคนิค เช่น พิมพ์เขียว แบบร่าง เป็นต้น เพื่อกำหนดวิธี
การทำงาน
(ค) การจัดทำรายละเอียดประมาณการจำนวนต้นทุนของวัสดุและแรงงานที่ต้องใช้
ในการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคมตามข้อกำหนดที่ระบุ
(ง) การควบคุมด้านเทคนิคในการผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ระบบโทรคมนาคม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบ
(จ) การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติทางวิศวกรรม
การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิควิศวกรรม (โทรคมนาคม)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ช่างเทคนิควิศวกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) - 3114
- ผู้ปฏิบัติงานติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ - 7422
- ช่างซ่อมแซมอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม - 7422
- ช่างติดตั้งโทรศัพท์ – 7422

หมวดใหญ่ 4 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ (Clerical Support Workers)
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ เป็นผู้ทำหน้าที่บันทึก จัดระบบ จัดเก็บ คำนวณ
และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสำนักงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจัดการด้านการเงิน
การจัดเตรียมการเดินทาง ขอข้อมูลและนัดหมาย ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้ นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนชวเลข การพิมพ์และการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำ (word processor) และอุ ป กรณ์ ส ำนั กงานอื ่ นๆ การนำข้ อมู ล ใส่ ไว้ ในคอมพิ ว เตอร์
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ การบันทึกและคำนวณข้อมูลตัวเลข การบันทึกที่เกี่ยวกับสต็อก การผลิต
และขนส่ง การบันทึกที่เกี่ยวกับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า การปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนในห้องสมุด
การจัดแฟ้มเอกสาร การปฏิบัติหน้า ที่ที่เกี่ยวกับบริการไปรษณียภัณฑ์ การเตรียมและตรวจสอบพัสดุ
สำหรับพิมพ์ การช่วยบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนจดหมายโต้ตอบเองได้ การปฏิบัติหน้าที่ใน
การจัดการด้านการเงิน การจัดเตรียมการเดินทาง การให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอและทำการนัดหมาย
การควบคุมแผงโทรศัพท์ โดยอาจรวมถึงการควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
41 ผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
42 เผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบริการลูกค้า
43 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวเลขและการบันทึกข้อมูล
44 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่นๆ

หมวดย่อย 41 ผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานทั่วไปและการพิมพ์
(General and keyboard clerks)
ผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานทั่วไปและการพิมพ์ ทำหน้าที่บันทึก จัดระบบ
จัดเก็บ และดึงข้อมูล และปฏิบัติงานสนับสนุนและงานธุรการบริหารต่างๆ ตามกระบวนการที่กำหนดไว้
ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะ
ระดับที่ 2 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ในการจั ดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ผู้ปฏิบัติงานในหมวดย่อยนี้โดยทั่ว ไปมีหน้าที่ เกี่ยวกับ การบันทึก การจัดเตรียม
การแบ่งชนิด แยกประเภทและจัดแฟ้มข้อมูล การแยกชนิด การเปิดและส่งไปรษณีย์ การจัดเตรียมรายงาน
และการติดต่อทางจดหมายในแต่วัน การถ่ายเอกสารและส่งเอกสาร การปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
เวิร์ดโปรเซสเซอร์ หรือการพิมพ์เพื่อบันทึกข้อมูลและดำเนินการเกี่ยวกับเนื้อหาและข้อมูล การพิสูจน์อักษร
และการจัดทำสำเนาที่ถูกต้อง การจัดเตรียมออกใบแจ้งราคาสินค้าและตรวจสอบตัวเลข
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
411 ผู้ปฎิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานทั่วไป
412 เลขานุการ (ทั่วไป)
413 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์

หมู่ 413

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ (Keyboard operators)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ ปฏิบั ติหน้าที่บันทึกข้อความและข้อมูล และการเตรียม
การแก้ไขและการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดเก็บ ประมวลผล จัดพิมพ์และส่ง
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล และรหั ส ที ่ จ ำเป็ น
เพื่อประมวลผลข้อมูล การดึง ยืนยันและจัดทำข้อมูลปัจจุบันเพื่อจัดเก็บและบันทึกข้อมูล การจัดทำ
บัน ทึกชวเลขด้ว ยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องเขียนชวเลข การถอดบันทึกชวเลขและอุปกรณ์
บันทึกเสียง และการตรวจทานและแก้ไขสำเนา การทำซ้ำคำพูด เสียงแวดล้อมและทำนองเพลงเพื่อใช้
อธิบายภาพยนตร์และการจัดทำรายการโทรทัศน์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 4131 พนักงานพิมพ์และพนักงานประจำเครื่องประมวลผลคำ
- 4132 เสมียน เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
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หน่วย 4131 พนักงานพิมพ์ และพนักงานประจำเครื่องประมวลผลคำ
(Typists and word processing operators)
พนักงานพิมพ์และพนักงานประจำเครื่องประมวลผลคำ เป็นผู้ทำหน้าที่พิมพ์ แก้ไข
และพิมพ์ข้อความด้วยเครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องประมวลผลคำอื่น ๆ และ
บันทึกคำพูดหรืองานเขียนในรูปด้วยชวเลข
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การพิมพ์เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจากฉบับร่าง สำเนาที่ถูกต้อง เสียงบันทึก
หรือชวเลขด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผลคำหรือเครื่องพิมพ์ดีด
(ข) การตรวจสอบความถูกต้องของงานพิมพ์ โดยพิจารณาการสะกดคำ การใช้ไวยากรณ์
เครื่องหมายเว้นวรรคตอนและรูปแบบ
(ค) การรวบรวมและจัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดพิมพ์ตามคำสั่ง
(ง) การจั ด แฟ้ ม และจั ด เก็ บ เอกสารที ่ แ ล้ ว เสร็ จ ในสื ่ อ บั น ทึ ก ในคอมพิ ว เตอร์
หรือแผ่นดิสก์ หรือควบคุมระบบจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดเก็บเรียกใช้หรือปรับข้อมูล
เอกสารให้เป็นปัจจุบัน
(จ) การจดตามคำบอกและบันทึกข้อมูลต่างๆ ด้วยชวเลข
(ฉ) การทำสำเนาคำพูด เสียงแวดล้อมและเนื้อเพลงเพื่อจัดทำเป็นคำบรรยาย
ภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์
(ช) การถอดบันทึกข้อมูลที่เก็บในรูปของชวเลขและอุปกรณ์บันทึกเสียง
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ พนักงานพิมพ์ พนักงานประจำเครื่องประมวลผลคำ
เจ้าหน้าที่ชวเลข พนักงานพิมพ์ชวเลข
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้บันทึกคำให้การในศาล - 3343
- เลขานุการทางการแพทย์ – 3344

หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
(Craft and related trades workers)
ผู้ปฏิบัติงานโดยใช้ฝีมือในธุรกิจต่า ง ๆ เป็นผู้ประยุกต์ใช้ทางเทคนิค และความรู้ที่มี
และทักษะในสาขาต่าง ๆ มาใช้ในการก่อสร้างและการบำรุงรักษาอาคาร การขึ้นรูปโลหะ การตั้ง
โครงสร้างโลหะ การตั้งค่าเครื่องมือเครื่องจักรหรือทำ การติดตั้ง การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร
อุปกรณ์หรือเครื่องมือ การผลิตงานพิมพ์และการผลิตหรือแปรรูปอาหาร สิ่งทอ หรืองานไม้ งานโลหะ
และอื่น ๆ เช่น สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ความสามารถในการประกอบอาชีพส่ วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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งานในอาชีพนี้จะทำด้วยมือและใช้เครื่องมือที่ต้องใช้กำลังมือหรือเครื่องมืออื่น ๆ
เพื่อลดการใช้แรงกายและเวลาสำหรับงานเฉพาะ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์งาน
ในอาชีพนี้ต้องใช้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ และลักษณะ
และวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย อาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องใช้ทักษะความสามารถ ISCO
ในระดับ 2
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การก่อสร้าง การบำรุงรักษาและซ่อมแซม
อาคารและโครงสร้างอื่น ๆ การหล่อ การเชื่อมและขึ้นรูปโลหะ การติดตั้งและวางโครงสร้างโลหะที่มี
น้ำหนักมากรอกยกของ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุอื่นๆ ที่เป็น
โลหะ การตั้งค่าเครื่องมือให้กับผู้ปฏิบัติงาน หรือตั้งค่าและใช้เครื่องมือเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ การติดตั้ง
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ ยานพาหนะ เครื่องมือที่ใช้ระบบ
ไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์อื่น ๆ การทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ เพชรพลอย
ครัวเรือนและโลหะมีค่ าอื่น ๆ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การผลิตงานหัตถกรรม
การทำงานพิมพ์ การผลิตและแปรรูปอาหารและอื่น ๆ ที่ทำจากไม้ สิ่งทอ หนัง และวัสดุที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง การควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับงานฝีมือและผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีธุรกิจเป็นของตนเองหรือได้รับความช่วยเหลือเล็ กน้อยจากคนอื่น อาจปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการธุรกิจ ด้านบัญชี และการจัดเก็บบันทึกและการบริการลูกค้า แม้ว่า
งานดังกล่าวจะไม่ใช่หน้าที่หลักในการปฏิบัติงานก็ตาม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
71 ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในธุรกิจต่าง ๆ ยกเว้น ช่างไฟฟ้า
72 ผู้ปฏิบัติงานโลหะ เครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
73 ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรมและการพิมพ์
74 ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
75 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปอาหาร งานไม้ เสื้อผ้าและงานศิลปะอื่น ๆ และงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

หมวดย่อย 73 ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม และการพิมพ์
(Handicraft and printing workers)
ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรมและการพิมพ์ เป็นผู้มีหน้าที่ในการรวมทักษะด้านศิลปะ
และทักษะในการใช้มือเพื่อการออกแบบ การผลิต การซ่อมแซมและการตกแต่งอุปกรณ์ เครื่องดนตรี
อัญมณีและโลหะมีค่าอื่น ๆ เครื่องปั้นดินเผา เครื่ องปอร์ซเลนและเครื่องแก้ว วัสดุที่ทำจากไม้หรือ
สิ่งทอ หนังหรือวัสดุที่เกี่ยวข้องและผลิตภัณฑ์ด้านการพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น
โดยอาจใช้วิธีการดั้งเดิมหรือการพัฒนาการทางเทคนิคในการแกะสลัก การปั้น การประกอบ การถักทอ
และตกแต่งด้วยวัสดุที่หลากหลาย เพื่อนำไปประกอบและจัดลำดับประเภทเพื่อการพิมพ์ เพื่อติดตั้งและ
ดำเนินการพิมพ์ เพื่อการเข้าปกและเย็บเล่มหนังสือ และเพื่อเตรียมการประดิษฐ์ลวดลายและเตรียม
เครื่องมือในการพิมพ์ภาพ
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ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดใหญ่นี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 2 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึ กษา) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
งานที่ทำอาจใช้มือหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ทุ่นแรงชนิดมื อ ถือ
และบางกรณีอาจติดตั้ง และปฏิบัติงานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจในการจัด
ระบบงาน วัสดุ เครื่องมือที่ใช้และลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุดท้าย
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การสร้ า งและการซ่ อ มแซมเครื ่ อ งมื อ
และอุปกรณ์ด้านการเดิน เรือ ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านแสงและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ มีความเที่ยงตรง
การสร้างและการซ่อมแซมเครื่องดนตรี การทำเพชรพลอยและเครื่องโลหะที่มีค่า การทำเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องเคลือบ เซรามิกและเครื่องแก้ว การลงสีและตกแต่งวัสดุต่าง ๆ การผลิตผลงานหัตถกรรมในวัสดุ
ประเภทไม้หรือสิ่งทอ หนังและวัสดุที่เกี่ยวข้อง การทำงานพิมพ์หรือเข้าเล่มหนังสือ รวมทั้ง การควบคุม
ดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
731 ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม
732 ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์

หมู่ 732

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์ (Printing trades workers)

ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์เป็นผู้จัดองค์ประกอบและตั้งค่าพิมพ์ก่อนพิมพ์จริง การตั้งค่า
และการควบคุมการพิมพ์ การเข้าเล่มและตกแต่งงานพิมพ์สำเร็จ และเตรียมกระดาษไข และควบคุม
อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพอื่น
ๆ เพื ่ อถ่ ายเล่ มสำเนาลงบนฟิ ล ์ ม เพลทและอุ ปกรณ์ แสดงผลด้ วยดิ จ ิ ต ั ล การใช้ อ ุ ปกรณ์ ด ู ภาพผ่ าน
จอคอมพิวเตอร์เพื่อสแกน แยกสีและตรวจแก้ไข รีทัชและใช้กระบวนการอื่น ๆ เพื่อถ่ายสำเนาไปยังฟิล์ม
และสร้างฟิล์มสำหรับทำเพลท โม (cylinder) และการแสดงผลแบบดิจิตัล การตั้งค่า การใช้งานและ
การเฝ้าดูเครื่องจักรที่ใช้ในการตั้งพิมพ์ การถ่ายภาพสำเนา การพิมพ์และการตัด การพับ การเปรียบเทียบ
และการเข้าเล่มวัสดุที่พิมพ์เสร็จแล้ว การทำการตกแต่งชิ้นงานและบำรุงรักษาเครื่องจักรอยู่เสมอ
การเตรียมกระดาษไขและการใช้อุปกรณ์การพิมพ์สกรีน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 7321 ช่างเทคนิคด้านแท่นพิมพ์
- 7322 ช่างพิมพ์
- 7323 ผู้ปฏิบัติงานด้านการแต่งสำเร็จและการเข้าเล่มงานพิมพ์

หน่วย 7321 ช่างเทคนิคด้านแท่นพิมพ์ (Pre-press technicians)
ช่างเทคนิคด้านแท่น พิมพ์ เป็นผู้ตรวจปรู๊ฟ การจัดรูปแบบ การตั้งค่าและการจัด
องค์ประกอบของตัวอักษรและรูปภาพลงในรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับใช้ในกระบวนการพิมพ์ต่าง ๆ
และการนำเสนอในสื่อโสตทัศน์ (visual media)
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ถ่ายภาพอื่น ๆ เพื่อถ่ายเล่มสำเนาลงบนฟิล์ม
เพลทและอุปกรณ์แสดงผลด้วยดิจิตัล
(ข) การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างรูปภาพ ข้อความ โครงร่างและการจัดวาง
สำหรับพิมพ์และแสดงด้วยสื่อโสตทัศน์อื่น ๆ
(ค) การใช้อุป กรณ์การทำเพลทเพื่อถ่ายภาพจากฟิล์มลงสู่เพลทสำหรับพิมพ์
อุปกรณ์แสดงผลแบบดิจิตัลและแท่นพิมพ์
(ง) การใช้อุป กรณ์ดูภ าพผ่านจอคอมพิว เตอร์ เพื่อสแกน แยกสี ตรวจแก้ไขสี
การทำมาสก์ (masking) การสร้างสรรค์ดีไซน์ การผสมผสาน การจัดวาง การรีทัชและใช้กระบวนการอื่น ๆ
เพื่อถ่ายสำเนาไปยังฟิล์มและสร้างฟิล์มสำหรับทำเพลท โม (cylinder) และการแสดงผลแบบดิจิตัล
(จ) การทำการตรวจปรู๊ฟ ทางดิจิตัลและเคมีจากระบบดิจิตัล และฟิล์มเนกาทีฟ
และโพสิทีฟ
(ฉ) การประเมินปรู๊ฟที่พิมพ์แล้ว ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องเพื่อให้ได้คุณภาพ
(ช) การจัดเตรียมและวางกระดาษคาร์บอนบนโม (cylinder) โดยใช้วิธีทรานสเฟอร์
(transfer) และพัฒนาภาพที่ได้
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดวางองค์ประกอบ ผู้ควบคุมการจัดพิมพ์เอกสารด้วย
คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ ะ ช่างเทคนิคงานเตรียมพิมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ ผู้ปฏิบัติงานด้านพิมพ์ แกะสลั กด้ วย
การถ่ายภาพบนโลหะ ผู้ปฏิบัติงานด้านการสร้างลวดลายวงจรลงบนแผ่นเวเฟอร์ ผู้ขึ้นเพลท (งานพิมพ์สกรีน)
ผู้ทำเพลท (งานพิมพ์) ผู้สกรีน เจ้าหน้าที่เรียงพิมพ์
7321.0010000-00

ช่างเทคนิคจัดเรียงหน้าเพื่อทำเพลท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
(Layout Technicians, printing plates)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดวางหน้าสำหรับทำ
แม่พิมพ์แต่ละชุด เนื่องจากแม่พิมพ์ที่ใช้พิมพ์มักมีขนาดใหญ่กว่าชิ้นงาน แม่พิมพ์หนึ่งชุดสามารถ
วางชิ้นงานได้หลายชิ้น เช่น วางหน้าหนังสือได้ 8 หน้า วางฉลากได้ 40 ชิ้น เป็นต้น การวางหน้าหนังสือ
ต้องจัดวางหน้าให้ถูกต้องโดยคำนึงว่า เมื่อนำไปพับแล้วหน้าต่าง ๆ จะเรียง 1-2-3 อย่างถูกต้อง
7321.0020000-00

ช่างเทคนิคแยกสี ยิงเพลท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Color Separation Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำฟิล์มแต่ละสีมาทาบ
กับเพลท (แม่พิมพ์) ที่เคลือบด้วยสารไวแสง การฉายแสงเพื่อให้ส่วนที่ถูกแสงทำปฏิกิริยากับสารไวแสง
เมื่อนำไปล้างน้ำยาภาพปรากฏบนแม่พิมพ์ การยิงเพลท โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ด้วยเครื่องเพลทเซ็ทเตอร์
(Platesetter) ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
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หน่วย 7322 ช่างพิมพ์ (Printers)
ช่างพิมพ์ เป็นผู้ตั้งค่าและควบคุมการพิมพ์ระบบดิจิตัล พิมพ์พื้นนูน (letterpress)
การพิมพ์ลิโทกราฟี (lithography) การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography) ระบบกราเวียร์ (Gravure)
พิมพ์หนังสือพิมพ์และการพิมพ์กดอื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตั้งค่า การปรับและการเฝ้าดูกลไกการป้อนพื้นผิวที่นำมาพิมพ์ กลไกการส่ง
ระบบหมึกและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ของเครื่องพิมพ์
(ข) การผสมหมึกและตัวทำละลายให้เป็นมาตรฐาน และควบคุมกระดาษและการให้
หมึกขณะพิมพ์
(ค) การเฝ้าดู ประเมินและพิจารณาแท่นพิมพ์เพื่อตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ
การพิมพ์โดยดูจากปรู๊ฟและตรวจหาการทำงานที่ผิดปกติ
(ง) การผลิตงานพิมพ์ชนิดต่าง ๆ โดยใช้การพิมพ์กดระบบพิมพ์ผิวนูน (relief) การพิมพ์
ลิโทกราฟี (lithography) การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี (flexography) ระบบกราเวียร์ (Gravure) และระบบ
ตกแต่งในไลน์
(จ) การเตรียมเพลท ผ้ายางสำหรับพิมพ์และโมกด บนการพิมพ์ระบบลิโทกราฟี
ในเครื่องออฟเซ็ทขนาดเล็ก
(ฉ) การใส่กระดาษเข้าไปในกลไกการป้อน
(ช) การเฝ้าติดตามการทำงานของเครื่องและคุณภาพของการพิมพ์
(ซ) การบำรุงรักษา การปรับ การซ่อมแซมและการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์
(ฌ) การสร้างภาพพิมพ์ด้วยระบบดิจิตัลและย้ายภาพ และพิมพ์ภาพออกมา
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างพิมพ์บล็อก ผู้ควบคุมงานพิมพ์กดระบบดิจิทัล ผู้
ควบคุมเครื่องฟีด (งานพิมพ์) ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์กดระบบเฟล็กโซกราฟี ผู้ควบคุมการพิมพ์กดระบบกราเวียร์
(Gravure) ผู้ควบคุมการพิมพ์กดระบบป้อนแผ่นชีทขนาดใหญ่ ช่างพิมพ์สกรีน ผู้ควบคุมการพิมพ์สกรีน
ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์กดขนาดเล็ก ช่างพิมพ์สิ่งทอ ผู้ควบคุมการพิมพ์ม้วน
7322.0010000-00

ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Offset Printing Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟเซต
เช่น การป้อนวัสดุใช้พิมพ์เข้าไปในเครื่องพิมพ์ การนำกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วซึ่งเครื่องเก็บพักไว้ออกมาตั้ง
รอให้หมึกแห้งสนิท การเติมหมึก การผสมสีหมึก
7322.0020000-00

ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(Digital Printing Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องพิมพ์ดิจิทัล
ในการทำปรู๊ฟดิจิทัล ได้แก่ การดูแลการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์หรือพริ้นเตอร์ระบบอิงค์เจ็ท
(Inkjet Printer) ขนาดใหญ่ ท ี ่ส ามารถพิ ม พ์ต ัว อย่ างงานให้ ม ีข นาดกับ การจั ด วางหน้ าได้ ใกล้เ คียง
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กั บ แม่ พ ิ ม พ์ จ ริ ง และในการพิ ม พ์ ร ะบบดิ จ ิ ท ั ล การส่ ง คำสั ่ ง พิ ม พ์ โ ดยตรงจากเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์
การเปลี่ยนตลับสี

หน่วย 7323 ช่างตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม
(Print finishing and binding workers)
ช่างตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม เป็นผู้เข้าเล่มหนังสือและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ และตกแต่ง
งานพิมพ์สำเร็จโดยใช้มือหรือเครื่องจักร
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตั้งค่าและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์การเข้าเล่มและการตกแต่งอัตโนมัติ
(ข) การเข้าเล่มหนังสือแบบเต็ม ครึ่งและบางส่วน และซ่อมแซมการเข้าเล่ม
(ค) การพับ เทียบและเย็บส่วนที่ทำเครื่องหมายไว้ด้วยเครื่องหรือด้วยมือ
(ง) การควบคุมเครื่องตัดกระดาษสำหรับตัดและขริบกระดาษก่อนพิมพ์และหลังพิมพ์
และใส่โปรแกรมหน่วยการทำงานระบบอิเล็กทรอนิกส์
(จ) การควบคุมระบบเพื่อใส่วัสดุที่พิมพ์แล้วเพื่อจัดเล่มให้เป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร
และซอง
(ฉ) การเสริมแต่งงานที่พิมพ์แล้วด้วยระบบอัตโนมัติและด้วยมือ
(ช) การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและการผลิตซ้ำด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างเข้าเล่มหนังสือ ผู้ควบคุมเครื่องตรวจปรู๊ฟ
ผู้ควบคุมเครื่องตัด ผู้ควบคุมเครื่องปั๊มบาร์โค้ด ผู้ควบคุมเครื่องพับ ผู้ควบคุมเครื่องรวบรวม ผู้ควบคุม
เครื่องเข้าเล่มหลายแบ ผู้ควบคุมเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน ผู้ควบคุมแท่นเย็บกลาง พนักงานเข้าเล่มด้วย
เครือ่ งจักรขนาดเล็ก
7323.0010000-00

ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์แ ละเข้าเล่ม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
(Post-press Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรตกแต่ง
งานพิมพ์และเข้าเล่ม เช่น เครื่องพับอัตโนมัติ เครื่องเคลือบยูวีและลามิเนต เครื่องปั๊มไดคัทเครื่องเข้าเล่ม
อัตโนมัติ เป็นต้น
7323.0010100-00

ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรตกแต่ง

งานพิมพ์
7323.0010101-00
งานพิมพ์

ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรตกแต่ง
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7323.0010101-01

ช่างคุมเครื่องพับอัตโนมัติ
(Binding Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องพับอัตโนมัติ
การวางกองกระดาษที่ผ่านการพิมพ์แล้วที่ด้านทางเข้าเครื่อง การปรับค่า ปรับตำแหน่งตัวสต็อปเปอร์
ด้วยมือหรือผ่านคอมพิวเตอร์ ขึ้นอยู่ กับขนาดและจำนวนหน้า ในกระดาษ เช่น กระดาษยาว 36 นิ้ว
ครึ่งหนึ่งคือ 18 นิ้ว หมายความว่าสต็อปเปอร์ตัวแรก ควรอยู่ห่างจากจุดพับ 18 นิ้ว สต๊อปเปอร์ตัวที่สอง
ก็ควรอยู่ห่างจากจุดพับที่สอง 9 นิ้ว และ 4.5 นิ้ว ตามลำดับ ในกรณีที่ต้องการพับครึ่ง การปรับแรงกด
พับกระดาษให้เหมาะสมกับความหนาของกระดาษ
7323.0010101-02

ช่างคุมเครื่องเคลือบยูวีและลามิเนต
(UV Coated and Laminating Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องเคลือบยูวี
และลามิเนต การป้อนกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วเข้าไปในเครื่องให้ได้ฉาก ไม่เอียง การปรับอุณหภูมิ
การเติมน้ำยาเคลือบ การกำหนดความเร็วในการเคลือบ การปรับระดับแรงกดของลูกกลิ้งให้เหมาะสม
กับความหนาของกระดาษ
7323.0010101-03

ช่างคุมเครื่องปั๊มฟอยล์
(Hot Stamping Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องปั๊มฟอยล์
การปรับอุณภูมิ การเตรียมและติดตั้งบล็อกแม่แบบ การทากาวที่ก้นแม่พิมพ์ แล้วสอดกระดาษเข้าเครื่อง
การโยกคันโยกเพื่อกดแม่พิมพ์ลงบนกระดาษ
7323.0010101-04

ช่างคุมเครื่องปั๊มไดคัท (Dicuting Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องปั๊มไดคัท
การติดตั้งบล็อคไดคัท บล็อคปั๊ม ที่จุดที่กำหนด การป้อนกระดาษที่พิมพ์เสร็จแล้วเข้าไปในเครื่องให้ได้ฉาก
ไม่เอียงทีละแผ่น แล้วเอาออกทันทีที่เครื่องปั๊มเสร็จก่อนป้อนแผ่นใหม่
7323.0010101-05

ช่างคุมเครื่องจักรเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
(Hot Glue Binding Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องเข้าเล่ม
อัตโนมัติ การวางกระดาษปกที่พิมพ์เสร็จแล้วเข้าไปในเครื่องให้ได้ฉาก ไม่เอียง การปรับระยะเวลา
การผนึกความแรงของการผนึก อุณหภูมิของกาวขณะผนึก การป้อนยกกระดาษเนื้อในแล้วกดปุ่มบีบอัด
7323.0010200-00

ช่างตกแต่งงานพิมพ์ (Post-press Decoration Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำให้งานพิมพ์ที่พิมพ์
เสร็จสิ้นแล้ว สมบูรณ์มากขึ้น เป็นไปตามที่ผู้กำกับการผลิตหนังสือและนักออกแบบกราฟิกกำหนดไว้
เช่น การเคลือบผิว (การเคลือบวาร์นิช วาร์นิชด้าน วาร์นิชแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย (Water based varnish)
การเคลือบยูวี ยูวีด้า น การเคลือบพีวีซีเงา พีวีซีด้านการเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) เพื่อป้องกัน
การขีดข่วนป้องกันความชื้น หรือป้องกันแสงแดด การรีด /ปั๊มแผ่นฟอยล์ (Hot Stamping) สีเงิน/ทอง
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ฟอยล์สีต่าง ๆ ฟอยล์ลวดลาย ฟอยล์ฮาโลแกรม การปั๊มนูนขึ้นหรือลึกลงจากผิวเป็นรูปร่างตามแบบปั๊ม
(การปั๊มนูนตัวอักษรตราสัญลักษณ์) การขึ้นรูป (Forming) การตัดเจียน การขึ้นเส้นสำหรับพับ การปั๊ม
เป็นรูปทรง การไดคัท การเจาะหน้าต่าง การพับ การม้วน เป็นต้น
7323.0010300-00

ช่างเข้าเล่ม (Binding Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำรูปเล่ม สำหรับงานสิ่งพิมพ์
ประเภทสมุดหนังสือนิตยสาร ปฏิทิน และอื่น ๆ ได้แก่ การตัดแบ่งงานพิมพ์ที่ซ้ำกันในกระดาษแผ่น
เดียวกัน การพับแผ่นพิมพ์เป็นหน้ายก การเก็บเล่ม หรือรวมแผ่นพิมพ์ที่พับแล้วจัดหน้ายกมาเรียง
ให้ครบเล่มหนังสือ การเข้าเล่มด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเย็บด้วยลวดเย็บมุงหลังคา การไสสันทากาว การเย็บ
กี่ทากาว การเย็บกี่หุ้มปกแข็ง การเจาะรูร้อยห่วง เป็นต้น
7323.0019090-90

ช่างคุมเครื่องจักรตกแต่งงานพิมพ์และเข้าเล่มอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 8 ผูค้ วบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ
(Plant and machine operators, and assemblers)
ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบมีหน้าที่
ใช้และดูแลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทั้งในจุดที่เครื่องจักรทำงานหรือ
จากการควบคุมระยะไกล พนักงานขับบังคับรถไฟ ยานยนต์หรือเครื่องจักรและอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ หรือ
ประกอบผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามข้อกำหนดเฉพาะ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่ในหมวดนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
อาชีพนี้จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ และความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
ทางอุ ต สาหกรรมและเกษตรกรรมเป็ น หลั ก รวมทั ้ ง ความสามารถในการปฏิ บ ั ต ิ ง านตามจั ง หวะ
เครื่องจักรกลและการปรับให้เข้ากับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดหลั กนี้
จำเป็นต้องใช้ระดับทักษะ ISCO ในระดับที่สอง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้และดูแลการทำงานของเครื่องจั กร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองแร่ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อการแปรรูปโลหะ แร่ธาตุต่าง ๆ แก้ว เซรามิก
ไม้ กระดาษหรือสารเคมี การใช้และดูแลเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผลจากโลหะ แร่ธาตุต่าง ๆ
สารเคมี ยาง พลาสติก ไม้ กระดาษ สิ่งทอ ขนสัตว์ หรือหนัง และผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการและผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง การบังคับและขับเคลื่อนรถไฟและยานยนต์ การขับ การควบคุมและการดูแลเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่เคลื่อนที่ได้ การประกอบผลิตภัณฑ์จากชิ้นส่วนอุปกรณ์ตาม
ข้อกำหนดเฉพาะ โดยอาจรวมถึงการแนะนำผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
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อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
81 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่
82 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบชิ้นส่วน
83 ผู้ขับเคลื่อนยานยนต์และเครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้
หมายเหตุ ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการ
หรือฟังก์ชั่นที่หลากหลาย จะรวมอยู่ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ

หมวดย่อย 81 ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่
(Stationary plant and machine operators)
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและผู้ควบคุมเครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่ ทำหน้าที่ใช้และดูแล
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่กับที่ หรือที่เคลื่อนที่ได้บางส่วน ความสามารถ
ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2 ตามการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
อาชี พนี ้ จำเป็ นต้ องใช้ ประสบการณ์ และความเข้ าใจเกี ่ ยวกั บโรงงานอุ ตสาหกรรม
เครื่องจักรกลหรืออุปกรณ์ที่ใช้และดูแล ความสามารถในการปฏิบัติงานตามจังหวะเครื่องจักรและการ
ปรับให้เข้ากับนวัตกรรมด้านเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่เสมอ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้งการใช้ การดูแลเครื่องจักรกลในโรงงาน
ที่ติดตั้งประจำที่ การตรวจหาความผิดปกติในการทำงานของเครื่องจักรกลและดำเนินการแก้ ไ ข
การตรวจสอบผลผลิตเพื่อค้นหาข้อบกพร่องและรักษาความถูกต้องของผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และปรับการตั้งเครื่อง การดำเนินการบำรุงรักษา การซ่อมและการทำความสะอาด การบันทึกข้อมูล
และเก็บรักษาบันทึกการผลิต โดยอาจรวมถึงการแนะนำผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้วย
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
811 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการทำเหมืองและสกัดแร่
812 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการแปรรูปและตกแต่งโลหะ
813 ผู้ควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ์ทางเคมีและผลิตภัณฑ์
จากการถ่ายภาพ
814 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติกและกระดาษ
815 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การผลิตภัณฑ์ขนสัตว์
และผลิตภัณฑ์หนังสัตว์
816 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
817 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลในกระบวนการผลิตไม้และการทำกระดาษ
818 ผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและเครื่องจักรกลโรงงานที่ตั้งอยู่กับที่อื่น ๆ
หมายเหตุ ผู้ควบคุมเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอัตโนมัติในกระบวนการ
หรือฟังก์ชั่นที่ลากหลาย จะรวมอยู่ในหมู่ใหญ่ 313 ช่างเทคนิคควบคุมกระบวนการ
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ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และผลิตภัณฑ์กระดาษ
(Rubber, plastic and paper products machine operators)

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิ ตผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์กระดาษ
เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการนวดและผสมยาง ยางคอมเปาวด์ การผลิตส่วนประกอบ
หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์และพลาสติก หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ
กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูกและวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมและดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการนวด
และผสมยาง ยางคอมเปาวด์และผลิตส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์
และพลาสติก การควบคุมและดูแลเครื่องจักรที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษ การตรวจสอบผลผลิตเพื่อหา
ข้อบกพร่องและความสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะ และปรับตั้งเครื่องจักรให้ได้ตามที่กำหนด
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 8141 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
- 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
- 8143 ผู้ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษ

หน่วย 8142 ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
(Plastic products machine operators)
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ทำหน้าที่ควบคุมและดูแลเครื่องจักร
ที่ใช้ในการนวดผสมยางและส่วนผสมจากยาง เพื่อผลิตวัสดุพลาสติก และผลิตส่วนประกอบและงาน
พลาสติกต่าง ๆ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุ ม และการดู แ ลเครื ่อ งจัก รที่ ใ ช้ ใ นการนวดผสมส่ ว นผสมจากยาง
เพื่อผลิตวัสดุพลาสติก
(ข) การควบคุมและดูแลเครื่องจักรที่แต่งรูปวัสดุด้วยการหล่อ การบีบ การเป่า การตัด
และวิธีการอื่นๆ
(ค) การควบคุมและดูแลเครื่องจักรที่เคลือบพลาสติก และวัสดุชุบพลาสติก หรือผลิต
ใยแก้ว
(ง) การหุ้มสายไฟ เชือก เคเบิลและใยแก้วนำแสงในพลาสติก
(จ) การตรวจสอบผลผลิตเพื่อหาข้อบกพร่องและความสอดคล้องต่อข้อกำหนดเฉพาะ
(ฉ) การนำวัสดุพลาสติกที่เป็นของเสียกลับมาใช้ใหม่
(ช) การผลิตตาสังเคราะห์ และดิสก์คอนแทคเลนส์ การทำและซ่อมกรอบแว่นตา
และส่วนประกอบพลาสติกสำหรับเครื่องใช้ทางศัลยกรรมกระดูก
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างสร้างเรือพลาสติก ผู้ควบคุมเครื่องเป่าขวดพลาสติก
ผู้ควบคุมเครื่องเคลือบพลาสติก ผู้ควบคุมเครื่องอัดพลาสติก ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
ช่างลากใยแก้ว ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตเคเบิลพลาสติก ช่างหล่อพลาสติก
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ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่น CD/DVD ภาพยนตร์
เพลง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
(CD/DVD Producing Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่น
CD/DVD ภาพยนตร์ เพลง หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องฉีดโพลิคาร์บอนเนตเป็นแผ่น เครื่องฉาบผิว
อะลูมิเนียม อะคริลิกหรือแล็คเกอร์ เครื่องฉายรังสียูวี เป็นต้น
8142.0020000-00

ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่นเสียงไวนิล ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
(Vinyl Producing Machine Operators)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมเครื่องจักรผลิตแผ่น
เสียงไวนิล เช่น เครื่องทำไวนิลจากเอทีลีน เครื่องบีบอัด เครื่องปั๊มร่องเสียง เป็นต้น

สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์

106

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์
หมวดใหญ่ 1 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการ
ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการระดับอาวุโส ผู้จัดการเป็นผู้วางแผน กำกับดูแล ประสานงาน
และประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัท รัฐบาลและองค์กรอื่น ๆ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร
ภายในนั้น และการกำหนดและการทบทวนนโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ความสามารถใน
การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่ จบ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพสากลขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ISCO) ยกเว้นหมวดย่อย 14 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการ
อื่น ๆ โดยทั่วไปอาจต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จ บการศึกษาในระดับชั้น
มัธยมศึกษาสายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดและให้คำแนะนำด้านนโยบาย
งบประมาณ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รัฐบาล และหน่วยงานขององค์กรอื่น ๆ การตั้ง
วัตถุประสงค์และมาตรฐานต่าง ๆ การกำหนดและประเมินโครงการและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ
ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล การให้การรับประกันว่าจะมีการพัฒนาและการใช้ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ
ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมด้านงบประมาณ การให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากร
ทางการเงินเพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ การเฝ้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์กรหรือบริษัทและพนักงาน การทำการคัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกพนักงาน การรับประกัน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจำวัน เป็น ตัว แทนและดำเนิน การเจรจาในนามของรัฐ บาล บริษัท หรือหน่ว ยงานขององค์ ก ร
ในการประชุมหารือและการเวทีประชุมอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
11 ผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย
12 ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ และผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์
13 ผู้จัดการด้านการผลิต และผู้จัดการด้านการบริการพิเศษเฉพาะด้าน
14 ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้จัดการฝ่ายบริการอื่น ๆ
หมายเหตุ ความแตกต่างระหว่างผู้จัดการที่จัดไว้ในหมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการกับผู้ควบคุม
ดูแล ที่จัดไว้ในหมวดใหญ่อื่นนั้น สังเกตว่า ทั้งผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแล อาจทำหน้าที่วางแผน จัดระบบ
ประสานงาน ควบคุม และจัดการให้งานสำเร็จ รวมถึง ผู้จัดการมักจะรับผิดชอบ และตัดสินใจเกี่ยวกับกลยุทธ์
และแนวทางการปฏิบัติงานทั้งหมดในธุรกิจ หรือองค์กร (ยกตัวอย่างเช่น ในเรื่องที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน
และคุณภาพของสินค้าในการผลิต) งบประมาณ (จะต้องใช้จ่ายจำนวนเท่าใด และเพื่อวัตถุประสงค์อะไร)
การคัดเลือก การแต่งตั้ง การให้บุคลากรออก ผู้ควบคุมดูแลอาจให้คำแนะนำ และช่วยเหลือผู้จัดการในสิ่ง
เหล่านี้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกและการให้บุคลากรออก แต่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ
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สังเกตว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีเงื่อนไขว่า ผู้จัดการจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ทั้งสามด้าน และแนวทางการปฏิบัติงาน งบประมาณ และการคัดเลือกและการให้ บุคลากรออก
ระดับของการปกครองอาจมีการปรับเปลี่ยน ความแตกต่างที่ควรคำนึงถึงคือ ผู้ควบคุมดูแลมีหน้าที่
เพียงแค่ควบคุม ดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานของคนงานอื่นๆ ในขณะที่ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบ
การดำเนินงานขององค์กรในภาพรวมทั้งหมด

หมวดย่อย 11 ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโสและผู้บัญญัติกฎหมาย
(Chief executives, senior officials and legislators)
ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการระดับอาวุโส และผู้บัญญัติกฎหมาย เป็นผู้กำหนดและ
ทบทวนนโยบาย วางแผน กำกับดูแล ประสานงาน และประเมินกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของบริษัท รัฐบาล
และองค์กรอื่นๆ ด้วยการสนับสนุนของผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป)
ตามการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิด ชอบประกอบด้วย การควบคุมหรือ การเข้ามามีส ่ว นร่วม
ในการดำเนินงานของรัฐสภา กรรมการอำนวยการ และคณะกรรมการต่าง ๆ การกำหนดและให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับนโยบาย งบประมาณ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ของบริษัท รัฐบาล และองค์กรอื่น ๆ
การตั้งวัตถุประสงค์ให้กับบริษัท กระทรวง หรือหน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ การกำหนด การอนุมัติ
และการประเมินโครงการและนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุผล การให้
การรับประกันว่าจะมีการพัฒนา และใช้ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อควบคุมด้านงบประมาณ
ให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางการเงินเพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ
การเฝ้าตรวจ การติดตามและการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรหรือบริษัท ทำการคัดเลือกหรืออนุมัติ
การคัดเลือกพนักงานระดับอาวุโส การปฏิบัติงานพิธีการและเป็นตัวแทนของบริษัท รัฐบาล องค์กรหรือ
ชุมชนในโอกาสอันเป็นทางการ และในการพบปะชุมนุม การเจรจา การประชุม และการประชาพิจารณ์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
111 ผู้บัญญัติกฎหมาย และข้าราชการระดับอาวุโส
112 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 112

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
(Managing directors and chief executives)

กรรมการผู้จ ัดการและผู้บริห ารระดับสูงเป็นผู้กำหนดและทบทวนนโยบาย และ
วางแผน กำกับดูแล ประสานงาน และประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร (ยกเว้นองค์กร
ที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะและกระทรวง) ด้วยการสนับสนุนของผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ซึ่ งโดย
ปกติจะอยู่ภายในแนวปฏิบัติที่กรรมการอำนวยการหรือสภาบริหารเป็นผู้ตั้งขึ้นต่อผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้น
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ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล และการประสานงาน
ทั่วไปของบริษัทหรือองค์กร การทบทวนการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นของบริษัท หรือองค์กร และ
การรายงานต่อกรรมการอำนวยการและสภาบริห าร กำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย และ
โครงการต่าง ๆ ให้กับบริษัทหรือองค์กร การวางแนวทางและการบริหารจัดการทั้งหมดให้ แก่องค์กร
การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและให้การรับประกันในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภ าพ การให้การอนุมัติว ัส ดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ การเฝ้าตรวจติดตามและประเมินการปฏิบัติง านขององค์ กร
หรือบริษัทตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตั้งขึ้น การหารือกับพนักงานใต้บังคับบัญชาระดับอาวุโส
และทบทวนข้อแนะนำและรายงาน การเป็นตัวแทนขององค์กรในโอกาสอันเป็นทางการ การเจรจา
การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่ การทำการคัดเลือกหรืออนุมัติ
การคัดเลือกพนักงานระดับอาวุโส การให้การรับประกันว่าองค์กรจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1120 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

หน่วย 1120

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
(Managing directors and chief executives)

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดและทบทวนนโยบาย วางแผน
กำกับดูแล ประสานงาน และประเมินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทหรือองค์กร (ยกเว้นองค์กร
ที่ดำเนินการเพื่อผลประโยชน์เฉพาะและกระทรวง) ด้วยการสนับสนุนของผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ซึ่งโดยปกติ
จะอยู่ภายในแนวปฏิบัติที่กรรมการอำนวยการหรือสภาบริหารเป็นผู้ตั้งขึ้นต่อผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้ น
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การวางแผน การกำกับดูแล และประสานงานทั่วไปของบริษัทหรือองค์กร
(ข) การทบทวนการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นของบริษัท หรือองค์กร และรายงาน
ต่อกรรมการอำนวยการและสภาบริหาร
(ค) การกำหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย และโครงการต่าง ๆ ให้กั บบริษัท
หรือองค์กร
(ง) การให้อำนาจและการบริหารจัดการทั้งหมดให้แก่บริษัทหรือองค์กร
(จ) การตั้งงบประมาณและบริห ารจัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและการให้
การรับประกันในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) การให้การอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรทางการเงิน
เพื่อดำเนินตามนโยบายและโครงการ
(ช) การเฝ้ า ตรวจติ ด ตามและประเมิ น การปฏิ บ ั ต ิ ง านขององค์ ก รหรื อ บริ ษั ท
ตามวัตถุประสงค์และนโยบายที่ตั้งขึ้น
(ซ) การหารือกับพนักงานใต้บังคับบัญชาระดับอาวุโส และทบทวนข้อแนะนำ
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และรายงาน
(ฌ) การเป็นตัวแทนองค์กรในโอกาสอันเป็นทางการ การประชุมกรรมการ การเจรจา
การประชุม การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
(ญ) การทำการคัดเลือกหรืออนุมัติการคัดเลือกพนักงานระดับอาวุโส
(ฎ) การให้การรับประกันว่าองค์กรจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง กรรมการผู้จัดการ กรรมการ
ระดับภูมิภาค
หมายเหตุ ผู้จัดการระดับภูมิภาคและผู้จัดการระดับอาวุโสอื่น ๆ ที่ประสานงาน
และดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีหน้ าที่รับผิดชอบต่าง ๆ จะอยู่ในหน่วย 1120
กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่องานเฉพาะด้านภายในพื้นที่
ทางภูมิศาสตร์เฉพาะนั้นมิได้รวมอยู่ในหน่วยนี้ เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค จะถูกจัดอยู่ในหน่วย
1221 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะของสมาชิก
กรรมการอำนวยการของบริษัทหรือองค์กร 1 แห่งหรือมากกว่า ซึ่งอยู่ในหน่วย 1120 กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลที่ เป็นเจ้าของบริษัทจะอยู่ในหน่วย 1120 กรรมการ
ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง
1120.0010000-00

กรรมการผู้จัดการกิจการและผู้บริหารระดับสูง ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผน การกำกับดูแล
และประสานงานทั่วไป การทบทวนการปฏิบัติงานและผลที่เกิดขึ้นแล้วรายงานต่อกรรมการอำนวยการ
และสภาบริหาร การตั้งงบประมาณและการบริหารจัดการ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร
หรือบริษัท การให้การรับประกันว่าองค์กรจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1120.0010100-00

กรรมการผู้จัดการกิจการไปรษณีย์
(Chief Executive Officers of Post Corporation)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการ การควบคุมดูแล
การดำเนินงาน การสั่งการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ และนโยบายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนของกิจการต่าง ๆ
เกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตามเป้าหมาย เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแล และกรอบกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
1120.0010200-00

ผู้จัดการกิจการกระจายเสียง
(Chief Executive Officers of Broadcasting Corporation)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม ดู แ ลให มี
การออกอากาศใหเปนไปตามที ่ ไดรั บอนุ ญาตจากคณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และดำเนินการการจัดรายการใหเปนไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย
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และประกาศตาง ๆ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นต้น
การกำหนดให้มีรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระ เช่น รายการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย รายการส่งเสริมการศึกษา จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม การให้ความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ต่อชุมชน
หรือท้องถิ่น ที่ร ับ บริการ ในสัดส่ว นไม่น้อยกว่าที่ กฎหมายกำหนด การจัดให้มีบริการที่เหมาะสม
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาส เช่น รายการอ่านหนังสือ
เต็มเวลา บริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีล่ามภาษามือ บริการคำบรรยายเป็นอักษรวิ่ง บริการคำบรรยายเป็นเสียง
เป็นต้น การควบคุมดูแลการดำเนินการผลิตเนื้อหา การกำหนดแนวทางการจัดทำผังรายการให้เหมาะสม
กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประกอบกิ จ การที ่ ไ ด้ ร ั บ ใบอนุ ญ าต การจั ด ให้ ม ี ก ารบั น ทึ ก รายการ
ที่ได้ออกอากาศไปแล้ว เพื่อเก็บรักษาไว้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบ
1120.0010300-00

ผู้จัดการกิจการโทรคมนาคม
(Chief Executive Officers of Telecommunication
Corporation)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมดูแลให้มีการบริการ
โทรคมนาคมตามประเภทใบอนุญาตที่ได้รับจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่ ง ช าติ ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544
และ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549 เช่น กิจ การโทรคมนาคมต้ อ งใช้ เลขหมายโทรคมนาคมตามที ่ก ำหนด
ในแผนเลขหมายโทรคมนาคม และประกอบกิจการตามพื้นที่ที่กำหนด การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
ในพื้นที่ชนบท หรือพื้นที่ที่มีผลตอบแทนการลงทุนต่ำ หรือท้องที่หนึ่งท้องที่ใดที่ยังไม่มีผู้ให้บริการหรือมี
แต่ไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้บริการในท้องที่นั้น การจัดให้มีบริการโทรคมนาคม
สำหรับสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และหน่วยงานอื่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่สังคม เป็นต้น
1120.0019090-90

กรรมการผู้จัดการกิจการและผู้บริหารระดับสูง ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 13 ผู้จัดการด้านผลิตและการบริการเฉพาะด้าน
(Production and specialized services managers)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และผู้จัดการฝ่ายบริการเฉพาะด้านเป็นผู้วางแผน กำกับดูแล
และประสานงานด้านการผลิตสินค้าและจัดหาบริการด้านอาชีพและเทคนิคเฉพาะด้านสำหรับบริษัท
หรือองค์กรให้บริการดังกล่าว เป็นผู้จัดการแผนกหรือเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มี
การจัดระดับของผู้จัดการไว้ และมีหน้าที่ในการผลิต การทำเหมือง การก่อสร้าง โลจิสติกส์ การดำเนินการด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร สำหรั บ เกษตรกรรมขนาดใหญ่ ป่ า ไม้ และการประมง
และสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคม ธนาคาร การประกัน และบริการ
ด้านอาชีพและพิเ ศษอื ่น ๆ ความสามารถในการประกอบอาชี พส่ว นใหญ่ ในหมวดย่ อยนี้ต ้ อ งการ
ผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การวางแผนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ
ในแง่ของผลผลิต การให้บริการ คุณภาพ ปริมาณ ต้นทุน ตารางเวลา และแรงงานที่ต้องใช้ การตั้งมาตรฐาน
และวัตถุประสงค์ การควบคุมการปฏิบัติงานของโรงงานและขั้นตอนต่าง ๆ การประกันคุณภาพของสินค้า
และบริการที่ผลิตขึ้น การจัดเตรียมการยื่นประมูลและการประมูลสัญญา การตั้งงบประมาณและบริหาร
จัดการ การเฝ้าตรวจติดตามต้นทุน และปรับกิจกรรม ขั้นตอน และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อลดต้นทุน การดูแล
เรื่องความต้องการและการติดตั้งโรงงานใหม่และอุปกรณ์ การประสานงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน การควบคุมการคัดเลือก
การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน การจัดทำหรือจัดการเรื่องการเตรียมรายงาน งบประมาณ
และการพยากรณ์ เป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการเจรจากับหน่วยงานอื่น ๆ และในการประชุม
การสัมมนา การประชาพิจารณ์ และเวทีการประชุมใหญ่
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
131 ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านเกษตรกรรม ผู้จัดการฝ่ายผลิตด้านป่าไม้ ผู้จั ดการ
ฝ่ายผลิตด้านการประมง
132 ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง และผู้จัดการ
ฝ่ายจำหน่ายสินค้า
133 ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
134 ผู้จัดการฝ่ายบริการที่มีความชำนาญ
หมายเหตุ หากมีคุณสมบัติเฉพาะด้านและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 1 อาชีพ
หรือมากกว่า ในหมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ หรือหมวดใหญ่ 3 ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้จัดการในส่วนภูมิภาค และผู้จัดการอาวุโสอื่น ๆ ที่ประสานงานและกำกับดูแล
กิจกรรมของผู้จัดการที่อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลายจะรวมไว้ในหน่วย
1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

หมู่ 132

ผู้จัดการด้านการผลิต เหมืองแร่ ก่อสร้าง และการจัดส่งสินค้า
(Manufacturing, mining, construction, and distribution
managers)

ผู้จัดการเหมืองเป็นผู้วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านการทำเหมืองแร่
การทำเหมืองหิน และการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ, ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ำมันดิบ)
อาจเป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับของผู้จัดการไว้

ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การหารือกับผู้จ ัดการฝ่ายอื่น ๆ เพื่อกำหนดปริมาณการผลิต วางแผนสถานที่
ขุดเจาะ และกำหนดนโยบายในการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ
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(ข) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของสถานที ่ ผ ลิ ต เพื ่ อ กำหนดความเหมาะสม
ในการใช้ทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ใช้ และปรับเปลี่ยนตารางการทำงานหรืออุปกรณ์
เมื่อถ้าจำเป็น
(ค) การวางแผนรายละเอียดการดำเนินงานด้านการผลิตที่เกี่ยวข้องในการผลิต
ทั้งในส่วนของคุณภาพและปริมาณผลผลิต ต้นทุน ระยะเวลา และความต้องการด้านแรงงาน
(ง) การควบคุ ม การทำงานของเครื ่ อ งจั ก รโรงงานและกระบวนการทำงาน
ให้มีประสิทธิภาพโดยการวางแผนการบำรุงรักษา การกำหนดชั่วโมงทำงาน และการจัดหาอุปกรณ์
(จ) การตั ้ ง งบประมาณและบริ ห ารจั ด การ การติ ด ตามดู แ ลปริ ม าณผลผลิ ต
และต้นทุนการผลิต และการปรับกระบวนการทำงานและการใช้ทรัพยากรเพื่อลดต้นทุน
(ฉ) การตรวจสอบการได้มาและการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่
(ช) การควบคุมการจัดทำบันทึกและรายงานการผลิต
(ซ) การประสานงานด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านสุขภาพ
และความปลอดภัย
(ฌ) การวิจัยและดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่มีผลต่อการขุดเจาะแร่
และสิ่งแวดล้อม
(ญ) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบ
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการเหมือง ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เหมืองแร่)
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (การขุดเจาะการผลิตน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเลียม (ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว
น้ำมันดิบ) ผู้จัดการฝ่ายผลิต (เหมืองหิน)ผู้จัดการเหมืองหิน

หน่วย 1324

ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(Supply, distribution and related managers)

ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายจำหน่ายสินค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้วางแผน กำกับดูแล
และประสานงานระบบขนส่งผู้โดยสารและสิ่งอำนวยความสะดวก และการจัดหา การขนส่ง การจัดเก็บ
และการกระจายสินค้า ที่เป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การกำหนด การดำเนินการ และเฝ้าตรวจติดตามเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย
และแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บ และการจำหน่ายสินค้า
(ข) การจั ด ทำแผน และนำแผนไปใช้ เ พื ่อ รั ก ษาระดับ สต๊ อ กสิ นค้ า ที ่ต ้ อ งการ
ให้อยู่ที่ต้นทุนต่ำสุด
(ค) การเจรจาต่อรองสัญญากับผู้ขายเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่ ง
ตามที่ต้องการ
(ง) การเฝ้าตรวจติดตามและทบทวนการจัดเก็บและระบบบัญชีรายการสินค้า
เพื่อให้ได้ตามข้อกำหนดของอุปทานและควบคุมระดับสต๊อกสินค้า
(จ) การควบคุม การส่งสินค้าทางถนน รถไฟ เรือ หรือเครื่องบิน
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(ฉ) การทำระบบบันทึกเพื่อติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวของสินค้า และการรับประกัน
การสั่งสินค้าใหม่และการจัดสต๊อกใหม่ที่เวลาที่เหมาะสม
(ช) การติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และลูกค้าเกี่ยวกับความต้องการในส่วนของ
สินค้าขาออกและการขนส่งที่เกี่ยวข้อง
(ซ) การดูแลบันทึกการดำเนินการ การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการจำหน่ายสินค้า
(ฌ) การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ ควบคุมการใช้จ่ายและให้การรับประกัน
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(ญ) การกำหนดและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
(ฎ) การวางแผนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน
(ฏ) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการสถานีรถโดยสาร ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
ผู้จัดการสถานีรถไฟ หัวหน้าสถานีรถไฟ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดหา และผู้จัดการฝ่ายจำหน่าย
สินค้า ผู้จัดการฝ่ายโซ่อุปทาน ผู้จัดการบริษัทขนส่ง ผู้จัดการระบบขนส่งในเมือง ผู้จัดการโกดังสินค้า
หมายเหตุ ผู้บริหารระดับสูงของสนามบิน บริษัทรถไฟ ระบบขนส่งในเมือง และบริษัท
ขนส่งอื่น ๆ ที่มีการจัดระดับของผู้จัดการ จะรวมไว้ในหน่วย 1120 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง
1324.0010000-00

ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนด การดำเนินการ
และเฝ้าตรวจติดตามเกี่ยวกับกลยุทธ์ นโยบาย และแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บ และการจำหน่ายสินค้า
การจัดทำแผนเพื่อรักษาระดับสต๊อกสินค้าที่ต้องการให้อยู่ที่ต้นทุนต่ำสุด การเจรจาต่อรองสัญญา
กับผู้ขายเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่งตามที่ต้องการ การควบคุม การขนส่ง การติดต่อ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การดูแลบันทึกการดำเนิน การจัดซื้อ การจัดเก็บ และการจำหน่าย
สินค้า การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
1324.0010100-00

ผู้จัดการไปรษณีย์ของรัฐ
(Directors of Governmental Postal Service)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหาร การกำหนด การควบคุม
การกำกับดูแล การให้บริการกิจการไปรษณีย์ของรัฐ และธุรกิจอื่นอันเกี่ยวกับกิจการไปรษณีย์ รวมทั้ง
ธุรกิจอื่นที่ต่อเนื่องใกล้เคียงกันหรือซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการไปรษณีย์

1324.0010101-00

ผู้จัดการไปรษณีย์ระดับนครหลวงและภูมิภาค
(Directors of Postal Bureau)
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหาร การกำหนด การควบคุม
กำกับดูแล การให้บริการไปรษณีย์ บริการการเงิน และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์ ในขอบเขต
ที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษา
1324.0010101-01

หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์พื้นที่หรือแอเรียโค้ช (Area Coaches)
ภาระหน้า ที่ ท ี่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การบริห าร การจัดการ
การทำการตลาดและการสนับ สนุน การดำเนินงานของที่ทำการไปรษณีย์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งการปฏิบ ัติงาน ระบบงานและบุคลากร เช่น งานรับฝาก ส่งต่อ นำจ่าย การตลาดและการขาย
การวางเป้าหมายรายได้และค่าใช้จ่าย เป็นต้น การนำนโยบายและร่วมวางแผนงานการปฏิบัติงาน
การจัดระบบงาน การกำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน การมอบหมาย สั่งการ บังคับบัญชา
ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปรับปรุงระบบงานในการดำเนิน การและการปฏิบัติงานของที่ทำการที่อยู่ในความรับผิดชอบหรื อ
ที่ได้รับมอบหมาย การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การกำกับดูแล ติดตามการใช้ทรัพยากร
และงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้การบริหารงาน
ของที่ทำการไปรษณีย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1324.0010101-02

หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ (Head Postmasters)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การบริ ห าร การจั ด การ
งานประจำของที่ทำการไปรษณีย์ที่รับผิดชอบ ทั้งการปฏิบัติงาน ระบบงานและบุคลากร เช่น งานรับฝาก
ส่งต่อ นำจ่าย เป็นต้น การให้ บ ริ ก ารหลั ง การขาย ตลอดจนงานอื่น ๆ การนำนโยบายและแผนงาน
ไปปฏิบ ัติ ร่ว มวางแผนการปฏิบัติงาน จัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน
การมอบหมาย สั่ งการ บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา
พัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ และดำเนินการทางวินัย ปรับปรุง
ระบบงานในการดำเนิน การและการปฏิบัติงานของที่ทำการที่รับผิดชอบ การให้คำปรึกษาแนะนำ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน กำกับดูแล ติ ด ตามการใช้ ท รั พ ยากรแลงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสม
กับแผนปฏิบัติงานและเกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด เพื่อให้การบริหารงานของที่ทำการไปรษณีย์เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล การกำกับดูแลที่ทำการไปรษณีย์ และตัวแทนไปรษณีย์ไทย
ภายใต้การกำกับดูแล ในการให้บริการไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามแต่จะตกลงกัน เช่น
ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ไทย จุดให้บริการ ณ สถานประกอบการอื่น ๆ ที่มีข้อตก ลง
กับไปรษณีย์ เป็นต้น

1324.0010102-00

หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหาร การกำหนด การควบคุม
กำกับดูแล การให้บริการไปรษณีย์ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจไปรษณีย์ ในขอบเขตที่รับผิดชอบ
ให้เป็น ไปอย่างถูกต้องและมีป ระสิทธิภ าพ การให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษา การนำนโยบาย
และแผนงานไปปฏิบัติ ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียด
ของการปฏิบัติงาน
1324.0010102-01

หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ในประเทศ
(Heads of Domestic Mail Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล บริหารจัดการงาน
ประจำของศูนย์ไปรษณีย์ในประเทศตามขอบเขตหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ เช่น ศูนย์ไปรษณีย์
ที่รับผิดชอบบริการ EMS ศูนย์ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบบริการพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น การปฏิบัติงาน ระบบงาน
และบุคลากร ได้แก่ งานรับฝาก ส่งต่อ และอื่น ๆ การนำนโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ ร่ว มวางแผน
การปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน มอบหมาย สั่งการ
บั ง คั บ บั ญ ชา ติ ด ตาม ควบคุ ม ตรวจสอบ ตั ดสิ นใจ แก้ ไ ขปั ญ หา พั ฒ นาบุ ค ลากร ประเมิ น ผล
การปฏิ บ ั ต ิง าน พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และด ำ เ นิ น ก า ร ท า ง วิ นั ย การปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
การดำเนินการและการปฏิบัติงานของศูน ย์ไปรษณีย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การกำกับดูแล ติดตาม การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน
และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ก ารบริ ห ารงานของศู น ย์ ไ ปรษณี ย์ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1324.0010102-02

หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
(Heads of International Mail Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล บริหารจัดการงาน
ประจำของศูนย์ไปรษณีย์ระหว่างประเทศตามขอบเขตหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ การปฏิบัติงาน
ระบบงานและบุคลากร ได้แ ก่ งานรับฝาก ส่งต่อ และอื่น ๆ การนำนโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน มอบหมาย
สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุ ม ตรวจสอบ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และดำเนิ น การทางวิ น ั ย การปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
การดำเนินการและการปฏิบัติงานของศูนย์ไปรษณีย์ การให้คำปรึกษาแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การกำกับดูแล ติดตาม การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน
และเกิ ดประโยชน์ ส ู งสุ ด เพื ่ อให้ การบริ หารงานของศู นย์ ไปรษณี ย ์ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

1324.0010102-03

หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์รับฝากจำนวนมาก
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(Heads of Bulk Mail Centers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดูแล การบริหารจัดการ
งานประจำของศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมาก ตามขอบเขตหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยเน้นเรื่อง
การให้บ ริการรับ ฝากสิ่งของส่งทางไปรษณีย์สำหรับผู้ใช้บริการที่มีการฝากส่งชิ้นงานจำนวนมาก
ให้ได้รับความสะดวก เพื่อทำการคัดแยก และส่งต่อไปปลายทางตามระบบงานไปรษณีย์ การปฏิบตั ิงาน
ระบบงานและบุคลากร ได้ แก่ งานรับฝาก ส่งต่อ และอื่น ๆ การนำนโยบายและแผนงานไปปฏิบัติ
ร่วมวางแผนการปฏิบัติงาน การจัดระบบงาน กำหนดขั้นตอน รายละเอียดของการปฏิบัติงาน มอบหมาย
สั่งการ บังคับบัญชา ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคลากร ประเมินผล
การปฏิ บ ั ต ิ ง าน พิ จ ารณาความดี ค วามชอบ และดำเนิ น การทางวิ น ั ย การปรั บ ปรุ ง ระบบงาน
การดำเนินการและการปฏิบัติงานของศูนย์ไปรษณีย์ การให้คำปรึ กษาแนะนำ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
การกำกับดูแล ติดตาม การใช้ทรัพยากรและงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ให้เหมาะสมกับแผนปฏิบัติงาน
และเกิ ดประโยชน์ ส ู งสุ ด เพื ่ อให้ การบริ หารงานของศู นย์ ไปรษณี ย ์ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
1324.0019090-90

หมู่ 133

ผู้จัดการฝ่ายจัดหา ฝ่ายกระจายสินค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology service managers)

ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้วางแผน กำกับดูแล
และประสานงานด้านการจัดหา การพัฒนา การบำรุงรักษา และการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ที่เป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดร ะดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การหารือกับผู้ใช้ การบริหารจัดการ ผู้ขาย
และเจ้าหน้าที่เทคนิคเพื่อประเมินความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และข้อกำหนดของระบบ และเจาะจง
เทคโนโลยีที่สนองความต้องการเหล่านั้น การกำหนดและกำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การกำกับดูแลการคัดเลือกและการติดตั้งทรัพยากร ICT และจัดให้มี
การฝึกอบรมผู้ใช้ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน ICT การวิเคราะห์การไหลของงาน (workflow)
การกำหนดลำดับความสำคัญ การพัฒนามาตรฐาน และการกำหนดเส้นตาย (deadline) การดูแล
ความปลอดภัยของระบบ ICT การมอบหมาย ทบทวน บริหารจัดการ และเป็นผู้นำในงานของผู้วิเคราะห์
ระบบโปรแกรมเมอร์ และผู้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ การประเมินการใช้และความต้องการ
ด้านเทคโนโลยีขององค์กรและแนะนำข้อควรปรับปรุง เช่น การอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นต้น
การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ การควบคุมการใช้จ่ายและให้การรับประกันในการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ การกำหนดและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ การควบคุม
การคั ด เลื อ ก การฝึ ก อบรม และการปฏิ บ ัต ิ งานของพนั ก งาน เป็ น ตั ว แทนของบริ ษ ั ท หรือ องค์กร
ในการประชุมใหญ่ การสัมมนา และการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ ICT
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 1330 ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หน่วย 1330

ผู้จัดการด้านการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology service managers)

ผู้จัดการฝ่ายบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้วางแผน กำกับดูแล
และประสานงานด้านการจัดหา การพัฒนา การบำรุงรักษา และการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม ที่เป็นทั้งผู้จัดการแผนกหรือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทหรือองค์กรที่ไม่ได้มีการจัดระดับ
ของผู้จัดการไว้
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การหารือกับผู้ใช้ การบริหารจัดการ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่เทคนิค เพื่อประเมิน
ความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และข้อกำหนดของระบบ และเจาะจงเทคโนโลยีที่สนองความต้องการเหล่านั้น
(ข) การกำหนดและกำกับดูแลกลยุทธ์ นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)
(ค) การกำกับ ดูแลด้านการคัดเลือกและการติดตั้งทรัพยากร ICT และการจัด
ให้มีการฝึกอบรมผู้ใช้
(ง) การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้าน ICT การวิเคราะห์การไหลของงาน (workflow)
กำหนดลำดับความสำคัญ พัฒนามาตรฐาน และกำหนดเส้นตาย (deadline)
(จ) การดูแลความปลอดภัยของระบบ ICT
(ฉ) การมอบหมาย ทบทวน บริหารจัดการ และเป็นผู้นำในงานของผู้วิเคราะห์
ระบบ โปรแกรมเมอร์ และผู้ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อื่น ๆ
(ช) การประเมินการใช้และความต้องการด้านเทคโนโลยีขององค์กรและแนะนำ
ข้อควรปรับปรุง เช่น การอัพเกรดฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ เป็นต้น
(ซ) การตั้งงบประมาณและบริหารจัดการ ควบคุมการใช้จ่ายและให้การรับประกัน
ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(ฌ) การกำหนดและกำกับดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
(ญ) การควบคุมการคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
(ฎ) การเป็นตัวแทนของบริษัทหรือองค์กรในการประชุมใหญ่ การสัมมนา และการประชุม
ที่เกี่ยวข้องกับ ICT
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการประยุกต์ (Application
development manager) ผู ้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief information officer)
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการข้อมูล (Data operations manager) ผู้จัดการฝ่ายประมวลผลข้อมูล (Data
processing manager) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา ICT (ICT development manager) ผู้อำนวยการระบบ
สารสนเทศ (Information systems director) ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้จัดการฝ่าย IT)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet service provider) ผู้จัดการฝ่ายเครือข่าย (Network manager)
1330.0010000-00

ผู้อำนวยการการบริการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินความต้องการด้านคอมพิวเตอร์และข้อกำหนดของระบบ การกำหนดและกำกับดูแลกลยุทธ์
นโยบาย และแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) การดูแลการปฏิบัติงานด้าน ICT
และความปลอดภัย ของระบบ ICT การตั้งงบประมาณและบริ ห ารจัด การ การควบคุมการใช้ จ ่ า ย
และให้ ก ารรั บ ประกั น ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การดู แ ลขั ้ น ตอนการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
และการบริหารจัดการ การคัดเลือก การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
1330.0010100-00

ผู้อำนวยการสถานีกระจายเสียงวิทยุ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจการ
กระจายเสียง การติดต่อประสานงาน การจัดระบบภายในสถานี การจัดอัตรากําลังและเจ้าหน้าที่ สถานี
การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
ของสถานี
1330.0010101-00

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ (Directors of Radio Stations)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจการ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ได้ แ ก่ วิ ท ยุ ส าธารณะ วิ ท ยุ ชุ ม ชน และวิทยุธุรกิจ การติดต่อประสานงาน
การจัดระบบภายในสถานี การจัดอัตรากําลังและเจ้าหน้าที่สถานี การให้ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถานี
1330.0010101-01

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสาธารณะ
(Directors of Public Radio Stations)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การบริ ห ารสถานี วิท ยุ
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกระจายเสียง และมีการดำเนินนโยบายที่นำเสนอประเด็นเนื้อหา
ที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาสังคมในระดับรวม โดยยึดถือตามนโยบายของรัฐบาล หรือมุ่งสนองตอบ
ต่อนโยบายของรัฐบาล สนองตอบต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ หรือสนองตอบต่อความต้องการของสาธารณะ
1330.0010101-02

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชน
(Directors of Community Radio Stations)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ว ย การบริ ห าร สถานีว ิ ท ยุ
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกระจายเสียง และมีการดำเนินนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็น ประโยชน์ตามความต้ องการที ่ห ลากหลายของชุ มชนหรื อท้ อ งถิ่น ที่ รับบริ การส่งผลให้ช ุ ม ชน
เกิดความเข้มแข็ง โดยชุมชนเป็นเจ้าของร่วมกันและดำเนิ น การโดยชุ ม ชน เป็นอิสระ มีเสรีภาพ
ในการเสนอข่าวและการแสดงความคิดเห็นที่ไม่ขัดต่อจรรยาบรรณและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ปราศจากการครอบงำ และแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองทุกระดับ
หรือเอกชนที่มุ่งหากำไรในเชิงพาณิชย์
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1330.0010101-03

ผู้อำนวยการสถานีวิทยุธุรกิจ
(Directors of Commercial Radio Stations)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การบริ ห าร สถานี ว ิ ท ยุ
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกระจายเสียง และมีการดำเนินนโยบายเพื่อการสร้างประโยชน์ทางธุรกิจ
มีการหากลยุทธ์การตลาดที่เน้นกลุ่มเฉพาะเช่น สถานีวิทยุคลื่นเพลงแนวต่าง ๆ หรือสถานีข่าวสารจราจร
เป็นต้น
1330.0010200-00

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
(Directors of Television Stations)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจการ
โทรทัศน์ ได้แก่ กิจการโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ เช่น ฟรีทีวี ทีวีดิจิทัล เป็นต้น และกิจการโทรทัศน
ที่ไมใช้คลื่นความถี่ เช่น เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม อินเทอร์เน็ตทีวี เป็นต้น การติดต่อประสานงาน การจัดระบบ
ภายในสถานี การจัดอัตรากําลังและเจ้าหน้าที่สถานี การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงานของสถานี
1330.0010201-00

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
(Director of Network Television Stations)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารสถานี โทรทัศน์
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกระจายเสียงแบบใช้คลื่นความถี่ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5
ช่อง 7 ช่อง 9 ช่อง NBT ช่อง Thai PBS ช่องทีวีดิจิทัลต่าง ๆ และสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่น
1330.0010202-00

ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิ ก
(Directors of Member-Only Television Stations)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารสถานีโทรทัศน์
ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจกระจายเสียงที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ หรือ กิจการโทรทัศน์แบบบอกรับ
สมาชิก การติดต่อประสานงาน การจัดระบบภายในสถานี การจัดอัตรากําลังและเจ้าหน้าที่ส ถานี
การให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสถานี การกำหนดหลักเกณฑ์
ในการเรียกเก็บค่าบริการและในการหารายได้จากการโฆษณาและการบริการธุรกิจ
1330.0010300-00

ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคม
(Directors of Telecommunication Service Providers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้จัดการ
ด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการ การให้บริกาโทรคมนาคม
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการภายใต้หลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม เช่น การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมในพื้นที่ชนบท การจัดใหมีบริการโทรคมนาคม
สํ า หรั บ สถานศึ ก ษา ศาสนสถาน สถานพยาบาลและหน วยงานอื ่น ที ่ใ หความชวยเหลือ แกสังคม
การจัดใหมีบริการโทรคมนาคมสาธารณะ การจัดใหมีการใหบริการอํานวยความสะดวกในการใชบริการ
โทรคมนาคมสาธารณะสําหรับคนพิการ เด็ก คนชรา และผู ดอยโอกาสในสังคม และการจัดทำรายงาน
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คุ ณ ภาพการให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น การจัดให้ มี การบำรุ งรั กษา ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุ ง
โครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
1330.0010301-00

ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมแบบทั่วไป
(Directors of Telecommunication Service Providers,
public networks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจการ
โทรคมนาคมที่มีวัตถุประสงคในการใหบริการแกบุคคลทั่วไปจํานวนมาก เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ต
มีสายและโทรศัพท์พื้นฐาน การให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายและโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งอาจมี
หรือไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง
1330.0010302-00

ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมมีสาย
(Directors of Telecommunication Service Providers,
public wired networks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ
โทรคมนาคมแบบมีสาย เช่น การบริการโทรศัพท์พื้นฐาน การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย เป็นต้น
ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม และดำเนินการภายใต้หลักเกณฑที่กําหนด
ในกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม
1330.0010303-00

ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมไร้สาย
(Directors of Telecommunication
Service Providers, public wireless networks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการการให้บริการ
โทรคมนาคมแบบไร้สาย เช่น การบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย การบริการ
โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตผ่านสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการ
โทรคมนาคม และดำเนินการภายใต้หลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
1330.0010304-00

ผู้จัดการด้านการบริการโทรคมนาคมแบบเฉพาะกลุ่ม
(Directors of Telecommunication Service Providers,
private network)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารจัดการกิจการโทรคมนาคม
ที่มีวัตถุประสงคใหบริการจํากัดเฉพาะกลุมบุคคล เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มขนส่ง กลุ่มสถานศึกษา เป็นต้น
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1330.0010400-00

ผู้จัดการด้านการบริการรับส่งสัญญาณดาวเทียม
(Directors of Sending / Receiving Satellite Signal Service)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการรับส่งสัญญาณ
ดาวเทียมเพื่อการกระจายเสียงโทรทัศน์ วิทยุ และการโทรคมนาคม เพื่อสาธารณะประโยชน์ การศึกษา
หรือเพื่อการพาณิชย์อื่น ๆ เช่น การรับส่งสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร การรับส่งสัญญาณดาวเทียม
เพื่อการศึกษาทางไกล การรับส่งดาวเทียมพยากรณ์อากาศ เป็นต้น
1330.0010401-00

ผู้จัดการด้านการบริการรับส่งสัญญาณดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร
(Directors of Sending/ Receiving Satellite Signal
Service for Telecommunication)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการสื่อสารผ่านดาวเทียม
ให้แก่ผู้ประกอบการกิจการกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคม
ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ
1330.0010500-00

ผู้อำนวยการโครงข่าย
(Directors of Network Infrastructures)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสรางโครงขายพื้นฐาน
การใช และเชื่อมตอโครงขาย ในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
การควบคุมดูแลการปกหรือตั้งเสา การเดินสาย การวางทอ หรือการติดตั้งอุปกรณประกอบ การกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการในการเรียกเก็บค่าใช้บริการโครงข่ายจากผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรคมนาคม
1330.0010501-00

ผู้อำนวยการโครงข่ายกระจายเสียงวิทยุหรือ โทรทัศน์
(Directors of Broadcasting Network Infrastructure)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การสร้ างและให้ บริ การ
โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ช่องรายการประเภทความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการ
ประเภทความคมชัดสูง (HD) ในการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุหรือโทรทัศน์
1330.0010502-00

ผู้อำนวยการโครงข่ายโทรคมนาคม
(Directors of Telecommunication Network Infrastructure)
ภาระหน้า ที่ท ี่ ร ั บผิด ชอบประกอบด้ วย การสรางและให้บริ ก าร
โครงข่ายโทรคมนาคม ทั้งโครงข่ายโทรคมนาคมมีสายและไร้สาย
1330.0010600-00

ผู้จัดการบริการสื่อสาร แพร่ภาพและเสียง ผ่านอินเทอร์เน็ต
(Directors of OTT Services)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารธุรกิจการให้บริการสื่อสาร
แพร่ภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่มีโครงข่ายสัญญาณเอง เช่น การสื่อสารทางเสียงผ่านอินเทอร์เน็ต
ในกลุ่ม VoIP (LINE, WhatsApp) การนำเสนอเนื้อหา (LINE TV, YouTube, Apple TV, Netflix, True ID)
การวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการหารายได้ เช่น การหารายได้จากการเก็บค่าสมาชิก (Subscription
Video on Demand : SVoD) การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้ง (Transactional Video
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on Demand : TVoD) การหารายได้ จ ากการโฆษณา (Advertising-Based Video on Demand :
AVoD) หรือ การหารายได้จากการเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากบริการเสริม (Freemium) เป็นต้น
1330.0019090-90

ผู้อำนวยการการบริการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ (Professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ เป็นผู้เพิ่มพูนความรู้ที่มีอยู่ ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎี
ด้านวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ สอนเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนอย่างเป็นระบบ หรือนำเข้าไปสู่การผสมผสาน
ของกิจ กรรมต่าง ๆ เหล่านี้ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่ว นใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการ
ผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภท
มาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินการวิเคราะห์และวิจัย พัฒนา
แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติ การให้คำแนะนำหรือประยุกต์ความรู้ที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
กายภาพ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวิต การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพ
สังคมศาสตร์และมนุษยชาติ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 1 วิชาหรือมากกว่าในระดับการศึกษาต่าง ๆ
สอนและให้การศึกษาแก่บุคคลที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้หรือมีความต้องการพิเศษ การให้บริการทางธุรกิจ
กฎหมาย และทางสั ง คมที ่ ห ลากหลาย การสร้ างและแสดงผลงานทางศิ ล ปะ การให้ คำแนะนำ
ด้านศาสนา การจัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ และอาจรวมหน้าที่ในการควบคุมพนักงาน
ตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
22 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขอนามัย
23 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสอน
24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม

หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and engineering professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ทำการวิจัย ปรับปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการปฏิบัติหรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสาขาต่าง ๆ
เช่น ฟิส ิกส์ ดาราศาสตร์ อุตุน ิยมวิทยา เคมี ธรณีฟิส ิกส์ ธรณีว ิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา เภสัชวิทยา
การแพทย์ คณิตศาสตร์ สถิติ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม และเทคโนโลยี ความสามารถในการประกอบอาชีพ
ส่ ว นใหญ่ ในหมวดย่อยนี้ ต้องการผู้ที ่มี ความสามารถอยู่ ในทั กษะระดั บที่ 4 (ผู้ที่จบการศึ กษาตั ้ งแต่
ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
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ภาระหน้ า ที่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การทำการวิ จ ั ย การขยายความ
การให้คำแนะนำ หรือประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับจากการศึกษาโครงสร้างและสมบั ติ
ของสสารทางกายภาพ ปรากฏการณ์ ลักษณะทางเคมี และกระบวนการแปรรูปสารต่า ง ๆ วัส ดุ
และผลิตภัณฑ์ ในทุกรูปแบบของชีวิต ทั้งในมนุษย์ สัตว์ และพืช แนวคิดและวิธีการทางคณิตศาสตร์
และสถิติ การให้คำแนะนำ การออกแบบ และการกำกับดูแลการก่อสร้างอาคาร เมือง และระบบจราจร
หรื อวิ ศวกรรมโยธา และโครงสร้ างทางอุ ตสาหกรรม ตลอดจนเครื ่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ อ ื ่ น ๆ
การให้คำปรึกษาและประยุกต์วิธีการทำเหมือง และรับประกันการใช้ที่เหมาะสมที่สุด การสำรวจพื้นดิน
และพื ้ น น้ ำ และสร้ า งแผนที ่ การศึ ก ษาและให้ คำแนะนำเกี ่ ยวกั บเทคโนโลยี ของวั ส ดุ บางชนิ ด
ผลิ ตภั ณฑ์ กระบวนการ และประสิ ทธิ ภาพของการผลิ ต และการจั ด ระบบงาน การจั ด ทำเอกสาร
และรายงานทางวิทยาศาสตร์ และอาจรวมหน้าที่ในการควบคุมพนักงานตำแหน่งอื่น ๆ ด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
211 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์โลก
212 นักคณิตศาสตร์ พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย และนักสถิติ
213 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
214 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ยกเว้น เทคโนโลยีไฟฟ้า)
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
216 สถาปนิก นักวางผัง นักสำรวจ และนักออกแบบ

หมู่ 215

วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electro technology engineers)

วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า เป็นผู้ทำการวิจัย และออกแบบ ให้คำปรึกษา และกำกับดูแล
การก่อสร้างและการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม ส่วนประกอบ
มอเตอร์ และอุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ และเป็ นผู้ จ ั ดระบบและตั้ งระบบควบคุ มเพื ่ อเฝ้ าตรวจติดตามการทำงาน
และความปลอดภัยของส่วนประกอบและระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการวิจัย การให้คำปรึกษา และกำกับดูแล
การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม
การให้คำปรึกษาและออกแบบโรงผลิตไฟฟ้าและระบบต่าง ๆ ที่สร้าง ส่งถ่าย และกระจายไฟฟ้า การตั้งระบบ
ควบคุมเพื่อเฝ้าตรวจติดตามการทำงานและความปลอดภัยของระบบและอุปกรณ์ทางอิเล็ กทรอนิ กส์
ไฟฟ้า และการสื่อสารโทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
2151 วิศวกรไฟฟ้า
2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
2153 วิศวกรการสื่อสารโทรคมนาคม

หน่วย 2153

วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications engineers)

วิ ศ วกรสื ่ อ สารโทรคมนาคม เป็ น ผู ้ ท ำการวิ จ ั ย และให้ ค ำปรึ ก ษาออกแบบ
และกำกับดูแลการสร้าง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึ ง
ศึกษา และให้คำแนะนำทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางวิศวกรรม
โทรคมนาคม
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้คำปรึกษา และออกแบบเครื่ องมือหรื อส่วนประกอบ ระบบ อุปกรณ์
และศูนย์ส่งสัญญาณทางด้านโทรคมนาคม
(ข) การกำหนดวิ ธ ี การผลิตหรือขั ้นตอนการติดตั ้ ง วั สดุ มาตรฐานด้ านคุณภาพ
และความปลอดภัย และกำกับดูแลการผลิตหรืองานติดตั้งของผลิตภัณฑ์และระบบโทรคมนาคม
(ค) การจัดระบบและกำกับดูแลการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมระบบ มอเตอร์
และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่มีอยู่
(ง) การวิจัยและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์โทรคมนาคม
(จ) การวางแผนและออกแบบเครื อข่ ายการสื ่อสารแบบใช้ สายแบบเส้นใยนำแสง
และแบบไร้สาย
(ฉ) การออกแบบและพัฒนาชุดคำสั่งที่ใช้ประมวลผลสัญญาณและนำชุดคำสั่งเหล่านี้
ไปใช้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม
(ช) การออกแบบเครือข่ายโทรคมนาคมและระบบการแพร่ภาพกระจายเสียงวิทยุ
และโทรทัศน์ทั้งแบบผ่านสายเคเบิลและผ่านทางอากาศ
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ วิศวกรแพร่ภาพกระจายเสียง วิทยุ และโทรทัศน์
วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม นักเทคโนโลยีวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ – 2152
2153.0010000-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
(Telecommunication Engineers , wired technology)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การออกแบบ การควบคุ ม
การดูแล การวางแผนดำเนิน การ และปรับปรุง ระบบ โครงสร้าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์การสื่อสาร
ที ่ ผ ่ า นสื ่ อ กลางที ่ เ ชื ่ อ มต้ น ทางและปลายทางแบบมี ส าย เช่ น โครงข่ า ยแบบสายเกลี ย วคู่
โครงข่ ายใยแก้ ว นำแสง เป็ น ต้ น ได้ แ ก่ โครงข่ า ยโทรศั พ ท์ ป ระจำที ่ โครงข่ า ยท้ อ งถิ ่ น โครงข่ า ย
การเรี ย กทางไกลภายในประเทศ โครงข่ า ยโทรศั พ ท์ ส าธารณะ และโครงข่ า ยการเรี ย กทางไกล
ต่างประเทศ
2153.0010100-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
(Telecommunication Engineers, wired technology:
core networks)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การทำงานในกลุ ่ มงาน
Core network เช่น การควบคุมดูแลการวางและปรับแต่ง (Configuration) ระบบชุมสายโทรศัพท์
ประจำที่ (fixed telephone system) การปรับแต่งสถานะหมายเลขโทรศัพท์ การปรับแต่งบริการเสริม
บนโครงข่ายบริการโทรศัพท์ การกำหนดและควบคุมเส้นทาง วงจร และปริมาณการจราจรโทรศัพท์
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(telephone traffic) และ การจั ดการเกี ่ ยวกั บ CDR (Call data record) เพื ่ อการประมวลค่ าบริ การ
เป็นต้น
2153.0010200-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
(Telecommunication Engineers, wired technology:
transmission)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การทำงานในกลุ ่ มงาน
Transmission หรือการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายหลักของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน
ซึ่งมีทั้ งการเชื ่ อ มโยงระหว่า งชุ มสายภายในจั งหวัด เดียวกัน หรือ ข้ามจังหวัด หรือระหว่า งภาค
เพื่ อส่ งผ่ านข้ อมู ลไปยั งชุ มสายปลายทาง และรวมถึ งการออกแบบการเชื ่ อมโยงสื ่ อ Transmission
gateway network ระหว่างชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่และชุมสายโทรศัพท์ประจำที่
2153.0010300-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสายด้านวิศวกรรมระบบตอนนอก
(Telecommunication Engineers, wired technology:
access networks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเชื่อมโยงจากชุมสายหลัก
ของระบบผู้ให้บริการ (Central Office) ไปยังสำนักงานหรือบ้านของลูกค้า (Customer Premises)
หรื อ Access Network ผ่ านโครงข่ า ยสายโทรศั พ ท์ โครงข่ า ยสายทองแดง และโครงข่ า ยเคเบิ ล
ใยแก้วนำแสง
2153.0019090-90

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารมีสาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2153.0020000-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สาย ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Telecommunication Engineers, wireless technology)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ับผิ ดชอบประกอบด้ วย การออกแบบ การควบคุ ม
การดูแล การวางแผนดำเนินการ และปรับปรุง ระบบ โครงสร้าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์การสื่อสาร
ที ่ ผ ่ า นสื ่ อ กลางที ่ เ ชื ่ อ มต้ น ทางและปลายทางแบบไร้ ส าย เช่ น การสื ่ อ สารผ่ า นคลื ่ น ไมโครเวฟ
(Microwave) คลื่นวิทยุ (Radio Wave) และแสงอินฟราเรด (Infrared) เป็นต้น การกำหนดเขตพื้นที่
ที ่ ใ ห้ บ ริ ก าร หรื อ เซลล์ (Cell) การดู แ ลให้ ก ารทำงานของชุ ม สายที ่ ต ิ ด ต่ อ และควบคุ ม สถานี ฐ าน
ชุมสายส่วนกลาง และโครงข่ายโทรศัพท์สวิตช์สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2153.0020100-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
(Telecommunication Engineers, wireless technology:
mobile core networks)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การทำงานในกลุ ่ ม งาน
Mobile core network เช่น การวางและปรับแต่ง (configuration) ระบบชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Mobile telephone system) การปรั บ แต่ ง สถานะหมายเลขโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที ่ หมายเลขสำรอง
สำหรับการทำ Roaming service และการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับ โครงข่ายหมายเลขโทรศัพท์
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ประจำที ่ การปรั บแต่ งบริ การเสริ มบนโครงข่ ายบริ การโทรศั พท์ เคลื ่ อนที่ การกำหนดและควบคุ ม
เส้นทาง วงจร และปริมาณการจราจรโทรศัพท์เคลื่อนที่ (mobile telephone traffic) และ การจัดการ
เกี่ยวกับ CDR (Call data record) เพื่อการประมวลค่าบริการ และรวมถึงการออกแบบและวางเส้นทาง
การเชื่อมต่อโรมมิ่งระหว่างประเทศ (Inter-Roaming connecting) เป็นต้น
2153.0020200-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
(Telecommunication Engineers , wireless technology :
transmission)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การทำงานในกลุ ่ มงาน
Transmission หรือการเชื่อมโยงระหว่างชุมสายไร้สายหลักของบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าด้วยกัน
ซึ่งมีทั้งการเชื่อมโยงระหว่ างชุ มสายไร้ สายภายในจั งหวั ดเดี ยวกัน หรื อข้ ามจั งหวั ดหรื อระหว่ างภาค
เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังชุมสายไร้สายปลายทาง และรวมถึงการออกแบบการเชื่อมโยงสื่อ Transmission
gateway network ระหว่างชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่และชุมสายโทรศัพท์ประจำที่
2153.0020300-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สายด้านวิศวกรรมสถานีฐาน
(Telecommunication Engineers, wireless technology:
base station engineering)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การติ ดตั ้ ง การทดสอบ
การทำงานของสถานีฐาน การทดสอบวัดคุณภาพสัญญาณและปรับแต่งพื้นที่ให้บริการของสถานีฐาน
ที่ได้ทำการติดตั้ง
2153.0029090-90

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารไร้สาย ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2153.0030000-00

วิศวกรโทรคมนาคมการสื่อสารผ่านดาวเทียม ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์ (Telecommunication Engineers, satellite)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การออกแบบ การควบคุ ม
การดูแล การวางแผนดำเนินการ และปรับปรุง ระบบ โครงสร้าง ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ การสื่อสาร
ผ่ า นดาวเที ย ม การส่งและรับสั ญญาณโทรทั ศน์ สัญญาณโทรศั พท์ และสัญญาณวิ ทยุ การนำความรู้
ด้านการสื่อสารดาวเทียมมาประยุ กต์ ใช้ เช่น หลักการทํางานของระบบการรับส่งสั ญญาณดาวเที ยม
การจํ า แนกประเภทของดาวเที ย มตามวงโคจรและวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารใช้ ง าน พื ้ น ที ่ ค รอบคลุ ม
การแพร่ ก ระจายคลื ่ น ของดาวเที ย ม (Footprint) ระบบจ่ า ยกํ า ลั ง ไฟฟ้ า ระบบสายอากาศ
ของดาวเทียมระบบควบคุมตําแหน่งวงโคจร การดูแลและควบคุมดาวเทียมในวงโคจร เป็นต้น
2153.0040000-00

วิศวกรสื่อสาร (อุปกรณ์) ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Communications engineer) (Equipment)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบอุปกรณ์ไฟฟ้า
สื่อสาร รวมทั้งการควบคุมดูแล การติดตั้ง การทดสอบ การใช้งานการบำรุงรักษาการพัฒนา การเปลี่ยนแปลง
แก้ไขและการซ่อม การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรไฟฟ้าทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญ
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เกี่ย วกับ อุป กรณ์ไฟฟ้าสื่อสาร เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารดาวเทียม
เครื่องมือสื่อสารไมโครเวฟ เครื่องมือสื่อสารผ่านเคเบิลและเส้นใยแก้วนำแสง เป็นต้น

หมวดย่อย 24 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร
(Business and administration professionals)
ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจและการบริหาร เป็นผู้ปฏิบัติงานเชิงวิเคราะห์ เชิงแนวคิด
และเชิงปฏิบัติเพื่อให้บริการเกี่ยวกับการเงิน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การประชาสัมพันธ์และการตลาด
เป็นผู้ขายเทคโนโลยีทางเทคนิค การแพทย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทำการทบทวน
โครงสร้างองค์กร วิธีการ และระบบต่าง ๆ ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่จะมีผลต่ อโปรแกรม
การลงทุน ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรวบรวม การวิเคราะห์ และการตีความ
ข้อมูลด้านความมั่นคงทางการเงิน โครงสร้างต้นทุน และประสิทธิผลทางการค้าขององค์กร การดำเนินการ
ตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน และการควบคุมระบบบริหารเงินสำหรับองค์กร การพัฒนาและทบทวน
แผนและยุทธศาสตร์ ทางการเงิ น การบริ หารคำสั ่ งซื้ อและขาย และการเจรจาต่ อรองการจั ดซื ้ อและ
การขายสินค้า การพัฒนา การดำเนินการ และการประเมินการสรรหาพนักงาน การฝึกอบรม และ
โปรแกรมการพัฒนา การทำการวิจัย การพัฒนา และการใช้นโยบายเพื่อทำการตลาดและการประชาสัมพันธ์
การศึกษาและการพัฒนาวิธีการและนโยบายเพื่อปรับปรุง การส่งเสริมการปฏิบัติงานของรัฐบาลและ
การทำธุรกิจและประสิทธิผล การค้นคว้าและอัพเดท (update) ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของ
นายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด การประเมินความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งอธิบายและสาธิตสินค้า
และบริการให้แก่ลูกค้า
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
241 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการเงิน
242 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหาร
243 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์

หมู่ 243

ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์
(Sales , marketing and public relations professionals)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขาย การตลาด และการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้วางแผน
พั ฒ นา ประสานงาน และดำเนิ นโปรแกรมการเผยแพร่ ข ้ อมู ลเพื ่ อส่ งเสริ มองค์ กร สิ นค้ า และบริ การ
และเป็ นตั วแทนของบริ ษ ั ทในการขายสิ นค้ าและบริ การด้ านต่ าง ๆ เช่ น เทคนิ ค อุ ตสาหกรรม ยา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำการวิจัยตลาด การวิเคราะห์ผลที่ได้
และการวางแผนกิ จกรรมการโฆษณา การตลาด และการประชาสั มพั นธ์ การสนั บสนุ นการเติ บโต
และการพัฒนาทางธุรกิจโดยการตั้งวัตถุประสงค์ นโยบาย และโปรแกรมทางการตลาดและนำไปปฏิบัติ
การวางแผนการทำงาน การประเมินและคัดเลือกสิ่งที่นักเขียน ช่างภาพ ผู้วาดภาพประกอบและอื่น ๆ
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ส่งมาเพื่อสร้างผลงานเผยแพร่ให้เป็นที่พอใจ การค้นคว้าและหาข้อมูลที่ทันสมัยเพิ่มเติม การรวบรวมทั้ง
ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการของนายจ้างและคู่แข่งและสภาวะตลาด การประเมินความต้องการ
ของลู กค้ าพร้ อมทั ้ งอธิ บายและสาธิ ต สินค้าและบริ การให้ แก่ล ู กค้า การเยี่ยมธุรกิจของลูกค้ าประจำ
และลูกค้าในอนาคตเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด การเสนอและเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขเครดิต
และทำสัญญา
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2431 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการโฆษณาและการตลาด
- 2432 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์
- 2433 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ทางเทคนิคและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- 2434 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการขายอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

หน่วย 2434

ผู้ประกอบวิชาชีพการขายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ตัว แทนฝ่ายขายด้ านอุป กรณ์ท างเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ICT)
เป็ นผู ้ ขายสิ นค้ าและบริ การต่ าง ๆ ในระดั บขายส่ ง ได้ แก่ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์ แวร์ ของคอมพิ ว เตอร์
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอื่น ๆ รวมถึงการติดตั้งและจัดหาข้อมูลที่ต้องการโดยเฉพาะ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การชักชวนให้สั่งสินค้า และขายสินค้าให้แก่บริษัทขายปลีก อุตสาหกรรม
บริษัทขายส่งและบริษัทอื่น ๆ
(ข) การขายอุปกรณ์เทคนิค วัสดุ และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือบุคคลต่าง ๆ
(ค) การอภิปรายความต้องการของลูกค้าใหม่และที่มีอยู่ และจัดหาข้อมูลเฉพาะ
ว่าอุปกรณ์ วัสดุ และบริการหนึ่ง ๆ จะสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านั้นได้อย่างไร
(ง) การเสนอและเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขเครดิต การทำสัญญา และการบันทึก
คำสั่งซื้อ
(จ) การอัพเดทบันทึกลูกค้าและจัดทำรายงานการขาย
(ฉ) การจัดแจงเรื่องการส่งสินค้า ติดตั้งอุปกรณ์ และจัดหาบริการ
(ช) การรายงานปฏิกิริยาและความต้องการของลูกค้าต่อผู้ผลิต
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ตัวแทนขาย (คอมพิวเตอร์)ตัวแทนขาย (เทคโนโลยี
การสื่อสาร)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ผู้ช่วยขายของในร้าน – 5223
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2434.0010000-00

ผู้บริหารงานลูกค้าบริการสื่อสาร ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Account Executive : communication service providers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การติ ดต่ อประสานงาน
กั บ ลู กค้ า หรื อองค์ กร ที ่ ร ั บ บริ การสื ่ อสารและเทคโนโลยี สารสนเทศโดยตรง การนำเสนอแนวคิ ด
ทางการขายหรือโซลูช ั่นทางเทคโนโลยีส ารสนเทศต่ าง ๆ ให้กับลูก ค้ าหรื อ องค์ก ร การทำรายงาน
สรุปความต้องการของลูกค้าหรือองค์กร เพื่อนำเสนอหรืออธิบายเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทให้กับฝ่ายต่าง ๆ
ของบริ ษ ั ท การให้ คำแนะนำ การตรวจสอบความถู กต้ องของงาน ก่ อนนำเสนอลู กค้ า การควบคุ ม
งบประมาณ ค่าใช้จ่าย และเป็นตัวกลางเจรจาและแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างลูกค้าและทีม งานผู้ให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2434.0010100-00

ผู้บริหารงานลูกค้าสมาชิกเคเบิลทีวี
(Account Executives: cable TV members)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การติ ดต่ อประสานงาน
กั บ สมาชิ ก เคเบิ ล ที ว ี เช่ น การนำความต้ อ งการของลู ก ค้ า มาพิ จ ารณาและหารื อ กั บ ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ ง
เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือการนำเสนอสินค้าและบริการ เป็นต้น
2434.0010200-00

ผู้บริหารงานลูกค้าอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
(Account Executives: basic internet customers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การติ ดต่ อประสานงาน
กั บลู กค้ าหรื อองค์ กร ที ่ ร ั บบริการอิ นเทอร์ เน็ ตพื ้ นฐานของบริษ ั ทผู ้ให้บริการ เช่ น การนำความต้ องการ
ของลูกค้ามาพิจารณาและหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือการนำเสนอสินค้าและบริการ
เป็นต้น
2434.0010300-00

ผู้บริหารงานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่
(Account Executives: mobile service customers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การติ ดต่ อประสานงาน
กับลูกค้าหรือองค์กร ที่รับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทผู้ให้บริการ เช่น การนำความต้องการของลูกค้า
มาพิจารณาและหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางแก้ปัญหาหรือการนำเสนอสินค้าและบริการ เป็นต้น
2434.0019090-90

ผู้บริหารงานลูกค้าบริการสื่อสาร ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 25 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology
professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ทำการวิจัย
การวางแผน การออกแบบ การเขียน การทดสอบ การให้คำแนะนำ และการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องสำหรับการประยุกต์เฉพาะทาง การพัฒนา
การจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หลักการ นโยบาย และขั้นตอนต่าง ๆ และออกแบบ พัฒนา ควบคุม
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รักษา และสนับสนุนฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้มั่ นใจในความสมบูรณ์และความมั่นคง
ของศักยภาพและข้อมูลที่ดีที่สุด
ภาระหน้ าที่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การวิ จ ั ยการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
ในหน้ าที่ ทางธุรกิจ การระบุพื้นที่ ต่าง ๆ ในการปรับปรุงและวิจ ัยในเชิงทฤษฎีและวิธ ีปฏิ บัต ิเกี่ ยวกั บ
การใช้คอมพิวเตอร์ การประเมิน การวางแผน และการออกแบบโครงร่างของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์
สำหรับการประยุกต์ เฉพาะทาง เช่น สำหรับอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และระบบมัลติมีเดีย การออกแบบ
การเขียน การทดสอบ และการรั กษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพั ฒนาสถาปั ตยกรรม
ฐานข้ อ มู ล และระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นาและใช้ แ ผนความปลอดภั ย และนโยบาย
การจั ดการข้ อมู ล และดู แลเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ แ ละสิ ่ ง แวดล้ อ มของคอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
การวิเคราะห์ พัฒนา ตีความ และประเมินการออกแบบระบบที่ซับซ้อนและข้อกำหนดทางสถาปัตยกรรม
แบบจำลองข้ อ มู ล และไดอะแกรมในการพั ฒ นา โครงร่ า งและกระบวนความสั ม พั น ธ์ ข องระบบ
คอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
251 นักพัฒนาและนักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้
252 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมู่ 251

นักพัฒนา นักวิเคราะห์และพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมประยุกต์ใช้
(Software and applications developers and analysts)

นั กพั ฒนาและนั กวิ เคราะห์ ซอฟต์ แวร์ และการประยุ กต์ ใช้ เป็ นผู ้ ว ิ จ ั ย วางแผน
ออกแบบ เขีย น ทดสอบ ให้คำแนะนำ และปรับปรุง ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เช่น ฮาร์ด แวร์
ซอฟท์แวร์ และการประยุกต์อื่น ๆ เพื่อสนองตามความต้องการเฉพาะ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหน้าที่
ทางธุรกิจ และระบุพื้นที่ต่าง ๆ ที่ควรทำการพัฒนา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด
การทำการวิจ ัย ในส่ว นของทฤษฎีและวิธ ีปฏิบัติในการใช้คอมพิว เตอร์ การประเมิน การวางแผน
และการออกแบบโครงร่างของฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์สำหรับการประยุกต์เฉพาะทาง การออกแบบ
การเขียน การทดสอบ และการรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความต้องการเฉพาะ การประเมิน
การวางแผน และการออกแบบระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และมัลติมีเดีย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2511 นักวิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์)
- 2512 นักพัฒนาซอฟท์แวร์
- 2513 นักพัฒนาเว็บไซต์และมัลติมีเดีย
- 2514 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
- 2519 นักพัฒนาและนักวิเคราะห์ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ใช้ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
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หน่วย 2511

นักวิเคราะห์ระบบ (Systems analysts)

นักวิเคราะห์ระบบ (คอมพิวเตอร์) เป็นผู้วิจัย วิเคราะห์ และประเมินความต้องการ
ขั้นตอนต่าง ๆ หรือปัญหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้า พัฒนาและใช้ข้อเสนอ คำแนะนำ
และแผนต่าง ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศปัจจุบันหรืออนาคต
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การหารือกับผู้ใช้เพื่อกำหนดและทำเป็นเอกสารความต้องการ และหารือ
กับฝ่ายบริหารเพื่อให้มั่นใจในข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการของระบบ
(ข) การระบุและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ขั้นตอน และการปฏิบัติงาน
(ค) การระบุ และประเมิ นประสิ ทธิ ภาพ และแนะนำเกี ่ ยวกั บการปฏิ บั ต ิทางธุ รกิ จ
ที่ดีที่สดุ และการทำงานและพฤติกรรมของระบบ
(ง) การรับผิดชอบในการใช้ทางออกของปัญหาด้านหน้าที่ (functional solution)
เช่น การสร้างหรือการรับแผนทดสอบระบบมาใช้และดำเนินการใช้งาน
(จ) การพัฒนาข้อกำหนดทางหน้าที่ (function) สำหรับใช้งานโดยนักพัฒนาระบบ
(ฉ) การขยายหรื อ ดั ด แปลงระบบเพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง การไหลของงานหรื อ รองรั บ
วัตถุประสงค์ใหม่
(ช) การประสานและเชื ่ อ มโยงระบบคอมพิ ว เตอร์ ภ ายในองค์ ก รเพื ่ อ เพิ ่ ม
ความเทียบแทนกันได้ (compatibility)
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ นักวิเคราะห์ธุรกิจ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ปรึกษา
ระบบ นักออกแบบระบบ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักวิเคราะห์การสื่อสาร (คอมพิวเตอร์) – 2523
- นักวิเคราะห์เครือข่าย – 2523
- ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ – 2522
2511.0010000-00

ที่ปรึกษาระบบโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Communication Technology System Analysts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี
การออกแบบ การวิ เคราะห์ และแก้ ป ั ญหา การปรั บปรุ งพั ฒ นา เพิ ่ มประสิ ทธิ ภ าพ (update และ
upgrade) อุปกรณ์และเทคโนโลยีการสื่อสารหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การสื่อสารแบบมีสาย การสื่อสาร
แบบไร้สาย การสื่อสารผ่านดาวเทียม เป็นต้น
2511.0010100-00

ที่ปรึกษาด้านระบบโทรคมนาคมแบบมีสาย
(Wired communication technology Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี
การออกแบบ การวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ป ั ญ หา การปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา เพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (update
และ upgrade) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบมีสาย (physical wire) หรือการสื่อสาร
โดยการใช้ ส ายเชื ่ อ มระหว่ า งอุ ป กรณ์ ส ่ ง และรั บ ข้ อ มู ล เช่ น สายคู ่ บ ิ ด เกลี ย ว (twisted pair)
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สายโคแอกเชี ย ล (coaxial cablee) และสายเส้ นใยแก้ วนำแสง (optic fibers) เช่ น การออกแบบ
การวางโครงข่ายและระบบการจั ด การเครื อ ข่ า ย การเลื อ กช่ อ งสั ญ ญาณให้ เ หมาะสมกั บ อั ต รา
การส่งข้อมูล เป็นต้น
2511.0010200-00

ที่ปรึกษาด้านระบบโทรคมนาคมแบบไร้สาย
(Wireless Communication Technology Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี
การออกแบบ การวิ เคราะห์ และแก้ ป ั ญหา การปรั บปรุ งพั ฒนาและเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (update
และ upgrade) อุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้ องและเทคโนโลยี ไร้สาย (wireless network) หรือการติดต่อสื ่ อสาร
ระหว่างเครื่องคอมพิ วเตอร์ กั บอุ ปกรณ์ เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้คลื่ นวิ ทยุหรื อคลื ่นอิ นฟาเรด
เช่ น การออกแบบ การวางโครงข่ า ยและระบบการจั ดการเครื อ ข่ า ยไร้ ส ายความเร็ ว สู ง 4G
ด้วยเทคโนโลยี LTE-Advanced เป็นต้น
2511.0010300-00

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Technology Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางเทคโนโลยี
การออกแบบ การวิ เคราะห์ และแก้ ป ั ญหา การปรั บปรุ งพั ฒนาและเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ (update
และ upgrade) อุ ปกรณ์ ท ี ่ เกี ่ ยวข้ องและเทคโนโลยี ดาวเที ยม เช่ น กำหนดการจั ดหาและวางแผน
การจัดสร้างดาวเทียม การเปิดตัวบริการ การออกแบบโครงข่ายเกตเวย์เพื่อการสื่อสารและการให้บริการ
ภาคพื้นดิน
2511.0019090-90

ที่ปรึกษาระบบโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่

2511.0020000-00

นักวิเคราะห์สื่อสารโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน
ความต้องการหรือปัญหา การพัฒนา การให้คำแนะนำ ด้านการสื่อสาร เพื่อการปรับปรุงระบบการสื่อสาร
ปัจจุบันหรืออนาคต
2511.0020100-00

ที่ปรึกษาการให้บริการการสื่อสาร
(Information and Communication Business Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
แก่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่และย่อม การนำเสนอโซลูชั่นด้านการสื่อสาร ที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจ
เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การให้ บ ริ ก ารส่ ง ข้ อ ความขายสิ น ค้ า และบริ ก าร การให้ บ ริ ก าร
ประชุมทางไกลผ่านทางโทรศัพท์ การให้บริการเครือข่ายสำหรับองค์กรที่มีหลายสาขา เป็นต้น
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2511.0020200-00

ที่ปรึกษาการสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Satellite Business Consultants)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
แก่ผู้สนใจการประกอบการด้านดาวเทียม เช่น การกำหนดเป้าหมายในการทำธุรกิจดาวเทียม การผลักดัน
ความสำเร็จให้กับธุรกิจ การควบคุมงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ธุรกิจและการตลาด
การพัฒนาและวางแผนกลยุทธ์ เป็นต้น
2511.0029090-90

นักวิเคราะห์สื่อสารโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 26 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม
(Legal, social and cultural professionals)
ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้ทำการวิจัยปรั บปรุง
หรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีปฏิบัติหรือประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การจัดเก็บหรือการดึงข้อมูล
และความรู้ จิตวิทยา สวัสดิการสังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภาษา สังคมวิทยา สังคมศาสตร์อื่น ๆ
และศิลปะและบันเทิง ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ ต้องการผู้ที่มีความสามารถ
อยู่ในทักษะระดับที่ 4 (ผู้ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัยด้านปัญหากฎหมาย การร่างกฎหมาย
และระเบี ย บต่ า ง ๆ การให้ ค ำปรึ ก ษาลู กความเกี ่ ยวกั บคดี ความทางกฎหมาย เป็ น ทนายโต้ คดี
และทำคดีในศาล การรับผิดชอบต่อการดำเนินการตัดสินในชั้นศาล การพัฒนาและดูแลรักษาห้องสมุด
และห้องเก็บรวบรวมเอกสารสำคั ญ การทำการวิ จ ั ย การปรั บ ปรุ ง หรื อ การพั ฒ นาแนวคิ ด ทฤษฎี
และวิธ ีปฏิบ ัติห รือประยุกต์ความรู้ที่เกี่ยวกับสาขาสังคมศาสตร์ การแต่งและสร้างสรรค์ว รรณคดี
และงานศิลปะ การตีความหมายและสื่อสารเกี่ยวกับข่าว ความคิด ความประทับใจ และข้อเท็จจริง
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
261 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย
262 บรรณารักษ์ ผู้เก็บหรือดูแลเอกสารสำคัญและผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
263 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสังคมและศาสนา
264 นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
265 นักแสดง/ศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์

หมู่ 264

นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์
(Authors, journalists and linguists)

นักประพันธ์ นักหนังสือพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์ เป็นผู้คิดและสร้างสรรค์
งานวรรณกรรม แปลความ และสื่อสารข่าวและเรื่องราวของสาธารณชนผ่านทางสื่อ และแปลหรือตีความ
จากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
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ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนงานวรรณกรรม การประเมินคุณค่า
ของวรรณกรรมและงานศิลปะอื่น ๆ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวปัจจุบันและเขียนเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้น
การวิจัย การตรวจสอบ การแปลความ และการสื่อสารข่าวและเรื่องราวของสาธารณชนผ่านทางหนังสือพิมพ์
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ การแปลความหมายสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง
และแปลจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่งได้ในเวลาเดียวกัน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2641 นักประพันธ์และนักเขียนที่เกี่ยวข้อง
- 2642 นักหนังสือพิมพ์
- 2643 นักแปล ล่าม และผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษาศาสตร์อื่น ๆ

หน่วย 2642

นักข่าว (Journalists)

นักข่าว เป็นผู้วิจัย ตรวจสอบ แปลความ และสื่อสารข่าวและเรื่องราวของสาธารณชน
ผ่านทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การรวบรวมข่าวระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และต่างประเทศโดย การสัมภาษณ์
การตรวจสอบและสังเกตการณ์ การเข้าร่วมเหตุการณ์สาธารณะ การค้นหาบันทึก การทบทวนงานที่เขียน
การเข้าชมการแสดงภาพยนตร์และงานแสดงบนเวที
(ข) การรวบรวม การรายงาน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์
ปั จ จุ บ ั น เพื ่ อ จั ด พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ล งในหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละหนั ง สื อ วารสารที ่ อ อกตามกำหนดเวลา
หรือเพื่อแพร่ภาพกระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือแพร่ภาพผ่านสื่ออินเทอร์ เน็ต (webcast)
(ค) การเปิดรับข่าวสาร การวิเคราะห์ และตรวจสอบข่าวและสำเนาเอกสารอื่น ๆ
เพื่อความถูกต้อง
(ง) การสั มภาษณ์ น ั กการเมื องและบุ คคลสาธารณะอื ่ น ๆ ในงานแถลงข่ าว
และโอกาสอื่ น ๆ รวมถึ ง การสั มภาษณ์ แบบตั วต่ อตั วโดยการบั นทึ กเพื ่ อเผยแพร่ ทางวิ ทยุ โทรทั ศน์
หรือผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต
(จ) การวิจัยและรายงานการพัฒนาในสาขาเฉพาะ เช่น ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(ฉ) การเขียนบทบรรณาธิการ และบทวิจารณ์ในหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน
เพื่อกระตุ้นความสนใจของประชาชนและเสนอมุมมองของผู้ที่จัดพิมพ์เผยแพร่หรือการแพร่ภาพกระจายเสียง
(ช) การเขียนวิจารณ์วรรณคดี วรรณกรรม งานเพลง และงานศิลปะอื่น ๆ โดยใช้ความรู้
วิจารณญาณ และประสบการณ์ เพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่ออื่น ๆ
(ซ) การคัดเลือกสิ่งที่จะนำไปจัดพิมพ์เผยแพร่ ตรวจสอบรูปแบบความถูกต้อง
ตามหลักไวยากรณ์ ความถูกต้องของเนื้อหาและความถูกต้องทางกฎหมาย จัดการแก้ไขปรับปรุงตามที่จำเป็น
(ฌ) การประสานงานกับพนักงานฝ่ายผลิตในการตรวจพิสูจน์อักษรครั้งสุดท้าย
ก่อนการพิมพ์
(ญ) การคัดเลือก รวบรวม และจัดเตรียมสิ่งที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ
เพื่อเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ
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ตัวอย่า งของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ บรรณาธิการ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ผู้สื่อข่าว ผู้เขียนด้านกีฬา บรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์หรือวิทยุ ผู้ผลิตข่าวโทรทัศน์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ –2432
- ผู้แต่งหนังสือ –2641
- บรรณาธิการหนังสือ –2641
- ช่างภาพข่าว–3431
- ช่างกล้อง –3521
2642.0010000-00

บรรณาธิการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้ า ที ่ท ี ่ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การจัดทำ การรวบรวม
การตรวจแก้ การคั ดเลื อก หรื อการควบคุ มเนื ้ อหาและภาพทั ้ งหมด ที ่ จะตี พ ิ มพ์ เป็ น หนั งสื อหรื อ
เป็ นสิ ่ งพิ มพ์ ท ี ่ ม ี กำหนดว่ าจะออกเรื ่ อยไปตามลำดั บ การตรวจทานและปรั บปรุ งต้ นฉบั บให้ ถ ู กต้ อง
สมบูรณ์ การจัดทำข่าว บทความ บทวิจารณ์ สารคดีของผู้สื่อข่าว เพื่อให้ผู้อ่านได้รับสาร จากหนังสือ
ที่มีความถูกต้องชัดเจนก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่
2642.0010100-00

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ (Editor, newspaper)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แ ล
ตรวจสอบ การจัดทำข่าว บทความ บทวิจารณ์ สารคดีของผู้สื่อข่าวและหัวหน้าข่าวในความรับผิดชอบ
การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข่ า วเพื ่ อ พิ ม พ์ เ ผยแพร่ การติ ด ตามความคื บ หน้ า ของเหตุ ก ารณ์ จ ากสื่ อ
หรื อสอบถามจากหั วหน้ าโต๊ ะข่ าว การติ ดต่ อประสานงาน การติ ดตาม การให้ คำปรึ กษา การแนะนำ
การตัดสินใจและแก้ ไขปั ญหาในการดำเนินงาน ประชุ ม ร่ ว มกั บ หั ว หน้ า ข่ า วต่ า ง ๆ เพื ่ อ กำหนดข่ า ว
ที ่ จ ะลงตี พ ิ ม พ์ แ ละมอบหมายงานให้ แ ก่ ช ่ า งภาพและผู ้ สื่ อข่ า วไปแสวงหาและติ ด ตามข้ อ มู ล
จากแหล่ ง ข่ า ว การเขี ย นบทบรรณาธิ ก ารหรื อ บทความอื ่ น ที ่ ม ี ค วามเชี ่ ย วชาญ อาจเก็ บ ข่ า ว
ด้ ว ยการสั ม ภาษณ์ รวมถึ ง ค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ เพื ่ อ เป็ น วั ต ถุ ด ิ บ สำหรั บ การเขี ย น
อาจมี ช ื ่ อ เรี ย กแตกต่ า งกั น ตามความเชี ่ ย วชาญตรวจแก้ ต ้ น ฉบั บ การตรวจดู ก ารสะกดคำ
เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ไวยากรณ์ การจัดทำแผนผังหรือดัมมี่ (dummy) หน้าพิมพ์ ประสานงาน
กับพนักงานแทรฟฟิคก่อนการจัดทำแผนผัง การคัดเลือกและตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก เพื่อประหยัดเนื้อที่
การเขี ย นข้ อ ความพาดหั ว การกำหนดขนาดตั ว อั ก ษรและพิ จ ารณาเพิ ่ ม เติ ม หรื อ ลดเนื ้ อ หา
ให้ ส อดคล้ อ งและพอดี ก ั บเนื ้ อที่ การดู แลและตรวจสอบเจ้ าหน้ าที ่ จ ั ดหน้ าหนังสื อพิ มพ์ ให้ จั ดหน้า
ตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อาจดูแลความเรียบร้อยของเพลท ฟิล์ม และหนังสือพิมพ์ที่ผลิตออกมา
2642.0010101-00

บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์
(Editorial administrator, newspaper)
ภาระหน้ าที ่ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การรับผิดชอบ การควบคุม
การดูแลการดำเนินงานของกองบรรณาธิการ การตลาด และการจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ให้บรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงาน
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2642.0010200-00

บรรณาธิการข่าว
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การตรวจแก้ การรวบรวม
การคั ด เลื อ ก และการควบคุ ม การนำเสนอหั ว ข้ อ ข่ า ว เนื ้ อ หาข่ า ว และลำดั บ การนำเสนอข่ า ว
ในกลุ่มเนื้อหาที่แตกต่างกันไป เช่น ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง เป็นต้น
2642.0010201-00

บรรณาธิการข่าววิทยุกระจายเสียง (Editor, radio news)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การวางแผนจั ดกำลั งคน
ด้ านข่ าวและจั ด รู ป แบบการนำเสนอข่ า ว การคั ด เลื อ ก การกลั ่ น กรอง การตั ด ต่ อ การแก้ ไ ข
การเรียบเรียง และลำดับความสำคัญของข่าว เพื่อนำมาออกอากาศในแต่ละวัน การควบคุมการผลิต
ข่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบายของสถานี ทั นเหตุ การณ์ ถู กต้ อง เที ่ ยงตรง เป็ นกลางและเป็ นธรรม
และไม่ ข ั ดต่ อจรรยาบรรณนั ก วิ ช าชี พ ข่ า ว สร้ า งสรรค์ แ ละพั ฒ นาการนำเสนอข่ า วรู ป แบบใหม่ ๆ
การแก้ ป ั ญ หาเฉพาะหน้ า เมื ่ อ ต้ อ งการ การตั ดสิ นใจขณะออกอากาศ การติ ดตาม การตรวจสอบ
การออกอากาศข่ าววิ ทยุ กระจายเสี ยงในแต่ ล ะวั น ทั ้ งสถานี ของตนและสถานี อ ื ่ น ๆ การติ ดตาม
การศึ กษาและวิ เคราะห์ ข ้ อมู ลข่ าวสารด้ านข่ าวในประเด็ นต่ าง ๆ เพื ่ อเป็ นแนวทางในการผลิ ตข่ าว
ให้คำแนะนำหรือให้ แนวทางในการสื่อข่าว เขียนข่าว หรือการรายงานข่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2642.0010202-00

บรรณาธิการข่าวโทรทัศน์ (Editor, television news)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การดู แล
การคัดเลือก การแก้ไข การตรวจสอบการจัดทำข่าว หรือบทความต่า ง ๆให้เหมาะสม เพื่อแพร่ภาพ
ออกอากาศในรายการข่าวโทรทัศน์ในช่วงเวลาต่าง ๆ ประชุมการวางแผนเพื่อกำหนดหรือ คัดเลือก
เรื ่ อ งที ่ น ่ า สนใจและมอบหมายให้ ผ ู ้ ส ื ่ อข่ าวที ่ เชี ่ ยวชาญเฉพาะทางเกี ่ ยวกั บการทำข่ าวประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เช่น ข่าวกีฬา ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเกษตร ข่าวการศึกษา ข่าวอาชญากรรม
เป็นต้น การติดต่อ การประสานงาน การติดตาม การให้คำปรึกษา การแนะนำตัดสินใจและแก้ปัญหา
ในการดำเนิ น การตรวจดูเ รื่ อ งที ่เ ขี ย นเสนอขึ ้ น มาว่า มี ค ุ ณ ภาพในเชิ ง การเขี ยนและความถู ก ต้อง
ตรงตามจรรยาบรรณทางวิ ช าชี พ การพิ จ ารณาการจั ด ลำดั บ ข่ า วและปริ ม าณข่ า วให้ เ หมาะสม
กับช่วงเวลา
2642.0019090-90
2642.0020000-00

บรรณาธิการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้เรียบเรียงข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การรับและรวบรวมข่าว
ที่ผู้สื่อข่าวส่งให้ จากช่องทางต่าง ๆ การจับประเด็นข่าวและเรียบเรียงข่าวให้อยู่ในรูปแบบการเสนอข่าว
รู ปแบบต่ าง ๆ เช่ น การเขี ยนข่ าวหนั งสื อพิ มพ์ ข่ าววิ ทยุ หรื อโทรทั ศน์ และอิ นเทอร์ เนต โดยคำนึ ง
ถึงลำดับความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ความชัดเจนและความครอบคลุมเนื้อหาของข่าว
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ผู้เรียบเรียงข่าวหนังสือพิมพ์ (Rewriter, newspaper)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การรับและรวบรวมข่าว
ที ่ ผ ู ้ ส ื ่ อข่ าวส่ งให้ ทางโทรศั พท์ โทรสาร ส่ งด้ วยตนเองหรื อทางอิ นเตอร์ เน็ ต การจั บประเด็ นข่ าว
และเรี ยบเรี ยงข่ าวให้ อยู ่ ในรู ปแบบการเขี ยนข่ าวหนั งสื อพิ มพ์ ท ี ่ ด ี โดยคำนึ งถึ ง ลำดั บความสำคั ญ
ของประเด็นต่าง ๆ อาจตัดข้อมูลที่ ไม่สำคัญหรื อไม่ เหมาะสมออก หรือเพิ่มเติมข้ อมูลเพื่ อความชั ดเจน
และความครอบคลุ มของการรายงานข่ าว อาจเขี ยนโปรยข่ าวด้ านบนของเนื ้ อข่ าวและเขี ยนหั วตอน
(subhead) เพื่อสรุปแต่ละประเด็นสำคัญในข่าวหนึ่ง ๆ การนำเสนอข่าวทั้งหมดที่เรียบเรียงได้ในแต่ละวัน
ต่อหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวเพื่อพิจารณาคัดเลือกข่าว ติดตามอ่านข่าวของหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น ๆ
และหนังสือพิมพ์ของตนเองเพื่อให้ทันสถานการณ์และเปรียบเทียบเนื้อหาตลอดจนค้นหาประเด็นที่น่าสนใจ
และการมอบหมายประเด็นเหล่านั้นให้ผู้สื่อข่าวได้ติดตามหาข้อมูล อาจสัมภาษณ์แหล่งข่าวพิเศษอื่น ๆ
ที่อยู่นอกเหนือขอบข่ายความรับผิดชอบของผู้สื่อข่าว
2642.0020200-00

ผู้เรียบเรียงข่าววิทยุกระจายเสียง (Rewriter, radio news)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเนื้อหาข่าวจากผู้สื่อข่าว
ผู้แปลข่าว กองบรรณาธิการ หรือแหล่งข่าวอื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สำนักข่ าวในประเทศ เป็นต้น
มาเขียนใหม่ โดยอาจตัดต่อ แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมข้อความ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ผิดความหมาย
หรือเบี่ยงเบนไปจากประเด็นข่าวเดิม การตรวจทานจนอยู่ในรูป ของข่าวที่สมบูรณ์พร้อมออกอากาศ
อาจพิมพ์ข่าวเอง หรืออาจส่งให้พนักงานพิมพ์ดีดดำเนินการ แล้วนำเสนอกองบรรณาธิการเพื่ออนุมัติ
ก่อนให้ผู้ประกาศข่าวนำเสนอออกอากาศต่อไป
2642.0020300-00

ผู้เรียบเรียงข่าวโทรทัศน์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเนื้อหาข่าวจากผู้สื่อข่าว
ผู้แปลข่าว กองบรรณาธิการหรือแหล่งข่าวอื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ สำนักข่าวในประเทศ เป็นต้น
มาเขียนใหม่ โดยอาจตัดต่อ แก้ไข ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมข้อความ ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้ผิดความหมาย
หรือเบี่ยงเบนไปจากประเด็นข่าวเดิม การตรวจทานจนอยู่ในรูปของข่าวที่สมบูรณ์พร้อมออกอากาศ
อาจพิมพ์ข่าวเอง หรืออาจส่งให้พนักงานพิมพ์ดีดดำเนินการ แล้วนำเสนอกองบรรณาธิการเพื่ออนุมัติ
ก่อนให้ผู้ประกาศข่าวนำเสนอออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ต่อไป
2642.0029090-90
2642.0030000-00

ผู้เรียบเรียงข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ ว ย การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
จากแหล่งข่าว การตรวจสอบ การคัดเลือกข้อมูล และเขียนข่าว การเก็บข่าวด้วยวิธีการ ต่าง ๆ การบันทึก
และการเขี ย นข่ า ว การนำเสนอข่ า วต่ อ กองบรรณาธิ ก ารเพื ่ อ พิ จารณาอนุ ม ั ติ อาจรายงานข่ าว
จากสถานที ่ เ กิ ด เหตุ หรื อ สถานที ่ อ ื ่ น ใดที ่ จ ั ด ขึ ้ น เพื ่ อ การรายงานข่ า ว อาจเป็ น การรายงานสด
หรื อ บั น ทึ ก เทป แล้ ว นำมาออกอากาศภายหลั ง การรายงานข่ า วหรื อ นำเสนอข้ อ มู ล ที ่ ร วบรวม
ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ อาจเชี่ยวชาญในการสื่อข่าวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
และอาจมีชื่อเรียกตามประเภทข่าวที่รับผิดชอบ
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ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ (Reporter, journalist)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการเขียนข่าวโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม การเข้าร่วมในที่ประชุม
การค้น คว้าจากเอกสาร หรือโดยวิธ ีอื่น ๆ ที่จะทำให้ ข่ าวมี ข้ อ มูล ที ่ถ ู กต้ อ งและสมบู รณ์เ พี ย งพอ
และเสนอข่ า วที ่ เ ขี ย นต่ อ บรรณาธิ ก าร หั ว หน้ า ข่ า ว หรื อ ผู ้ เ รี ย บเรี ย งข่ า วเพื ่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
และปรับปรุงแก้ไข รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว ติดต่อประสานงาน
การสัมภาษณ์ การบันทึก และเก็บข้อมูลจากแหล่งข่าว การตรวจสอบ การคัดเลือกข้อมูลและเขียนข่ าว
การติดตามข่ าวสารอย่ างต่ อเนื่ องสม่ ำเสมอเพื ่ อ เป็ น ข้ อ มู ล พื ้ น ฐานในการจัด ทำข่า วอาจเชี ่ยวชาญ
ในการหาข่ าวประเภทใดประเภทหนึ่ งโดยเฉพาะ และอาจมีช ื่อเรียกตามงานที่ทำอาจส่งรายงานข่าว
จากท้ องถิ ่ นที ่ อยู ่ ห ่ างไกลให้ แก่ สำนั กพิ มพ์ อาจได้ ร ั บมอบหมายให้ จ ั ด ทำข่ า วพิ เ ศษหรื อ เจาะข่ า ว
ในประเด็ น ที ่ ส ำคั ญ อาจเขี ย นบทความ บทวิ จ ารณ์ ต ามความถนั ด และตามที ่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมาย
อาจคิดริเริ่มและค้นหาประเด็นที่น่าสนใจสำหรับการจัดทำข่าวและเสนอต่อบรรณาธิการ หัวหน้าข่าว
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2642.0030200-00

ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง (Reporter, radio news)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล
จากแหล่ งข่ าว การตรวจสอบ การคั ดเลื อกข้ อมู ล และเขี ยนข่ าว การเก็ บข่ าวด้ วยวิ ธ ี การ ต่ าง ๆ เช่ น
การสัมภาษณ์ ซักถาม พูดคุย เข้าร่วมการประชุม การสัมมนา หรือโดยวิธีการอื่น ๆ เพื่อเป็นการติดต่อ
ประสานงานเพื่อสัมภาษณ์ บุคคลในข่าว การบันทึกและเขียนข่าว การนำเสนอข่าวต่อกองบรรณาธิ การ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ อาจรายงานข่าวจากสถานที่เกิดเหตุ หรือสถานที่อื่นใดที่จัดขึ้นเพื่อการรายงานข่าว
อาจเป็นการรายงานสดหรือบันทึกเทป แล้วนำมาออกอากาศภายหลัง อาจเก็บข่าวส่งกองบรรณาธิการ
เพื ่ อนำมาวิ เคราะห์ เรี ยบเรี ยง และจั ดทำเป็นบทความ สกู๊ปข่าว หรือบทวิเคราะห์ อื ่น ๆ หรือตั ดต่ อ
เพื่อนำมาเป็นส่วนประกอบของข่าวในช่วงเวลาต่อมา การรายงานข่าวหรือนำเสนอข้อมูลที่รวบรวมได้
อย่างชัดเจน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ การศึกษา การค้นคว้าและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง อาจปฏิบัติ
ภารกิ จอื ่ นตามที ่ ได้ ร ั บมอบหมาย อาจเชี ่ ยวชาญในการสื ่ อข่ า วประเภทใดประเภทหนึ ่ งโดยเฉพาะ
และอาจมีชื่อเรียกตามประเภทข่าวที่รับผิดชอบ
2642.0030300-00

ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ (Reporter, television news)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การเก็ บ ข่ า วด้ ว ยวิ ธี
การสัมภาษณ์ การสอบถาม หรือโดยวิธีอื่น ๆ ที่จะทำให้การเก็บข่าวถูกต้อง เสนอข่าวในลักษณะ
ที่ชัดเจน รัดกุมและถูกต้อง การรับและศึ กษาประเด็นข่าวที่ได้รับมอบหมาย การรวบรวมค้ น คว้า
และจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นข่าว การติดต่อประสานงาน การสัมภาษณ์บุคคล การบันทึก
และเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข่าว ตรวจสอบ คัดเลือกข้อมูลและเขียนข่าว การเสนอข่าวที่เขียน
ต่ อ กองบรรณาธิ ก ารเพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ั ติ การศึ ก ษา การค้ น คว้ า ติ ด ตามข่ า วสารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการทำข่าว ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย อาจส่งรายงานข่าวจากท้องถิ่น
ที่ห่างไกลให้แก่สถานี อาจเชี่ยวชาญในการหาข่าวประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียก
ตามสายงานที่ทำ
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2642.0039090-90

ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2642.0040000-00

นักข่าวสนาม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์ (Field Reporters)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การเสาะแสวงหาข่ าว
การเจาะข่าวและทำข่าวด้วยวิธีการสัมภาษณ์ส อบถามเข้าร่วมฟังในที่ประชุมแถลงข่าวการสั มมนา
ติ ด ตามเหตุ ก ารณ์ คดี ต ่ าง ๆ หรื อปฏิ บ ั ติ งานตามที ่ ได้ รั บมอบหมายให้ ทำข่ าวหรื อสารคดี เฉพาะเรื่อง
การสัมภาษณ์ การสอบถาม การถ่ายภาพ การบันทึกเทปภาพและเสียง หรือจดบันทึกจากการสั งเกต
การรายงานสดจากสถานที ่ หรือผ่านอุป กรณ์สื่อสาร การทำข่าวประจำสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย
เช่น นักข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล นักข่าวประจำกระทรวงต่าง ๆ เป็นต้น
2642.0050000-00

นักเขียนข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์ (News Writers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การหาข้อมูลจากการมอบหมาย
ของบรรณาธิการหรือหัวหน้าข่าวการศึกษาข้อมูลก่อนสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตั้งคำถามให้ครอบคลุ ม
การเรียบเรียงบทสัมภาษณ์และข้อมูลข่าว การเขียนเรียบเรียงต้นฉบับ พร้อมปรับปรุงและตรวจแก้
ให้ พร้ อ มนำเสนอในรู ป แบบต่ า งๆตามสื ่ อ แต่ ล ะประเภท เช่ น วิ ทยุ โทรทั ศน์ เว็ บไซต์ เป็ น ต้ น
การมี ความรู้ พ ื ้ นฐานด้ านการถ่ ายภาพการถ่ ายคลิ ปวิ ด ีโอ การประสานงานกับช่างภาพเพื ่อให้ ได้ภาพ
สอดคล้องกับเนื้อหา การนำข่าวที่เขียนให้กับบรรณาธิการข่าว เพื่อพิจารณาก่อนเผยแพร่สู่สาธารณชน
2642.0050100-00

นักเขียนข่าวการเมือง (Political News Writers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การหาข้ อมู ล การเรี ยบเรี ยง
การเขียน ข่าวการเมือง การมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย รัฐศาสตร์ การทำงานของข้าราชการ เป็นต้น
2642.0050200-00

นักเขียนข่าวกีฬา (Sport News Writers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การหาข้ อมู ล การเรี ยบเรี ยง
การเขียน ข่าวกีฬา การมีความรู้เฉพาะด้าน เช่น กฎ กติกา รายการกีฬาสำคัญ ๆ เป็นต้น
2642.0059090-90
2642.0060000-00

นักเขียนข่าว ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักเขียนบทความ (คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก) ด้านกิจการสือ่ สาร
และไปรษณีย์ (Columnists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเสนอเรื่องราว การแสดงท่าที
และความคิดเห็น ต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์น่าสนใจ ในหลากหลายประเด็น เช่น เศรษฐกิจ การเมือง
สั งคม วั ฒนธรรม เป็ นต้ น ผ่ านการเขี ยน การย่ อยข่ าวการจั ดการข้ อมู ล โดยใช้ สำนวน ภาษา ถ้ อยคำ
ที ่ เข้ าใจง่ าย มี เอกลั กษณ์ เฉพาะ การมี ความรู ้ ความเชี ่ ยวชาญเฉพาะเรื ่ อง สามารถวิ เคราะห์ เชิ งลึ ก
และนำเสนอเรื่องนั ้น ๆ ในแง่ ม ุ ม ที ่ น ่ า สนใจ อาจมี ก ารชี ้ แ นะทางออกหรื อ การให้ ข ้ อ คิ ด แก่ ส ั ง คม
การพิจารณากลั่นกรองแยกแยะและคัดเลือกเรื่องที่ควรเผยแพร่
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2642.0060100-00

นักเขียนบทความการเมือง (Columnists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเสนอเรื่องราว การแสดงท่าที
และความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์การเมือง
2642.0060200-00

นักเขียนบทความกีฬา (Sport Columnists)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเสนอเรื่องราว การแสดงท่าที
และความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์กีฬา
2642.0069090-90

หมู่ 265

นักเขียนบทความ (คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก) ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

นักแสดงหรือศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์
(Creative and performing artists)

นักแสดงหรือศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์ เป็นผู้สื่อสารความคิด ความรู้สึก
และข้อเท็จจริงในสื่อชนิดต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลหนึ่ง ๆ แปลความหมายของงานประพันธ์ เช่น โน้ตเพลง
หรือบท (script) เพื่อแสดงหรือถ่ายทอดออกมาและเป็นผู้นำเสนอการแสดงดังกล่าวและงานของสื่ออื่น ๆ
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การคิดและการสร้างสรรค์รูปแบบงานทัศนศิลป์
การคิดและการเขียนเพลงต้นฉบับ การออกแบบ ดูแล ซักซ้อม และการผลิตงานดนตรี เต้นรำ ละคร
และภาพยนตร์ การรับผิดชอบด้านการสร้างสรรค์ การเงิน และการจัดระบบในการผลิตรายการโทรทัศน์
ภาพยนตร์ และการแสดงบนเวที การศึกษาบท ละครหรือหนังสือ และตีความและซักซ้อม การคัดเลือก
บทเพลง วิดีโอ และสิ่งบันเทิงอื่น ๆ สำหรับออกอากาศและประกาศในเชิงการค้าและออกสู่สาธารณะ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 2651 จิตรกรงานทัศนศิลป์
- 2652 นักดนตรี นักร้อง และนักประพันธ์เพลง
- 2653 นักเต้นรำและนักออกแบบท่าเต้น
- 2654 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์และละคร
- 2655 นักแสดง
-2656 ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และทางสื่ออื่น ๆ
- 2659 นักแสดงหรือศิลปินที่คิดและแสดงเชิงสร้างสรรค์ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น

หน่วย 2656

ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ
(Announcers on radio, television and other media)

ผู้ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ เป็นผู้อ่านข่าว ดำเนินการสัมภาษณ์ และประกาศ
หรือแนะนำสิ่งอื่น ๆ ทางวิทยุ โทรทัศน์ และในโรงละคร และสถานที่หรือสื่ออื่น ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การอ่านข่าว และประกาศสิ่งอื่น ๆ ทางวิทยุหรือโทรทัศน์
(ข) การแนะนำศิลปินนักแสดงหรือบุคคลที่ให้การสัมภาษณ์ และดำเนินการประกาศ
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ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือในโรงละคร ไนท์คลับ และสถานที่อื่น ๆ
(ค) การสัมภาษณ์บุคคลในที่สาธารณะโดยเฉพาะทางวิทยุและโทรทัศน์
(ง) การศึกษาข้อมูลภูมิหลังเพื่อเตรียมตัวก่อนดำเนินรายการหรือการสัมภาษณ์
(จ) การแสดงความคิดเห็นทางดนตรีหรือสิ่งอื่น ๆ เช่น สภาพภูมิอากาศหรือ
สภาพการจราจร
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ประกาศทางวิทยุ ผู้ประกาศทางโทรทัศน์
ผู้ประกาศข่าว ผู้ประกาศกีฬา ทอล์คโชว์ชายหรือหญิง ผู้รายงานการจราจร ผู้รายงานอากาศ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- นักข่าว – 2642
2656.0010000-00

ผู้ประกาศทางโทรทัศน์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Television Announcers)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การปฏิ บ ั ต ิ ต ามหน้ า ที่
ของผู ้ ประกาศทางวิ ทยุ โทรทั ศน์ และสื ่ ออื ่ น ๆ โดยมุ ่ งเน้ นการประกาศข่ าวสาร การให้ ความรู้ สาระ
และความบันเทิงแก่ผู้ชม การซักซ้อมทำความเข้าใจบทโทรทัศน์หรือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ การท่องจำบท
ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเทป
2656.0010100-00

ผู้ประกาศรายการโทรทัศน์ (Announcer, television)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกาศหรือแจ้งรายการต่าง ๆ
ทางโทรทัศน์แก่ผู้ชมอย่างชัดถ้อยชัดคำและถูกต้อง โดยอาจอ่านตามบทที่ได้ตระเตรียมไว้หรืออาจพูด
โดยไม่ต้องเตรียมบทล่วงหน้า อ่านประกาศสั้น ๆ ตามที่สถานีโทรทัศน์กำหนดไว้เป็ นช่วงระยะเวลา
หรือในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์จะต้องประกาศให้ผู้ชมทราบเป็นระยะ ๆ
2656.0010200-00

ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ (Reporter, television)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การซักซ้อมและทำความ
เข้าใจบทข่าวล่วงหน้าก่อนออกอากาศจริง การประกาศหรืออ่านข่าวตามบทข่าวที่ฝ่ายข่าวได้เตรียมไว้
ในเวลาที ่ กำหนด อาจพู ดโดยไม่ ม ี บทที่ เตรี ยมไว้ล ่วงหน้าในกรณี ท ี่ เป็ นข่าวด่ วนหรือเป็นการแก้ ป ัญหา
เฉพาะหน้า อาจพูดแก้ไขบทข่าวในกรณีที่ข่าวเขียนไม่ส มบูรณ์ ห รือไม่ถูกต้อง โดยไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายหรือ เบี่ ย งเบนประเด็ น ข่า วที ่ต ้อ งการนำเสนอประสานงานและปฏิ บั ต ิต ามคำแนะนำ
ของผู้กำกับรายการข่าวหรือบรรณาธิการข่าวโดยเคร่งครัด อาจปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2656.0010300-00

ผู้ดำเนินรายการข่าวโทรทัศน์ (TV News Anchors)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกาศ การอภิปราย
การวิเคราะห์ ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ การเตรียมเนื้อหาข่าวการศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคล ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข่าวการหารือกับบรรณาธิการข่าว การปฏิบัติงาน
อย่างมีจริยธรรมของผู้ประกาศข่าว เช่น การมีความเป็นกลาง การระมัดระวังคำพูด เป็นต้น
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2656.0010400-00

พิธีกรรายการโทรทัศน์ (Television Hosts)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินกิจกรรมของรายการ
โทรทัศน์ เช่น รายการข่าว รายการวิเคราะห์ข่าว รายการสารคดี รายการถ่ายทอดสด รายการแม็กกาซีน
(รายการพากินพาเที่ยว รายการวาไรตี้) เป็นต้น การนำเสนอเนื้อหารายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ เช่น การพูดคุยการสัมภาษณ์ การตั้งคำถามผู้ร่วมรายการ การตอบปัญหา การโฆษณาสินค้า
หรือบริการ เป็นต้น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมรายการ อาจร่วมจัดทำบทพูดหรือบทสนทนาให้เหมาะสม
กับรายการ
2656.0019090-90

ผู้ประกาศทางโทรทัศน์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2656.0020000-00

ผู้ประกาศทางวิทยุ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Radio Announcers)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบ การนำเสนอเนื้อหารายการทางสถานวิทยุ
กระจายเสี ย ง เพื ่ อให้ ความรู ้ ส าระและความบั นเทิ งแก่ ผ ู ้ ฟ ั ง การดำเนิ นรายการตามรู ปแบบและ
วัตถุประสงค์ ที่กำหนดไว้ เช่น การอ่าน การพูดคุย การสัมภาษณ์บุคคลการสื่อสารผ่านทางโทรศั พท์
ทางจดหมาย หรือวิธีอื่น ๆ การควบคุมการนำเสนอเนื้อหารายการภายในเวลาที่กำหนด การศึกษา
ค้น คว้าและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะออกอากาศ การโฆษณาสินค้ า
หรือบริการแทรกในรายการ การจัดเตรียมเพลง เพลงประกอบ เสียงเอฟเฟค การประสานงานกับผู้ผลิต
รายการผู้เขียนบทวิทยุเพื่อให้ด ำเนินรายการเป็นไปตามรูปแบบอย่างถูกต้อง
2656.0020100-00

ผู้ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียง (Announcer, radio)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกาศเปิดและปิดสถานี
การประกาศนำ ปิ ดรายการ และช่ วงคั ่ นรายการ อาจอ่ านข่ าว อ่ านคำขวั ญ อาจปฏิ บ ัต ิ ภารกิ จอื ่ น ๆ
ที่ได้รับมอบหมายหรือเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา
2656.0020200-00

ผู้ประกาศข่าวทางวิทยุกระจายเสียง (Reporter, radio)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การซักซ้อมและทำความ
เข้าใจบทข่าวล่วงหน้าก่อนออกอากาศจริง ประกาศหรืออ่านข่าวตามบทข่าวที่ฝ่ายข่าวได้เตรียมไว้
ในเวลาที่กำหนด อาจพูดโดยไม่มีบทที่เตรียมไว้ล่วงหน้าในกรณีที่เป็นข่าวด่วน หรือเป็นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า อาจพูดแก้ไขบทข่าวในกรณีที่ข่าวเขียนไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ต้องไม่เปลี่ยนแปลง
ความหมายหรือเบี่ยงเบนประเด็นข่าวที่ต้องการนำเสนอ
2656.0020300-00

นักจัดรายการวิทยุ (Disc Jockeys)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำเสนอรายการเพลง
และความรู้เกี่ยวกับ เพลงหรือเรื่องอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้ฟัง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ที ่ จ ะนำมาบอกเล่ า ประกอบกั บ การเปิ ด เพลงเพื ่ อให้ ผ ู ้ ฟ ั ง ได้ ร ั บทั ้ งความรู ้ แ ละความเพลิ ด เพลิ น
เช่น การพูดคุย ตอบปัญหาสุขภาพจิตสำหรับผู้ฟังที่มีปัญหาคับข้ องใจ หรือการรับเรื่องสายด่ว น
ร้องทุกข์ เป็นต้น
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2656.0029090-90

ผู้ประกาศทางวิทยุ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2656.0030000-00

นักพากษ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์ (Voice Actors)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การใช้เสียงเป็นการแสดง
สื ่ อ ความหมาย และถ่ า ยทอดอารมณ์ ต ่ า ง ๆ ผ่ า นตั ว ละครเพื ่ อ ให้ ผ ู ้ ช มสามารถสั ม ผั ส อารมณ์
และความรู้สึกของตัวละครตัวนั้นได้ การอ่านบทได้อย่างคล่องแคล้ว ชัดเจน ออกเสียงอักขระต่าง ๆ ถูกต้อง
อาจต้องปรับเสียงให้ต่ำหรือสูงให้เหมาะสมกับบทบาท แต่ต้องออกเสียงนั้นได้สม่ำเสมอ

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Technicians and associate professionals)
ช่างเทคนิค ช่างเทคนิค และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิ ค
และงานที่เกี่ยวข้องที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ
และระเบียบของรัฐบาลหรือทางธุร กิจ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การรับผิดชอบและการดำเนินงานด้านเทคนิค
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและการประยุกต์แนวคิดและวิธีปฏิบัติในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งได้แก่
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ซึ่งได้แก่ วิชาชีพทางการแพทย์ และสังคมศาสตร์
และมานุษยวิทยา การริเริ่มและให้บริการด้านเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การเงิน การบริหารจัดการ
ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการกฎหมายและระเบียบของรัฐบาล และงานสังคมสงเคราะห์ การให้การสนับสนุน
งานศิลปะและบันเทิงทางด้านเทคนิค การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา การปฏิบัติงานด้านศาสนาในบางคราว
รวมทั้งควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
31 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
32 ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัย
33 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
35 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดย่อย 33 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร
(Business and administration associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการบริหาร เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิ ค
เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ด้านการบัญชีการเงินและการทำธุรกรรมต่าง ๆ การคำนวณทางคณิตศาสตร์
การพั ฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ การขายและการซื ้ อเครื ่ องมื อทางการเงิ น งานเลขานุ การเฉพาะทาง
และการบังคับใช้หรือการใช้กฎของรัฐบาล และยังรวมถึงผู้ที่ให้บริการด้านธุรกิจอีกด้วย เช่น บริการจัดการ
ด้ านภาษี การวางแผนการประชุ ม การจั ดหาตำแหน่ งงาน การซื ้ อและการขายอสั งหาริ มทรั พย์
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หรือสินค้าที่ใช้เนื้อที่มาก (bulk commodities) และทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ปฏิบัติ เช่น นักกีฬา
และศิลปิน ความสามารถในการประกอบอาชี พส่ วนใหญ่ ในหมวดย่ อยนี้ ต้องการผู้ที่ มี ความสามารถ
อยู ่ ในทั กษะระดั บที ่ 3 (ผู ้ ท ี ่ จบการศึ กษาในระดั บชั ้ นมั ธยมศึ กษาสายอาชี พ ปวช. ปวส. อนุ ปริ ญญา)
ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้ าที่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การบั นทึ ก การส่ งคำสั ่ งซื ้ อและการขาย
หลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตรหรือเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ และการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับ
จัดส่งล่วงหน้าหรือในทันที การยื่นแบบคำขอสินเชื่อ (credit) และสินเชื่อเงินสด (loan) ไปยังฝ่ายบริหาร
โดยให้คำแนะนำสำหรับการอนุมัติหรือปฏิเสธ การให้การอนุมัติหรือปฏิเสธแบบคำขอภายในข้อจำกั ด
ของอำนาจหน้ าที ่ โดยเคารพตามมาตรฐานสิ นเชื ่ อของสถาบั น การดู แลรั กษาบั นทึ กฉบั บสมบู รณ์
ของการทำธุ รกรรมทางการเงินทั ้งหมดตามหลั กการการทำบั ญชี ทั่ วไป ด้วยคำแนะนำจากฝ่ ายบั ญชี
การช่ ว ยวางแผนและทำการคำนวณทางคณิ ต ศาสตร์ สถิ ต ิ คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย การบั ญ ชี
และการคำนวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การขายและซื้อเครื่องมือทางการเงิน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
331 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินและคณิตศาสตร์
332 พนักงานขาย พนักงานจัดซื้อและนายหน้า
333 ตัวแทนให้บริการทางธุรกิจ
334 เลขานุการฝ่ายบริหารและเฉพาะทาง
335 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการควบคุมโดยภาครัฐ

หมู่ 334

เลขานุการฝ่ายบริหารจัดการและเฉพาะทาง
(Administrative and specialized secretaries)

เลขานุ การฝ่ ายบริ หารจั ดการและเฉพาะทาง เป็ นผู ้ ให้ บริ การสนั บสนุ นองค์ กร
การสื่อสาร และการจัดทำเอกสาร โดยใช้ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร
ที่ตนปฏิบัติงานอยู่ และเป็นผู้ควบคุมดูแลเสมียนงานสำนักงานในองค์กร
ภาระหน้า ที่ที่ร ับ ผิด ชอบประกอบด้ ว ย การประสานงาน การมอบหมายและ
ทบทวนงานของพนักงานฝ่ายสนับสนุนงานเสมียน การจัดพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การจัดเตรียม
และทำเอกสารด้านกฎหมาย เช่น โฉนด พินัยกรรม คำให้การที่เป็นลายลักษณ์อักษร และสำนวน
ดำเนิน การและสนับ สนุน การแจ้ ง การจัดทำเอกสารและการประสานงานด้า นการบริห ารภายใน
ของหน่วยงานในองค์กร โดยใช้ความรู้เฉพาะทางในการทำกิจกรรมขององค์กรทางธุรกิจ การทำตารางเวลา
และยื น ยั น การประชุ มและการนั ดหมาย และการแจ้ งข้ อความให้ ล ู กค้ าทราบ การรวบรวม บั นทึ ก
และทบทวนบันทึก รายงาน เอกสาร และจดหมายตอบทางกฎหมายและทางการแพทย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3341 ผู้ควบคุมดูแลสำนักงาน
- 3342 เลขานุการฝ่ายกฎหมาย
- 3343 เลขานุการฝ่ายบริหารและเลขานุการผู้บริหาร
- 3344 เลขานุการทางการแพทย์
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หน่วย 3341

หัวหน้าคุมงานในสำนักงาน (Office supervisors)

ผู้ควบคุมดูแลสำนักงาน เป็นผู้ควบคุมและประสานงานด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของบุคลากร
ในหมวดใหญ่ 4 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประสานงาน มอบหมาย และทบทวนงานของเสมียนที่มีห น้าที่ ดังนี้
การพิมพ์งาน การจัดเก็บและจัดแฟ้มบันทึก การรับโทรศัพท์และควบคุมแผงสวิตช์ การบันทึกข้อมูล
จัดพิมพ์งานด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและงานอื่น ๆ ทั่วไปที่เกี่ยวกับงานสำนักงานและทักษะด้านบริหารจัดการ
(ข) การสร้ างตารางเวลาและขั ้ นตอนการทำงานและกิ จกรรมการประสานงาน
กับหน่วยงานหรือแผนกอื่น ๆ
(ค) การแก้ป ัญหาที่เกี่ยวกับงาน และจัดเตรียมและส่งรายงานความก้าวหน้า
และรายงานอื่น ๆ
(ง) การฝึกอบรมและสอนพนัก งานในส่ว นของหน้าที่ และขั้นตอนการทำงาน
เพื่อความปลอดภัย และนโยบายของบริษัท หรือจัดการเรื่องการให้การอบรม
(จ) การประเมิน การปฏิบัติงานและความสอดคล้องต่อระเบียบของพนักงาน
และให้คำแนะนำต่อการกระทำของบุคลากรอย่างเหมาะสม
(ฉ) การช่วยสรรหา การสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงาน
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมงานเสมียน ผู้ควบคุมการบันทึกข้อมูล ผู้ควบคุม
เสมียนฝ่ายจัดเก็บเอกสาร ผู้ควบคุมเสมียนฝ่ายบุคคล
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
ผู้ควบคุมหน่วยบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ – 3252
หมายเหตุ ผู้ปฏิบัติงานที่ควบคุมดูแลกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านธุรการ
ในสำนักงานกฎหมายและฝ่ายกฎหมายจะจัดไว้ในหน่วย 3342 เลขานุการฝ่ายกฎหมาย ผู้ที่ มีหน้าที่
ควบคุมดูแลกิจ กรรมของผู้ปฏิบ ัติงานสนับสนุนด้านธุรการ ในการบริการด้านสุขภาพ ซึ่งต้องการ
ผู ้ ที่ ม ี ค วามรู ้ เชี ่ ย วชาญในเรื ่ อ งสุ ข ภาพและการรั ก ษาโรค เช่ น เวชระเบี ย น และรายละเอี ยด
การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะจัดไว้ในหน่ว ย 3344 เลขานุการทางการแพทย์ ผู้ที่มีห น้าที่
ควบคุมงานด้านเลขานุการและสนับสนุนงานบริหารให้กับผู้จัดการหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
(ยกเว้นวิชาชีพด้านกฎหมายและสุขภาพ) และยังมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานเสมียน
จัดไว้ในหน่วย 3343 เลขานุการฝ่ายบริหารและเลขานุการผู้บริหาร
3341.0010000-00

หัวหน้าคุมงานกิจการไปรษณีย์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การมอบหมายงาน
การประสานงาน การแก้ป ัญหาที่ เกี่ย วกั บงาน การฝึกอบรมและสอนพนั กงานในส่ว นของหน้ า ที่
การทำงาน ขั้น ตอนเพื่อความปลอดภัย และนโยบายของบริษัทหรือจัดการเรื่องการให้การอบรม
การประเมินการปฏิบัติงาน และความสอดคล้องต่อระเบียบของพนักงาน และให้คำแนะนำต่อการกระทำ
ของบุคลากรอย่างเหมาะสม การช่วยสรรหา การสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงาน
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3341.0010100-00

หัวหน้าแผนกไปรษณีย์ (Department Heads, postal office)
ภาระหน้าที่ที่ ร ั บผิดชอบประกอบด้ วย การควบคุม การตรวจสอบ
การแก้ ไขปั ญหา การให้ คำปรึ กษาและแนะนำเกี ่ ยวกั บการปฏิ บ ั ต ิ การไปรษณี ย ์ ในขอบเขตหน้ า ที่
ที่รับผิดชอบ เช่น แผนกรับฝาก แผนกส่งต่อ (ปฏิบัติการไปรษณีย์ ขาออกหรือขาเข้า) แผนกนำจ่าย/DB
Delivery Branch แผนก EMS/ E-Commerce แผนกลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ เป็ น ต้ น การติ ด ตาม การควบคุ ม
การตรวจสอบ การประเมินผล การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบงาน
ในการดำเนินการและการปฏิบ ัติ งานของแผนกที ่รับผิดชอบ รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามนโยบาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3341.0010101-00

หัวหน้าแผนกส่งต่อ ลำเลียง ขนส่งไปรษณีย์
(Department Heads, postal office: forwarding)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยก และการส่งต่อ การลำเลียง
ขนส่งสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ที่รับฝากไว้ทั้งในและนอกสถานที่ และผ่านช่องทางหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อขนส่งไป
ยั งปลายทางที ่ กำหนดด้ วยวิ ธ ี การขนส่ งที ่ เหมาะสม เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย และตามเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3341.0010102-00

หัวหน้าแผนกนำจ่ายไปรษณีย์
(Department Heads, postal office: distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหาให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยก และนำจ่ายสิ่งของส่ ง
ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ร ับตามที่กำหนดผ่านช่องทางหรือวิธีการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้ อย
และตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3341.0010103-00

หัวหน้าแผนกจัดระบบและสอบสวน
(Department Heads, postal office: quality control)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจัดระบบงานที่เกี่ยวข้ อง
และการสอบสวน กรณี ม ี ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ การให้ บ ริ ก ารจั ด ส่ ง สิ ่ ง ของส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ให้ เ ป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3341.0010104-00

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการบริการไปรษณีย์
(Department Heads, postal office: postal service)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ ไ ขปั ญ หา การให้ ค ำปรึ ก ษาและแนะนำเกี่ย วกั บ การปฏิ บัติ การต่ อ สิ่ ง ของ
ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ ตามขอบเขตที ่ ก ำหนด เข่ น บริ ก ารไปรษณี ย ์ ด ่ ว นพิ เ ศษ (EMS)
ไปรษณีย์ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ภัณฑ์ ธรรมดาระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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3341.0010105-00

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าธุรกิจหรือ E-Commerce
(Department Heads, postal office: e-commerce)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการแก่ลูกค้าธุรกิจ
ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้า E-Commerce หรือที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว
เป็น ต้น เพื่อให้การให้บ ริการเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย และตามเป้าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
และประสิทธิผล
3341.0010106-00

หัวหน้าแผนกรับฝากไปรษณีย์
(Department Heads, postal office: receiving)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุม การบริการจัดการ
การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา การให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการรับฝากไปรษณีย์ ทั้งใน
และนอกสถานที่ และผ่านช่องทางหรือวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม ให้สำเร็จตามนโยบาย เพื่อให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย และตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3341.0010200-00

ผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต (Head of Licensed Post Office)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริหารการจัดการงานประจำ
ของที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต ซึ่งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลกิจการไปรษณีย์ การดำเนินการ
เกี่ยวกับการให้บริการไปรษณีย์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ การให้บริการไปรษณีย์และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง
ภายใต้ ขอบเขตที ่ ได้ ร ั บอนุ ญาต ซึ ่ งต้ องดำเนิ นการให้ เป็ นไปตามที ่ กำหนดเพื ่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิ ภาพ
และประสิทธิผล โดยได้รับค่าตอบแทนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้
3341.0019090-90

หัวหน้าคุมงานกิจการไปรษณีย์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 34 ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
(Legal, social, cultural and related associate professionals)
ผู้ประกอบอาชีพด้านกฎหมาย สังคม วัฒนธรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่ทำงาน
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับการประยุกต์ความรู้ด้านการบริการทางกฎหมาย งานสังคมสงเคราะห์ วัฒนธรรม
การเตรียมอาหาร กีฬา และศาสนา มาใช้ในทางปฏิบัติ ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่
ในหมวดย่อยนี้ ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
สายอาชีพ ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้บริการทางเทคนิคและทางปฏิบัติ
และให้การสนับสนุนในกระบวนการทางกฎหมายและการสืบสวนสอบสวน โปรแกรมการช่วยเหลือสังคม
และชุ มชน และกิ จกรรมทางศาสนาและวั ฒนธรรม การเข้ าไปมี ส ่ วนร่ ว มและตั ดสิ นงานด้ านกี ฬ า
การพั ฒ นาและให้ การฝึ กสอนด้ านกี ฬา ฟิ ตเนส และโปรแกรมนั นทนาการ การผสมผสานทั กษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคใส่ลงไปในงานศิลปะ วัฒนธรรม และการทำอาหาร สร้างสรรค์อาหาร
และเมนูและควบคุมดูแลการเตรียมอาหาร
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อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
341 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สังคมและศาสนา
342 ผู้ปฏิบัติงานด้านการกีฬาและกิจกรรมฟิตเนส
343 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร

หมู่ 343

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร
(Artistic, cultural and culinary associate professionals)

ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร เป็นผู้ผสมผสาน
ทั ก ษะด้ า นความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละเทคนิ ค และความรู ้ ด ้ า นวั ฒ นธรรมมาใช้ ใ นการถ่ า ยภาพนิ่ ง
การออกแบบและการตกแต่งฉากละคร ป้ายร้านค้า และตกแต่งภายในบ้าน เป็นผู้จัดเตรียมวัส ดุ
สำหรับจัดแสดง ดูแลรักษาการเก็บรวบรวมงานในห้องสมุดและห้องแสดงภาพ บันทึกต่าง ๆ และระบบ
การจัดทำแค็ตตาลอก สร้างสรรค์เมนูและจัดเตรียมและนำเสนออาหาร จัดหาสิ่งสนับสนุนการผลิต
การแสดงบนเวที ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ และในสาขาอื่น ๆ ทางศิลปะและวัฒนธรรม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งเพื่อถ่ายภาพผู้คน
เหตุการณ์ ฉาก วัสดุ ผลิตภัณฑ์ และสิ่งอื่น ๆ การประยุกต์เทคนิคทางศิลปะมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
การตกแต่งภายใน และการส่งเสริมการขาย การจัดวางวัสดุสำหรับแสดง การออกแบบและการจัดแสดง
ของตกแต่ง ชั้นวางแสดง และพื้นที่แสดง การออกแบบเมนูและควบคุมการเตรียมอาหาร การช่วยผู้กำกับ
และนักแสดงด้านการผลิตงานละครเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือในเชิงพาณิชย์
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3431 ช่างภาพ
- 3432 นักอออกแบบและตกแต่งภายใน
- 3433 เจ้าหน้าที่เทคนิคในห้องแสดงผลงาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุด
- 3434 หัวหน้าพ่อครัว
- 3435 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ

หน่วย 3435

ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
(Artistic and cultural associate professionals not
elsewhere classified)

อาชีพในหน่วยนี้ครอบคลุมผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรมอื่น ๆ
ในหมู่ 343 ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ วัฒนธรรม และการประกอบอาหาร เช่น ผู้ที่ช่วยผู้กำกับ
หรือนักแสดงในการผลิตงานละครเวที ภาพยนตร์ โทรทัศน์ หรือในเชิงพาณิชย์
ตัวอย่างอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ศิลปินเพ้นท์ร่างกาย ผู้กำกับเวที (แพร่ภาพ)
ช่างเทคนิคด้านแสงไฟ ผู้ประสานงานรายการ (แพร่ภาพ) ผู้บอกบท ผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบฉาก (แพร่ภาพ)
บท – หญิงหรือชาย ช่างเทคนิคเอฟเฟคพิเศษ ผู้กำกับเวที ช่างเทคนิคเวที ผู้ประสานงานฉากเสี่ยงตาย
นักแสดงแทน (สตั๊นท์) ช่างสัก ช่างเทคนิคโรงละคร นักตกแต่งโรงละคร นักแสดงประกอบฉาก
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3435.0060000-00

หัวหน้าส่วนงานผังรายการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Heads of Programming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดผังรายการออกอากาศ
เพื ่ อให้ ส ถานี ได้ ร ั บ ความนิ ย มจากผู ้ ช มมากขึ ้ น รายการที ่ ออกอากาศมี ความเหมาะสมกั บผู ้ ช ม
หรื อกลุ ่ มเป้ าหมายในแต่ ล ะช่ ว งเวลา และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายหลั ก หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ การแบ่งช่วงเวลาในการออกอากาศเป็นรายการภาคเช้า
รายการภาคบ่าย รายการภาคค่ำ รายการภาคดึก การพิจาณาถึง คุณภาพรายการ ปริมาณความถี่
และความยาว ในการออกอากาศ ความสั ม พั น ธ์ ข องรายการข้ า งเคี ย ง ความสามารถ ภาพพจน์
และค่ า นิ ย มของสถานี ระเบี ย บ กฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ที ่ เ กี ่ ย วกั บ การแพร่ ภ าพออกอากาศ
และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3435.0060100-00

หัวหน้าส่วนงานผังรายการสถานีโทรทัศน์
(Heads of Television Programming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การพิจารณาการจัดผังรายการ

ออกอากาศของสถานีโทรทัศน์
3435.0060200-00

หัวหน้าส่วนงานผังรายการสถานีวิทยุกระจายเสียง
(Heads of Radio Programming)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การจัดผังรายการออกอากาศ

ของสถานีวิทยุกระจายเสียง
3435.0069090-90

หัวหน้าส่วนงานผังรายการ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 35 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technicians)
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ให้การสนับสนุน
การรัน (run) ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบและเครือข่ายการสื่อสารแบบวันต่อวัน และทำงานด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการสื่อสารโทรคมนาคม การแพร่ภาพและเสียงตลอดจนสัญญาณการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดอื่น ๆ
บนพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน
ภาระหน้าทีท่ ี่รับผิดชอบประกอบด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสาร การติดตั้งโปรแกรมใหม่และอุปกรณ์ การสร้าง การใช้งาน และการดูแลรักษาเครือข่าย
และระบบการสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ การติดตั้ง การเฝ้าติดตาม และการสนับสนุนเวบไซต์อินเทอร์เน็ต
อินทราเน็ต หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ของเซอร์ฟเวอร์เวบไซต์ การดัดแปลงแก้ไขหน้าเวบไซต์
และการทำการสำรองข้ อ มู ล เซอร์ ฟ เวอร์ เ เวบไซต์ แ ละกู ้ ข ้ อ มู ล การทำงาน การควบคุ ม อุ ป กรณ์
ในการบันทึกเสียง แก้ไข และตัดต่อภาพและเสียงบันทึก การควบคุมและดูแลระบบส่งและแพร่ภาพ
และระบบดาวเทีย มสำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การควบคุมและดูแลระบบการสื่อสารทางวิ ทยุ
การบริการของดาวเทียม และระบบมัลติเพล็กซ์บนพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน การให้ความช่วยเหลือ
ทางเทคนิ ค เกี ่ ย วกั บ การวิ จ ั ยและพั ฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ และอุ ปกรณ์ การสื ่ อสารโทรคมนาคม
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หรือทดสอบต้นแบบ การออกแบบและจั ดทำพิ มพ์ เขี ยวของวงจรตามข้ อกำหนดที ่ ระบุ การควบคุ ม
ด้ านเทคนิ คในส่ วนของการผลิ ต การใช้ งาน การบำรุ ง รั ก ษา และการซ่ อ มแซมระบบการสื ่ อ สาร
โทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
351 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
352 ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ

หมู่ 351

ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and communications
technology operations and user support technicians)

ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานและช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการรัน (run) ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบและเครือข่าย
แบบวันต่อวัน และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ผู้ใช้งาน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปฏิบัติงานและการควบคุมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ การเฝ้าตรวจติดตามระบบเกี่ยวกับความล้มเหลวหรือความผิดพลาด
ของอุปกรณ์ในการทำงาน ต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น ต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับวัสดุที่เลือกสำหรับรันโปรแกรม
หรือดูแลการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงของผู้ปฏิบัติงาน การตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟท์แวร์
หรื อฮาร์ ดแวร์ เพื่ อแก้ ป ั ญหาต่ าง ๆ การติ ดตั ้ งและซ่ อมแซมฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์ แวร์ หรื ออุ ปกรณ์ ต ่ อพ่ วง
เพียงบางจุดตามข้ อกำหนดของการออกแบบหรื อการติ ดตั ้ ง การดู แลการทำงานของระบบประจำวั น
การติ ดตั ้ งอุ ป กรณ์ สำหรั บให้ พนั กงานใช้ การทำการติ ดตั ้ งหรื อตรวจดู ให้ แน่ ใจว่ าได้ ต ิ ดตั ้ งเคเบิ ล
ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมไว้แล้ว การสร้าง การใช้งาน และการดูแลรักษาเครือข่าย
และระบบการสื ่อ สารข้ อมูล อื่ น ๆ การติดตั้ง การเฝ้าติดตาม และการสนับสนุน ความน่า เชื ่ อ ถื อ
และการใช้งานของเวบไซต์อินเทอร์เ น็ตหรืออินทราเน็ต หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ของเซอร์ฟเวอร์
เวบไซต์ การดัดแปลงแก้ไขหน้าเวบไซต์ และทำการสำรองข้อมูล เซอร์ฟเวอร์เวบไซต์และกู้ข้อมูล
การทำงาน
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3511 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- 3512 ช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
- 3513 ช่างเทคนิคด้านระบบและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- 3514 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานด้านเว็บไซต์
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หน่วย 3512

ช่างเทคนิคด้านการสนับสนุนผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and communications technology user
support technicians)

ช่างเทคนิคที่ให้การช่วยเหลือผู้ใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้ใช้งานทั้งทางตรงหรือทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่น ๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง
กับคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ฐานข้อมูล และอินเทอร์เน็ต ให้คำแนะนำและสนับสนุนในการแปลง การติดตั้ง
และการบำรุงรักษาระบบ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การตอบคำถามผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้งานซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ
(ข) การป้อนคำสั่งและสังเกตการทำงานของระบบเพื่อตรวจสอบการทำงานที่ถูกต้อง
และป้องกันความผิดพลาด
(ค) การติดตั้งและซ่อมแซมฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงเพียงบางจุด
ตามข้อกำหนดของการออกแบบหรือการติดตั้ง
(ง) การดูแลการทำงานของระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละวัน
(จ) การติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้พนั กงานใช้ ทำการติดตั้งหรือตรวจดู ให้แน่ใจ
ว่าได้ติดตั้งเคเบิล ระบบปฏิบัติการ หรือซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมไว้แล้ว
(ฉ) การดู แ ลรั ก ษาบั น ทึ ก การดำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ การสื ่ อ สารข้ อ มู ล ปั ญ หา
และวิธีการแก้ไขที่ได้ปฏิบัติ หรือการติดตั้ง ในแต่ละวัน
(ช) การลอกเลียนหรือจำลองปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ใช้งานประสบอยู่
(ซ) การศึกษาคำแนะนำสำหรับผู้ใช้ คู่มือทางเทคนิค และเอกสารอื่น ๆ เพื่อวิจัย
และหาทางแก้ปัญหา
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ช่วยด้านการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) ผู้ช่วยด้านฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ช่วยด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผู้ช่วย
ด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานบริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
3512.0030000-00

ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค
แก่ผู้ใช้งานทั้งทางตรงหรือทางโทรศัพท์ อีเมล หรือวิธีอื่น ๆ การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาเกี่ ย วกั บ
ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การดูแลรักษาบันทึกการดำเนินการ การให้คำแนะนำ
และสนับสนุนในการแปลง การติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ
3512.0030100-00

ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์
(Installation Technicians, broad/narrow casting receivers)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการติดตั้งอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์ เช่น จานดาวเทียม กล่องเคเบิล เป็นต้น ให้กับผู้ใช้ในที่พักอาศัยหรือสำนักงาน
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การวางแผนการทำงานและจั ดเตรี ยมเครื ่ องมื อที ่ จำเป็ น เช่ น คี มปอกสายเคเบิ ้ ล อุ ปกรณ์ ว ั ดองศา
ตลับเมตร คีมย้ำหั ว ค้อนตอกสายไฟ เครื่องหาและวัดสั ญญาณดาวเทีย ม สายนำเคเบิล เป็น ต้ น
การติดตั้งขาจาน เสาตั้งจาน อุ ป กรณ์ ข ยายสั ญ ญาณ และอื่น ๆ การอ่านค่าและค้นหาความถี่ที่ถูกต้อง
3512.0030101-00

ช่างติดตั้งจานดาวเทียม
(Installation Technicians, satellite dish)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการติดตั้ง การซ่อม
การเคลื่อนย้าย การแก้ไขสัญญาณภาพ การเพิ่มจุดติดตั้งจานดาวเทียม
3512.0030102-00

ช่างติดตั้งเคเบิลทีวี
(Installation Technicians, cable box)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการติดตั้ง การซ่อม
การเคลื่อนย้าย การแก้ไขสัญญาณภาพ การเพิ่มจุดติดตั้ง กล่องเคเบิล
3512.0039090-90

ช่างเทคนิคที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

3512.0040000-00

ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสาร ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
(Installation Technicians, telecommunication receivers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การบริ การติ ดตั ้ งอุ ปกรณ์
เชื่อมต่อกับโครงข่าย เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เป็นต้น ทั้งแบบมีสายและไร้สาย
3512.0040100-00

ช่างเทคนิคด้านการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารแบบมีสาย
(Installation Technicians, wired networks)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการติดตั้งอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับโครงข่ายแบบมีสาย เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต LAN เป็นต้น ให้กับผู้ใช้ในที่พักอาศัย
หรื อสำนั กงาน การพิ จารณาเลื อกใช้ ค ู ่ สายโทรศั พท์ ได้ แก่ คู ่ สายเบอร์ เดี ยวหรื อคู ่ สายพิ เศษ เช่ น
สายต่อลีดส์ลาย (Leased line) สายจากระบบ data net และสายแบบ ISDN (Integrated Service
Digital Network) เป็น ต้น การติดตั้งและตั้งค่าเราท์เตอร์ (Router) การตั้งค่าเครื่องคอมพิว เตอร์
รับสัญญาณ
3512.0040200-00

ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสารแบบไร้สาย
(Installation Technician: wireless network)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบริการติดตั้งอุปกรณ์
เชื่อมต่อกับโครงข่ายแบบไร้สาย เช่น อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต WAN เป็นต้น ให้กับผู้ใช้ในที่พักอาศัย
หรือสำนักงาน การติดตั้งอุป กรณ์เราท์ เตอร์และอะแดปเตอร์แบบไร้ส าย ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อพีซี
กับเครือข่ายด้วยสัญญาณวิทยุ
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3512.0049090-90

หมู่ 352

ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณสื่อสาร ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ
(Telecommunications and broadcasting technicians)

ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคมและการแพร่ภาพ เป็นผู้ควบคุมการทำงานทางเทคนิค
ของอุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก และแก้ ไ ขภาพและเสี ย งสำหรั บ ออกอากาศทางวิ ท ยุ แ ละโทรทั ศ น์
ตลอดจนสัญญาณการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดอื่น ๆ บนพื้นดิน ทะเล หรือในอากาศยาน และทำงาน
ด้านเทคนิคเกี่ยวกับวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การถอดประกอบ
การก่อสร้าง การปฏิบัติงาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมอุปกรณ์บันทึกเสียง การแก้ไข
และการตัดต่อภาพและเสียงบันทึก การควบคุมและดูแลระบบส่งและแพร่ภาพและระบบดาวเทียม
สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์ การควบคุมและดูแลระบบการสื่อสารทางวิทยุ การบริการของดาวเทียม
และระบบมัลติเพล็กซ์บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิจ ัย และพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ และอุป กรณ์ก ารสื่ อสารโทรคมนาคมหรื อ ทดสอบต้ น แบบ
การออกแบบและจัดทำพิมพ์เขียวของวงจรตามข้อกำหนดที่ระบุ การควบคุมด้านเทคนิคในส่วนของ
การผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 3521 ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพร่ภาพและกระจายเสียง
- 3522 ช่างเทคนิควิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม

หน่วย 3521

ช่างเทคนิคด้านการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์

ช่างเทคนิคที่ปฏิบ ัติงานเกี่ยวกับการแพร่ภาพและกระจายเสียง เป็นผู้ควบคุม
การทำงานของอุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก และแก้ ไ ขภาพและเสี ย งและส่ ง การออกอากาศทางวิ ท ยุ
และโทรทัศน์ ตลอดจนสัญญาณการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดอื่น ๆ บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การควบคุมอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง
(ข) การควบคุมอุปกรณ์ในการแก้ไข และตัดต่อภาพและเสียงบันทึก เพื่อให้มั่นใจ
ว่าภาพและเสียงมีคุณภาพเป็นที่พอใจและเพื่อสร้างเอ็ฟเฟคพิเศษของภาพและเสียง
(ค) การประยุกต์ความรู้ด้านหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกภาพและเสียง
และแก้ไข เพื่อระบุและแก้ปัญหา
(ง) การควบคุ ม การส่ ง สั ญ ญาณและระบบการแพร่ ภ าพและระบบดาวเทียม
สำหรับรายการวิทยุและโทรทัศน์
(จ) การควบคุมระบบการสื่อสารทางวิทยุ บริการของดาวเทียม และระบบมัลติเพล็กซ์
บนพื้นดิน ทะเลหรือในอากาศยาน
(ฉ) การประยุกต์ความรู้ด้านหลักการและการปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ ภาพเครื่องปลายทาง
คอมพิวเตอร์ และระบบการส่งสัญญาณ เพื่อระบุและแก้ปัญหา
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(ช) การทำการซ่อมแซมอุปกรณ์กรณีฉุกเฉิน
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านอุปกรณ์การแพร่ภาพ ช่างเทคนิคด้านการแพร่ภาพ ช่างกล้องชายหรือหญิง (ภาพยนตร์) ช่างกล้อง
ชายหรือหญิง (วิดีโอ) ผู้ช่วยฝ่ายผลิต (สื่อ)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ช่างภาพ – 3431
3521.0010000-00

ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การควบคุ ม และแก้ ไ ข
การทำงานของอุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก ภาพและเสี ย ง การส่ ง ภาพและเสี ย งออกอากาศทางวิ ท ยุ
และโทรทัศน์ ตลอดจนสัญญาณการสื่อสารโทรคมนาคมชนิดอื่น ๆ และการทำการซ่อมแซมอุปกรณ์
กรณีฉุกเฉิน
3521.0010100-00

ช่างเทคนิคการกระจายเสียงวิทยุ
(Radio Broadcasting Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานทางเทคนิค
ในการกระจายสัญญาณวิทยุกระจายเสียง การควบคุม การกำกับดูแล การบำรุงรักษา อุปกรณ์ห้องส่ง
อุปกรณ์ผลิตรายการ ห้องควบคุมเสียง ห้องเชื่อมโยงสัญญาณ อุปกรณ์ เครื่องส่งวิทยุ สายส่งสายอากาศ
เสาอากาศ และอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียง การประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
การวัดความเข้มของสัญญาณวิทยุเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา การรายงานการปฏิบัติงานด้านเทคนิค
ประจำเดือนและประจำปี
3521.0010101-00

ช่างห้องส่งกระจายเสียงวิทยุ
(Radio Broadcasting Technicians, studios)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานอยู่ในห้องบันทึกเสียง
ได้แก่ การควบคุมและปรับแต่งสัญญาณเสียงที่มาจากแหล่งต่าง ๆ เช่น เทป ไมโครโฟน และแผ่นเสียง
เป็นต้น การควบคุมเสียงตามบทวิทยุที่มีเครื่องหมายที่ระบุไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
3521.0010102-00

ช่างเครื่องส่งกระจายเสียงวิทยุ
(Radio Broadcasting Technicians, transmitters)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การควบคุ ม การทำงาน
ของเครื่องส่งกระจายเสีย งวิทยุ หรือ เครื่องส่งสัญญาณเสียงผ่านสายอากาศ คือ เครื่องจะรับเสียงพูด
เสีย งดนตรี (Audio Frequency) จากห้องส่ง แล้ว มารวมกับคลื่นวิทยุ โดยใช้ว งจรอิเล็กทรอนิกส์
แล้วส่งออกไปผ่านสายอากาศ
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3521.0010200-00

ช่างเทคนิคการกระจายสัญญาณโทรทัศน์
(Television Broadcasting Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การสนับสนุนงานทางเทคนิค
ในการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ การควบคุม การกำกับดูแล การบำรุงรักษา อุปกรณ์ห้องส่ง อุปกรณ์
ผลิตรายการ ห้องควบคุมเสีย ง ห้องเชื่อมโยงสัญญาณ อุปกรณ์ เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียง
สายส่งสายอากาศ เสาอากาศ และอุปกรณ์ส่วนควบ เครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าแสงสว่าง
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการส่งกระจายเสียง การประสานงานด้านเทคนิคกับหน่วยงานภายใน
และหน่วยงานภายนอก การวัดความเข้มของสัญญาณโทรทัศน์เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา การรายงาน
การปฏิบัติงานด้านเทคนิคประจำเดือนและประจำปี
3521.0010201-00

ช่างห้องส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์
(Television Broadcasting Technicians, studios)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานอยู่ในห้องบันทึกเทป
ได้ แ ก่ การควบคุ ม และปรั บ แต่ ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย งที ่ ม าจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เช่ น กล้ อ งวิ ด ี โ อ
เทปไมโครโฟน และแผ่นเสียง เป็นต้น การควบคุมภาพและเสียงตามบทโทรทัศน์ที่มีเครื่องหมายที่ระบุไว้
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
3521.0010202-00

ช่างเครื่องส่งกระจายสัญญาณโทรทัศน์
(Television Broadcasting Technicians, transmitters)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การรับส่งข้อมูล ข่าวสาร
ทั้งข้อมูลภาพและเสียง การควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียง ที่นำสัญญาณภาพ
และเสียงไปรวมกับคลื่นวิทยุ แล้วกระจายสู่อากาศในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การกำหนดค่าความถี่
ของเครื่องส่งโทรทัศน์
3521.0010300-00

ช่างเทคนิคการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
(Live Broadcasting Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การเก็บภาพ เสียง เรื่องราว
เหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ให้แก่ผู้ชมรายการได้รับทราบไปพร้อม ๆ กับการดําเนินไปของเหตุการณ์นั้น ๆ
แล้ วส่ งสั ญญาณภาพและเสี ยงนั ้ น ไปยั งสถานี กระจายเสี ยงอย่ างทั นที ท ั นใด การควบคุ มคุ ณภาพ
สัญญาณภาพ สัญญาณเสียงจากกล้ องถ่ายภาพโทรทั ศน์ หรือจากแหล่งกําเนิดต่าง ๆ เช่น ไมโครโฟน
เสียงจากเครื่องเล่นเทป เสียงจากสนามเสียงจากห้องประชุม เป็นต้น
3521.0010301-00

ช่างเทคนิคภาพและเสียงรายการถ่ายทอดสด
(Audio/Visual Broadcasting Technicians, live)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การควบคุมแผงควบคุมภาพ
ที่ได้จากการถ่ายรายการสดภายในรถส่งสัญญาณ หรือ รถ OB Van (Outside Broadcasting Van)
การคัดเลือกภาพ การตัดภาพจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่ง (กล้อง ก ไป กล้อง ข) การทำภาพพิเศษ
เช่น การซ้อนภาพ การทำภาพจางเข้า จางออกการเจาะภาพ การกวาดภาพ เป็นต้น
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3521.0010302-00

ช่างกล้องวิดีโอรายการถ่ายทอดสด
(Camera operators, live broadcasting)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
การถ่ายทอดสด เช่น กีฬา ประชุมรัฐสภา เป็นต้น การประจําตามจุดวางกล้อง และถ่ายภาพกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นตามคําสั่งของผู้กํากั บรายการ
3521.0010400-00

ช่างเทคนิคการส่งสัญญาณเคเบิลทีวี
(Audio/Visual Broadcasting Technicians, cable TV)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การส่ ง สั ญ ญาณภาพ
และเสียง (Video & Audio) สู่สมาชิกเคเบิลทีวีในลักษณะ narrowcasting หรือ ลักษณะที่แคบไปทาง
สายเคเบิลใยแก้ว (Fiber Optic)
3521.0019090-90

หน่วย 3522

ช่างเทคนิคการแพร่สัญญาณและโสตทัศน์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

ช่างเทคนิคด้านวิศวกรโทรคมนาคม
(Telecommunications engineering technicians)

ช่างเทคนิควิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม เป็นผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคเกี่ยวกับ
การวิจัยด้านวิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ตลอดจนเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต การถอดประกอบ
การก่อสร้าง และการซ่อมแซมระบบการสื่อสารโทรคมนาคม
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม หรือทดสอบต้นแบบ
(ข) การศึกษาวัสดุทางเทคนิค เช่น พิมพ์เขียว และแบบร่าง เพื่อกำหนดวิธีการทำงาน
(ค) การจัดทำรายละเอียดประมาณการปริมาณและต้นทุนของวัสดุและแรงงาน
ที่ต้องใช้ในการผลิตและการติดตั้งอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมตามข้อกำหนดที่ระบุ
(ง) การควบคุมด้านเทคนิคเกี่ยวกับการผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม
ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นที่น่าพอใจและเป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบ
(จ) การประยุกต์ความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับหลักการและการปฏิบัติทางวิศวกรรม
การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อระบุและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิควิศวกรรม (การสื่อสารโทรคมนาคม)
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- ช่างเทคนิควิศวกรรม (อิเล็กทรอนิกส์) – 3114
- เจ้าหน้าที่ติดตั้งฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ – 7422
- ผู้ซ่อมแซมอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม – 7422
- ช่างติดตั้งโทรศัพท์ - 7422
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3522.0010000-00

ช่างโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
(Telecommunication Technicians)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้ง การใช้ การซ่อม
บำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านการส่งหรือรับสัญญาณตัวหนังสือภาพและเสียง การปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม เช่น การคำนวณขั้นพื้นฐานของวงจรไฟฟ้า การอ่านค่าของตัวความต้านทาน (Resistor)
ตัวเก็บประจุ (Capacitor) และตัวเหนี่ยวนำ (Inductor) เป็นต้น การใช้เครื่องมือทดสอบและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ทางด้านโทรคมนาคม เช่น เครื่องวัดและอ่านค่ากระแสแรงดันไฟฟ้าและความต้านทาน เครื่องวัด
และอ่านสัญญาณรูปคลื่นไฟฟ้า เป็นต้น การนำอุปกรณ์ เช่น ไดโอด (Diode) ทรานซิสเตอร์ (Transistor)
เอสซีอาร์ (SCR) ไดแอค (Diac) ไตรแอค (Triac) ออปโตคัปเปิล (Opto Couple) รีเลย์ (Relay) เป็นต้น
ไปใช้งาน การใช้งานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผังวงจร (Block Diagram) ของระบบโทรคมนาคมต่าง ๆ
ระบบชุมสายแบบต่าง ๆ เป็นต้น การใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เช่น เข็มขัดนิรภัย รองเท้านิรภัย
หมวกนิรภัย เป็นต้น การจัดระเบียบอุปกรณ์เครื่องมือในงานวิทยุคมนาคม การปรับปรุงเสาโทรคมนาคม
รวมทั้ง รื้อถอนและขนย้ายอุปกรณ์โทรคมนาคม
3522.0010100-00

ช่างโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสารมีสาย
(Telecommunication Technicians, wired network)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้งระบบโทรคมนาคม
เครือข่ายมีสาย เช่น การเข้าสายในระบบสายตอนนอก การเดินสายส่งและสายเคเบิลต่าง ๆ การตรวจซ่อม
เบื้องต้นในระบบโทรคมนาคม การติดตั้งตู้ Rack ของอุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น
3522.0010200-00

ช่างโทรคมนาคมเครือข่ายการสื่อสารไร้สาย
(Telecommunication Technicians, wireless network)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้งระบบและอุปกรณ์
โทรคมนาคมเพื่อการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น GSM CDMA 3G 4G 5G เป็นต้น
3522.0010300-00

ช่างโทรคมนาคมการสื่อสารผ่านดาวเทียม
(Telecommunication Technicians, satellite)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การติดตั้งระบบและอุปกรณ์
โทรคมนาคมผ่านดาวเทียม เช่น อุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
3522.0019090-90

ช่างโทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 4 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ทำหน้าที่บันทึก จัดระบบ จัดเก็บ คำนวณ
และดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานสำนักงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการจัดการด้านการเงิน
การจัดเตรียมการเดินทาง ขอข้อมูลและนัดหมาย ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้
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ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 3 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาสายอาชีพ
ปวช. ปวส. อนุปริญญา) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย การเขียนชวเลข การพิมพ์ และการใช้โปรแกรม
ประมวลผลคำ (word processor) และอุปกรณ์ส ำนักงานอื่น ๆ การนำข้อมูล ใส่ไว้ในคอมพิว เตอร์
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ การบันทึกและคำนวณข้อมูลตัวเลข การบันทึกที่เกี่ยวกับสต็อก การผลิต
และขนส่ง การบันทึกที่เกี่ยวกับผู้โดยสารและขนส่งสินค้า การปฏิบัติหน้าที่งานสนับสนุนในห้องสมุด
การจัดแฟ้มเอกสาร การปฏิบัติหน้าที่ที่เ กี่ยวกับบริการไปรษณียภัณฑ์ การเตรียมและตรวจสอบพัสดุ
สำหรับพิมพ์ ช่วยบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนจดหมายโต้ตอบเองได้ การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการ
ด้านการเงิน การจัดเตรียมการเดินทาง การให้ข้อมูลตามที่ลูกค้าร้องขอและทำการนัดหมาย การควบคุม
แผงโทรศัพท์ โดยอาจรวมถึงการควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่นด้วย
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
41 เจ้าหน้าที่สำนักงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
42 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
43 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวเลขและการบันทึกข้อมูล
44 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่นๆ

หมวดย่อย 42 เจ้าหน้าที่ด้านการให้บริการลูกค้า (Customer services clerks)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ให้บริการลูกค้าในงานด้านการเงิน การเดินทาง การให้ข้อมูลข่าวสาร
การนัดหมาย การควบคุมแผงโทรศัพท์ และการสัมภาษณ์เพื่อสำรวจหรือเพื่อกรอกใบขอรับบริการต่าง ๆ
ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะระดับที่ 2
(ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การดำเนินงานด้านการเงินกับธนาคาร
ที่ทำการไปรษณีย์ สถานที่จัดการพนันและเสี่ยงโชคหรือการจัดเตรียมการเดินทาง การให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
และทำการนัดหมาย การควบคุมแผงโทรศัพท์ ต้อนรับและรับรองผู้เยี่ยมชม การสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสำรวจ
ผู้สมัครใช้บริการ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
421 พนักงานรับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
422 ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลบริการลูกค้า

หมู่ 421

เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
(Tellers money collectors and related clerks)

เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน เจ้าหน้าที่เก็บเงินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหน้าที่งาน
ด้านการเงินในสถานที่ที่เกี่ยวกับการธนาคาร บริการไปรษณีย์ การพนันและเสี่ยงโชค การรับจำนำ
และการเร่งรัดหนี้สิน

159
ภาระหน้ าที่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การบริ การลู กค้ าของธนาคารหรื อที ่ ทำ
การไปรษณียท์ ี่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานด้านการเงินหรือบริการทางไปรษณีย์ การรับและจ่ายเงินพนัน
ตามผลการแข่งกีฬา การจัดเกมพนัน การให้ยืมเงินตามหลักประกันหรือหลั กทรั พย์ อื่นๆ ที่วางมัดจำ
การจัดเก็บหนี้สินและชำระเงินอื่น ๆ
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 4211 เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- 4212 เจ้ามือการพนัน เจ้าหน้าที่รับและจ่ายเงินพนันและผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการพนัน
- 4213 เสมียนโรงรับจำนำและผู้ให้กู้ยืมเงิน
- 4214 พนักงานเร่งรัดหนี้สินและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วย 4211

เสมียนรับฝาก-ถอนเงินของธนาคารและเสมียนที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินธนาคารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง บริการลูกค้าของธนาคาร
หรือที่ทำการไปรษณีย์โดยตรง เพื่อรับ เปลี่ยน จ่ายเงิน หรือให้บริการไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การดำเนินการฝากและถอนเงินสด เช็ค โอนเงิน สั่งจ่าย ชำระค่าบัตรเครดิ ต
เช็ครับรองและธุรกรรมธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ให้ลูกค้า การฝากและถอนบัญชีลูกค้า
(ข) การชำระใบเรียกเก็บและทำการโอนเงินในนามของลูกค้า
(ค) การรับไปรษณีย์ การจำหน่ายไปรษณียากร และดำเนินงานกิจการเคาน์ เตอร์
ไปรษณียอ์ ื่น ๆ เช่น การชำระตามใบเรียกเก็บ การโอนเงินและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
(ง) การแลกเปลี่ยนเงินจากสกุลเงินหนึ่งไปยังอีกสกุลหนึ่ง ตามที่ลูกค้าร้องขอ
(จ) การบันทึกธุรกรรมทั้งหมดและกระทบยอดเงินสด
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงิน เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงินธนาคาร
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน – 5230
4211.0010000-00

เสมียนรับฝากด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การรับฝากเงิ น หรื อ บริ การ
ทางไปรษณีย์ จากผู้ใช้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระบบงานไปรษณีย์
ที่เกี่ย วข้อง แล้ว บัน ทึก หลักฐานการรับฝาก พร้อมมอบหลักฐานการฝากส่งให้แก่ผ ู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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4211.0010100-00

เจ้าหน้าที่รับฝากไปรษณีย์ -เจ้าหน้าที่ทีมขาย (Postal clerks)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การรั บฝากสิ ่ ง ของส่ ง
ทางไปรษณีย์ จ ากผู้ใช้บ ริ การ ทั้งในและนอกสถานที ่ เช่น การตรวจสอบจ่ าหน้ า สิ่งบรรจุภ ายใน
สภาพการหุ้มห่อ การเรียกเก็บค่าบริการ เป็นต้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและระบบงานไปรษณีย์
ที่เกี่ย วข้อง แล้ว บัน ทึก หลักฐานการรับฝาก พร้อมมอบหลักฐานการฝากส่งให้แก่ผ ู้ใช้บริการ รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4211.0019090-90

เสมียนรับฝากด้านกิจการสื่อสาร โทรคมนาคม ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดย่อย 44 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่น ๆ (Other clerical support workers)
ผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ งานสนั บสนุ นงานสำนั กงานอื ่ น ๆ ที ่ ปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ งานสนั บสนุ นในสำนั ก
หนังสือพิมพ์ ศาล ห้องสมุด และที่ทำการไปรษณีย์ แยกประเภทและจัดส่งไปรษณีย์ ปฏิบัติหน้าที่
จั ด เก็ บ แฟ้ ม เอกสาร เตรี ยมข้ อมู ลสำหรั บการประมวลผล รั กษาบั นทึ กบุ คลากร ตรวจสอบวั ส ดุ
ให้มีความสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิม และช่วยบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนจดหมายโต้ตอบเองได้
ความสามารถในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในหมวดย่อยนี้ ต้องการผู้ที่มีความสามารถอยู่ในทักษะ
ระดับที่ 2 (ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา) ในการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ISCO)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การยืม
และการคืนหนังสือห้องสมุด การจำแนกและการจัดเก็บเอกสาร และการบันทึกต่าง ๆ การดูแลบันทึก
งานบุคลากร การแยกชนิด การบันทึกข้อมูลและการนำส่งไปรษณีย์จากหน่วยงานหรือภายในหน่วยงาน
การลงรหัส การตรวจพิสูจน์อักษร การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เป็นงานเสมียน การเขียนเอกสารอื่น ๆ
แทนบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนได้
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
441 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่น ๆ

หมู่ 441

ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสำนักงานอื่น ๆ
(Other clerical support workers)

ผู ้ ปฏิ บ ั ต ิ งานสนั บสนุ นงานสำนั กงานอื ่ น ๆ ที ่ ปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ งานสนั บสนุ นในสำนั ก
หนังสือพิมพ์ ศาล ห้ อ งสมุ ด และที ่ ท ำการไปรษณี ย ์ แยกชนิ ด และนำส่ ง ไปรษณี ย ์ ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที่
จั ด เก็ บ แฟ้ ม เอกสาร เตรี ยมข้ อมู ลสำหรั บการประมวลผล ดู แลบั นทึ กงานบุ คลากรตรวจสอบวั สดุ
ให้มีความสอดคล้องกับวัสดุดั้งเดิม ช่วยบุคคลที่ไม่สามารถอ่านหรือเขียนจดหมายได้ด้วยตนเอง
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหา การยืม
และการคืนหนังสือห้องสมุด การจัดประเภทและการจัดแฟ้มเอกสารต่าง ๆ และการบันทึกอื่น ๆ
การรักษาบันทึกบุคลากร การแยกประเภท การบันทึก และการจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ที่ทำการไปรษณีย์
รวมทั ้ งจากหรื อภายในองค์ กร การกำหนดรหั ส การพิ ส ู จน์ อ ั กษร การปฏิ บ ั ต ิ หน้ าที ่ งานสนั บสนุ น
เบ็ดเตล็ดต่าง ๆ การเขียนจดหมายแทนบุคคลที่ไม่สามารถอ่านและเขียนได้

161
อาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น มีดังนี้
- 4411 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- 4412 พนักงานรับ – ส่งและคัดแยกไปรษณียภัณฑ์
- 4413 พนักงานลงรหัส พนักงานพิสูจน์อักษรและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- 4414 เจ้าหน้าที่สารบรรณและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- 4415 เจ้าหน้าที่/เสมียนจัดเก็บและทำสำเนาเอกสาร
- 4416 เสมียนฝ่ายบุคคล
- 4419 ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงานด้านอื่นซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หน่วย 4412

เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง และคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์
(Mail carriers and sorting clerks)

พนักงานรับ – ส่งและคัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่แยกประเภท บันทึก
และจัดส่ง และหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
รวมทั้งจากหรือภายในสถานที่ต่าง ๆ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การทำหน้าที่จัดการไปรษณีย์ในที่ทำการไปรษณีย์สาธารณะ หรือสถานที่จัดส่ง
ที่เอกชนเป็นเจ้าของ
(ข) การจัดแยกประเภทและจัดส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ไปยังบ้านและธุรกิจ
(ค) การให้บันทึกยืนยันการจัดส่งเมื่อลูกค้าร้องขอ
(ง) การจัดแยกประเภท และจัดเก็บบันทึกจดหมายโต้ตอบเข้าและออก และแจกจ่าย
ไปรษณีย์ภัณฑ์ออกในสถานที่ต่าง ๆ
ตัวอย่างของอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่รับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ ผู้ปฏิบัติงาน
รับ-ส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ พนักงานนำจ่าย
4412.0010000-00

เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสารและไปรษณีย์
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การรั บ ไปรษณี ย ์ ภ ั ณ ฑ์
การบั น ทึ ก เกี ่ ยวกั บบริ การไปรษณี ย ์ จ ากที ่ ทำการไปรษณี ย ์ หรื อองค์ กรที ่ เกี ่ ยวข้ องอื ่ น ๆ รวมทั้ ง
จากหรือภายในสถานที่ต่าง ๆ การส่งไปรษณียภัณฑ์ การบันทึกเมื่อส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ไปถึงยังมือผู้รับ
4412.0010100-00

เจ้าหน้าที่นำจ่าย เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนำจ่ายไปรษณีย์ภ ัณฑ์
พัสดุไปรษณีย์ ถุงไปรษณีย์ ธนาณัติ สิ่งตีพิมพ์ บริการธุรกิจตอบรับ ไปรษณีย์ด่วนพิเศษตามบ้านเรือน
ส่วนบุคคล และสถานประกอบการธุรกิจ การเรียงจ่าหน้า การคัดแยกไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์
ให้ถูกต้องและบรรจุล งภาชนะเพื่อความสะดวกและไม่สูญหายระหว่างการปฏิบัติงาน การรับมอบ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ที่มีหลักฐานการจ่าย พัสดุไปรษณีย์และสิ่งของอื่น ๆ ตรวจสอบสภาพหุ้มห่อ หมายเลข
ให้ถูกต้อง การบันทึกการนำจ่ายของไปรษณีย์ภัณฑ์ ลงทะเบียน พัสดุไปรษณีย์ การเก็บเงินค่าปรับ
ค่าธรรมเนียมนำจ่ายพัสดุย่อยและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อาจปฏิบัติงานอื่น ๆ เช่น เก็บไปรษณียภัณฑ์
จากตู้ไปรษณีย์ คัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์
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4412.0010200-00

เจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์ (Mail Center Officers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การจั ดการ การคั ดแยก
การส่ งต่ อสิ ่ งของส่ งทางไปรษณี ย ์ ท ี ่ ส ่ งเข้ าหรื อออกภายในศู นย์ ไปรษณี ย ์ ภายใต้ การกำกั บดู แล
ของผู้จัดการศูนย์ไปรษณีย์ ผู้จัดการไปรษณีย์ระดับนครหลวงและภูมิภาค และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ
4412.0010300-00

เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์ (Postal Officers)
ภาระหน้ าที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การดำเนิ นงานตามระบบ
งานไปรษณีย์ เช่น การรับฝาก การส่งต่อ การนําจ่าย การติดต่อ ดูแลผู้ใช้บริการ เป็นต้น ภายใต้การกำกับดูแล
ของหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ
4412.0010301-00

เจ้าหน้าที่นำจ่ายไปรษณีย์ภัณฑ์
(Postal Officers, distribution)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การนําจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์
แก่ผู้รับตามจ่าหน้าตามข้อกำหนดและระบบงานไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้อง การเปิดถุง เพื่อตรวจสอบจำนวน
และประเภทให้ ถ ู กต้ องตรงกั บเอกสารที ่ เกี ่ ยวข้ อง และเพื ่ อตรวจสอบสภาพการหุ ้ มห่ อให้ เรี ยบร้ อย
การคัดแยก การบันทึกรายงานปฏิบัติงานประจำวัน รวมทั้งงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การเก็บเงิน
ค่ าสิ นค้ า เป็ นต้ น เพื ่ อให้ กระบวนการดำเนิ นงานประสบความสำเร็ จตามนโยบายและเป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
4412.0019090-90
4412.0020000-00

เจ้าหน้าที่รับ - ส่ง ไปรษณียภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

เจ้าหน้าที่คัดแยกไปรษณีย์ภัณฑ์ ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์ (Clerk , mail /sorting)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การคัดแยกไปรษณีย์ที่รับเข้ามา
เพื่อนำจ่ายและส่งไปที่ทำการไปรษณีย์ต่าง ๆ เปิดถุงไปรษณีย์ และเรียงไปรษณีย์ภัณฑ์กับพัสดุไปรษณีย์
ที่มีรูปร่างและขนาดคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันให้อยู่ในหน้าและลักษณะเดียวกัน ใช้มือหรือเครื่องประทับตรา
ประจำวันที่ได้รับ การคัดแยกถุงไปรษณีย์ด้วยสายรัดพลาสติกพร้อมป้ายปากถุง การลงบัญชีรับ-ส่งมอบ
ให้เจ้าหน้าที่ขนส่งหรือพนักงานนำจ่ าย อาจรวบรวมจัดทำสถิติไปรษณีย์ เกี่ยวกับจำนวนและน้ำหนัก
ของไปรษณีย์ภัณฑ์

สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ (Professionals)
หมวดย่อย 21 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and Engineering Professionals)
หมู่
215 วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrotechnology Engineers)
หน่วย 2152 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Engineers)
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ทำการวิจัย ออกแบบ กำกับดูแลและรับผิดชอบ
การสร้าง การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นการสร้าง การบำรุงรักษาและ
การซ่อมแซมระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการควบคุมระบบอัตโนมัติ การศึกษาค้นคว้าและให้คำปรึกษา
ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับวัสดุ อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
การให้คำปรึกษา และออกแบบอุปกรณ์หรือส่วนประกอบของวงจร สารกึ่งตัวนำและ
ระบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การกำหนดวิธีการผลิตหรือขั้นตอนการติดตั้ง วัสดุ มาตรฐานคุณภาพ และ
กำกับดูแลการผลิตหรืองานติดตั้งผลิตภัณฑ์และระบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทำมาตรฐานควบคุม
และขั้นตอนเพื่ อ ให้มั่ น ใจได้ว่า ระบบทางด้ า นอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ มอเตอร์ และอุป กรณ์อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจัดระบบและดูแลการบำรุงรักษาการ
ซ่อมแซมระบบและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ การออกแบบวงจรและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ใช้ในงานด้านต่าง ๆ เช่น ระบบนำทางสำหรับการบิน ระบบควบคุมการขับเคลื่อน ระบบทางด้านเสียง
หรือเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ควบคุม การวิจัยและให้คำปรึกษาด้านเรดาร์ โทรมาตร (ระบบวัดและส่ง
ระยะไกล) และระบบควบคุมทางไกล ไมโครเวฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ การออกแบบและ
พัฒนาชุดคำสั่งที่ใช้ในการประมวลผลสัญญาณและนำชุ ดคำสั่งไปใช้กับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่าง
เหมาะสม การพัฒนาเครื่องมือและขั้นตอนเพื่อทดสอบชิ้นส่วน วงจร และระบบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างของอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิศวกรคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรเครื่องมือวัด
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- วิศวกรโทรคมนาคม 2153
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2152.0010000-00 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
(Electronics Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การออกแบบและทดสอบ
วงจรรวม (ไอซี) แผ่นวงจรพิมพ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป ควบคุมกระบวนการผลิต ซ่อมบำรุงอุปกรณ์
ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมงานติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในอาคารและโรงงาน วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

2152.0010100-00 วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา
การศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ การติดตั้ง การบริหาร การกำหนดนโยบาย การใช้งานและการบำรุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง) วงจรดิจิตอล ระบบการทำงาน
แบบฝังตัว (Embedded System) ซอฟต์แวร์ควบคุมระบบ (System software) และเฟิร์มแวร์ (Firmware)

2152.0010200-00 วิศวกรซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ
(Automation Maintenance Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานทางด้านบำรุงรักษา
และตรวจซ่อมระบบอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม เครื่องจักรกล
ซีเอ็นซี เป็นต้น ตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในอุตสาหกรรม

2152.0010300-00 วิศวกรป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต
(ESD Control Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การวิจัย การออกแบบ การพัฒนา
การศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ การติดตั้ง การบริหาร การกำหนดนโยบาย การใช้งานและบำรุงรักษา
ระบบการป้องกันและเตือนไฟฟ้าสถิต

2152.0010400-00 วิศวกรวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขผลิตภัณฑ์
(FA and Debug Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ
ข้อผิดพลาดของชิ้นส่วนอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์รวมไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไข

2152.0010500-00 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
(QA, QE Engineer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การทดสอบให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ การกำกับดูแลการทดสอบคุณภาพของอุปกรณ์และชิ้นส่ว น
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กําหนดเพื่อคำนวณและประเมิน การประกันคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์รวมทั้งการทดสอบในกรณีที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง การวิเคราะห์และจัดทํารายงานเพื่อแจ้งถึง
สิ่งผิดปกติไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
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2152.0019090-90 วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
(Technicians and Associate Professionals)
หมวดย่อย 31 ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
(Science and Engineering Associate Professionals)
หมู่
311 ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
(Physical and Engineering Science Technicians)
หน่วย 3114 ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Engineering Technicians)
ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานด้านเทคนิคเพื่อช่วยในการทำวิจัย
ด้านอิเล็กทรอนิกส์ และช่วยในการออกแบบ การผลิต การประกอบ การสร้าง การใช้งาน การบำรุงรักษา
และการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
การให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการทำวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือทดสอบต้นแบบ การออกแบบและจัดทำพิมพ์เขียวของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนด การจัดทำ
รายละเอียดการประมาณปริมาณและต้นทุนของวัสดุและแรงงานที่ต้องใช้สำหรับการผลิตและการติดตั้ง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนด การดูแลงานด้านเทคนิคการผลิต การใช้งาน การบำรุงรักษา และ
การซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพในการใช้งานและเป็นไปตามข้อกำหนด
และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การให้ความช่วยเหลือในการออกแบบ การพัฒนา การติดตั้ง การใช้งาน และ
การบำรุงรักษาระบบอิเล็กทรอนิกส์การวางแผนวิธีการติดตั้ง การตรวจสอบการติดตั้งที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
เพื่อความปลอดภัย และควบคุมหรือรับผิดชอบ การเดินเครื่องครั้งแรกของอุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชุดใหม่ การดำเนินการทดสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และประกอบวงจร
เพื่อการสนับสนุนการทำงานของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างของอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า 3113
- ช่างเทคนิควิศวกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม 3522
- ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 7421
- ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8212
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3114.0010000-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
(Electronic Engineering Technician, General)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานทางเทคนิคภายใต้
การแนะนำและควบคุมของวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในงานอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเทคนิคระบบสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กโตรแม็คคานิคอล สร้างและบำรุงรักษา
เครื่องมือทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยหลักการและขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ช่ วยวิจัย ช่วย
บำรุงรักษาและตรวจซ่อ มเครื ่อ งจั กรกลอัตโนมั ติ ที่ ใช้ร่ว มกับระบบอิเล็ ก ทรอนิ กส์ เช่น หุ่นยนต์
อุตสาหกรรม เครื่องจักรกลซีเอ็นซี ตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใช้การควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์
ในอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์

3114.0010100-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering Technician)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การช่วยวิจัย การออกแบบ
การพัฒนา การศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ การติดตั้ง การบริหาร การกำหนดนโยบาย การใช้งานและ
การบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง) วงจรดิจิตอล
ระบบการทำงานแบบฝังตัว (Embedded System Digital Network)

3114.0010200-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมบำรุงระบบอัตโนมัติ
(Automation Maintenance Technician)
ภาระหน้า ที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้ วย การช่ว ยทำงานทางด้าน
บำรุงรักษาและตรวจซ่อมระบบอัตโนมัติที่ใช้ร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เครื่องจักรกลซีเอ็นซีตลอดจนเครื่องจักรกลที่ใช้ฐานควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ในอุตสาหกรรม เป็นต้น

3114.0010300-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิต
(ESD Control Technician)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานทางเทคนิคภายใต้
การแนะนำและควบคุมของวิศวกรป้องกันและควบคุมไฟฟ้าสถิตเกี่ยวกับการช่วยวิจัย

3114.0010400-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
(FA and Debug Technician)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานทางเทคนิคภายใต้
การแนะนำและควบคุมของวิศวกรวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาด
ของชิ้นส่วน อุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์
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3114.0010500-00 ช่างเทคนิควิศวกรรมประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
(QA, QE Technician)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำงานทางเทคนิคภายใต้
การแนะนำและควบคุมของวิศวกรประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยทดสอบ คุณภาพ
ของอุปกรณ์และชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานที่กําหนด เพื่อคำนวณและ
ประเมิน การประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การจัดทํารายงานเพื่อแจ้งถึงสิ่งผิดปกติไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ของอุปกรณ์ทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

3114.0019090-90 ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
(Craft and Related Trades Workers)
หมวดย่อย 73 ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม และงานการพิมพ์
(Handicraft and Printing Workers)
หมู่
731 ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม (Handicraft Workers)
หน่วย 7311 ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ
(Precision-Instrument Makers and Repairers)
ช่างทำและช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำเป็นผู้สร้าง สอบเทียบ
ซ่อมแซม บำรุงรักษา ปรับและติดตั้งกลไกของนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนหรือแบบตั้งโต๊ะ เครื่องมือ
ด้านการเดินเรือ ด้านอุตุนิยมวิทยาด้านแสงและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงอื่น ๆ และสอบ
เทียบให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อย่างแม่นยำ
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
การซ่อมแซม การทำความสะอาด และการปรับแต่งกลไกของเครื่องมือบอกเวลาต่าง ๆ
เช่น นาฬิกาข้อมือและนาฬิกาแขวนหรือแบบตั้งโต๊ะ เป็นต้น การปรับตัวควบคุมเวลาโดยใช้คาลิ เปอร์
(caliper) เครื่องบันทึกอัตราการเดินของนาฬิกาข้อมือ และแหนบ การทำความสะอาด การล้าง และทำให้
ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของนาฬิกาแห้ ง โดยใช้สารละลายและเครื่องทำความสะอาดนาฬิการะบบอัลตร้าโซ
นิคหรือระบบทางกลอื่น ๆ ทดสอบความถูกต้องของการทำงานของนาฬิกา โดยใช้มิเตอร์และเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทดสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ เกจวัด อินดิเคเตอร์ หรือเครื่องบันทึกหรือ เครื่อง
ควบคุมอื่น ๆ เพื่อตรวจหาชิ้นส่วนที่บกพร่องและเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบเทียบ
เครื ่ องมื อหรื อสเกลโดยใช้ เครื ่ องมื อช่ างคอมพิ วเตอร์ หรื ออุ ปกรณ์ อ ิ เล็ กทรอนิ กส์ การตรวจตรา
ส่วนประกอบ การเชื่อมต่อและกลไก การขับเคลื่อน เพื่อตรวจหาจุดบกพร่องประกอบเครื่องมือวัด เช่น
บารอมิเตอร์ วาล์วควบคุม เครื่องวัดการหมุน เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความเร็วเครื่องมือวัดอัตรา
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การหมุน และเครื่องควบคุมความร้อน เป็นต้น การทดสอบ การสอบเทียบ และปรับแต่งเครื่องมือทาง
อุตุนิยมวิทยาชนิดที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดที่ใช้ปรอท ชนิดที่เป็นแบบตลับและไม่ใช้ปรอทและ
ชนิดอื่น ๆ เพื่อตรวจสอบว่าตรงตามข้อกำหนดและรูปแบบโครงสร้างที่ระบุไว้ในคู่มือ โดยใช้โวลต์มิเตอร์
ออสซิโลสโคป เครื่องทดสอบหลอด และเครื่องมือทดสอบอื่น ๆ การปรับ และซ่อมแซมเสารถยก โครงสร้าง
ค้ำยัน ไฟขอทาง แผงควบคุม ข่ายสัญญาณควบคุมและสายไฟ และเครื่องมือระบบไฟฟ้าและเชิงกลอื่น ๆ
การซ่อมแซมและตั้งค่าเครื่องมือทางแสง เช่น กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ กล้องวัดมุม กล้องวัดมุม
ของดวงดาว (sextant) เป็นต้น การตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกันนั้นทำงานได้ตาม
ข้อกำหนด และมีค่าความไวที่เหมาะสมโดยใช้การทดสอบมาตรฐานสำหรับอุปกรณ์ชนิดนั้น ๆ
ตัวอย่างของอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ ช่างทำเครื่องมือวัดด้านอุตุนิยมวิทยา ช่างซ่อมอุปกรณ์
การถ่ายภาพ ช่างทำนาฬิกาช่างทำเครื่องมือผ่าตัด
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ช่างทำเครื่องมือเกี่ยวกับกระดูก 3214
- ช่างทำกุญแจ 7222
- ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือกลโลหะ7223
- ช่างประกอบนาฬิกา 8212

7311.0010000-00 ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ
ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
แม่นยำ เป็นผู้สร้าง สอบเทียบ ปรับและติดตั้งกลไกของนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาแขวนหรือแบบตั้งโต๊ะเครื่องมือ
ด้านการเดินเรือ ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านแสงและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงอื่น ๆ และ
สอบเทียบให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อย่างแม่นยำ

7311.0010100-00 ช่างทำเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
(Maker ; Medical Instrument)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เช่น เครื่องทั นตกรรม เครื่องวัดสายตา และเครื่ องมื อทางการแพทย์ อื่ น ๆ เป็นต้ น
การตรวจหา ความผิดปกติหรือตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อทำการแก้ไข การปรับ แต่ง หรือถอดเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น การทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์

7311.0010200-00 ช่างทำนาฬิกา (Maker ; Watch)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือการทำและปรับแต่ งนาฬิ กาการใช้เลนส์ขยายตรวจดูช ิ้นส่วนที่ เกี่ ยวกับเวลาและชิ้นส่วนอื่น ๆ
เพื่อทำการประกอบหรือค้นหาความชำรุดเสียหายการใช้คีม ไขควงแหนบ และเครื่องมืออื่น ๆ ในการถอด
ลูกตุ้ม ลาน และชิ้นส่วนอื่น ๆ ของนาฬิกาออก การทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย การทำความ
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สะอาดส่วนต่าง ๆ ด้วยน้ำมันเบนซินหรือน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดการประกอบนาฬิกาขึ้นใหม่และปรับ
ชิ้นส่วน ที่เกี่ยวกับเวลาการหยอดน้ำมันชนิดพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว

7311.0010300-00 ช่างทำเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
(Maker; Meteorological Instrument)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
การตรวจสอบความผิดปกติและทำการปรับแต่ง การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด การทดสอบ
ความเที่ยงตรง

7311.0019090-90 ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
7311.0020000-00 ช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย ช่ า งซ่ อ มเครื ่ อ งมือ ที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยำ เป็นผู้สอบเทียบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาปรับและติดตั้งกลไกของนาฬิกาข้อมือนาฬิกา
แขวนหรือแบบตั้งโต๊ะเครื่องมือด้านการเดินเรือ ด้านอุตุนิยมวิทยา ด้านแสงและเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
มีความเที่ยงตรงอื่น ๆ และสอบเทียบให้อุปกรณ์เหล่านั้นทำงานได้อย่างแม่นยำ

7311.0020100-00 ช่างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์
(Repairer, Medical Instrument)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การซ่อมแซมเครื่องมือและ
อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ เช่ นเครื ่ องทั นตกรรม เครื ่ องวั ดสายตา และเครื ่ องมื อทางการแพทย์ อ ื ่ น ๆ
เป็นต้น กีรตรวจหาความผิดปกติหรือตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อทำการแก้ไข การปรับแต่งหรือถอด
เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น การทดสอบการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์

7311.0020200-00 ช่างซ่อมนาฬิกา (Repairer, Watch)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนของนาฬิกา
หรือการซ่อมและปรับแต่งนาฬิกา การใช้เลนส์ขยายตรวจดูชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเวลาและชิ้นส่วนอื่นๆ เพื่อทำ
การประกอบหรือค้นหาความชำรุดเสียหาย การใช้คีม ไขควงแหนบ และเครื่องมืออื่น ๆ ในการถอดลูกตุ้ม
การลานและชิ้นส่วนอื่น ๆ ของนาฬิกาออกการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสีย การทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ
ด้วยน้ำมันเบนซินหรือน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาด การประกอบนาฬิกาขึ้นใหม่และปรับชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเวลา
การหยอดน้ำมันชนิดพิเศษเฉพาะชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
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7311.0020300-00 ช่างซ่อมเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
(Repairer, Meteorological Instrument)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การซ่ อ มแซมเครื ่ อ งมื อ
อุตุนิยมวิทยาการตรวจสอบความผิดปกติและทำการปรับแต่ง การถอดเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุด
การทดสอบความเที่ยงตรง

7311.0029090-90 ช่างซ่อมเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
หมวดย่อย 74 ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronics Trades Workers)
หมู่
742 ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม
(Electronics and Telecommunications Installers and
Repairers)
ช่างติดตั้งและช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม
เป็นผู้ติดตั้ง บำรุงรักษา ปรับแต่ง และซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในทางการค้า
หรือในสำนักงาน และเครื่องมือระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการควบคุม การติดตั้ง การซ่อมแซม
และบำรุงรักษาอุป กรณ์ การสื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์ส ่งข้อมูล เคเบิล สายอากาศ และซ่อมแซม
ประกอบ และบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
การตรวจสอบและทดสอบเครื ่ อ งจัก ร อุ ป กรณ์ เครื ่ อ งมื อ และระบบควบคุม
เพื่อวินิจฉัยความบกพร่อง การปรับ การซ่อมแซม และเปลี่ยนชิ้นส่วนและสายไฟใหม่แทนอั นเก่า
ที่สึกหรอและบกพร่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ การติดตั้งเครื่องมือทาง
อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม การประกอบและปรับแต่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การบำรุงรักษา
การแก้ไขปัญหา การประกอบ การปรับแต่ง การทดสอบ และซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ส่งข้อมูล
และอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ การติดตั้ง การบำรุงรักษาซ่อมแซม และวิ นิจฉัยการทำงานที่ผิดปกติ
เช่น ระบบการสื่อสารด้ว ยคลื่น ไมโครเวฟโทรมาตร (ระบบวัดและส่งระยะไกล) ระบบเทเลเมตรี
(telemetry) มัลติเพล็กซ์ ดาวเทียม และคลื่นวิทยุและแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น การให้คำแนะนำทางเทคนิค
และข้อมูล และเฝ้าติดตามการทำงานของเครือข่ายและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ซับซ้ อน
การติดตัง้ การเชื่อมต่อและซ่อมแซม การเดินสายเคเบิลสำหรับคอมพิวเตอร์ วิทยุ โทรศัพท์ และการส่ง
สัญญาณโทรทัศน์ การติดตัง้ การบำรุงรักษา และซ่อมแซมสายอากาศที่ใช้ในการสื่อสาร
อาชีพในหมู่นี้แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้ดังนี้
- 7421 ช่างปรับและช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
- 7422 ช่างติดตั้งและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

171

หน่วย 7421 ช่างปรับและช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Mechanics and Servicers)
ช่างเครื่องและช่างบริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประกอบ บำรุงรักษา ปรับแต่ง
และซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในทางการค้าหรือในสำนักงาน และเครื่องมือ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบควบคุม เป็นต้น
ภาระหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบประกอบด้วย
การตรวจสอบและทดสอบเครื่องจักร เครื่องมือ ส่วนประกอบ อุปกรณ์อื่น ๆ และ
ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพื่อระบุความบกพร่อง การปรับแต่ง การซ่อมแซม และ
เปลี่ยนชิ้นส่วนและสายไฟใหม่แทนอันเก่าที่สึกหรอและบกพร่อง และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์
และเครื่องมือประกอบกลับเข้าไปใหม่ ทดสอบการทำงาน และปรับแต่งอุปกรณ์ การติดตั้งเครื่องมือ
ทางอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุม การประสานงานกับวิศวกร ช่างเทคนิค และบุคลากรที่มีหน้าที่
บำรุงรักษาอื่น ๆ การตีความข้อมูลทดสอบเพื่อวินิจฉัยการทำงานที่ผิดปกติและปัญหาการทำงานของ
ระบบการติดตั้งการปรับแต่ง การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนส่วนประกอบและระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
แทนอันเก่า โดยใช้เครื่องมือช่าง เครื่องมือไฟฟ้า หรือหัวแร้ง การเชื่อมต่อส่วนประกอบต่าง ๆ เข้ากับ
อุปกรณ์ เช่น ระบบวิทยุ เครื่องมือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดเล็ก อินเวอร์เตอร์ (inverter) และระบบเติม
เชื้อเพลิงในขณะบิน เป็นต้น การเก็บบันทึกการบำรุงรักษาและงานซ่อม
ตัวอย่างของอาชีพในกลุ่มนี้ ได้แก่ วิศวกรบำรุงรักษาอากาศยาน (Avionic) ช่างเทคนิค
อากาศยานช่างเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ช่างบริการด้านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคเครื่องถ่ายเอกสาร
อาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ในที่อื่น ได้แก่
- ช่างเทคนิคความปลอดภัยด้านการจราจรทางอากาศ ดูหน่วย 3155

7421.0010000-00 ช่างปรับด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ปรับและซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานประกอบการหรือสถานที่ต่าง ๆ ตรวจดูรูปแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้น
เพื่อดูความเที่ยงตรงหรือหาสาเหตุของความผิดปกติในการทำงานหรือชิ้นส่วนที่ชำรุด เพื่อทำการปรับ
ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเท่าที่จำเป็น ทดสอบหลังการปรับซ่อม

7421.0010100-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
(Electronics Fitter, Radio and Television Transmitter)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับแต่งบำรุงเครื่อง
ส่งวิทยุและโทรทัศน์ในโรงงาน หรือตามสถานที่ที่ใช้การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป แต่ทำงานเกี่ยวกับการปรับเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ความรู้
พิเศษ
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7421.0010200-00 ช่างซ่อมเครื่องฉายภาพยนตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับและซ่อมเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ ตรวจดูและทดสอบความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่ชำรุด ทำการปรับ ซ่อม หรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น

7421.0010300-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)
(Electronics Fitter,Medical Equipment)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับแต่งและบำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแพทย์ ในโรงงานหรือตามสถานที่ ที่ใช้การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับ
ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่ว ไป แต่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแพทย์ เช่น
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องวัดคลื่นหัวใจ เครื่องสแกนเนอร์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ เป็นต้น

7421.0010400-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)
(Electronics Fitter, Industrial Equipment)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับแต่งและบำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในโรงงานหรือตามสถานที่ที่ใช้ การปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกั บช่ างเครื่ องอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั ่วไป แต่ทำงานเกี ่ยวกับอุปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ ที่ ใช้ ในงาน
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ทดสอบ และเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ เป็นต้น

7421.0010500-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
(Electronics Fitter, Computer Equipment)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับแต่งและบำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรับและช่างซ่อม
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป แต่เชี่ยวชาญเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ทางคอมพิวเตอร์

7421.0010600-00 ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้สำนักงาน)
(Electronics Fitter, Office Machinery)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับแต่งและบำรุงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องประมวลผล ไอ.บี.เอ็ม เครื่องประมวลผลอื่น ๆ
เครื่องถ่ายเอกสารและอื่น ๆ เป็นต้น การตรวจดูและทดสอบหาความผิดปกติและสาเหตุ การปรับหรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดเท่าที่จำเป็น การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ท่วั ไป
แต่ทำงานหลักเกี่ยวกับเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
เป็นต้น

7421.0019090-90 ช่างปรับด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
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7421.0020000-00 ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์
ทัศนศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับและซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
ในสถานประกอบการหรือสถานที่ต่าง ๆ ตรวจดูรูปแบบและทดสอบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตขึ้น
เพื่อดูความเที่ยงตรงหรือหาสาเหตุของความผิดปกติในการทำงานหรือชิ้นส่วนที่ชำรุด เพื่อทำการปรับ
ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนเท่าที่จำเป็น ทดสอบหลังการปรับซ่อม

7421.0020100-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
(Electronics Fitter, Radio and Television Transmitter)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การซ่อมบำรุงเครื่องส่งวิทยุ
และโทรทัศน์ ในโรงงาน หรือตามสถานที่ที่ใช้ การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป แต่ทำงานเกี่ยวกับการปรับเครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์โดยเฉพาะ ซึ่งต้องใช้ความรู้
พิเศษ

7421.0010200-00 ช่างซ่อมเครื่องฉายภาพยนตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การปรับและซ่อมเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ ตรวจดูและทดสอบความผิดปกติเพื่อหาสาเหตุหรือจุดที่ชำรุด ทำการปรับ ซ่อม หรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชำรุดต่าง ๆ เท่าที่จำเป็น

7421.0020300-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางการแพทย์)
(Electronics Fitter,Medical Equipment)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การซ่ อมบำรุ งอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้ในการแพทย์ ในโรงงานหรือตามสถานที่ที่ใช้ การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่าง
เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปแต่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการแพทย์ เช่น เครื่องเอกซเรย์
เครื่องวัดคลื่นหัวใจ เครื่องสแกนเนอร์ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ เป็นต้น

7421.0020400-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)
(Electronics Fitter, Industrial Equipment)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การซ่ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ในโรงงานหรือตามสถานที่ที่ใช้ การปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกับ ช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่ว ไป แต่ทำงานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ใ นงาน
อุตสาหกรรม เช่น เครื่องคำนวณ อุปกรณ์ทดสอบ และเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ เป็นต้น
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7421.0020500-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
(Electronics Fitter, Computer Equipment)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การซ่ อ มบำรุ ง อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในงานด้านคอมพิวเตอร์ การปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับช่างปรั บและ
ช่างซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป แต่เชี่ยวชาญเฉพาะอุปกรณ์เครื่องใช้ทางคอมพิวเตอร์

7421.0020600-00 ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องใช้สำนักงาน)
(Electronics Fitter, Office Machinery)
ภาระหน้ า ที ่ ท ี ่ ร ั บ ผิ ด ชอบประกอบด้ ว ย การซ่ อมบำรุ งอุ ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องประมวลผล ไอ.บี.เอ็ม เครื่องประมวลผลอื่น ๆ
เครื่องถ่ายเอกสารและอื่น ๆ เป็นต้น การตรวจดูและทดสอบหาความผิดปกติ และสาเหตุ การซ่อมหรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ชำรุดเท่าที่จำเป็นการปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับช่างเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ท่วั ไป
แต่ทำงานหลักเกี่ยวกับเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น เครื่องประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องใช้ความรู้พิเศษ
เป็นต้น

7421.0029090-90 ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น

หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ (Plant and Machine Operators and
Assemblers)
หมวดย่อย 82 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ (Assemblers)
หมู่
821 ผูป้ ฏิบัติงานด้านการประกอบ (Assemblers)
หน่วย 8212 ผูป้ ระกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(Electrical and Electronic Equipment Assemblers)
ผู ้ ป ระกอบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า และอุ ป กรณ์อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทำหน้ า ที ่ ป ระกอบหรือ
ดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ภาระหน้าที่ทคี่ วามรับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การประกอบชิ้นส่วนระบบและการวางตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
การตรวจและรวมหน่วยต่างๆ เข้ากับงานประกอบย่อย หรือโครง โดยใช้มือหรือเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์
บัดกรีและเชื่อมขนาดเล็ก
(ข) การทบทวนคำสั่งงาน ข้อกำหนดเฉพาะ แผงผังและภาพร่าง เพื่อกำหนดวัสดุที่
จำเป็น และคำสั่งในการประกอบ
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(ค) การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้
(ง) การควบคุมเครื่องม้วนสายไฟ เพื่อม้วนขดสายไฟที่ใช้ในอุปกรณ์และชิ้นส่วน
ไฟฟ้า เช่น เครื่องบันทึก หม้อแปลงไฟ สายไฟอ่อน มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
(จ) การตรวจสอบและทดสอบชิ้นส่วนและชิ้นงานที่ประกอบแล้วเสร็จ การติดตั้ง
สายไฟและวงจร และการปฏิเสธชิ้นส่วนงานประกอบที่ผิดปกติ
ตัวอย่างกลุ่มชีพที่จัดประเภทไว้ในที่นี้ ได้แก่ ช่างประกอบสายไฟอ่อน ช่างประกอบ
อุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างประกอบอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้า ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่างพิมพ์
(แผงวงจรที่พิมพ์ไว้) ช่างประกอบโทรศัพท์ ช่างประกอบโทรทัศน์
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดประเภทไว้ที่อื่น ได้แก่
- ช่างทำเครื่องมือที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ 7311
- ช่างเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์และช่างบริการ 7421

8212.0010000-00 ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การทำหน้าที่ประกอบหรื อ
ดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนการทำงานที่กำหนดไว้ การประกอบ
ชิ้นส่วนระบบและการวางตำแหน่งไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจและรวมหน่วยต่าง ๆ เข้ากับงาน
ประกอบย่อย หรือโครงโดยใช้มือหรือเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์บัดกรีและเชื่อมขนาดเล็ก

8212.0010100-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์
(Assembler Electronic Equipment , Audio – Visual)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตเครื่องส่งวิทยุ โทรทัศน์ การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอน
การผลิต

8212.0010200-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์ทางการแพทย์)
(Assembler Electronic Equipment , Medical)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนการผลิต
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8212.0010300-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (อุตสาหกรรม)
(Assembler Electronic Equipment , Industrial)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนการผลิต

8212.0010400-00 ช่างประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
(Assembler Electronic Equipment, Computer)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตาม
ขั้นตอนการผลิต

8212.0010500-00 ช่างประกอบอุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
ของเครื่องมือจักรกล หรือชิ้นส่วนจักรกลของเครื่องไฟฟ้า และเครื่องมือสำหรับส่องมอง การทำงาน
ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต ใช้เครื่องมือใส่ส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ได้ตรงตามตำแหน่ง
บัดกรีหรือเชื่อมแต่ละจุด มีความชำนาญในเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น เครื่องชั่ง และอาจมีชื่อเรียก
ตามงานทีท่ ำ เป็นต้น

8212.0019090-90 ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

หมวดใหญ่ 9 ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน (Elementary Occupations)
หมวดย่อย 93 ผู้ใช้แรงงานในเหมือง การก่อสร้าง การผลิตและการขนส่ง
(Labourers in Mining, Construction, Manufacturing and
Transport)
หมู่
932 แรงงานภาคการผลิต (Manufacturing Labourers)
หน่วย 9329 แรงงานในอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้ในที่อื่น
(Manufacturing Labourers Not Elsewhere Classified)
แรงงานด้านการผลิตซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ช่วยงานของผู้ควบคุมเครื่องจักร
และผู้ประกอบ และปฏิบัติงานที่ง่ายและเป็นกิจวัตรประจำวันที่ใช้แรงงานในภาคการผลิต ยกเว้น
การบรรจุหีบห่อและการปิดฉลากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
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ภาระหน้าที่ทคี่ วามรับผิดชอบประกอบด้วย
(ก) การส่งสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งของอื่น ๆ ไปยังบริเวณปฏิบัติงาน และการ
ขนย้ายงานที่ผลิตแล้วเสร็จ
(ข) การขนถ่ายเข้าออกจากรถ รถบรรทุกและรถเข็น
(ค) การเก็บชำระสิ่งอุดตันเครื่องจักร การทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์และ
เครื่องมือ
(ง) การทำการแยกผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนด้วยมือ
ตัวอย่างกลุ่มอาชีพที่จัดประเภทไว้ในที่นี้ ได้แก่ คนแยกขวด คนจัดการโรงงาน
คนจัดการวัสดุ คนจัดวาง
กลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่นี้ ได้แก่
- ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า 8212
- ผู้ประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 8212
- ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์หนัง 8219
- ผู้ประกอบผลิตภัณฑ์ยาง 8219
- แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ 9321

9329.0010000-00 แรงงานด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
(Electronic Equipment AssemblyLabourers, Others )
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย ช่วยงานของผู้ควบคุมการผลิต
และผู้ประกอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ และปฏิบัติงานที่ง่ายและเป็นกิจวัตรประจำ
วันที่ใช้แรงงานในภาคการผลิต ยกเว้นการบรรจุหีบห่อและการปิดฉลากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

9329.0010100-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์)
( Electronic Equipment Assembly Labourers,Audio –
Visual)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติงานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ที่ต้องทำประจำด้วยมือ เพื่อผลิตเครื่องส่งวิทยุ
โทรทัศน์การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต

9329.0010200-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์การแพทย์)
(Electronic Equipment Assembly Labourers,
Medical)
ภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติงานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ที่ต้องทำประจำด้วยมือ เพื่อผลิตอุปกรณ์
ทางการแพทย์การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิต
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9329.0010300-00

แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์งานอุตสาหกรรม) (Electronic Equipment
Assembly Labourers, Industrial)

ภาระหน้ าที่ ท ี่ ร ั บผิ ดชอบประกอบด้ วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติงานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ที่ต้องทำประจำด้วยมือ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรม การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิตในคู่มือการผลิต (WI: Work
Instruction)

9329.0010400-00 แรงงานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์)
(Electronic Equipment Assembly Labourers,
Computer)
ภาระหน้าที่ที่ร ับผิดชอบประกอบด้วย การประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ
ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ปฎิบัติงานอย่างง่าย ไม่ซับซ้อน ที่ต้องทำประจำด้วยมือ เพื่อผลิตอุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์ การทำงานประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามขั้นตอนการผลิตในคู่มือการผลิต (WI: Work
Instruction)

9329.0019090-90 แรงงานด้านการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น

ภาคผนวก

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
หมวด หมู่ หน่วย
ย่อย
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ
125

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

122
1221
1221.0010000-00

1221.0010100-00
1221.0010101-00
1221.0010101-01
1221.0010101-02
1221.0010101-03
1221.0010200-00
1221.0010201-00
1221.0010201-01
1221.0010201-02
1221.0010201-03
1221.0010300-00
1221.0010301-00
1221.0010301-01
1221.0010301-02

1

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
จัดการและผู้จัดการฝ่าย
การพาณิชย์
ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาด และ
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายขาย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสื่อ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หนังสือ
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หนังสือในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
หนังสือออนไลน์
ผู้จัดการฝ่ายขายสื่อ
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดการฝ่ายขายหนังสือ
ออนไลน์
ผู้จัดการการเผยแพร่และ
จัดจำหน่ายภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ผู้จัดการการเผยแพร่และ
จัดจำหน่ายภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ผู้จัดการการแสดง
ภาพยนตร์
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น DVD Blu-ray เป็นต้น

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1221.0010301-03

1221.0010400-00
1221.0010401-00
1221.0010402-00
1221.0010500-00
1221.0010501-00

1221.0010502-00
1221.0010600-00
1211.0019090-90

13
132

1321
1321.0030000-00
1321.0030100-00
1321.0030101-00
1321.0030101-01

2

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการการเผยแพร่
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
รูปแบบการให้สิทธิ์
ผู้จัดการการเผยแพร่
รายการโทรทัศน์
ผู้จัดการการเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ผ่านการ
ออกอากาศทางโทรทัศน์
ผู้จัดการการเผยแพร่
รายการโทรทัศน์ออนไลน์
ผู้จัดการการเผยแพร่และ
จัดจำหน่ายดนตรี
ผู้จัดการการเผยแพร่และ
จัดจำหน่ายดนตรีใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เช่น CD เป็นต้น
ผู้จัดการการเผยแพร่และ
จัดจำหน่ายดนตรีรูปแบบ
ดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการจำหน่าย
และเผยแพร่ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายขาย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการฝ่ายผลิต และ
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
เฉพาะด้าน
ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการ
เหมือง ผู้จัดการฝ่าย
ก่อสร้าง และผู้จัดการฝ่าย
จำหน่ายสินค้า
ผู้จัดการด้านการผลิต
ผู้จัดการด้านการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการผลิตสื่อ
ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ สื่อ
โฆษณา รูปแบบสิ่งพิมพ์
ผู้จัดการโรงพิมพ์หนังสือ
นิตยสาร

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1321.0030101-02
1321.0030101-03

1321.0030102-00
1321.0030102-01
1321.0030102-02
1321.0030103-00
1321.0039090-90

133
1330
1330.0020000-00
1330.0020100-00
1330.0020101-00
1330.0020102-00
1330.0020102-01
1330.0020102-02
1330.0020102-03
1330.0020102-04

3

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการโรงพิมพ์
หนังสือพิมพ์
ผู้จัดการโรงงานตก
แต่งงานพิมพ์
ผู้จัดการโรงงานผลิต
CD/DVD
ผู้จัดการโรงงานผลิต
CD/DVD รูปแบบปั๊ม
(Stamp)
ผู้จัดการโรงงานบันทึก
CD/DVD รูปแบบไรท์
(Write)
ผู้จัดการโรงงานผลิต
แผ่นเสียงไวนิล
ผู้จัดการด้านการผลิต
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์
ผู้จัดการด้านพัฒนา
ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ าร
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
(ยกเว้นเกม)
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคง
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ พกพา
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ธุรกิจ

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
1330.0020103-00
1330.0020104-00
1330.0020105-00
1330.0020106-00

1330.0029090-90

14

143
1431
1431.0010000-00
1431.0010100-00
1431.0010200-00
1431.0010300-00
1431.0010500-00
1431.0010600-00
1431.0019090-90
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกม
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์อีเลิร์นนิง (Elearning)
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์เฉพาะ
ผู้จัดการด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์แบบฝังตัว
(Embedded)
ผู้จัดการด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการธุรกิจบริการทีพ่ ัก
แรมและอาหารเครื่องดื่ม
ผู้จัดการธุรกิจค้าปลีกและ
ผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
ผู้จัดการธุรกิจบริการอื่น ๆ
ผู้จัดการด้านการกีฬา
นันทนาการ และศูนย์
วัฒนธรรม
ผู้จัดการ การจัดทำสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ผู้จัดการด้านการจัดทำ
หนังสือ นิตยสาร
ผู้อำนวยการจัดทำ
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้อำนวยการจัดทำ
รายการโทรทัศน์
ผู้จัดการด้านการจัดทำ
ข่าว หัวหน้าสำนักงานข่าว
ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่อ
โฆษณา
ผู้จัดการด้านการจัดทำสื่อ
อื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์

4

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

216
2166
2166.0010000-00
2166.0010100-00
2166.0010200-00
2166.0010300-00
2166.0010400-00
2166.0010401-00
2166.0010402-00
2166.0010403-00
2166.0010404-00
2166.0010405-00
2166.0010500-00
2166.0010501-00
2166.0010502-00
2166.0010600-00
2166.0010601-00
2166.0010700-00
2166.0010701-00

5

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
สถาปนิก นักวางผังเมือง
นักสำรวจ และนัก
ออกแบบ
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดียซอฟต์แวร์
เกม
นักออกแบบคอนเซ็ปต์
ซอฟต์แวร์เกม
นักออกแบบงานกราฟิก
ซอฟต์แวร์เกม
นักออกแบบภาพประกอบ
ซอฟต์แวร์เกม
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหว
ซอฟต์แวร์เกม
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหว
ซอฟต์แวร์เกม (ริกเกอร์)
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหว
ซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 2D
นักจัดทำภาพเคลื่อนไหว
ซอฟต์แวร์เกมรูปแบบ 3D
นักออกแบบอินเตอร์เฟส
ซอฟต์แวร์เกม
นักผสมเสียงซอฟต์แวร์
เกม
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดียแอปพลิเค
ชัน (ยกเว้นเกม)
นักออกแบบกราฟิกแอป
พลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
นักออกแบบอินเตอร์เฟส
แอปพลิเคชัน (ยกเว้นเกม)
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย
ระบบปฏิบัตกิ าร
นักออกแบบอินเตอร์เฟส
ระบบปฏิบัตกิ าร
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย สื่อหนังสือ
นิตยสาร
นักออกแบบงานกราฟิก
สื่อหนังสือ นิตยสาร

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2166.0010702-00
2166.0010703-00
2166.0010800-00
2166.0010801-00
2166.0010802-00
2166.0010803-00
2166.0010804-00
2166.0010805-00
2166.0010806-00
2166.0010806-01
2166.0010806-02
2166.0010806-03
2166.0010900-00
2166.0010901-00
2166.0010902-00
2166.0010903-00
2166.0011000-00
2166.0011100-00
2166.0011200-00
2166.0011300-00
6

รายละเอียดอาชีพ
นักออกแบบภาพประกอบ
สื่อหนังสือ นิตยสาร
นักถ่ายภาพศิลปะ สื่อ
หนังสือ นิตยสาร
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย สื่อ
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบคอนเซ็ปต์
สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบงานกราฟิก
สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักออกแบบเครื่องแต่ง
กาย สื่อภาพยนตร์
วีดิทัศน์
นักออกแบบฉาก เครื่องใช้
สื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักผสมเสียง สื่อ
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
นักจัดทำภาพยนตร์
วีดิทัศน์รูปแบบแอนิเมชัน
นักจัดทำภาพยนตร์
แอนิเมชันรูปแบบ
การวาดมือ
นักจัดทำภาพยนตร์
แอนิเมชันรูปแบบสต็อป
โมชัน
นักจัดทำภาพยนตร์
แอนิเมชันรูปแบบใช้
คอมพิวเตอร์
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย สื่อรายการ
โทรทัศน์
นักออกแบบคอนเซ็ปต์
สื่อรายการโทรทัศน์
นักออกแบบงานกราฟิก
สื่อรายการโทรทัศน์
นักออกแบบฉาก เครื่องใช้
สื่อรายการโทรทัศน์
นักผสมเสียงดนตรี
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย สื่อ
ออนไลน์
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดีย สื่อโฆษณา
นักออกแบบคาแรคเตอร์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2166.0011301-00

2166.0011400-00
2166.0019090-90

25
251
2511
2511.0030000-00

2511.0030100-00
2511.0030101-00
2511.0030102-00
2511.0030103-00
2511.0030200-00
2511.0039090-90

2511.0040000-00

2511.0040100-00

7

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักออกแบบคาแรคเตอร์
เกม
นักออกแบบเว็บไซต์
นักออกแบบภาพกราฟิก
และมัลติมีเดียซอฟต์แวร์
เกมอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
นักพัฒนา นักวิเคราะห์
ซอฟต์แวร์และโปรแกรม
ประยุกต์
นักวิเคราะห์ระบบ
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์เกม
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
(ยกเว้น เกม)
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ซอฟต์แวร์เฉพาะ
นักวิเคราะห์ขอ้ มูลภัย
คุกคามและการโจมตีทาง
ไซเบอร์
นักวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบสารสนเทศ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
ซอฟต์แวร์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
2511.0049090-90

กลุ่มอาชีพ

2511.0050000-00
2511.0060000-00
2511.0070000-00
2511.0070100-00
2511.0070200-00
2511.0070300-00
2511.0079090-90

2512
2512.0010000-00
2512.0010100-00
2512.0010200-00
2512.0010201-00
2512.0010202-00
2512.0010300-00
2512.0010301-00
2512.0010400-00
2512.0010401-00

8

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกระบบ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
วิศวกรระบบ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านไอที ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ที่ปรึกษาด้านโซลูชัน
(องค์กร)
ที่ปรึกษาด้านไอที
(ฮาร์ดแวร์)
ที่ปรึกษาด้านไอที
(ซอฟต์แวร์)
ที่ปรึกษาด้านไอที ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ าร
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
พกพา
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
เฉพาะ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ
ฝังตัว (Embedded)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
คอนโซล

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2512.0010402-00
2512.0010403-00

2512.0010500-00
2512.0019090-90

2512.0020000-00
2512.0020100-00
2512.0020200-00
2512.0029090-90

2513
2513.0010000-00
2513.0010100-00
2513.0010200-00
2513.0019090-90

2513.0020000-00
2514
2514.0010000-00

2514.0010100-00

9

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
คอมพิวเตอร์พีซี
นักพัฒนาเกมบนอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่
นักพัฒนาซอฟต์แวร์อีเลิร์
นนิง (E-learning)
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประยุกต์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
นักออกแบบซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักออกแบบซอฟต์แวร์
เกม
นักออกแบบซอฟต์แวร์อี
เลิร์นนิง (E-learning)
นักออกแบบซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนาเว็บและ
มัลติมีเดีย
นักพัฒนาเว็บ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักพัฒนาเว็บฝั่งผู้ใช้
นักพัฒนาเว็บฝั่งหลังบ้าน
นักพัฒนาเว็บ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
สถาปนิกเว็บไซต์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักเขียนโปรแกรม
ประยุกต์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ าร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
สำเร็จรูป (ยกเว้นเกม)

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

2514.0010101-00
2514.0010102-00
2514.0010103-00
2514.0010104-00
2514.0010104-01
2514.0010104-02
2514.0010200-00
2514.0010201-00
2514.0010300-00
2514.0010301-00
2514.0010301-01
2514.0010301-02
2514.0010301-03
2514.0010302-00
2514.0010302-01
2514.0010302-02
2514.0010303-00
2514.0010303-01

10

รายละเอียดอาชีพ
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ ารแมคโอ
เอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ ารวินโดวส์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ ารลีนุกซ์
โปรแกรมเมอร์ซอฟแวร์
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
พกพา
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ ารแอน
ดรอยด์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ ารไอโอเอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เฉพาะ
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
แบบฝังตัว (Embedded)
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกม
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมคอนโซล
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมคอนโซลเพลย์สเตชัน
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมคอนโซลเอ็กบอกซ์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมคอนโซลนินเทนโด
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมสำหรับคอมพิวเตอร์
พีซี
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมระบบปฏิบัตกิ าร
วินโดวส์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมระบบปฏิบัตกิ ารแมค
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมสำหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมระบบปฏิบัตกิ ารแอน
ดรอยด์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
2514.0010303-02

2514.0010400-00
2514.0010500-00
2514.0019090-90

2519

2519.0010000-00
2519.0010100-00
2519.0010200-00
2519.0010300-00
2519.0019090-90

252
2521
2521.0010000-00
2521.0010100-00
2521.0010200-00
2521.0019090-90

11

รายละเอียดอาชีพ
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
เกมระบบปฏิบัตกิ ารไอโอ
เอส
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
รูปแบบปัญญาประดิษฐ์
นักสร้างภาพด้วยโค้ตและ
สคริปต์
โปรแกรมเมอร์ซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ าร ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักพัฒนา นักวิเคราะห์
ซอฟต์แวร์และโปรแกรม
ประยุกต์ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักทดสอบซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักทดสอบซอฟต์แวร์
ระบบปฏิบัตกิ าร
นักทดสอบซอฟต์แวร์เกม
นักทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อ
ความมั่นคง
นักทดสอบซอฟต์แวร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ฐานข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ผู้ออกแบบ นักบริหาร
จัดการฐานข้อมูล
นักออกแบบฐานข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักออกแบบฐานข้อมูล
องค์กร
นักออกแบบฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์
นักออกแบบฐานข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
2521.0020000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

2521.0030000-00
2521.0030100-00
2521.0030200-00
2521.0039090-90

2522
2522.0010000-00
2522.0010100-00
2522.0010200-00
2522.0019090-90

2522.0020000-00
2522.0020100-00
2522.0020101-00
2522.0020102-00
2522.0020103-00

12

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักวิเคราะห์ขอ้ มูล
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
นักบริหารฐานข้อมูล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักบริหารฐานข้อมูลใน
องค์กร
นักบริหารฐานข้อมูลผู้
ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์
นักบริหารฐานข้อมูล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้บริหารจัดการระบบ
ผู้บริหารระบบและ
เครือข่าย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ผู้บริหารระบบและ
เครือข่ายอินทราเน็ต
ผู้บริหารระบบและ
เครือข่ายของผู้ให้บริการ
โฮสติ้งและคลาวด์
ผู้บริหารระบบและ
เครือข่าย ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของระบบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของเครือข่าย
ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมิน
ความเสี่ยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของเครือข่าย
อินทราเน็ต
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของเครือข่ายของผู้
ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2522.0020104-00

2522.0020200-00
2522.0020201-00
2522.0020202-00

2522.0029090-90
2523
2523.0010000-00
2523.0010100-00
2523.0019090-90

2523.0020000-00
2523.0020100-00
2523.0020200-00
2523.0020300-00
2523.0029090-90

26

13

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้เชี่ยวชาญการพิสูจน์
หลักฐานทางระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์มือถือ
คอมพิวเตอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของข้อมูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของข้อมูลองค์กร
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของข้อมูลผู้
ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคงของระบบอื่นๆ ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
สถาปนิกเครือข่าย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
สถาปนิกเครือข่าย
อินทราเน็ต
สถาปนิกเครือข่าย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
วิศวกรเครือข่าย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
วิศวกรเครือข่าย
อินทราเน็ต
วิศวกรเครือข่ายผู้
ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์
วิศวกรเครือข่ายเกม
วิศวกรเครือข่าย ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
กฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรม

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

264

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักประพันธ์
นักหนังสือพิมพ์ และ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ภาษาศาสตร์
นักประพันธ์และนักเขียน
อื่น ๆ
นักประพันธ์หนังสือ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
บรรณาธิการหนังสือ
นักเขียนหนังสือบันเทิงคดี
นักเขียนบทกวี
นักเขียนนวนิยาย
นักเขียนหนังสือสารคดี
นักเขียนหนังสือคู่มือ
นักเขียนหนังสือ
ประวัติศาสตร์
นักเขียนบทภาพยนตร์
วีดิทัศน์
นักเขียนบทรายการ
โทรทัศน์
นักเขียนบทรายการวิทยุ
นักเขียนสื่อโฆษณา
นักประพันธ์หนังสือ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักแสดง ศิลปินที่คิดและ
แสดงเชิงสร้างสรรค์
นักทัศนศิลป์
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบหนังสือ
นิตยสาร
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบภาพยนตร์
แอนิเมชัน
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบภาพยนตร์
วิดีทัศน์
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบล้อเลียน

2641
2641.0010000-00
2641.0010100-00
2641.0010200-00
2641.0010300-00
2641.0010400-00
2641.0010500-00
2641.0010600-00
2641.0010700-00
2641.0010800-00
2641.0010900-00
2641.0011000-00
2641.0011100-00
2641.0019090-90

265
2651
2651.0010000-00

2651.0010100-00
2651.0010200-00
2651.0010300-00
2651.0010400-00

14

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
2651.0010500-00

กลุ่มอาชีพ

2651.0010600-00
2651.0019090-90

2562
2652.0010000-00
2652.0020000-00
2652.0030000-00
2652.0030100-00
2652.0030200-00
2652.0039090-90

2654
2654.0010000-00
2654.0010100-00
2654.0010200-00
2654.0010300-00
2654.0010301-00
2654.0010302-00
2654.0010303-00

15

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบเกม
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบ แอปพลิเค
ชัน (ยกเว้นเกม)
นักวาดการ์ตูน
ภาพประกอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
นักดนตรี นักร้อง และนัก
ประพันธ์เพลง
นักดนตรี ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
นักร้อง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
นักประพันธ์เพลง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักประพันธ์เพลงประกอบ
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ ละคร
เพลง โฆษณา
นักประพันธ์เพลงเพื่อ
บันทึกจำหน่าย
นักประพันธ์เพลง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้กำกับดูแลงาน
สร้างสรรค์
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์
ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์
หนังสือ
ผู้กำกับงานศิลปกรรมเกม
ผู้กำกับภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ผู้กำกับภาพ ภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ผู้กำกับงานศิลปกรรม
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้กำกับเสียง ภาพยนตร์
วีดิทัศน์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2654.0010304-00

2654.0010500-00
2654.0010600-00
2654.0019090-90

2655
2655.0010000-00
2655.0010100-00
2655.0019090-90

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้อง
31
312
3122
3122.0030000-00
3122.0030100-00
3122.0030200-00
3122.0030201-00
3122.0030202-00
3122.0030300-00
3122.0039090-90

16

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้กำกับการแสดง
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้กำกับรายการวิทยุ
ผู้กำกับการทำดนตรี
ผู้กำกับงานสร้างสรรค์ต่าง
ๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
นักแสดง
นักแสดง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ยูทูปเบอร์
นักแสดง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภท
ไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
ผู้ควบคุมงานเหมือง ผู้
ควบคุมการผลิต และผู้
ควบคุมการก่อสร้าง
หัวหน้าควบคุมงานด้าน
การผลิต
หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
หัวหน้าคุมงานด้านการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
หัวหน้าคุมงานด้านการ
ผลิตสื่อ CD/DVD
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
CD/DVD แบบปั๊ม
หัวหน้าคุมงานด้านการผลิต
CD/DVD แบบไรท์
หัวหน้าคุมงานด้านการ
ผลิตแผ่นเสียงไวนิล
หัวหน้าคุมงานการผลิตสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

313

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการ
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการ
ช่างเทคนิคควบคุมงาน
การผลิตสื่อ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการผลิตต้นแบบ
แผ่น CD/DVD
ช่างเทคนิคควบคุม
กระบวนการผลิตต้นแบบ
แผ่นเสียงไวนิล
ช่างเทคนิคควบคุมงาน
การผลิตสื่อ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการ
บริการ
ตัวแทนจัดหาบริการทาง
ธุรกิจ
ตัวแทนจัดหางานและผู้ทำ
สัญญาด้านแรงงาน
ตัวแทนศิลปิน ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ผู้ประกอบอาชีพด้าน
กฎหมาย สังคม
วัฒนธรรม และ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศิลปะ
วัฒนธรรม และการ
ประกอบอาหาร
ช่างถ่ายภาพ
ช่างถ่ายภาพสตูดิโอ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างถ่ายภาพสนาม ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล

3139
3139.0010000-00

3139.0010100-00
3139.0010200-00
3139.0019090-90

33
333
3333
3333.0010000-00
34

343

3431
3431.0010000-00
3431.0020000-00
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

3435

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ผู้จัดการศิลปิน
ผู้จัดหานักแสดง
ผู้กำกับท่าทางในการเต้น
ผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ
โทรทัศน์
นักแสดงแทน
ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแสดง ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำและผลิตสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ผู้จัดเรียงหน้าหนังสือ
นิตยสาร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทำและผลิตสื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนักแสดง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างเครื่องแต่งกาย
ช่างทำผม แต่งหน้า
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวนักแสดง ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

3435.0010000-00
3435.0010100-00
3435.0010200-00
3435.0010300-00
3435.0010400-00
3435.0010500-00
3435.0010600-00
3435.0010700-00
3435.0019090-90

3435.0020000-00

3435.0020100-00
3435.0029090-90

3435.0030000-00

3435.0030100-00
3435.0030200-00
3435.0039090-90
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
3435.0040000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านอุปกรณ์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
นักเทคนิคด้านฉากและ
อุปกรณ์ประกอบฉาก
ช่างกล้องภาพยนตร์
วีดิทัศน์
ช่างเทคนิคจัดไฟ
ช่างเทคนิคกราฟิก
ช่างเทคนิควาดการ์ตูน
ช่างเทคนิคเสียง
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ช่างเทคนิคตัดต่อ
ภาพยนตร์ วีดิทัศน์
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ช่างเทคนิคด้านการวาด
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ช่างเทคนิคด้านการวาด
ภาพสองมิติ
ช่างเทคนิคด้านการวาด
ภาพสามมิติ
ช่างเทคนิคด้านการวาด
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิจัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน
ช่างเทคนิคที่ให้การ
สนับสนุนผู้ใช้งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

3435.0040100-00
3435.0040200-00
3435.0040300-00
3435.0040400-00
3435.0040500-00
3435.0040600-00
3435.0040700-00
3435.0049090-90

3435.0050000-00

3435.0050100-00
3435.0050200-00
3435.0059090-90

35
351

3511
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

3512

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างเทคนิคด้านการ
สนับสนุนผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
ไอที ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
ไอทีประจำองค์กร
ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
ไอที ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัลอื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
ทดสอบซอฟต์แวร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างเทคนิคทดสอบเกม
ช่างเทคนิคสนับสนุนงาน
ทดสอบซอฟต์แวร์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้านระบบและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ช่างเทคนิคด้านเครือข่าย
เกม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ช่างเทคนิคด้านเครือข่าย
อินทราเน็ต ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างเทคนิคด้านเครือข่ายผู้
ให้บริการโฮสติ้งและ
คลาวด์ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ช่างเทคนิคด้านเว็บ
ผู้ดูแลเนื้อหาเว็บไซต์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล

3512.0010000-00
3512.0010100-00
3512.0019090-90

3512.0020000-00

3512.0020100-00
3512.0029090-90

3513
3513.0010000-00
3513.0020000-00

3513.0030000-00

3514
3514.0010000-00
หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
73

ผู้ปฏิบัติงานด้าน
หัตถกรรม และงานการ
พิมพ์
20

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

732
7321
7321.0010000-00

7321.0020000-00
7322
7322.0010000-00
7322.0020000-00
7323
7323.0010000-00

7323.0010100-00
7323.0010101-00
7323.0010101-01
7323.0010101-02
7323.0010101-03
7323.0010101-04
7323.0010101-05
7323.0010200-00
7323.0010300-00
7323.0019090-90

21

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการพิมพ์
ช่างเทคนิคงานก่อนงาน
พิมพ์
ช่างเทคนิคจัดเรียงหน้า
เพื่อทำเพลท ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ช่างเทคนิคแยกสี ยิงเพลท
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ช่างพิมพ์
ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์ออฟ
เซท ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ผู้ควบคุมเครื่องพิมพ์
ดิจิทัล ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและดิจิทัล
ช่างตกแต่งงานพิมพ์และ
เข้าเล่ม
ช่างคุมเครื่องจักรตก
แต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัล
ช่างคุมเครื่องจักรตก
แต่งงานพิมพ์
ช่างคุมเครื่องจักรตก
แต่งงานพิมพ์
ช่างคุมเครื่องพับอัตโนมัติ
ช่างคุมเครื่องเคลือบยูวี
และลามิเนต
ช่างคุมเครื่องปั๊มฟอยล์
ช่างคุมเครื่องปั๊มไดคัท
ช่างคุมเครื่องจักรเข้าเล่ม
ไสกาวอัตโนมัติ
ช่างตกแต่งงานพิมพ์
ช่างเข้าเล่ม
ช่างคุมเครื่องจักรตก
แต่งงานพิมพ์และเข้าเล่ม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และดิจิทัลอื่นๆ ซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล (ต่อ)
หมวด หมู่ หน่วย
อาชีพ
อาชีพ
กลุ่มอาชีพ
ย่อย
ในหน่วยใหญ่
ในหน่วยย่อย
หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผูป้ ฏิบัติงานด้านการประกอบ
81
814

8142
8142.0010000-00

8142.0020000-00

22

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานและ
เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ควบคุม
เครื่องจักรกลที่ตั้งอยู่กับที่
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์
พลาสติกและผลิตภัณฑ์
กระดาษ
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
แผ่น CD/DVD ภาพยนตร์
เพลง หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล
ผู้ควบคุมเครื่องจักรผลิต
แผ่นเสียงไวนิล ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดิจิทัล

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์
หมวด หมู่ หน่วย
ย่อย
หมวดใหญ่ 1 ผู้จัดการ
11

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

112
1120
1120.0010000-00

1120.0010100-00
1120.0010200-00
1120.0010300-00
1120.0019090-90

13
132
1324
1324.0010000-00

1324.0010100-00
1324.0010101-00
1324.0010101-01
1324.0010101-02
1324.0010102-00
1324.0010102-01

23

รายละเอียดอาชีพ
ผู้บริหารระดับสูง
เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส
และผู้บัญญัติกฎหมาย
กรรมการผู้จัดการ
และผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้จัดการและ
ผู้บริหารระดับสูง
กรรมการผู้จัดการกิจการ
และผู้บริหารระดับสูง
ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
กรรมการผู้จัดการกิจการ
ไปรษณีย์
ผู้จัดการกิจการกระจายเสียง
ผู้จัดการกิจการโทรคมนาคม
กรรมการผู้จัดการกิจการ
และผู้บริหารระดับสูง
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้จัดการด้านผลิตและ
การบริการเฉพาะด้าน
ผู้จัดการด้านการผลิต
เหมืองแร่ ก่อสร้าง
และการจัดส่งสินค้า
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา
ฝ่ายกระจายสินค้า
และฝ่ายที่เกีย่ วข้อง
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา
ฝ่ายกระจายสินค้าและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
ผู้จัดการไปรษณีย์ของรัฐ
ผู้จัดการไปรษณีย์ระดับ
นครหลวงและภูมิภาค
หัวหน้าสำนักงานไปรษณีย์
พื้นที่หรือแอเรียโค้ช
หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์
หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
ในประเทศ

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ
1324.0010102-02
1324.0010102-03

1324.0019090-90

133
1330
1330.0010000-00
1330.0010100-00
1330.0010101-00
1330.0010101-01
1330.0010101-02
1330.0010101-03
1330.0010200-00
1330.0010201-00
1330.0010202-00
1330.0010300-00
1330.0010301-00
1330.0010302-00
1330.0010303-00
1330.0010304-00
1330.0010400-00

24

รายละเอียดอาชีพ
หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ
หัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์
รับฝากจำนวนมาก
ผู้จัดการฝ่ายจัดหา
ฝ่ายกระจายสินค้าและ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้จัดการด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้จัดการด้านการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้อำนวยการการบริการ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ผู้อำนวยการสถานี
กระจายเสียงวิทยุ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
สาธารณะ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
ชุมชน
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ
ธุรกิจ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
ผู้อำนวยการ
สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
แบบบอกรับสมาชิก
ผู้จัดการด้านการบริการ
โทรคมนาคม
ผู้จัดการด้านการบริการ
โทรคมนาคมแบบทั่วไป
ผู้จัดการด้านการบริการ
โทรคมนาคมมีสาย
ผู้จัดการด้านการบริการ
โทรคมนาคมไร้สาย
ผู้จัดการด้านการบริการ
โทรคมนาคมแบบ
เฉพาะกลุ่ม
ผู้จัดการด้านการบริการ
รับส่งสัญญาณดาวเทียม

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
1330.0010401-00

1330.0010500-00
1330.0010501-00
1330.0010502-00
1330.0010600-00
1330.0019090-90

หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่าง ๆ
21

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้จัดการด้านการบริการ
รับส่งสัญญาณดาวเทียม
เพื่อการสื่อสาร
ผู้อำนวยการโครงข่าย
ผู้อำนวยการโครงข่าย
กระจายเสียงวิทยุ
โทรทัศน์
ผู้อำนวยการโครงข่าย
โทรคมนาคม
ผู้จัดการบริการสื่อสาร
แพร่ภาพและเสียง
ผ่านอินเทอร์เน็ต
ผู้อำนวยการการบริการ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารมีสาย ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารมีสาย
ด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารมีสาย
ด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารมีสาย
ด้านวิศวกรรมระบบ
ตอนนอก
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารมีสาย
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อนื่
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สาย
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์

215
2153
2153.0010000-00
2153.0010100-00
2153.0010200-00
2153.0010300-00

2153.0019090-90

2153.0020000-00

25

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
2153.0020100-00

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สาย
ด้านวิศวกรรมระบบตอนใน
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สาย
ด้านวิศวกรรมระบบสื่อสาร
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สาย
ด้านวิศวกรรมสถานีฐาน
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารไร้สาย
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อนื่
วิศวกรโทรคมนาคม
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
วิศวกรสื่อสาร (อุปกรณ์)
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านธุรกิจและการบริหาร
ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย
การตลาด และ
การประชาสัมพันธ์
ผู้ประกอบวิชาชีพการขาย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ผู้บริหารงานลูกค้าบริการ
สื่อสาร ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์
ผู้บริหารงานลูกค้าสมาชิก
เคเบิลทีวี
ผู้บริหารงานลูกค้า
อินเทอร์เน็ตพื้นฐาน
ผู้บริหารงานลูกค้า
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ผู้บริหารงานลูกค้าบริการ
สื่อสาร ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

2153.0020200-00
2153.0020300-00
2153.0029090-90

2153.0030000-00

2153.0040000-00
24
243
2434
2434.0010000-00
2434.0010100-00
2434.0010200-00
2434.0010300-00
2434.0019090-90

26

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย
25

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

251
2511
2511.0010000-00
2511.0010100-00
2511.0010200-00
2511.0010300-00
2511.0019090-90

2511.0020000-00
2511.0020100-00
2511.0020200-00
2511.0029090-90

26
264
2642
2642.0010000-00
2642.0010100-00
2642.0010101-00
2642.0010200-00

27

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นักพัฒนา นักวิเคราะห์
และพัฒนาซอฟต์แวร์
และโปรแกรมประยุกต์ใช้
นักวิเคราะห์ระบบ
ที่ปรึกษาระบบโทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ที่ปรึกษาด้านระบบ
โทรคมนาคมแบบมีสาย
ที่ปรึกษาด้านระบบ
โทรคมนาคมแบบไร้สาย
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารผ่านดาวเทียม
ที่ปรึกษาระบบ
โทรคมนาคม ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
นักวิเคราะห์สื่อสาร
โทรคมนาคม ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
ที่ปรึกษาการให้บริการ
การสื่อสาร
ที่ปรึกษาการสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม
นักวิเคราะห์สื่อสาร
โทรคมนาคม ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านกฎหมาย สังคมและ
วัฒนธรรม
นักประพันธนักหนังสือพิมพ์
และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านภาษาศาสตร์
นักข่าว
บรรณาธิการ ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์
บรรณาธิการข่าว

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
2642.0010201-00
2642.0010202-00

2642.0019090-90
2642.0020000-00
2642.0020100-00
2642.0020200-00
2642.0020300-00
2642.0029090-90
2642.0030000-00
2642.0030100-00
2642.0030200-00
2642.0030300-00
2642.0039090-90
2642.0040000-00
2642.0050000-00
2642.0050100-00
2642.0050200-00
2642.0059090-90
2642.0060000-00

2642.0060100-00
2642.0060200-00
2642.0069090-90

28

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
บรรณาธิการข่าว
วิทยุกระจายเสียง
บรรณาธิการข่าวโทรทัศน์
บรรณาธิการ ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้เรียบเรียงข่าว
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ผู้เรียบเรียงข่าว
หนังสือพิมพ์
ผู้เรียบเรียงข่าว
วิทยุกระจายเสียง
ผู้เรียบเรียงข่าวโทรทัศน์
ผู้เรียบเรียงข่าว ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์
ผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียง
ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์
ผู้สื่อข่าว ด้านกิจการสื่อสาร
และไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักข่าวสนาม ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
นักเขียนข่าว ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
นักเขียนข่าวการเมือง
นักเขียนข่าวกีฬา
นักเขียนข่าว ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
นักเขียนบทความ
(คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก)
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
นักเขียนบทความการเมือง
นักเขียนบทความกีฬา
นักเขียนบทความ
(คอลัมน์ สกู๊ป บล็อก)
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

265

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
นักแสดงหรือศิลปินที่คิด
และแสดงเชิงสร้างสรรค์
ผู้ประกาศทางวิทยุ
โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ
ผู้ประกาศทางโทรทัศน์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ผู้ประกาศรายการโทรทัศน์
ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์
ผู้ดำเนินรายการข่าวโทรทัศน์
พิธีกรรายการโทรทัศน์
ผู้ประกาศทางโทรทัศน์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ประกาศทางวิทยุ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ผูป้ ระกาศสถานีวิทยุ
กระจายเสียง
ผู้ประกาศข่าวทางวิทยุ
กระจายเสียง
นักจัดรายการวิทยุ
ผู้ประกาศทางวิทยุ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
นักพากษ์ ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์

2656
2656.0010000-00
2656.0010100-00
2656.0010200-00
2656.0010300-00
2656.0010400-00
2656.0019090-90

2656.0020000-00
2656.0020100-00
2656.0020200-00
2656.0020300-00
2656.0029090-90

2656.0030000-00
หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิคและผู้ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้อง
33
334
3341
3341.0010000-00
3341.0010100-00
3341.0010101-00
3341.0010102-00

29

ผู้ประกอบวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
การบริหาร
เลขานุการฝ่ายบริหาร
จัดการและเฉพาะทาง
หัวหน้าคุมงานในสำนักงาน
หัวหน้าคุมงานกิจการ
ไปรษณีย์ ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์
หัวหน้าแผนกไปรษณีย์
หัวหน้าแผนกส่งต่อ
ลำเลียง ขนส่งไปรษณีย์
หัวหน้าแผนกนำจ่าย
ไปรษณีย์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
3341.0010103-00
3341.0010104-00
3341.0010105-00
3341.0010106-00

3341.0010200-00
3341.0019090-90

34
343
3435
3435.0060000-00
3435.0060100-00
3435.0060200-00
3435.0069090-90

35
351

3512

30

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
หัวหน้าแผนกจัดระบบ
และสอบสวน
หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ
บริการไปรษณีย์
หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
ธุรกิจหรือ E-Commerce
หัวหน้าแผนกรับฝาก
ไปรษณีย์
ผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต
หัวหน้าคุมงานกิจการ
ไปรษณีย์ ด้านกิจการ
สื่อสารและไปรษณีย์อื่น ๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
ผู้ประกอบอาชีพด้าน
กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะ วัฒนธรรม และ
การประกอบอาหาร
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับด้านศิลปะ วัฒนธรรม
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในทีอ่ ื่น
หัวหน้าส่วนงานผังรายการ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
หัวหน้าส่วนงานผัง
รายการสถานีโทรทัศน์
หัวหน้าส่วนงานผังรายการ
สถานีวิทยุกระจายเสียง
หัวหน้าส่วนงานผังรายการ
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน
ด้านสารสนเทศและ
การสื่อสาร
ช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงาน
และช่างเทคนิคที่ให้การ
ช่วยเหลือผู้ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่างเทคนิคด้านการ
สนับสนุนผู้ใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
3512.0030000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

3512.0030100-00
3512.0030101-00
3512.0030102-00
3512.0039090-90

3512.0040000-00

3512.0040100-00
3512.0040200-00
3512.0049090-90

352
3521
3521.0010000-00

3521.0010100-00
3521.0010101-00
3521.0010102-00
3521.0010200-00

31

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างเทคนิคที่ให้การ
สนับสนุนผู้ใช้งาน
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์
รับสัญญาณโทรทัศน์
ช่างติดตั้งจานดาวเทียม
ช่างติดตั้งเคเบิลทีวี
ช่างเทคนิคที่ให้การ
สนับสนุนผู้ใช้งาน
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสื่อสาร
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสื่อสาร
แบบมีสาย
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสื่อสาร
แบบไร้สาย
ช่างเทคนิคติดตั้งอุปกรณ์
กระจายสัญญาณสื่อสาร
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้านโทรคมนาคม
และการแพร่ภาพ
ช่างเทคนิคด้านการแพร่
สัญญาณและโสตทัศน์
ช่างเทคนิคการแพร่
สัญญาณและโสตทัศน์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ช่างเทคนิคการกระจายเสียง
วิทยุ
ช่างห้องส่งกระจายเสียง
วิทยุ
ช่างเครื่องส่งกระจายเสียง
วิทยุ
ช่างเทคนิคการกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
3521.0010201-00
3521.0010202-00

3521.0010300-00
3521.0010301-00
3521.0010302-00
3521.0010400-00
3521.0019090-90

2522
3522.0010000-00
3522.0010100-00
3522.0010200-00
3522.0010300-00
3522.0019090-90

หมวดใหญ่ 4 ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
42

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างห้องส่งกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์
ช่างเครื่องส่งกระจาย
สัญญาณโทรทัศน์
ช่างเทคนิคการ
ถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม
ช่างเทคนิคภาพและเสียง
รายการถ่ายทอดสด
ช่างกล้องวิดีโอรายการ
ถ่ายทอดสด
ช่างเทคนิคการส่ง
สัญญาณเคเบิลทีวี
ช่างเทคนิคการแพร่
สัญญาณและโสตทัศน์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ช่างเทคนิคด้านวิศวกร
โทรคมนาคม
ช่างโทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
ช่างโทรคมนาคมเครือข่าย
การสื่อสารมีสาย
ช่างโทรคมนาคมเครือข่าย
การสื่อสารไร้สาย
ช่างโทรคมนาคมการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม
ช่างโทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เจ้าหน้าที่ด้านการ
ให้บริการลูกค้า
เจ้าหน้าที่รับ-จ่ายเงิน
เจ้าหน้าที่เก็บเงิน และ
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
เสมียนรับฝาก-ถอนเงิน
ของธนาคารและเสมียน
ที่เกี่ยวข้อง
เสมียนรับฝากด้านกิจการ
สื่อสาร โทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์

421
4211
4211.0010000-00
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์ (ต่อ)
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ
4211.0010100-00
4211.0019090-90

44
441
4412
4412.0010000-00

4412.0010100-00
4412.0010200-00
4412.0010300-00
4412.0010301-00
4412.0019090-90

4412.0020000-00

33

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
เจ้าหน้าที่รับฝากไปรษณีย์เจ้าหน้าที่ทีมขาย
เสมียนรับฝากด้านกิจการ
สื่อสาร โทรคมนาคม
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สำนักงานอื่น ๆ
ผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนงาน
สำนักงานอื่น ๆ
เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง และคัดแยก
ไปรษณีย์ภัณฑ์
เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง
ไปรษณีย์ภัณฑ์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่นำจ่าย เจ้าหน้าที่
รับ-ส่ง ไปรษณีย์ภัณฑ์
เจ้าหน้าที่ศูนย์ไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่ที่ทำการไปรษณีย์
เจ้าหน้าที่นำจ่าย
ไปรษณีย์ภัณฑ์
เจ้าหน้าที่รับ-ส่ง
ไปรษณียภัณฑ์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์อื่น ๆ ซึ่งมิได้
จัดประเภทไว้ในที่อื่น
เจ้าหน้าที่คัดแยก
ไปรษณีย์ภัณฑ์
ด้านกิจการสื่อสารและ
ไปรษณีย์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด หมู่ หน่วย
อาชีพ
ย่อย
ในหน่วยใหญ่
หมวดใหญ่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆ
21

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรเทคโนโลยีไฟฟ้า
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
วิศวกรคอมพิวเตอร์
วิศวกรซ่อมบำรุงระบบ
อัตโนมัติ
วิศวกรป้องกันและควบคุม
ไฟฟ้าสถิต
วิศวกรวิเคราะห์ปัญหา
และแก้ไขผลิตภัณฑ์
วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

215
2152
2152.0010000-00

2152.0010100-00
2152.0010200-00
2152.0010300-00
2152.0010400-00
2152.0010500-00
2152.0019090-90

หมวดใหญ่ 3 นักเทคนิค ช่างเทคนิค และผู้ประกอบวิชาชีพที่เกีย่ วข้อง
31

ผู้ประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
และวิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิคด้าน
วิทยาศาสตร์กายภาพและ
วิศวกรรมศาสตร์
ช่างเทคนิคด้านวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างเทคนิควิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

311
3114
3114.0010000-00

3114.0010100-00

34

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
3114.0010200-00

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างเทคนิควิศวกรรมบำรุง
ระบบอัตโนมัติ
ช่างเทคนิควิศวกรรม
ป้องกันและควบคุม
ไฟฟ้าสถิต
ช่างเทคนิควิศวกรรม
วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิควิศวกรรม
ประกันคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ช่างเทคนิควิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

3114.0010300-00
3114.0010400-00
3114.0010500-00
3114.0019090-90

หมวดใหญ่ 7 ผู้ปฏิบัตงิ านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฝีมือ
73

ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม
และงานการพิมพ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านหัตถกรรม
ช่างทำและช่างซ่อม
เครื่องมือที่มีความเที่ยงตรง
แม่นยำ
ช่างทำเครื่องมือที่มีความ
เที่ยงตรงแม่นยำ
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างทำเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
ช่างทำนาฬิกา
ช่างทำเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา
ช่างทำเครื่องมือที่มีความ
เที่ยงตรงแม่นยำ ด้านการ
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

731
7311
7311.0010000-00

7311.0010100-00
7311.0010200-00
7311.0010300-00
7311.0019090-90
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
7311.0020000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างซ่อมเครื่องมือที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยำด้าน
การผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์
ช่างซ่อมนาฬิกา
ช่างซ่อมเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา
ช่างซ่อมเครื่องมือที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยำด้าน
การผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น
ผู้ปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
ช่างติดตั้งและช่างซ่อม
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์การสื่อสาร
โทรคมนาคม
ช่างปรับและช่างซ่อมด้าน
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างปรับด้าน
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
ช่างซ่อมเครื่องฉาย
ภาพยนตร์
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์ทางการแพทย์)
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์ทางอุตสาหกรรม)
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์)
ช่างปรับอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องใช้สำนักงาน)

7311.0020100-00
7311.0020200-00
7311.0020300-00
7311.0029090-90

74
742

7421
7421.0010000-00

7421.0010100-00
7421.0010200-00
7421.0010300-00
7421.0010400-00
7421.0010500-00
7421.0010600-00
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การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
7421.0019090-90

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างปรับด้านอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์
อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้
ในที่อื่น
ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องส่งวิทยุและโทรทัศน์)
ช่างซ่อมเครื่องฉาย
ภาพยนตร์
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์ทางการแพทย์)
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
(อุปกรณ์ทาง
อุตสาหกรรม)
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์)
ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์
(เครื่องใช้สำนักงาน)
ช่างซ่อมด้านอิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

7421.0020000-00

7421.0020100-00
7421.0010200-00
7421.0020300-00
7421.0020400-00
7421.0020500-00
7421.0020600-00
7421.0029090-90

หมวดใหญ่ 8 ผู้ควบคุมเครื่องจักรโรงงานและเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
82
821
8212
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ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการประกอบ
ผู้ประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่
8212.0010000-00

อาชีพ
ในหน่วยย่อย

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
ช่างประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านเครื่องส่ง
วิทยุโทรทัศน์
ช่างประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
ช่างประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
(อุตสาหกรรม
ช่างประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์)
ช่างประกอบอุปกรณ์ที่มี
ความเที่ยงตรงแม่นยำ
ช่างประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการผลิตเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

8212.0010100-00
8212.0010200-00
8212.0010300-00
8212.0010400-00
8212.0010500-00
8212.0019090-90

หมวดใหญ่ 9 ผู้ประกอบอาชีพพื้นฐาน
93

ผู้ใช้แรงงานในเหมือง
การก่อสร้าง การผลิตและ
การขนส่ง
แรงงานภาคการผลิต
แรงงานในอุตสาหกรรม
การผลิตซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
แรงงานด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์
แรงงานประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องส่ง
วิทยุโทรทัศน์)

932
9329
9329.0010000-00

9329.0010100-00

38

การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประทศไทย) ปี 2563
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ (ต่อ)
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
หมวด
ย่อย

หมู่

หน่วย

อาชีพ
ในหน่วยใหญ่

อาชีพ
ในหน่วยย่อย
9329.0010200-00

กลุ่มอาชีพ

อาชีพ

รายละเอียดอาชีพ
แรงงานประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์
การแพทย์)
แรงงานประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (อุปกรณ์
งานอุตสาหกรรม)
แรงงานประกอบอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
(คอมพิวเตอร์)
แรงงานด้านการผลิต
เครื่องคอมพิวเตอร์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
อุปกรณ์ทัศนศาสตร์อื่นๆ
ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่
อื่น

9329.0010300-00
9329.0010400-00
9329.0019090-90
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รายนามคณะผู้จัดทำ
1. นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล
2. นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์
3. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
4. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางสาวอารยา เปี่ยมสมบูรณ์
นางสาวพัชนี เกียรติวรยศ
นางชนิกา ส่งเสริม
นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์
นางพัชรา เสมสามารถ
นางนันทนา คงสุขเจริญชัย

อธิบดีกรมการจัดหางาน
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการมีงานทำ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

รายนามคณะที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
1. ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
2.
3.
4.
5.

นางสาวสุธิดา บุญจินดาทรัพย์
นายอาทิตย์ บุญจินดาทรัพย์
นางสาวณัฐพร คลังนุช
นายสุรชัย อภิรักษ์ตั้งสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการป้องกันภัยพิบัติ
นักวิจัยหลัก
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ช่วยนักวิจัย

รายนามคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการจัด
ประเภทมาตรฐานอาชีพและอุตสาหกรรม
1. พ.ต.ต.หญิงรมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
2. พันเอก ธีรวัฒน์ วุฒิพรพงษ์
ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
3. นางวิภารัตน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
4. นายศุภกิจ วรศรีหิรัญ
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ
5. นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. นายสุพล บริสุทธิ์
ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่งคงของมนุษย์
7. นางสาวดาวรุนี จันทร์ผ่อง
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
8. นายเดชา เชื้อบุญยืน
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายพีระ ศรีสองเมือง
นายศุภวิชญ์ ใจงาม
นางภารดี อินทชาติ
นางสาวณัฐยาน์ ทวีวงค์
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล
นางอารีย์ ป้องสีดา
นางดารนี ศุภธีรารักษ์

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

เรืออากาศโท สมพร ปานดำ
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล
นางสาวนฤมล ศิริทรงธรรม
นายขวัญชัย วรกัลยากุล
นางสาวณัฏฐนันท์ วิสุชาติพงศ์
นายศักดิ์ศรี เส้งเตง
รศ.ดร.ศุภากร รัชพงศ์
ดร.นันทวัฒชัย วงษ์ชนะชัย
นายกอบศักดิ์ ดวงดี
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

26. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
27. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
28. นางชนิกา ส่งเสริม

ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา
กรรมการ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
กรรมการ
ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
ผู้แทนสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมธนาคารไทย
กรรมการ
อธิบดีกรมการจัดหางาน
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
กรรมการ
และมาตรฐานอุตสาหกรรม
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
กรรมการ
กรมการจัดหางาน
และช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
1. น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
2. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
3. นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
4. นายณัฐพล สมบูรณ์

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ ประธานอนุกรรมการ
และสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
อนุกรรมการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อนุกรรมการ

5. นายวรวัฒน์ วงศ์วโรทัย
6. นายพีระพนธ์ โสพัศสถิต
7. นายสิทธิชัย เทพไพฑูรย์
8. นายไพฑูรย์ ศิริฉัตรชัยกุล
9. ม.ล.ลือศักดิ์ จักรพันธุ์
10. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
11. นางสาวศิริวรรณ์ ชัยชนะ
12. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
13. นางชนิกา ส่งเสริม

ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
อนุกรรมการ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุกรรมการ
ผู้แทนหอการค้าไทย
อนุกรรมการ
และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
อนุกรรมการ
และสังคมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อนุกรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
และเลขานุการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพ
อนุกรรมการ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการสื่อสารและไปรษณีย์
1. นายขจิต สุขุม
2. นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
นายกรรณภัทร จิระประภูศักดิ์
นายต้อง ศรีคชา
นางสาวฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์
นางนวลศรี ว่องไวทยากรกุล
ผศ.ดร.จิรศิลป์ จยาวรรณ

9. ม.ร.ว.นงคราญ ชมพูนุท

ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัล
ประธานอนุกรรมการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัล
อนุกรรมการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ
ผู้แทนบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมขนส่งสินค้าเร่งด่วนไทย
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
อนุกรรมการ
แห่งประเทศไทย

10. นายพุธวัน นาควานิช
11. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
12. นางสาวมนัสวี อัจฉริยวงศ์
13. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
14. นางณีรญาภา ไชยพราหมณ์

ผู้แทนบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการ
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล
และเลขานุการ
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
อนุกรรมการ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
และผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม
สาขาการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทัศนศาสตร์
1. ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย

2. นางนนทลี สิริปัญญาวิทย์
3. นางสาวพลอยรวี เกริกพันธ์กุล
4. รศ. ดร. เอกชัย ลีลารัศมี
5. นายเชิดพงษ์ ดีเลิศไพบูลย์
6. นายธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์
7. นายฤทธิไกร ขัณฑวีระมงคล

รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ ประธาน
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อนุกรรมการ
ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
รองศาสตราจารย์ ดร.
อนุกรรมการ
ผู้แทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัด
อนุกรรมการ
และอิเล็กทรอนิกส์ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า
อนุกรรมการ
และอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการคณะกรรมการธุรกิจ
อนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

8. นางสาวกุณฑิรา จุลสมัย

9.

-

10.
11. ดร. ชวลิต ทิสยากร
12. นายวิศิษฐ์ ชัยสิทธิ์สงวน
13. นางจิราพร ขวัญเจริญ
14. นางวิชชุลดา เจนเกียรติฟู
15. นายแสงชัย ชัยจงเจริญสุข
16. นางสาวอารยา เปี่ยมสมบูรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
อนุกรรมการ
ผู้แทนสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายกสมาคมอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
คอมพิวเตอร์ไทย (ATCM)
นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) อนุกรรมการ
คณะกรรมการคอมพิวเตอร์
อนุกรรมการ
ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรม
อนุกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง
อนุกรรมการ
ประจำประเทศไทย
ผู้แทนบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีงานทำ
อนุกรรมการ
กรมการจัดหางาน
และเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานอาชีพและ
อนุกรรมการและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรมการจัดหางาน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
อนุกรรมการและ
กรมการจัดหางาน
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

