6.
6. นั
นัก
กออกแบบประสบการณ์
ออกแบบประสบการณ์ผ
ผู้ใู้ใช้ช้//ส่ส่ววนติ
นติด
ดต่
ต่อ
อผู
ผู้ใ้ใช้ช้
(UX/UI
(UX/UI Designer)
Designer)
ลักษณะงาน
แบงการทํางานเปน 2 สวนดวยกัน คือ
User Experience
เปนศาสตรแหงความพยายามเขาใจผูอื่นเพื่อประโยชนอันสูงสุด พยายามเขาใจวา
ผูใชตองการอะไร ชอบแบบไหน คิดวาเขาจะมีความคิด ความรูสึกยังไงตอโปรดักส
รวมวางแผนหาวิธี ทําใหตอบโจทยผใู ชมากทีส่ ดุ โดยการรวบรวม คนควา ออกแบบ ทดสอบ
และประเมินผล สินคา บริการ หรือสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับผูใชงาน ใชหลักการ
ออกแบบตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตกับการออกแบบประสบการณผูใช (User Experience)
เชน Design Thinking, Design Sprint และ Lean UX
WEB DESIGN CONCEPT

User Interface
เปนศาสตรแหงความสวยความงาม เปนศาสตรที่จะมาเติมเต็ม UX ใหออกมาเปนรูป
เปนราง เปน ﬁrst impression ที่ดีสําหรับผูใช ไมวาจะเปนเรื่องของสี การจัดวาง
องคประกอบ รวมไปถึงขนาดของตัวอักษรก็มีผลตอความสวยงาม และตองคํานึงถึง
การใชงานที่งายและสะดวกตอผูใชอีกดวย โดยการออกแบบสวนติดตอผูใชงานโดยสราง
เปนโครงราง (Wireframe) ม็อคอัพ (Mockup) หรือตนแบบ (Prototype) สามารถ
แปลงเอาความตองการของลูกคามาเปลี่ยนแปลงเปนงานออกแบบสวนติดตอผูใชงาน
(User Interface)

7.
7. อิ
อิน
นฟลู
ฟลูเเอนเซอร์
อนเซอร์ (Influencer)
(Influencer)
ลักษณะงาน
เปนตัวแทนของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะรีวิวและพูดถึงสินคาและบริการตาง ๆ
อยางตรงไปตรงมา เพื่อรักษาความสัมพันธระหวางอินฟลูเอนเซอรกับคนที่ติดตามอยู
โดยอินฟลูเอนเซอรมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินคาและบริการ
ผานการนําเสนอคอนเทนต ในรูปแบบตาง ๆ โดยการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ
ในหลาย ๆ ชองทาง ซึ่งอินฟลูเอนเซอร (Inﬂuencer) มีหลายแบบ เชน กูรูดานความงาม
และแฟชั่น คนที่ชอบทองเที่ยวและชิมอาหาร ผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ไมวาจะเกม ดนตรี
ภาพยนตร รวมไปถึง Celebrity คนดังที่ออกสื่อโซเชียลเปนประจํา
</>

การเขาสูอาชีพ

HTML

การเปนอินฟลูเอนเซอรอาจจะมาจากการที่เขาเปนเซเลบิตี้ หรือบุคคล
ในโลกออนไลนแลวผันตัวไปสูการเปนบล็อกเกอรที่มีคอนเทนทนาสนใจ นาติดตาม
พรอมความสามารถที่จะโนมนาวใจใหเหลาแฟน ๆ เชื่อถือและทําตามได โดยการเปน
อินฟลูเอนเซอร ในยุคนี้งายเพียงแคปลายนิ้ว เพราะทุกแพลตฟอรมบนโลกออนไลน
ยินยอมใหคุณลงผลงานเพื่อสรางชองทางใหเกิดผูติดตาม (Follower) ไดฟรี
เมื่อมีผูติดตามจํานวนหนึ่งและมีความเชี่ยวชาญตรงกับภาพลักษณหรือคาแรคเตอร
ของแบรนดสินคา คุณก็จะสามารถเปนพรีเซนเตอร ซึ่งไดเงินราวกับเปนดาราไดเลย

CSS

อางอิง : sales100million.com, brandinside.asia, mangozero.com
QR Code

ขอมูลเพิ่มเติม

กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน

มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ

อางอิง : blog.nextzy.me, admissionpremium.com,
bu.ac.th, medium.com, เว็บไซตสถาบันการศึกษาทีเ่ ปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

8.
8. นั
นัก
กการตลาดดิ
การตลาดดิจจิท
ิทัล
ัล (Digital
(Digital Marketer)
Marketer)
ลักษณะงาน
วิเคราะหขอ มูลการตลาดดิจทิ ลั วิเคราะหขอ มูลพฤติกรรมผูบ ริโภค ออกแบบและ
ตรวจสอบแคมเปญการตลาด รวมถึงจัดหาชองทางการลงสื่อดิจิทัล ดูแลดานการตลาดดิจิทัล
ทํามารเก็ตติ้งบนชองทาง Online เชน Social Media, Website และสื่ออื่นที่เกี่ยวของ
กับ Online กําหนดกลยุทธในการสรางการรับรูและความสัมพันธที่ดีกับลูกคาผานสื่อดิจิทัล
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ

</>
HTML

CSS

-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยขอนแกน คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย สาขาวิชาการตลาดยุคดิจิทัล

อางอิง : bu.ac.th, admissionpremium.com,
asearcher.com, เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

กองสงเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน
www.doe.go.th/vgnew
กกจ. 31/2563 กส. 6

- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโตตอบ
- มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลักสูตร Design, Business & Technology Management
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สาขาวิชานวัตกรรมบริการดิจิทัล

อาชี พมาแรงในปี 2025
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะหุนยนตปญญาประดิษฐ (AI) ทําใหมีบางอาชีพ
ที่ถูกเทคโนโลยี disrupt เสี่ยงตกงาน บางอาชีพจะหายไป บางอาชีพจะยังมีอยูแตเนื้องาน
และทักษะที่ตองการจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาชีพอันเปนที่ตองการ โดยมากจะเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีเชื่อมตอเขากับมิติทางสังคม
สถาบันหลายแหงไดคาดการณถึงอาชีพมาแรงในอนาคตไวหลายกลุมอาชีพ ไดแก
1 . สายงานวิศวกรรม เชน นักวิทยาศาสตรขอมูล วิศวกรสิ่งแวดลอม วิศวกรนาโน
2 . สายงาน IT เชน นักพัฒนาซอฟแวร นักพัฒนาแอปพลิเคชัน นักพัฒนาเกม
3 . สายงานบัญชี/การเงิน เชน นักคณิตศาสตรประกันภัย ที่ปรึกษาดานการเงิน
ผูตรวจสอบบัญชี
4 . สายงานการแพทย เชน นักวิทยาศาสตรการกีฬา แพทยผิวหนัง สัตวแพทย
บุคลากรทางการแพทย
5 . สายงานธุรกิจอิสระ เชน เกษตรกรฟารมอัจฉริยะ Startup ผูประกอบการดิจิทัล
6 . สายงานออกแบบ เชน นักออกแบบประสบการณผใู ช/สวนติดตอผูใ ช (UX/UI Designer)
นักออกแบบเสมือนจริง สถาปนิก ครีเอทีฟ
7 . สายงานอาชีพอิสระทางเลือก เชน อินฟลูเอนเซอร ครูสอนการแสดง ฟตเนสเทรนเนอร
นักธุรกิจอาหารเสริม นักดนตรีคัฟเวอร และอาชีพเกิดใหมอื่น ๆ ตามไลฟสไตลและ
ความชอบของบุคคล
8 . สายงานการตลาดออนไลน เชน นักการตลาดดิจทิ ลั นักวางกลยุทธทางดานคอนเทนต
นักสรางแบรนด ผูเชี่ยวชาญทางดาน SEO ผูเชี่ยวชาญทางดาน E-Commerce

2.
2. นันักกพั
พัฒ
ฒนาซอฟต์
นาซอฟต์แแวร์
วร์ (Software
(Software Developer)
Developer)

4.
4. นั
นัก
กวิวิท
ทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ก
การกี
ารกีฬ
ฬาา (Sport
(Sport Scientist)
Scientist)
ลักษณะงาน

ลักษณะงาน
วิจัย วิเคราะห วางแผน และพัฒนาระบบซอฟตแวร
ศึกษากระบวนการตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ออกแบบกระบวนการ
ในการทําระบบซอฟตแวรใหเปนมาตรฐาน ทดสอบ ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการ
ใหเปนไปตามความตองการ ประเมินผลการทํางานของแตละขั้นตอนในกระบวนการ
พรอมประเมินผลความเสี่ยง ดูแลแกไขขอมูลดานซอฟตแวร
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ประยุกต
- มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร
เพื่อการสื่อสาร
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อางอิง : dek-d.com, trueplookpanya.com,
programmerthailand.com, เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

ตัวอยางรายละเอียดอาชีพในกลุมตาง ๆ ดังนี้

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตรการกีฬา โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง
หรือหลายอยาง เชน ใหการรักษาฟนฟูดวยการบริหารกลามเนื้อ การออกแบบโปรแกรม
การออกกําลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการทํางานของระบบหัวใจและหลอดเลือด
การบริหารกลามเนื้อที่เหมาะสมกับนักกีฬา หรือผูปวยที่มีความเจ็บปวย หรือบกพรอง
ของระบบกระดูก กลามเนื้อหรือที่มีความบกพรองดานการเคลื่อนไหว ใหคําแนะนํา
การบริหารกลามเนื้อ ยืด เหยียดกลามเนื้อ เพิ่มสมรรถภาพรางกายแกผูที่มาใชบริการ
ธาราบําบัด ลูเดินในนํ้า และอุปกรณ การออกกําลังกาย หรืออุปกรณชวยพยุงตัว
ไดอยางเหมาะสม ศึกษาสังเกตอาการของนักกีฬาหรือผูปวยเพื่อดําเนินการรักษาฟนฟู
บันทึกอุปสรรค ปญหาในการปฏิบตั งิ านและจัดทํารายงาน รวมทัง้ การใหคาํ แนะนําแกนกั กีฬา
หรือผูปวย และญาติเพื่อฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
ที่เสื่อมสภาพใหกลับคืนและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ
-

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ คณะวิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพลศึกษา

อางอิง : trueplookpanya.com, เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

1.
1. นั
นัก
กวิวิท
ทยาศาสตร์
ยาศาสตร์ข
ข้อ
้อมู
มูล
ล (Data
(Data Scientist)
Scientist)
ลักษณะงาน
ทํางานวิเคราะห Big Data หรือขอมูลจํานวนมหาศาลในรูปแบบออนไลนและออฟไลน
ทีม่ อี ยูใ นองคกร ซึง่ ขอมูลเหลานีจ้ ะเปนประโยชนตอ ธุรกิจ สรางสรรคโปรโมชัน
่ พัฒนา
ผลิตภัณฑ และยังชวยใหเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคมากขึ้น บทบาทความรับผิดชอบของ
อาชีพ Data Scientist นัน
้ คอนขางกวาง ขึน
้ อยูก บั ขอกําหนดของแตละองคกร บางองคกร
อาจจะทําหนาที่วิเคราะหขอมูลเพียงอยางเดียว ขณะที่บางองคกรตองการคนที่สามารถ
นําขอมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑได ทําหนาที่เปนตัวกลางเชื่อมระหวางโจทยของผูบริหาร
องคกรกับขอมูลที่มีอยูเพื่อใหไดมาซึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาวิทยาการขอมูลและการวิเคราะหเชิงธุรกิจ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
- มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
อางอิง : jobsdb.com, brandbuffet.in.th,
เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

3. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (actuary)
ลักษณะงาน
ประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและประมาณการการเกิดเหตุการณ
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดกับทุกคนในอนาคตไดใกลเคียงความเปนจริง เชน การเกิด การเจ็บปวย
การเกิดอุบัติเหตุ การทุพพลภาพ การเกษียณอายุ การวางงาน เปนตน โดยการจัดทํา
ในรูปของตาราง แลวนําผลที่ไดมาใชประกอบกับความรูดานการบริหารและการเงิน
เพื่อคํานวณอัตราเบี้ยประกัน เงินสํารอง และตัวเลขขอเท็จจริงอื่น ๆ ทางการเงิน
ซึ่งจะทําใหบริษัทประกันภัยสามารถดําเนินกิจการไดอยางราบรื่น มั่นคง และยุติธรรม
สามารถใหความคุมครองแกผูเอาประกัน หรือผูรับประโยชนได ปรับปรุง และพัฒนา
ผลิตกรมธรรมแบบใหม ๆ เพื่อสนองความตองการของสังคมอยูเสมอ ใหคําแนะนํา
เจาหนาที่บริษัทในการพิจารณารับประกันวารายใดที่รับได และรายใดที่ควรปฏิเสธ
เพราะเหตุใด หากจะรับได แตตองเพิ่มเบี้ยประกัน ควรจะเพิ่มในอัตราเทาใด
จัดทํารายงานประจําป แสดงสถานะทางการเงินของบริษัท
เพื่อเสนอตอกรมการประกันภัย และผูถือหุนบริษัท
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ
-

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการประกันภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ สาขาวิชาสถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต

อางอิง : admissionpremium.com, เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

5.
5. เกษตรกรฟาร์
เกษตรกรฟาร์ม
มอั
อัจจฉริ
ฉริย
ยะะ (Smart
(Smart Farmer)
Farmer)
ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลการปลูกพืช เปนการทําการเกษตรรูปแบบใหม โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมเปนเครื่องมือ เชน เรื่องความแมนยํา การควบคุม
คุณภาพสินคามาชวยในการบริหารจัดการดูแลการเพาะปลูก รวมไปถึงกระบวนการผลิต
ในทุก ๆ ขั้นตอน ตั้งแตขั้นตอนการเตรียมเมล็ด การเตรียมดิน ไปจนถึงการปลูก
การเก็บเกี่ยว โดยใหความสําคัญกับความปลอดภัยตอผูบริโภค สิ่งแวดลอม
และเปนการใชทรัพยากรใหคุมคาที่สุด
มหาวิทยาลัยที่เปดสอน อาทิ
- มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร
สาขานวัตกรรมเกษตร
- มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สาขาเกษตรศาสตรและนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาเกษตรแมนยํา
- มหาวิทยาลัยขอนแกน สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หลักสูตร Non Degree
หลักสูตรผูป ระกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
อางอิง : arda.or.th, krungsri.com,dtc.co.th,
เว็บไซตสถาบันการศึกษาที่เปดสอน
ขอมูลเพิ่มเติม

