อาชีพที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กองส่งเสริมการมีงานทำ
เมษายน 2561

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มอุตสาหกรรม

ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

/

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

/

/

/

/

/

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

/

/

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กลุ่มอุตสาหกรรม

เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่
เกี่ยวข้อง
กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

/

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

/

/

/

/

/

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

/

/

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง
และกิจการที่เกี่ยวข้อง

1

อาชีพแนะนำ
สัตวแพทย์ (Veterinarians) : 2223
ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านเกษตรกรรม
(Farming Adviser) : 3213.20
ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรและเล้ียงสัตวเ์ชิงพาณิชย์
(Market-oriented Crop and Animal
Producers) : 6130
ผู้เพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ (Hatchery) : 6151.20

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาเกษตรกรรม
วิชาประมง

ปริญญาตรี
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
คณะเกษตร
คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะประมง

คำอธิบายอาชีพ

1

สัตวแพทย์ (Veterinarians) : 2223
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำการศึกษา วิจัย ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ทาง
การแพทย์ สาขาสัตวแพทย์ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ทำการตรวจและวินิจฉัยโรคหรืออาการบาดเจ็บ
ของสัตว์ บำบัดรักษาโรคด้วยการผ่าตัดหรือใช้ยา ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์ในฟาร์มและฝูงสัตว์อื่นๆ เพื่อป้องกันโรค
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยและการเพาะพันธุ์สัตว์ ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ผลิตจาก
เนื้อสัตว์หรือชิ้นส่วนของสัตว์ก่อนบริโภค จัดทำเอกสารและรายงานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ

ที่ปรึกษาและผู้ชำนาญการด้านเกษตรกรรม
(Farming Adviser) : 3213.20
ให้ความช่วยเหลือและแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรกรรมเกี่ยวกับการจัดการและการแก้ไขปัญหาในฟาร์ม
เกษตรกรรม; ศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคนิคการเกษตรทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และ
กิจกรรมการเกษตรอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้จากการจัดการการใช้ทรัพยากรการผลิต ที่ดิน ทุน แรงงาน พร้อมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน; ทำการทดสอบและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเพิ่ม
คุณภาพ เพิ่มจำนวนผลผลิตทางการเกษตร การใช้๋ยา การเก็บเกี่ยวผลผลิต การดูแลรักษาสัตว์เลี้ยง สัตว์ปีก
การป้องกันโรค และการบริหารจัดการงานด้านฟาร์ม; ดำเนินการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรกรรมและ
จัดเตรียมรายงานผลงานการวิจัย; ตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อตรวจสอบปัญหาที่ได้รับรายงานมา เช่น การกัดกร่อนของดิน
การรบกวนจากศัตรูพืชและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น; เขียนและเผยแพร่บทความและเอกสาร
ทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงเทคนิคและการปฏิบัติงานด้านเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายอาชีพ

1

ผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรและเล้ียงสัตวเ์ชิงพาณิชย์
(Market-oriented Crop and Animal Producers) : 6130
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ รวมทั้งทำการผสมพันธ์ุ การเพาะเลี้ยงและการดูแลรักษาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ต่างๆสำหรับ
การจำหน่ายหรือนำส่งเป็นประจำให้กับผู้ซื้อในลักษณะขายส่ง องค์การการตลาด หรือจัดจำหน่ายของในตลาด
กำหนดประเภทและจำนวนพืชผลและสัตว์เลี้ยงที่จะทำการเพาะปลูกและเพาะเลี้ยง จัดซื้อเมล็ดพันธ์ุพืช ปุ๋ย สิ่งของ
เครื่องใช้ต่างๆ ผลิตหรือจัดซื้ออาหารสัตว์หรือส่วนผสมของอาหารสัตว์ ทำการเช่าหรือลงทุนในที่ดินและ
ทำการปรับปรุงพัฒนาที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ปศุสัตว์ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ดำเนินการปฏิบัติงานต่างๆ
เช่น การจัดเตรียมดิน การไถหว่าน การเพาะปลูก การขยายพันธ์ การเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร การผสมพันธ์ุ
การเพาะเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง รวมถึงการฆ่า การลอกหนังสัตว์ และการจัดเตรียมสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จาก
สัตว์เลี้ยงเพื่อการซื้อขาย การจัดเก็บรักษา การแปรรูปขั้นพื้นฐานและจัดส่ง หรือดำเนินงานด้านการตลาดของ
ผลผลิตต่างๆ บำรุงรักษาอาคารสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์ทางการเกษตร ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงาน
ที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ผู้เพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ (Hatchery) : 6151.20
ผู้ที่ทำการเพาะพันธ์ุหรือขยายพันธ์ุสัตว์น้ำโดยวิธีธรรมชาติ ผสมเทียม หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อผลิตพันธ์ุสัตว์น้ำและ
อนุบาลจนได้ขนาดที่ต้องการ; คัดเลือกพ่อแม่พันธ์ุ; ทำการผสมพันธ์ุจนได้ไข่ที่ผสมแล้ว หรือนำไข่จากธรรมชาติมา
เพาะฟักให้ออกเป็นตัว หรือนำลูกวัยอ่อนจากธรรมชาติหรือโรงเพาะฟักมาอนุบาลให้มีสุขภาพดีโดยปราศจากโรค
จนได้ขนาดที่เหมาะสม; ทำการบรรจุเพื่อการจำหน่ายหรือเพื่อปล่อยลูกพันธ์ุสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ;
ควบคุมสภาพของสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมหรือใกล้เคียงกับธรรมชาติของสัตว์น้ำ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

2

อาชีพแนะนำ
วิศวกรเซรามิก (Ceramics engineer) : 2149.32
วิศวกรอุตสาหการ (Industrial engineer) : 2149.10
วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality engineer) : 2149.25
วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industrial
engineer) : 2149.30
นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(Designer, industrial and commercial product) : 3471.20
ช่างเขียนและช่างตกแต่งเซรามิค (Ceramics Painters) : 7324

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปกรรมเซรามิกส์
วิชาศิลปกรรม สาขา
เทคโนโลยีเซรามิค

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปอุตสาหกรรม
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

คำอธิบายอาชีพ

2

วิศวกรเซรามิก (Ceramics engineer) : 2149.32
พัฒนาและควบคุมกรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกทั่วไป ซึ่งรวมถึงการทำอิฐ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบดินเผา
และเครื่องแก้ว; ทดสอบคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีของวัตถุที่ใช้และเลือกวิธีการผสมวัตถุให้เป็นไปตามแบบและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกร์ที่ใช้ในการผลิต กำหนดกรรมวิธีการผลิตและอุณหภูมิที่ใช้เผา
ผลิตภัณฑ์ ทดสอบความเหนียวของผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อให้ความเหนียวถึงขั้นมาตรฐาน อาจชำนาญในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แบบใดแบบหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมถึงงานอำนวยการออกแบบ งานควบคุมการผลิต งานควบคุม งานจัดการ
และการอำนวย การควบคุมการก่อสร้าง งานวางโครงการอุตสาหกรรม งานพิจารณาตรวจสอบและงานให้คำปรึกษา
ทั้งหมดเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา เครื่องเคลือบดินเผาและเครื่องแก้ว ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียว
กับวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิตแต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรมเซรามิค

วิศวกรอุตสาหการ (Industrial engineer) : 2149.10
วิเคราะห์ ตรวจสอบ โดยค้นคว้าวิจัย ทดสอบหรือหาข้อมูลและสถิติต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอื่นเพื่อ
เป็นหลักเกฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม จัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาเรื่องเวลาและ
การเคลื่อนที่ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร; วิจัย และวางแผนการผลิต ออกแบบและ
อำนวยการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนผัง การวางระบบ หรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน
การสร้าง การผลิต การประกอบ การบรรจุ การทดสอบ การปรับปรุง การลำเลียง การเก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ
รวมถึงวางแผน ออกแบบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งขณะและหลังการผลิต จัดการระบบควบคุมมลพิษหรือ
การกำจัดของเสีย สารพิษ วัตถุอันตรายหรือกำจัดสิ่งใดๆ ของโรงงาน ตลอดจนกรรมวิธีอื่นโดยแสดงเป็นแบบรูป
ข้ อ กำหนด หรื อ ประมาณการสำหรั บ งานของโรงงาน จั ด การระบบการผลิ ต และกำกั บ งานตามแผนการผลิ ต
การประกอบ การบรรจุ การแปรสภาพ การทดสอบ การปรับปรุง การลำเลียง การเก็บรักษา และการทำลาย สิ่งใดๆ
สำหรับกรรมวิธีอื่นใดเกี่ยวกับงานของโรงงาน รวมทั้งจัดการระบบการซ่อมบำรุง ควบคุมคุณภาพ ควบคุมวิธีและ
ควบคุมการทำงานและต้นทุนการผลิต รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสูง
ขึ้น โดยเฉพาะให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตที่กำหนด; วางระเบียบและประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต แนะนำและให้คำปรึกษาวิธีการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและธุรกิจขององค์กรโดยรวมให้เหมาะสมดียิ่ง
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วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality engineer) : 2149.25
วิเคราะห์หลักการ ประเมิน และควบคุมคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์; วางแผนและพัฒนาระบบและวิธีการควบคุม
ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ การตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำการวิเคราะห์ชี้เหตุบกพร่อง ข้อผิดพลาดและ
การแก้ไข การควบคุมคุณภาพเพื่อความเชื่อถือ และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพได้สม่ำเสมอตามมาตฐานกำหนด
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหการ แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงานส่วนการควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing industrial engineer) : 2149.30

ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต พัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในเชิงอุตสาหกรรม
วิจัยและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ กรรมวิธี เพื่อการร่วมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องการอย่างพอดี
รวมถึ ง การใช้ การซ่ อ มบำรุ ง รั ก ษาเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น ให้ อ ยู่ ใ นสภาพใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและปลอดภัย; วางโครงการอุตสาหกรรมโดยวางแผนผังที่ตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัสดุ วางแผน
งานการสร้าง วางแผนขั้นตอนการผลิต การประกอบ การลำเลียง การเก็บรักษาหรือทำลายสิ่งใดๆ สำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลือกและตรวจดูกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อวางแผนการผลิต
หรือปรับปรุงให้ทันสมัย วางระเบียบและประสานงานกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับ
โรงงาน จัดการการอำนวยการ และควบคุมดูแลการก่อสร้างในโรงงานในส่วนที่เกี่ยวกับระบบขนถ่าย ระบบระบาย
อากาศ ระบบแสงสว่าง แผนผัง หรือระบบอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผลิต วางแนวทางและวิธีการประกอบ การบรรจุ
การปรับปรุง การลำเลียง การเก็บรักษาวัสดุและผลิตภัณฑ์ หรือทำลาย สิ่งใดๆเกี่ยวกับระบบการผลิต อำนวยการ
หรือจัดการซ่อมบำรุง จัดการควบคุมมลพิษ หรือการกำจัดของเสีย สารพิษ วัตถุอันตรายหรือระบบกำจัดสิ่งใดๆของ
โรงงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ วินิจฉัย รับรองงานเกี่ยวกับงานข้างต้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
การผลิต
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นักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
(Designer, industrial and commercial product) : 3471.20
เป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆด้วยกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย ผสมผสาน โดยการนำ
วัสดุ กรรมวิธีการผลิต ลักษณะรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้และตลาด
รวมทั้งความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม; สร้างแบบผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์ อุปกรณ์ตกแต่ง ประดับยนต์ ของเล่น เครื่องเรือน เครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์ดินเผา เครื่องแก้ว
เครื่องประดับ สิ่งทอ และเครื่องใช้ภายในบ้านเรือน ตลอดจนผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยออกแบบให้มีรูปร่างลักษณะ
ที่สวยงามและใช้ประโยชน์ได้ด้วย พิจารณาถึงจุดมุ่งหมาย ต้นทุน รายการทางเทคนิคต่างๆ วิธีการผลิต และ
ความพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ร่างแบบแสดงลักษณะ รูปร่าง ขนาด และรายการอ่ิื่นๆของผลิตภัณฑ์ นำภาพเขียนเสนอ
ขอความเห็นชอบจากฝ่ายจัดการหรือลูกค้า และดัดแปลงแก้ไขแบบเท่าที่จำเป็นอาจชำนาญการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเภทใดประเภทหนึ่ ง โดยเฉพาะ และอาจมี ชื่ อ เรี ย กตามความชำนาญ อาจเขี ย นภาพทางเทคนิ ค ต่ า งๆ
ทำแบบจำลอง และสร้างแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของจริง

ช่างเขียนและช่างตกแต่งเซรามิค (Ceramics Painters) : 7324
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ตกแต่งเซรามิค รวมทั้งการเขียนลายและระบายสีลงบนสิ่งของเครื่องใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเซรามิค พ่นสีด้วยวิธีการสเตนชิลส์ รูปลอกหรือกรรมวิธีอื่นๆ พ่นหรือชุบเพื่อเคลือบผิวด้วยน้ำมัน
วาร์นิช น้ำมันแลคเกอร์และวัสดุต่างๆที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ
เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง
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อาชีพแนะนำ
นักเคมีเส้นใย-สิ่งทอ (Chemist, textile and fibre) : 2113.55
วิศวกรอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textiles engineer) : 2149.34
วิศวกรเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (Garment engineer) : 2149.36
นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Designer textile) : 3471.50
ช่างฝีมือหัตหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน
ที่เกี่ยวข้อง (Handicraft Workers in Textile, Leather and
Related Materials) : 7332

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา

วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาเคมีสิ่งทอ
วิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาเทคโนโลยี
เครื่องนุ่งห่ม
วิชาศิลปกรรม สาขาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง
วิชาคหกรรม สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ
วิชาคหกรรม สาขาเทคโนโลยีการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ

ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
เครื่องนุ่งห่ม
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

คำอธิบายอาชีพ

3

นักเคมีเส้นใย-สิ่งทอ (Chemist, textile and fibre) : 2113.55
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับนักเคมีทั่วไป; แต่จะมีความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องกับเคมีของเส้นใย
ต่างๆ; ทำการศึกษาวิจัย พัฒนาวัสดุเส้นใยที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอต่างๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น; ทำการสังเคราะห์เส้นใย
ใหม่ๆที่ใช้ในการผลิตสิ่งทอเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ; นำความรู้ทางเคมีมาวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบคุณสมบัติของ
เส้นใยต่างๆที่ได้จากธรรมชาติหรือที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้น; ค้นคว้า ทดลองเกี่ยวกับสีย้อมที่ใช้กับเส้นใยชนิดต่างๆ

วิศวกรอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Textiles engineer) : 2149.34
วิเคราะห์ วางโครงการ อำนวยการหรือควบคุมการสร้าง การผลิต การคำนวณออกแบบและติดตั้งเครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงงานสิ่งทอทั่วไป รวมถึงการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้น
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย; ศึกษาและแนะนำลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการ
และปริมาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภัณฑ์ของโรงงานสิ่งทอทั่วไป รวมถึงควบคุมคุณภาพ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัยและพัฒนา และแนะนำลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
สิ่งทอ หนัง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม พลาสติก และวัสดุต่างๆ ในการผลิตเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าสำเร็จรูป ปฏิบัติงานหลัก
มูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วิศวกรเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม (Garment engineer) : 2149.36
วิจัย ค้นคว้าทางเทคโนโลยีเสื้อผ้าสำเร็จรูป การตกแต่งสิ่งทอ เทคนิคการย้อมเสื้อผ้าสำเร็จรูป วิธีทดสอบและควบคุม
คุณภาพในกรรมวิธี การผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมทั้งการบำรุงรักษาดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงาน;
ปฏิบัติงานหลักมูลฐาน
เช่นเดียวกันกับวิศวกรสิ่งทอ แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะการผลิตและออกแบบเสื้อผ้า
สำเร็จรูป
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นักออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (Designer textile) : 3471.50
ออกแบบลวดลายผ้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักจากจินตนาการ ประสบการณ์แนวโน้มของแฟชั่น
และความต้องการของลูกค้า; ศึกษาวัตถุประสงค์ ต้นทุน วัตถุดิบ เทคนิคและปัจจัยอื่นๆทีี่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ;
วาดโครงร่างหรือแบบตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ ก่อนส่งให้
ช่างทำแบบหรือช่างแผนกตัด ทำการตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์สิ่งทอสิ่งถักตามแบบต่อไป

ช่างฝีมือหัตหกรรมสิ่งทอ เครื่องหนังและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่เกี่ยวข้อง
(Handicraft Workers in Textile, Leather and Related Materials) : 7332
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ใช้ฝีมือในการทอ ถัก และปักผ้า เสื้อผ้า สิ่งของ เครื่องใช้ในครัวเรือนที่เป็น
ลวดลายพื้นบ้าน รวมทั้งรองเท้า กระเป๋าถือ สายเข็มขัดและเครื่องใช้อื่นๆ ปั่นด้ายและย้อมสีด้าย ฝ้าย ขนสัตว์ ผืนผ้า
และเส้นใยอื่นๆ ด้วยวัสดุย้อมธรรมชาติ ทอ ถัก หรือปักลวดลายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน
จัดเตรียมหนังสัตว์และย้อมหนังสัตว์ด้วยวัสดุย้อมธรรมชาติ สำหรับการผลิตรองเท้าพื้นบ้าน กระเป๋าถือ สายเข็มขัดและ
เครื่องใช้อื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องเรือน
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อาชีพแนะนำ
ช่างทำเครื่องเรือนไม้ (Maker,cabinet) : 7422.10
ช่างออกแบบเครื่องเรือนไม้
(Designer, wooden furniture) : 7422.25
ช่างแกะสลักไม้ (Carver,wood) : 7422.30
ช่างสีเครื่องเรือนไม้ (Painter, wooden furniture) :7422.40
ช่างทำบาะ (เครื่องเรือน) (Upholsterer, furniture) :7437.20
ช่างทำที่นอน (Maker , mattress) : 7437.40

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
วิชาศิลปกรรม สาขาการออกแบบ
ประกาศนียบัตรพระดาบส หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน

คำอธิบายอาชีพ
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ช่างทำเครื่องเรือนไม้ (Maker,cabinet) : 7422.10
ใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรทำงานไม้ ตกแต่ง ซ่อมแซม ดัดแปลงหรือแก้ไขเครื่องเรือนที่ทำด้วยไม้; ศึกษารูปแบบ
คัดเลือกวัสดุ จัดวางไม้ ตัด ไส กลึง ยึดประกอบเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ; อาจมีความชำนาญในการทำ
เครื่องเรือนไม้ ชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ทำ

ช่างออกแบบเครื่องเรือนไม้ (Designer, wooden furniture) : 7422.25
ออกแบบเครื่องเรือนจากจินตนาการ ประสบการณ์ ความต้องการของลูกค้าหรือตลาด; ศึกษารูปแบบ ประเมิน
ราคา คัดเลือกวัสดุและรายละเอียดอื่นๆ; วาดโครงร่างหรือแบบ; ตรวจสอบผลงานเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
ส่งแบบให้ช่างทำแบบไม้

ช่างแกะสลักไม้ (Carver,wood) : 7422.30
แกะสลักลวดลายประดับลงบนไม้ โดยการสร้างรูปแบบตามขนาดที่ต้องการ; ลอกลายลงบนไม้ แกะสลักและ
ตกแต่งด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

ช่างสีเครื่องเรือนไม้ (Painter, wooden furniture) :7422.40
เคลือบสี เคลือบวาร์นิชเครื่องเรือนไม้โดยการขัด ลอกสีเก่าออก อุดรอยแตกและตำหนิ ตกแต่งตำหนิ ย้อมสี
รวมทั้งการตกแต่งผิวสำเร็จที่เป็นตำหนิ

คำอธิบายอาชีพ
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ช่างทำบาะ (เครื่องเรือน) (Upholsterer, furniture) :7437.20
ทำเบาะเครื่องเรือนด้วยการจัดทำโครงรูปเบาะ จัดหาและใส่ฟองน้ำสปริง วัสดุที่ใช้ทำเบาะและวัสดุที่ใช้เป็นเปลือก
หุ้ม; ใช้ไม้หรือโลหะทำเป็นโครงร่างชั้นในของเบาะที่นั่ง; ใส่สปริง โลหะ ฟองน้ำ หรือยางฟองน้ำ และวัสดุอย่างอื่นที่
ใช้ทำเปลือกหุ้มสำหรับเบาะที่นั่ง เบาะด้านหลัง เบาะวางแขน และส่วนอื่นๆของเครื่องเรือน; วัดขนาด สร้างแบบ
ตัดและเย็บวัสดุ (ผ้า, หนังสัตว์, ขนสัตว์, หนังเทียม, พลาสติก) ที่ใช้สำหรับหุ้มให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการ; นำวัสดุที่
เย็บแล้วไปหุ้ม ชิ้นส่วนต่างๆ ตอกตะปูหรือยิงแม็กซ์ให้เข้าที่; ซ่อมชิ้นส่วนที่เป็นเบาะของเครื่องเรือนที่ชำรุด
ซ่อมแซมเครื่องเรือนที่หลวมหรือยุบให้ดีเหมือนเดิม

ช่างทำที่นอน (Maker , mattress) : 7437.40

ทำที่นอนด้วยมือหรือจักร; วัดขนาด สร้างแบบ ตัดและเย็บเปลือกที่นอนชนิดมีลิ้นหรือไม่มีลิ้นตามความต้องการของ
ลูกค้าด้วยมือหรือจักร; จัดหาและใส่สปริง ยาง ฟองน้ำนุ่น ใย กาบมะพร้าว หรือวัสดุอย่างอื่นเข้าไปในเปลือกที่นอน
สำหรับที่นอนสปริงนั้นจะต้องใส่สปริงให้พอดีและใช้เส้นลวดเล็กๆหรือเชือกมัดสปริงให้แน่น; ใช้มือเย็บช่องที่ใช้ยัดไส้
ที่นอนให้ติดกัน; ตีหรือตบ และใช้มือเกลี่ยวัสดุที่ใช้ยัดไส้ที่นอนให้กระจายออกไปโดยสม่ำเสมอกัน; ทำจุดเครื่องหมาย
สำหรับสักที่นอนทั้งสองข้างและใช้ด้ายขนาดใหญ่เย็บสักจุดทั้งสองที่อยู่ตรงกันข้ามเข้าด้วยกัน เพื่อทำที่นอนให้ได้รูป
สวย; ยกขอบหรือเย็บริมที่นอนโดยรอบเพื่อยึดไส้ที่นอนให้อยู่กับที่และตั้งขอบที่นอน อาจทำเปลือกที่นอน ซ่อมและทำ
ที่นอนขึ้นใหม่ทั้งอัน อาจเย็บตีตารางที่นอนก่อนยัดไส้

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณี
และเครื่องประดับ
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อาชีพแนะนำ
ช่างออกแบบเครื่องประดับ
(Designer jewellery) : 3471.40
ช่างซ่อมอัญมนีและเครื่องประดับ
(Repairer, jewellery) : 7313.76

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาศิลปกรรม
สาขาศิลปหัตหกรรม
รูปพรรณและเครื่องประดับ
วิชาศิลปกรรม
สาขาเครื่องประดับอัญมณี
วิชาศิลปกรรม
สาขาการออกแบบเครื่อง
ประดับและอัญมณี

ปริญญาตรี
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะอัญมณี สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะอัญมณี สาขาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะอัญมณี สาขาการออกแบบเครื่องประดับ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบทัศนศิลป์

คำอธิบายอาชีพ
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ช่างออกแบบเครื่องประดับ (Designer jewellery) : 3471.40
วาดโครงสร้างและแบบเครื่องประดับต่างๆ เช่น แหวน สร้อยคอ ต่างหู สังวาล เข็มกลัด เป็นต้น เพื่อเสนอให้
ลูกค้า โดยแบบที่ออกต้องตอบสนองความต้องการของตลาด; ทำการกำหนดชนิด สีของเพชรพลอย กำหนดวัสดุ
ตัวเรือน รวมทั้งต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตพอสมควรเพื่อให้แบบงานสามารถผลิตได้จริง รวมทั้ง
ต้องประสานงานกับช่างผลิตเครื่องประดับเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

ช่างซ่อมอัญมนีและเครื่องประดับ (Repairer, jewellery) : 7313.76
ซ่อมอัญมณีและเครื่องประดับที่ชำรุดเสียหาย; ทำการซ่อมแซมเครื่องประดับ เช่น สร้อย แหวน เข็มกลัด และ
ล็อกเก็ต ด้วยการตัด ต่อ หรือบัคกรีด้วยเปลวไฟหรือด้วยเลเซอร์ รวมถึงการเจียระไนหรือขัดเงาเพชรพลอยใหม่
การดัดแปลงรูปทรงของเพชรพลอยและเครื่องประดับ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต
เครื่องมือแพทย์

6

อาชีพแนะนำ
วิศวกรการแพทย์ (Medical Engineer)
วิศวกรบริการ (Service Engineer)
ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์
(Bio-Medical Professional)

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาอุตสาหกรรม
สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
การแพทย์

ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสาขาฟิสิกส์
อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
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คำอธิบายอาชีพ
วิศวกรการแพทย์ (Medical Engineer) :

จัดหา คัดเลือก ควบคุมคุณภาพ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ และประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์
ชีวการแพทย์ รวมทั้งงานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่จำเป็น และได้อย่าง เหมาะสม

วิศวกรบริการ (Service Engineer) :
ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ และการประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ชีวการแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือแพทย์ (Bio-Medical Professional) :
ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับจัดหา คัดเลือก ควบคุมคุณภาพ ดูแล บำรุงรักษาซ่อมแซม สอบเทียบ
และประยุกต์ใช้งาน อุปกรณ์ชีวการแพทย์ รวมทั้งงานทางด้านวิศวกรรมโรงพยาบาลต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่จำเป็น และได้อย่าง เหมาะสม

ที่มา http://bme.rsu.ac.th/Bachelor_career.html

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร
และชิ้นส่วน
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อาชีพแนะนำ
วิศวกรเครื่องกล (ยานยนต์)
(Mechanical engineer) : 2145.60
ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Technicians ) : 3115
ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์
(Motor Vehicle Mechanics and Fitters) : 7231

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างยนต์
วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน
วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกล
วิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างซ่อมบำรุง
วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคเครื่องกล
วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคการผลิต
วิชาอุตสาหกรรม สาขาเขียนแบบเครื่องกล
วิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม

ปริญญาตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาการออกแบบและ
การผลิตยานยนต์

คำอธิบายอาชีพ
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วิศวกรเครื่องกล (ยานยนต์) (Mechanical engineer) : 2145.60
ออกแบบรถยนต์ นั่ ง และรถยนต์ บ รรทุ ก ผู้ โ ดยสารหรื อ รถรั บ ส่ ง สิ น ค้ า รถบรรทุ ก ขนาดใหญ่ รถแทรกเตอร์
รถจักรยานยนต์ หรือยานยนต์ประเภทอื่นๆ รวมทั้งวางแผนและควบคุมการผลิตและการทดสอบ; ปฏิบัติงาน
หลักมูลฐานเช่นเดียวกับวิศวกรเครื่องกลทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์ตั้งแต่หนึ่งแบบขึ้นไป หรือ
เชี่ยวชาญในเครื่องยนต์ โครงสร้างรถยนต์ ตัวถัง ระบบห้ามล้อหรือส่วนประกอบอื่นๆของยานพาหนะ

ช่างเทคนิควิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering Technicians ) : 3115
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้า วิจัยด้านวิศวกรรมเครื่องกล
การออกแบบ ผลิต ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรกล จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆ ในเรื่อง
ปริมาณงาน ต้นทุน วัสดุ และแแรงงาน ในการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ ออกแบบและจัดเตรียมการวางผังเครื่องจักร
ทดสอบและพัฒนาติดตั้งระบบอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ควบคุมเทคนิคการผลิต การใช้งาน
การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบอุปกรณ์การติดตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
ประกอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎข้อบังคับ ใช้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมเครื่องกลในการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน พัฒนาและติดตามผลการบังคับใช้มาตรฐานและขั้นตอนความปลอดภัยสำหรับงาน
สำรวจทะเลที่ เ กี่ ย วกั บ เรื อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ประสานงานและดู แ ลการทำงานของคนงานบนเรื อ ให้
ทำความสะอาด ทาสี ซ่อมแซมหรือปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ช่างเครื่องและช่างปรับแต่งเครื่องยานยนต์
(Motor Vehicle Mechanics and Fitters) : 7231
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ปรับแต่ง ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา บริการ ซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์
หรือชิ้นส่วนของยานยนต์ เครื่องยนต์อื่นๆ รวมถึงการติดตั้งหรือปรับแต่งมอเตอร์ เบรค (ห้ามล้อ) พวงมาลัยและ
ชิ้นส่วนอื่นๆของยายนต์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
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อาชีพแนะนำ
นักออกแบบและวิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
(Computer Systems Designers and Analysts) : 2131
วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers) : 2143
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics engineer) : 2144.20
วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer engineer) : 2144.30
วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications engineer) : 2144.40
ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ( Electrical Engineering Technicians ) : 3113
ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ( Electronics and
Telecommunications Engineering Technicians ) : 3114

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ

อนุปริญญา

วิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างไฟกำลัง
วิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิชาอุตสาหกรรม
สาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์
วิชาอุตสาหกรรม
สาขาโทรคมนาคม
วิชาอุตสาหกรรม สาขา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยากรคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
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นักออกแบบและวิคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
(Computer Systems Designers and Analysts) : 2131

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาแนวคิดและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับงานคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์ วางแผนและออกแบบระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเทคนิคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ
ฐานข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การจัดทำเครือข่ายการพัฒนาและทำโปรแกรมซอฟแวร์ต่างๆ การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์
และซอฟแวร์ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineers) : 2143
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมการสร้าง พิจารณาตรวจสอบ
วางโครงการ อำนวยการติดตั้ง อำนวยการซ่อม อำนวยการใช้ ให้คำปรึกษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบต่างๆ ดูแลการทำงานของเครื่องอุปกรณ์และบำรุงรักษาซ่อมแซม ศึกษาและ
ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการวางมาตรฐานและขั้นตอนการควบคุมให้ระบบ
ทำงานได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และเกิดประสิทธิภาพแก่ระบบนั้นๆ ประสานงานด้านเทคนิคและ
ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญพิเศษที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารและรายงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics engineer) : 2144.20
ออกแบบและทดสอบวงจรรวม (ไอที) และแผ่นวงจรพิมพ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป; ควบคุมกระบวนการผลิตและ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และวงจรไฟฟ้าภายในอาคารและโรงงาน; ติดตั้งระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆภายในอาคารและโรงงาน; วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์

วิศวกรคอมพิวเตอร์ (Computer engineer) : 2144.30
วิจัย ออกแบบ พัฒนา ศึกษาและกำหนดคุณลักษณะ ติดตั้ง บริหาร กำหนดนโยบายการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์ (ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวจนถึงคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง) วงจรดิจิทัล ระบบการทำงานฝังตัว
(Embedded System) ระบบจัดการ ระบบฐานข้อมูล โปรแกรมระบบ ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์ (ทั้งชนิดสำเร็จรูป
และที่พัฒนาขึ้นเอง) ระบบเครือข่ายข้อมูลและอุปกรณ์สื่อสารแวดล้อมทั้งหมด
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8

วิศวกรสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunications engineer) : 2144.40
ออกแบบและทดสอบระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคม; วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคม; ติดตั้งระบบและอุปกรณ์โทรคมนาคมในสถานที่ตั้งสาขาต่างๆ; วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางด้านโทรคมนาคม การบริหาร การจัดการโครงข่ายการสื่อสารและโทรคมนาคม

ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า ( Electrical Engineering Technicians ) : 3113

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า การออกแบบ
ผลิต ประกอบ บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการวางระบบการจัดจำหน่าย จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆใน
เรื่องปริมาณและต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุและค่าแรงในการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ออกแบบและจัดเตรียมแบบ
เพื่อการติดตั้ง ทำการทดสอบและพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ควบคุมด้านเทคนิคการผลิต
การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาการบำรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบการจัดจำหน่ายให้เป็นไปตามข้อกำหนด
และกฎข้อบังคับ ใช้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ช่างเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
( Electronics and Telecommunications Engineering Technicians ) : 3114
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม ออกแบบ ผลิต ประกอบ ติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบอิเล็กทอนิกส์และโทรคมนาคม
จัดเตรียมรายละเอียดต่างๆในเรื่องปริมาณงาน ต้นทุน วัสดุและแรงงานในการผลิต ออกแบบและจัดเตรียมแบบเพื่อ
การผลิต การติดตั้ง การใช้งาน การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมอุปกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎข้อบังคับ
ใช้ความรู้ทางเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่
การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก
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อาชีพแนะนำ
นักเคมีพอลิเมอร์ (Chemist,polymer) : 2113.60
วิศวกรอุตสาหการ (Industrial engineer) : 2149.10
วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality engineer) : 2149.25
วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing industrial engineer) : 2149.30
ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
(Plastic – Products Machine Operators) : 8232

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ

อนุปริญญา

วิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างกลโรงงาน
วิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างเขียนแบบ
เครื่องกล
วิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างซ่อมบำรุง
วิชาอุตสาหกรรม สาขา
เทคนิคขึ้นรูปพลาสติก

ปริญญาตรี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
การเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรม
พอลิเมอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

คำอธิบายอาชีพ

9

นักเคมีพอลิเมอร์ (Chemist,polymer) : 2113.60
ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกับนักเคมีทั่วไป แต่มีความเชี่ยวชาญทางแขนงวิชาเคมีพอลิเมอร์ หรือเคมีอินทรีย์;
ใช้ความรู้ความสามารถทางเคมีในการรักษา ค้นคว้า วิจัย ทดสอบคุณสมบัติของพอลิเมอร์ชนิดต่างๆ เพื่อไปใช้
ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่างๆกัน; ทำการค้นคว้าวิธีและองค์ประกอบในการสังเคราะห์พอลิเมอร์ชนิดใหม่ๆ
ที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นในการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ; พัฒนาเครื่องมือในการทดสอบคุณสมบัติทั้งทางเคมีและ
ทางกายภาพของวัสดุพอลิเมอร์ต่างๆ

วิศวกรอุตสาหการ (Industrial engineer) : 2149.10
วิเคราะห์ ตรวจสอบ โดยค้นคว้าวิจัย ทดสอบหรือหาข้อมูลและสถิติต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบด้วยกรรมวิธีอื่น
เพื่อเป็นหลักเกฑ์ประกอบการตรวจสอบวินิจฉัยงานการผลิตเชิงอุตสาหกรรม จัดการระบบสารสนเทศ ศึกษาเรื่อง
เวลาและการเคลื่อนที่ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร; วิจัย และวางแผนการผลิต
ออกแบบและอำนวยการออกแบบเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนผัง การวางระบบ หรือ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การผลิต การประกอบ การบรรจุ การทดสอบ การปรับปรุง การลำเลียง
การเก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ รวมถึงวางแผน ออกแบบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งขณะและหลัง
การผลิต จัดการระบบควบคุมมลพิษหรือการกำจัดของเสีย สารพิษ วัตถุอันตรายหรือกำจัดสิ่งใดๆ ของโรงงานตลอด
จนกรรมวิธีอื่นโดยแสดงเป็นแบบรูป ข้อกำหนด หรือประมาณการสำหรับงานของโรงงาน จัดการระบบการผลิตและ
กำกับงานตามแผนการผลิต การประกอบ การบรรจุ การแปรสภาพ การทดสอบ การปรับปรุง การลำเลียง
การเก็บรักษา และการทำลายสิ่งใดๆ สำหรับกรรมวิธีอื่นใดเกี่ยวกับงานของโรงงาน รวมทั้งจัดการระบบการซ่อม
บำรุง ควบคุมคุณภาพ ควบคุมวิธีและควบคุมการทำงานและต้นทุนการผลิต รวมทั้งความปลอดภัยในการทำงานเพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสูงขึ้น โดยเฉพาะให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตที่กำหนด; วางระเบียบและ
ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต แนะนำและให้คำปรึกษาวิธีการต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ธุรกิจขององค์กรโดยรวมให้เหมาะสมดียิ่ง

คำอธิบายอาชีพ
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วิศวกรควบคุมคุณภาพ (Quality engineer) : 2149.25
วิเคราะห์หลักการ ประเมินและควบคุมคุณภาพการใช้งานของผลิตภัณฑ์; วางแผนและพัฒนาระบบและวิธีการ
ควบคุม ทดสอบ และตรวจสอบคุณภาพ การตรวจรับผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำการวิเคราะห์ชี้เหตุบกพร่อง
ข้อผิดพลาดและการแก้ไขการควบคุมคุณภาพเพื่อความเชื่อถือ และมั่นใจในผลิตภัณฑ์ว่ามีคุณภาพได้สม่ำเสมอ
ตามมาตรฐานกำหนด ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเช่นเดียวกันกับวิศวกรอุตสาหการ แต่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะงาน
ส่วนการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ

วิศวกรอุตสาหกรรมการผลิต
(Manufacturing industrial engineer) : 2149.30
ออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต พัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ และสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในเชิง
อุตสาหกรรม วิจัยและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ กรรมวิธี เพื่อการร่วมใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการอย่าพอดี รวมถึงการใช้ การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เหล่านั้นให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย; วางโครงการอุตสาหกรรมโดยวางแผนที่ตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุ
วางแผนงานการสร้าง วางแผนขั้นตอนการผลิต การประกอบ การลำเลียง การเก็บรักษา หรือทำงานสิ่งใดๆ
สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลือกและตรวจดูกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อวางแผนการผลิตหรือปรับปรุงให้ทันสมัย วางระเบียบและประสานงานกับทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับโรงงาน จัดการการอำนวยการ และควบคุมดูแลการก่อสร้างโรงงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับระบบขนถ่าย ระบบระบายอากาศ การบรรจุ การปรับปรุง การลำเลียง การเก็บรักษาวัสดุและ
ผลิตภัณฑ์ หรือทำงานสิ่งใดๆเกี่ยวกับระบบการผลิต อำนวยการ หรือจัดการซ่อมบำรุง จัดการควบคุมมลพิษหรือ
การกำจัดของเสีย สารพิษ วัตถุอันตรายหรือระบบกำจัดสิ่งใดๆของโรงงาน ตลอดจนให้คำปรึกษา ให้ข้อแนะนำ
วินิจฉัย รับรองงานเกี่ยวกับงานข้างต้นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

ผู้ควบคุมเคร่ืองจักรผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก
(Plastic – Products Machine Operators) : 8232
ผู้ประกอบอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่ใช้ในการนวด ผสม และขึ้นรูปวัสดุพลาสติกด้วยวิธี
การต่างๆ เพื่อผลิตส่วนประกอบและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆจากพลาสติก

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยา
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อาชีพแนะนำ
นักเภสัชวิทยา (Pharmacologist) : 2212.20
เภสัชกรการอุตสาหกรรม (Pharmacist, industrial) :
2224.30
เภสัชกรวิจัยและพัฒนาตัวยาและเภสัชภัณฑ์
(Druggist, research and development) :
2224.35

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
ปริญญาตรี/โท
คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและ
พฤกษเคมี

คำอธิบายอาชีพ
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นักเภสัชวิทยา (Pharmacologist) : 2212.20
ศึกษา วิจัยและพัฒนาวิธีการวัดระดับยาชนิดต่างๆในเลือดเพื่อนำไปใช้งาน การตรวจวัดระดับยาในผู้ป่วย/อาสา
สมัครวิจัย และการตรวจระดับความคงตัวของเภสัชผลิตภัณฑ์; ตรวจ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ หาปริมาณ
สาร Catecholamine ในเลือดและปัสสาวะ เพื่อการวินิจฉัยและการรักษา เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ วิธีการ ยา
และอาสาสมัครที่ใช้ในการทดสอบ ดำเนินการทดสอบ รวบรวมข้อมูล คำนวณผลโดยวิธีการทางสถิติ และ
รายงานผลการทดสอบในงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วย

เภสัชกรการอุตสาหกรรม (Pharmacist, industrial) : 2224.30
ทำหน้าที่ด้านการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาตำรับยาและรูปแบบเภสัชภัณฑ์ ควบคุม
คุณภาพวัตถุดิบยาสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ตัวยา

เภสัชกรวิจัยและพัฒนาตัวยาและเภสัชภัณฑ์
(Druggist, research and development) : 2224.35
ทำหน้าที่ค้นหาและประดิษฐ์คิดค้นตัวยาใหม่ ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทั้งในสัตว์ทดลองและใน
มนุษย์ ในขั้นตอนก่อนนำมาพัฒนาเป็นตำรับ

กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
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อาชีพแนะนำ
ผู้จัดการทั่วไปด้านการขนส่ง
(General manager, transportation) : 1316.20
ผู้จัดการทั่วไปด้านคลังเก็บสินค้า
(Generalmanager,storage) : 1316.40
ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
(Clearing and Forwarding Agents) : 3422
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Clerks) : 4131
วิศวกรโลจิสติกส์ (Logistics Engineer)

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาพาณิชยกรรม
สาขาการตลาด
วิชาบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ
โลจิสติกส์

ปริญญาตรี

คณะโลจิสติกส์
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ
โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

คำอธิบายอาชีพ
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ผู้จัดการทั่วไปด้านการขนส่ง (General manager, transportation) : 1316.20
วางแผน กำกับดูแลและประสานงานในกิจการด้านการขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นของตนเองหรือ
ในนามของเจ้าของกิจการ; บริหารงาน ควบคุมงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย

ผู้จัดการทั่วไปด้านคลังเก็บสินค้า (Generalmanager,storage) : 1316.40
วางแผน กำกับดูแลและประสานงานในกิจการด้านคลังเก็บสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นของตนเอง
หรือในนามของเจ้าของกิจการ; บริหารงานบุคคล การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายหรือนโยบาย

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
(Clearing and Forwarding Agents) : 3422
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ดำเนินการออกของ (สินค้า) และรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ดำเนิน
พิธีการตามขั้นตอนทางศุลกากรให้สำเร็จลุล่วงในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า โดยให้ความมั่นใจต่อผู้นำเข้าและส่งออกสินค้า
ว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับโดยปลอดภัย ตลอดจนดำเนินพิธีการในการขออนุญาตนำเข้า/ ส่งออกสินค้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ลงนามในเอกสารและออกใบตราส่ง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล
ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Clerks) : 4131
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุม
การรับส่งและการจายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง ชั่งน้ำหนักสินค้าที่ได้รับ สินค้าที่นำไปเพื่อการ
ผลิตหรือจัดส่ง ตรวจทานการออกสินค้า รวบรวมรายการสินค้าและพัสดุเพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวมทั้งประเมินความ
ต้องการและจัดทำความต้องการในการใช้วัสดุใหม่ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติ
งานอื่นๆ

วิศวกรโลจิสติกส์ (Logistics Engineer)

มีหน้าที่หลักในการออกแบบ และจัดการระบบต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการผลิต ระบบการบรรจุภัณฑ์ ระบบ
การกระจายสินค้า รวมถึงการนำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ*
*ที่มา http://www.unigang.com/Article/1053

กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
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5 อันดับประเภทงานที่มีความต้องการสูง
ผลิตหรือควบคุมคุณภาพ
ช่างเทคนิค
วิศวกรรม
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ขาย
(ข้อมูลจาก JobThai.com ช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2561 จาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/796099)

อาชีพแนะนำ
วิศวกรอุตสาหการ สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น ( Architects, Engineers and Related Professionals Not
Elsewhere Classified) : 2149
ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
(Physical and Engineering Science Technicians ) : 311
ผู้จัดการทั่วไปด้านการขนส่ง (General manager, transportation) : 1316.20
ผู้จัดการทั่วไปด้านคลังเก็บสินค้า (Generalmanager,storage) : 1316.40
ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
(Clearing and Forwarding Agents) : 3422
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กลุ่มนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม

อาชีพแนะนำ (ต่อ)
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Clerks) : 4131
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
( Sales and Marketing Department
Managers ) : 1233
ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
( Technical and Commercial Sales
Representatives ) : 3415

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับงาน
อนุปริญญา

ปริญญาตรี

วิชาอุตสาหกรรม*
วิชาพาณิชยกรรม
สาขาการตลาด
วิชาบริหารธุรกิจ สาขา
การจัดการโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์*
คณะวิทยาศาสตร์*
คณะโลจิสติกส์/คณะวิทยาการจัดการ/
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ/คณะการจัดการ
สาขาการตลาด
*สาขาเฉพาะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ
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วิศวกรอุตสาหการ สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งมิได้จัด
ประเภทไว้ในที่อื่น
(Architects, Engineers and Related Professionals Not Elsewhere
Classified) : 2149
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ วิศวกรอุตสาหการ สถาปนิก และผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่ง
มิได้จัดประเภทไว้ในที่ใด ทำหน้าที่ตรวจสอบ ออกแบบ และประเมินค่าระบบของคนกับวัสดุ และสิ่งอำนวย
ความสะดวก เพื่อผลทางเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของการผลิต การใช้ และการจำแนกแจกจ่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อัน
เป็นผลผลิตของระบบนั้น รวมถึงงานจัดทำมาตรฐานงานควบคุมการทำงานและต้นทุนการผลิต ตลอดจนการจัดหา
วัสดุ ผลผลิตและคนทำงานในองค์กร วิจัยและพัฒนา แนะนำ เลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน วางผังการติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณ์การผลิตและบริหารจัดการโรงงาน วิเคราะห์ วัดและควบคุม ประเมินและคิดอัตราค่าจ้างงาน พัฒนาวิธี
การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรและการผลิต วางแผนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การควบคุมคุณภาพ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมในโรงงาน การจำแนกแจกจ่าย การขน การเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ การใช้และประเมินบุคคล
ตลอดจนวางแผนการใช้และการบำรุงรักษาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆอย่างประหยัด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ควบคุมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตรงตามเวลาและทิศทางที่กำหนด ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการผลิต
การทำแผนผังโรงงานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวกับการผลิต ขั้นตอน/วิธีการตัดสินใจเลือกและใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ และแผนงานการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ดังกล่าวในสายการผลิต จัดเตรียมและควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ปริมาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษาและแนะนำลักษณะทาง
เทคโนโลยีของกระบวนการปริมาณของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และในการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศึกษา วิจัย
และพัฒนา และแนะนำลักษณะทางเทคโนโลยีของกระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเฉพาะทาง เช่น แก้ว เซรามิค
เครื่องปั้นดินเผา สิ่งทอ หนัง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม พลาสติก ไม้และวัสดุต่างๆ รวมถึงงานการพิมพ์ จัดทำเอกสารและ
รายงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ช่างเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์
(Physical and Engineering Science Technicians ) : 311
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหมู่นี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำงานด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการค้นคว้า การวิจัย การประยุกต์ใช้
ความคิด หลักการและวิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กายภาพ เช่น ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา
อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์ รวมทั้งงานทางด้านวิทยาศาสตร์ การออกแบบดำเนินการและควบคุมเทคนิคด้าน
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานดังกล่าว จะต้องได้รับคำแนะนำจากผู้จัดการหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ผู้จัดการทั่วไปด้านการขนส่ง
(General manager, transportation) : 1316.20
วางแผน กำกับดูแลและประสานงานในกิจการด้านการขนส่งซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยดำเนินธุรกิจที่เป็นของ
ตนเองหรือในนามของเจ้าของกิจการ; บริหารงาน ควบคุมงบประมาณบุคลากรและทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายหรือนโยบาย

ผู้จัดการทั่วไปด้านคลังเก็บสินค้า (Generalmanager,storage) : 1316.40
วางแผน กำกับดูแลและประสานงานในกิจการด้านคลังเก็บสินค้าซึ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก โดยดำเนินธุรกิจที่เป็น
ของตนเองหรือในนามของเจ้าของกิจการ; บริหารงานบุคคล การใช้ทรัพยากร และงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายหรือนโยบาย
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ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่ง
(Clearing and Forwarding Agents) : 3422
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ดำเนินการออกของ (สินค้า) และรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
ดำเนินพิธีการตามขั้นตอนทางศุลกากรให้สำเร็จลุล่วงในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า โดยให้ความมั่นใจต่อผู้นำเข้า
และส่งออกสินค้าว่าสินค้าจะถึงมือผู้รับโดยปลอดภัย ตลอดจนดำเนินพิธีการในการขออนุญาตนำเข้า/ ส่งออก
สินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ลงนามในเอกสารและออกใบตราส่ง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมดูแล ผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (Stock Clerks) : 4131
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่เก็บบันทึกเกี่ยวกับสินค้าที่ผลิตและวัสดุที่ใช้ในการผลิต ควบคุม
การรับส่งและการจายสินค้า บันทึกเกี่ยวกับงานพัสดุและสินค้าคงคลัง ชั่งน้ำหนักสินค้าที่ได้รับ สินค้าที่นำไปเพื่อ
การผลิตหรือจัดส่ง ตรวจทานการออกสินค้า รวบรวมรายการสินค้าและพัสดุเพื่อดำเนินการจัดเก็บ รวมทั้ง
ประเมินความต้องการและจัดทำความต้องการในการใช้วัสดุใหม่ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ
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ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
(Sales and Marketing Department Managers ) : 1233
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านการขายและการตลาดของ
หน่วยงาน ภายใต้การแนะนำของผู้อำนวยการและผู้บริหารระดับสูง ; จัดทำแผนงานด้านการขายและการตลาดโดย
ยึดตามบันทึกการขาย ประเมินผลทางการตลาด และนโยบายตลาด ตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการขาย รายการราคาสินค้า
เงื่อนไขการลดราคา และการส่งมอบสินค้า งบประมาณด้านส่งเสริมการขาย การสร้างสิ่งจูงใจและการรณรงค์ด้าน
การขายในกรณีพิเศษ กำหนดแผนผังในการจัดเรียงสินค้า (Lay out) ควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการ การสรรหาบุคลากร การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานของพนักงาน
เป็นผู้แทนของหน่วยงานในการทำธุรกิจการค้ากับองค์กรอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อง และควบคุม
ดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ตัวแทนฝ่ายขายด้านเทคนิคและการค้า
(Technical and Commercial Sales Representatives ) : 3415
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่ขายสินค้าในระบบค้าส่ง ให้การบริการติดตั้ง อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคและการบริการที่เกี่ยวข้อง ; ชักชวนลูกค้าให้สั่งซื้อและดำเนินการขายสินค้า อุปกรณ์
ทางด้านเทคนิค วัสดุ และบริการต่างๆ ให้แก่ร้านค้า หรือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่เป็นสถานประกอบการค้าปลีก ค้าส่ง
หรื อ ภาคอุ ต สาหกรรม จั ด หาข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะเฉพาะและการทำงานของอุ ป กรณ์ ติ ด ตาม
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาด รวมทั้งให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์นั้นๆแก่ลูกค้า สามารถให้
คำแนะนำเบื้องต้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ รายงานการตอบรับและความต้องการของลูกค้าแก่ผู้ผลิต ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ
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อาชีพแนะนำ
ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม (General manager, hotel) : 1315.30
ผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว
(Travel Consultants and Organisers) : 3414
มัคคุเทศก์ (Travel Guides) : 5113
ล่าม (Interpreter) : 2444.20

คณะ/สาขาวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพแนะนำ
อนุปริญญา
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาการโรงแรม
วิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
สาขาการท่องเที่ยว
วิชาพาณิชยกรรม สาขา
ภาษาต่างประเทศ
วิชาบริหารธุรกิจ สาขา
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

ปริญญาตรี

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
คณะอักษรศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
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ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม (General manager, hotel) : 1315.30
ทำหน้าที่บริหารจัดการงานในธุรกิจโรงแรมที่เป็นของตนเองหรือของนายจ้าง; วางแผนงานการดำเนินงานทั้งหมดของ
โรงแรม; ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงด้านบริหารบุคลากร ด้านห้องพัก ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
การขายและการตลาด การจัดหาและใช้ทรัพยากร การรักษาความปลอดภัย; จัดทำรายงานการดำเนินงานต่อเจ้าของ
กิจการ (ถ้ามี) อาจปฏิบัติงานเพียงบางอย่างหรือทั้งหมดด้วยตนเอง

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและผู้จัดนำเที่ยว
(Travel Consultants and Organisers) : 3414
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่วางแผนการท่องเที่ยว กำหนดการเดินทางและการจัดหาที่พักและอาหารของ
ลูกค้า จัดเตรียมและจำหน่ายรายการนำเที่ยวเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน สำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวในด้านต่างๆ รวมถึงความต้องการของลูกค้าและให้คำปรึกษาแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการจัดการเดินทาง
ท่องเที่ยวและที่พัก อำนวยความสะดวกลูกค้าในการจัดการหนังสือรับรองหรือเอกสารการเดินทางที่จำเป็นต้องใช้
ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

มัคคุเทศก์ (Travel Guides) : 5113
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพในหน่วยนี้ ได้แก่ ผู้ที่ทำหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวโดยร่วมเดินทางไปกับนักท่องเที่ยวเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มคณะเพื่ออำนวยความสะดวกและพาเข้าชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการต่างๆ พร้อมกับการอธิบายจุดที่
น่าสนใจ ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว อาจจัดบริการนำเที่ยวในสถานที่อื่นๆ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่
เกี่ยวข้องและควบคุมผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ

ล่าม (Interpreter) : 2444.20
แปลถ้อยคำจากภาษาที่พูดเป็นภาษาอื่น; แปลจากคำพูดโดยตรงจากการบันทึกเสียงโดยการใช้ความรู้ในภาษาเดิม
และภาษาต่างประเทศ อาจจดชวเลขเพื่อช่วยในการแปลคำพูด อาจแปลบทความและเอกสารโดยการเขียนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร โดยปกติมักเชี่ยวชาญในภาษาหรือเรื่องประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและอาจมีชื่อเรียกตาม
งานที่ทำ

กองส่งเสริมการมีงานทำ
กรมการจัดหางาน

โดย นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ์ #PSED11#

