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ความเป็นมาและความสําคัญ
อาชีพเปนรูปแบบการดํารงชีพในสังคมมนุษยปจจุบัน อาชีพเปนหนาที่ของบุคคล
ในสังคม บุคคลที่ประกอบอาชีพจะไดมาซึ่งคาตอบแทนหรือรายไดเพื่อใชจายในการดํารง
ชีวติ ปจจุบนั มีอาชีพเกิดขึน้ มากมายเปนรอยเปนพันอาชีพ อาชีพแตละอาชีพก็มลี กั ษณะงาน
ที่แตกตางกันและมีรายไดตางกันไป ผูที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ที่มีอยูใน
ทองถิ่นและในโลกกวาง และเขาใจในอาชีพนั้นๆ อยางลึกซึ้ง และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอาชีพจะสามารถนําความรูเกี่ยวกับอาชีพมาใชประโยชนในการทํางานอยางมี
ความคิดสรางสรรค แขงขันไดทั้งในสังคมไทยและสากล
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ขอมูลอาชีพมีความสําคัญและประโยชนตอนักแนะแนวอาชีพ นักเรียน นักศึกษา
ผูป กครอง ผูห างานทํา ครูแนะแนว และประชาชนทัว่ ไป ทีจ่ ะใชเปนขอมูลศึกษาในรายละเอียด
ตางๆ เกี่ยวกับลักษณะและสภาพการทํางาน โอกาสการมีงานทํา ความกาวหนาของแตละ
อาชีพ ตลอดจนการเตรียมความพรอมของตนเองกอนเขาสูต ลาดแรงงาน ถาเรายิง่ รูจ กั อาชีพ
มากเทาไรก็ยิ่งเปนผลดีผลตอการเลือกอาชีพของเรามากเชนกัน ในทางตรงขามถาเรารูจัก
อาชีพนอย ไมหลากหลาย โอกาสในการเลือกอาชีพก็มนี อ ยและอาจมีผลทําใหเราเลือกอาชีพ
ไดไมตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด หรือตามความชอบของเราได เมื่อประชาชน
ในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายไดมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําใหอัตราการวางงาน
ลดนอยลง ยอมเปนการแกไขปญหาสังคมใหกบั รัฐบาล สภาพสังคมมีความเปนอยูท ดี่ ี มีการใช
ทรัพยากรภายในชุมชน รายไดเกิดการหมุนเวียน ทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกาวหนา
ผลจากการที่ประชาชนประกอบอาชีพ มีงานทํามีรายได ชุมชนมีความเข
เข้มาแข็งและชําระภาษี
ใหแกรัฐ เพื่อรัฐจะไดนําไปพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ เชน การสรางถนน สะพาน เขื่อน
โรงไฟฟา เปนตน การประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนและในประเทศ จึงเปนการชวย
พัฒนาประเทศชาติไดอีกทางหนึ่ง
การชวยใหผูไดรับการแนะแนวอาชีพไดรูจักอาชีพ เปนกระบวนการสนับสนุนและ
สงเสริม ใหผไู ดรบั การแนะแนวอาชีพสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพไดดว ยตนเองอยางสอดคลอง
เหมาะสมกับความรูค วามสามารถ ความถนัด ความเขาใจ คานิยม ของสังคม ตลอดจน สภาวะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวอยางยั่งยืนไป
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วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใหครูแนะแนวในสถานศึกษาใชเปนคูม ือในการชวยใหนักเรียนไดรจู กั อาชีพ
ที่หลากหลาย
2. เพือ่ ใหนกั เรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคน มีขอ มูล
ดานอาชีพประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือเลือกประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ และความตองการของตนเอง รวมทัง้
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน

บทที่ 1 : บทนํา

13

ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
1. ครูแนะแนวในสถานศึกษามีขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ สําหรับประกอบการแนะแนว
อาชีพใหกับนักเรียนในสถานศึกษา
2. นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 3 และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายทุ ก คนได รั บ
การแนะแนวอาชีพและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาตอหรือเลือกประกอบอาชีพทีเ่ หมาะสมกับ
ความรู ความสามารถ ความถนัดความสนใจ บุคลิกภาพ และความตองการของตนเอง
รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
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ขอบเขตของคู่มือ
คูมือการแนะแนวอาชีพของกรมการจัดหางานฉบับนี้ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับ
กระบวนการชวยใหผูรับการแนะแนวอาชีพรูจักอาชีพที่หลากหลาย มีทั้งตัวอยางอาชีพที่อยู
ใน 10 อุ ต สาหกรรมเป า หมาย ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2558
ซึง่ เปนกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine of Growth) จํานวน 10 คลัสเตอร
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ มีการแสดงแนมโนมอาชีพอิสระในอนาคต และมีตัวอยาง
อาชีพในอาเซียน 7 อาชีพ กับ 32 ตําแหนงงาน โดยคูมือฉบับนี้จะนําเสนอตัวอยางอาชีพ
ดังกลาว ตั้งแตลักษณะงาน สภาพการทํางาน คุณสมบัติของผูป ระกอบอาชีพ สถานฝกอบรม
อาชีพ/สถาบันการศึกษา และอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
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คําจํากัดความ
คําวา “อาชีพ” ไดมีการใหคําจํากัดความไวมากมาย และมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลา ความหมายของคําวา “อาชีพ” ในที่นี้หมายถึงการทํากิจกรรม การทํางาน
การประกอบการทีไ่ มเปนโทษ แกสงั คม และมีรายไดตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ทักษะ
อุปกรณ เครื่องมือ วิธีการ แตกตางกันไป

บทที่ 1 : บทนํา

16

กลุ่มอาชี พ
รับจาง

กลุม อาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ มี 2 ลักษณะ คือ อาชีพอิสระ และอาชีพ

1. อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพทุกประเภทที่ผูประกอบการดําเนินการดวยตนเอง
แตเพียงผูเดียวหรือเปนกลุม อาชีพอิสระเปนอาชีพที่ไมตองใชคนจํานวนมาก แตหากมีความ
จําเปนอาจมีการจางคนอื่นมาชวยงานได เจาของกิจการเปนผูลงทุน และจําหนายเอง คิด
และตัดสินใจดวยตนเองทุกเรื่อง ซึ่งชวยใหการพัฒนางานอาชีพ เปนไปอยางรวดเร็วทันตอ
เหตุการณ อาชีพอิสระแบงออกเปน 2 ลักษณะ
ลำ� ง เชน การทางานประดิ
1. อาชีพอิสระทีทำ่ท�าไดตามลาพั
ษฐ การวาดภาพ การรับจัด
ทำ�
ดอกไม การเปดรานซอมเครื่องไฟฟา การเปดรานซัก-อบ-รีด การเลี้ยงสัตว์ย เปนตน
2. อาชีพอิสระที่ตองมีผูชวยหรือลูกมือ เชน การเปดรานขายอาหาร การเปดราน
อินเทอรเน็ต การเปดรานขายหนังสือ เปนตน
การประกอบอาชีพอิสระมีความสาคัญและมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งมีความสาคัญหลายประการดังตอไปนี้
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1) เปดโอกาสใหมีการประกอบอาชีพ ผูที่ประกอบอาชีพอิสระจะตองเปนผูที่มี
ความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค มีแนวคิด มีความกลาเสี่ยง และตองประกอบ
� รกิจหรือกิจการขนาดเล็กซึง่ ใชเงินลงทุนนอย วาจางพนักงาน
กิจการดวยตนเอง โดยเริม่ ตนทำทาธุ
� วยตนเองกอน เมือ่ มีประสบการณมากขึน้ จึงพัฒนาและขยายกิจการใหมี
จํานวนนอย หรือทำทาด
ขนาดใหญขึ้นในอนาคต
2) กอใหเกิดการจางงาน การประกอบอาชีพอิสระโดยการทําธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็ก
ทําใหเกิดการวาจางแรงงานในชุมชน ทั้งแรงงานที่ไรฝมือและมีฝมือ โดยเฉพาะแรงงาน
ไรฝม อื จะไดรบั การพัฒนาในการทํางานเฉพาะดาน ทําใหมคี วามชํานาญ มีประสบการณทาํ งาน
เพิ่มขึ้นและพัฒนาเปนแรงงานที่มีฝมือได
3) สงเสริมและพัฒนาธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญ การประกอบอาชีพอิสระโดยการ
ทําธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กเปนแหลงทีช่ ว ยใหการผลิตวัตถุดบิ เพือ่ นำนาไปใช
� ในการผลิตสินคา
ของธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญ นอกจากนีส้ นิ คาทีผ่ ลิตไดจากธุรกิจหรือกิจการขนาดใหญยงั
� ดจําหนายแกผูบริโภคตอไป
จําเปนตองอาศัยธุรกิจหรือกิจการขนาดเล็กเพื่อนำนาไปจั
4) แหลงระดมเงินทุน การประกอบอาชีพอิสระโดยการทาธุ
ทำ� รกิจหรือกิจการขนาด
เล็กทาใหเกิดการระดม เงินทุน จากบุคคลที่เกี่ยวของกับผูประกอบการ เชน เงินทุนของ
ผูป ระกอบการบิบิดดามารดา
�ม�รด� ญาติพนี่ อ ง เพือ่ น หรือแหลงระดมเงินทุนตางๆ เชน ธนาคาร บริษทั
เงินทุนหลักทรัพย การระดมเงินทุนดังกลาวทาให
ทำ� เกิดการลงทุนในประเทศซึ่งสงผลใหมีเงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ
จำ�
5) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ถามีผูประกอบอาชีพอิสระจานวนมากจะทํ
าใหเกิด
การแขงขัน มีการกระจายรายไดอยางทัว่ ถึง นอกจากนีย้ งั ชวยลดปญหาการวางงาน ประชาชน
มีรายได สงผลใหปญหาอาชญากรรมลดลง ความมั่นคงของประเทศเพิ่มเพิ
ขึ้น่ม ประชาชนมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น
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2. อาชีพรับจาง หมายถึง อาชีพทีม่ ผี อู นื่ เปนเจาของกิจการ โดยตัวเองเปนผูร บั จาง
ทํางานให และไดรับคาตอบแทนเปนคาจาง หรือเงินเดือน อาชีพรับจางประกอบดวย บุคคล
2 ฝาย ซึ่งไดตกลงวาจางกัน บุคคลฝายแรกเรียกวา "นายจาง" หรือผูวาจาง บุคคลฝายหลัง
เรียกวา "ลูกจาง" หรือผูรับจาง มีคาตอบแทนที่ ผูวาจางจะตองจายใหแกผูรับจางเรียกวา
"คาจาง" อาชีพรับจางแบงเปน 2 ลักษณะ ดังตอไปนี้
1) กลุมอาชีพรับจางที่มีฝมือหรืออาชีพที่มีทักษะ คือ กลุมผูประกอบการอาชีพที่มี
ความรูในวิชาชีพ มีความสามารถเฉพาะดาน มีทักษะและประสบการณ หรือลูกจางที่ใช
กําลังความคิดในการสรางสรรคงาน การจัดการ และการบริหารงาน ตัวอยางไดแก
- อาชีพรับราชการ เชน แพทย ครู ตารวจ
ตำ�รวจ ทหาร พยาบาล
- อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ เชน พนักงานรัฐวิสาหกิจของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย
การสือ่ ่อส�รแห่
สารแหงประเทศไทย
ประเทศไทยก�รไฟฟ้
การไฟฟ�ฝ่า�แห
งประเทศไทย
องคการโทรศั
พท พท์
ประเทศไทย ก�รสื
ยผลิ
ตแห่งประเทศไทย
องค์ก�รโทรศั
- อาชีพพนักงานบริษัท เชน พนักงานบริษัทตาง ๆ
2) กลุมอาชีพรับจางที่ไรฝมือหรืออาชีพที่ไมใชทักษะ คือ กลุมผูประกอบอาชีพที่
�ลังแรง
�
ไมมีความรูในวิชาชีพ หรือขาดทักษะในงานอาชีพนั้นๆ สวนใหญมักทำทางานโดยใช
กกำาลั
กายเปนหลักโดยบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
- อาชีพที่เปนกลุม เชน กรรมกรกอสราง พนักงานบริการอาหาร
- อาชีพทีทำท่ างานคนเดี
ยว เชน พนักงานทําความสะอาด พนักงานรัรักษ�คว�มปลอดภั
ษา ความปลอดภัย
�
ลูกจางรานขายสินคาทั่วไป
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การประกอบอาชีพเปนที่มาของรายได เพื่อนําไปใชจายในการดํารงชีวิต ซึ่งจําเปน
ตองอาศัยปจจัยสี่ ไดแก อาหาร ทีอ่ ยูอ าศัย เครือ่ งนุง หม และยารักษาโรค ในอดีตสิง่ ของตาง ๆ
เหลานี้เปนหนาที่ของพอแมเปนผูจัดหาใหแกสมาชิก ดวยการผลิตขึ้นใชเองในครอบครัว
โดยไมจําเปนตองใชเงินซื้อหา ปจจุบันการดํารงชีวิตในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ประชาชน
มีการศึกษามากขึ้น ความรูที่ไดรับจะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เพื่อใหมีรายไดมาซื้อ
ปจจัยสี่และสิ่งของอื่น ๆ ในการดํารงชีวิตและสรางมาตรฐานที่ดีใหแกตนเอง ครอบครัว และ
สังคม
ปจจุบันสังคมไทยพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี
นแปลอยา�งไม
เปลี่ยนแปลงอย่
งไม่หวั่นเกรง ซึ่งการ
ก�ร
เปลี่ยนแปลงเหลานี้คือการสรางความแข็งแกรงใหกับระบบการศึกษาดานอาชีพ เพื่อสราง
แรงงานหรือทรัพยากรบุคคลที่มีความรูและทักษะเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
แรงงาน แมวาการแนะแนวอาชีพไมมีอิทธิพลโดยตรงตอความสมดุ
ของตลาดแรงงาน
สมดุลยของตล�ดแรงง�น
แตวาการแนะแนวอาชีพเบื้องตนและการใหคําปรึกษาดานอาชีพจะชวยใหเกิดการเตรียม
ความพรอมหรือตัดสินใจเลือกอาชีพไดอยางถูกตอง มิใชเลือกอาชีพโดยบังเอิญโดยปราศจาก
การพิจารณาบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล
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การแนะแนวอาชี พ
การแนะแนวอาชีพ เปนกระบวนการทีส่ าํ คัญในการชวยใหผรู บั การแนะแนวไดรจู กั
โลกอาชีพเนื่องจากการแนะแนวอาชีพคือ การใหขอมูล การแนะแนว แนะนํา หรือการใหคํา
ปรึกษา การแนะแนวเปนการใหขอ มูลในเรือ่ ง ขอมูลอาชีพ สถิตแิ ละการคาดการณภาวะตลาด
แรงงาน มักเรียกวา ขอมูลขาวสารตลาดแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งการแนะแนวอาชีพ
ประกอบดวย 2 ลักษณะ ไดแก
1. การนิเทศขอมูลอาชีพ (VOCATION ORIENTATION) เปนการใหขอมูลขาวสาร
ตลาดแรงงาน ขอมูลอาชีพ และใหคําแนะนําอื่นๆ ที่เกี่ยวของในลักษณะของการสื่อสารแบบ
“ทางเดียว” เปนการใหขอมูลอาชีพและการจางงานแกกลุมเปาหมาย
2. การใหคาํ ปรึกษาดานอาชีพ (VOCATIONAL COUNSELLING) เปนการใหขอ มูล
ขาวสารตลาดแรงงาน ขอมูลอาชีพ และใหคาํ แนะนําอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของผานกระบวนการสือ่ สาร
ง้ ของผูใใ้หห้คคํา�ำ
ในลักษณะ “สองทาง” มีการถามคําถามปรึกษาหารือ ตอบคําถาม ก�รแนะนำ
การแนะนํ�าทัของผู
ปรึกษาและผูรับคําปรึกษา
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ความสําคัญของการเลือกอาชี พ
การมีอาชีพเปนสิ่งสําคัญในวิถีชีวิตและการดํารงชีพในปจจุบัน เพราะอาชีพเปน
การสรางรายไดเพือ่ เลีย้ งชีพตัวเองและครอบครัว อาชีพกอใหเกิดผลผลิตและบริการ ซึง่ สนองตอบ
ตอความตองการของผูบ ริโภคและทีส่ าํ คัญคืออาชีพมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศชาติ
เนือ่ งจากอาชีพมีความสําคัญตอมนุษยมาก การเลือกประกอบอาชีพจึงมีความสําคัญ
ไมแพกัน ในสังคมของเรามีอาชีพมากมายหลากหลายชนิด อาชีพแตละอาชีพก็มีความแตก
ตางกัน อาชีพบางอยางอาจเหมาะสมกับคนที่มีบุคลิกภาพแบบหนึ่ง แตก็อาจจะไมเหมาะสม
กั บ คนที่ มี บุ ค ลิ ก ภาพอี ก แบบการเลื อ กประกอบอาชี พ ให เ หมาะสมกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
ความสนใจ ความถนัดของแตละบุคคลจึงมีความสําคัญมาก คนทีเ่ ลือกประกอบอาชีพทีเ่ หมาะ
สมกับตนยอมกอใหเกิดความเพลิดเพลินและกอใหเกิดความสุขในการทํางาน และยังมีโอกาส
ทีจ่ ะประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพมาก ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลประกอบอาชีพ
หมาะสบกับตนเองแลว ก็จะเกิดความเบื่อหนายในการทํางาน และเนื่องจากคนเราตอง
ทีไ่ ม่มเหม�ะสม
ใชเวลาในการประกอบอาชีพ ภายหลังจากการศึ
กษาเป
นเวลาช
านานถึงหนึง่ ในส�มของชี
ในสามของชีววติ ติ
จบก�รศึ
กษ�เป็
นเวล�น�นถึ
หรือประมาณ 100,000 ชัว่ โมง การทีจ่ ะตองอดทนตอกิจกรรมทีน่ า เบือ่ หนาย เปนระยะเวลา
อันแสนนานเชนนี้ จึงทําใหชีวิตของตนไมมีความสุข และอาจมีโอกาสประสบความสําเร็จใน
การประกอบอาชีพนอยอีกดวย
การเลือกศึกษาเพือ่ นําไปสูก ารประกอบอาชีพในอนาคตเปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญ นักเรียน
ผูท อี่ ยูร ะหวางการตัดสินใจอาจเกิดความสับสน เนือ่ งจากการเลือกศึกษาตอเพือ่ การประกอบ
อาชีพมีผทู เี่ กีย่ วของ อยูม าก นับตัง้ แตบคุ คลทีใ่ กลชดิ ทีส่ ดุ และมีอทิ ธิพลตอการเลือกอาชีพมาก

บทที่ 2 : การช่ วยให้ผู้รับบริการแนะแนวรู ้จักโลกอาชี พ

23

ที่สุดคือ พอแม และบุคคลภายในครอบครัว โรงเรียน กลุมเพื่อน เนื่องมาจากเด็กไทยยังอยู
ค่�นิยยมม
ภายใตขอ จํากัดของระบบการศึกษา สติปญ
 ญา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความนิ
ของทองถิ่น โรงเรียนและสังคมสส่ วนรวม
นรวม และเด็กเองก็ยังไมตระหนักชัดในความสนใจ
ความถนัด ความตองการ และลักษณะบุคลิกภาพของตนเองอยางแทจริงในการตัดสินใจ
เลือกอาชีพ
การเลือกอาชีพตองพิจารณาใหรอบคอบ ทั้งตัวเองและทั้งอาชีพวาเหมาะสมกัน
เพียงใด การเลือกอาชีพควรพิจารณาความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ สุขภาพ
นิสัยและฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และพิจารณาอาชีพเพื่อใหทราบถึงลักษณะงาน
อาชีพวา ทําอะไร ทําอยางไร และงานนั้นเหมาะสมกับตัวเราเองเพียงไร ตลอดจนสภาพ
การจาง คาจาง สวัสดิการ คุณสมบัติ คาใชจา ยมากนอยเพียงใด เมือ่ ไดพจิ ารณาอยางรอบคอบ
ทัง้ โลกของตัวเอง และโลกของงานแลว จึงตัดสินใจเลือกอาชีพทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ อาชีพทีเ่ หมาะสม
ที่สุดไมจําเปนตองดีที่สุด ยอมแลวแตเหตุผลแวดลอมประกอบกัน ดังนั้นควรเลือกอาชีพ
ที่ชอบที่สุดไว 1 อาชีพ และควรเลือกอาชีพสํารองไว 1-2 อาชีพ
การเรียนเปนการเตรียมตัว เพือ่ ประกอบอาชีพทางหนึง่ สําหรับนักเรียนทีค่ ดิ จะเรียน
ในระดับ อุด มศึ ก ษาและสอบแข งขัน เข ามหาวิ ทยาลั ย ของรั ฐในคณะต า งๆ ตามความรู 
ความสามารถของแตละคน ก็ตอ งเริม่ ขยันหมัน่ เพียรดูตาํ ราอยางจริงจังเสียแตวนั นี้ แตถา นักเรียน
เตรียมตัวอยางเต็มความสามารถแลวผิดหวัง ก็ไมควรเสียใจใหมากนาก เพราะการศึกษามิได
ตีกรอบอยูเ ฉพาะในรัว้ มหาวิทยาลัยเทานัน้ ยังมีการศึกษาสายอาชีพและการศึกษานอกระบบ
ใหเลือกอีกมาก
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ข้อแนะนําก่อนตัดสินใจเลือกอาชี พที่จะศึกษาต่อ
ผูท จี่ ะตัดสินใจเลือกอาชีพควรรูจ กั บุคลิกภาพของตนเอง โดยเฉพาะในดานอุปนิสยั
ความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ บุคลิกลักษณะ สุขภาพ นิสัย ทัศนคติเกี่ยวกับ
อาชีพนัน้ ๆ ฐานะทางเศรษฐกิจ ของครอบครัว ดังทีไ่ ดกลาวไวในคูม อื การแนะแนวในกระบวนการ
ช ว ยใหผู รั บ การแนะแนว “รู จ ก ตนเอง” แล ว ผู ที่ จ ะตั ด สิ น ใจเลื อ กอาชี พ ควรมี ค วามรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพเพื่อประกอบการตัดสินใจดังนี้
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1. ลักษณะงาน
งานที่จะตองทําเปนประจํามีลักษณะอยางไร ผูทํางานจะตองทําอะไรบาง เปนงาน
ที่ทําใหเกิดความเพลิดเพลินหรือกอใหเกิดความเบื่อหนาย งานใหญหรืองานเล็ก ตองมี
ความรับผิดชอบทีส่ าํ คัญหรือไม ตองเกีย่ วของกับตัวเลข สิง่ ของ หรือคน ตองใชเครือ่ งมืออุปกรณ
มากหรือไมตองนั่งทํางานหรือยืนทํางาน ตองเดินทางหรือไม นักเรียนควรศึกษาลักษณะงาน
แตละอาชีพ วางานแตละอยางนั้นมีลักษณะ การปฏิบัติงานอยางไร มีจุดดี จุดเดนอยางไร
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2. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ศึกษาถึงรายละเอียดของคุณสมบัติที่งานแตละอาชีพตองการ ตองมีความสามารถ
พิเศษดานใดบาง มีขอจํากัดในการประกอบอาชีพอยางไร ไดมีการกําหนดชวงอายุในการ
ทํางานและเกษียณไวอยางไร อาชีพนั้น ๆ โดยทั่วไปเปนอาชีพสําหรับเพศหญิงหรือเพศชาย
หรือใหโอกาสแกทั้งหญิงทั้งชายหรือใหโอกาสแกเพศใดเพศหนึ่งมากกวา
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3. โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ศึกษาวาอาชีพนั้น ๆ จะมีความกาวหนาเพียงใด จะตองมีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
มีความสามารถหรือประสบการณอยางไรจึงจะไดเลือ่ นขัน้ มากนอยเพียงใด การประกอบอาชีพ
เดิมนําไปสูอาชีพใหมหรือไม
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4. ตลาดแรงงาน
เปนขอมูลเกีย่ วกับความตองการผูท าํ งานในดานตาง ๆ ในปจจุบนั และการพยากรณ
ที่จะมีความตองการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต ซึ่งอาจจะเปนตัวกําหนดไดวา ถานักเรียน
เรียนจบในสาขานั้นๆ แลวนักเรียน มีโอกาสในการมีงานทํามากนอยเพียงใด
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ข้อมู ลอาชี พ
การชวยใหผูรับการแนะแนวรูจักโลกอาชีพฉบับนี้ เปนการแสดงขอมูลอาชีพที่
หลากหลาย โดยการแสดงขอมูลตัวอยางอาชีพในอุตสาหกรรมใหมของประเทศ และอยูใน
ความตองการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17
พฤศจิกายน 2558 โดยเปนการตอยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมทีม่ ศี กั ยภาพ (First S-curve) และ
เปนการเติม ๕ อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) นอกจากนี้ ยังแนะนําการเขาถึงขอมูล
อาชีพผานทางเว็บไซตของกองสงเสริมการมีงานทํา ซึง่ เปนอาชีพในอุตสาหกรรมทีส่ าํ คัญของ
ประเทศอีอีกทท�งหนึ
างหนึ่งง่ดด้ววยย

บทที่ 3
ตัวอย่างอาชี พ
10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

บทที่ 3

ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อมีคนถามวาอาชีพมีอะไรบาง คนสวนใหญมักตอบคลายๆ กัน เชน นักแสดง
นักรอง นักขาว แพทย พยาบาล ทหาร ตํารวจ ครู แอรโฮสเตส สจวต เปนตน ซึง่ อาชีพเหลานีเ้ ปน
อาชีพที่มี Charater ชัดเจน งายตอการจดจํา แตในความเปนจริงอาชีพในปจจุบันมีมากมาย
เปนรอยเปนพันอาชีพ ถาเรายิง่ รูจ กั อาชีพมากเทาไรก็ยงิ่ เปนผลดีผลตอการเลือกอาชีพของเรา
มากเชนกัน ในทางตรงขามถาเรารูจักอาชีพนอย ไมหลากหลาย โอกาสในการเลือกอาชีพ
ก็มีนอยและอาจมีผลทําใหเราเลือกอาชีพไดไมตรงกับความรูความสามารถ ความถนัด หรือ
ตามความชอบของเราได
ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมของไทยมีการพัฒนาและเติบโตอยางตอเนื่อง จะเห็นได
วามีอุตสาหกรรมใหม และอุตสาหกรรมต อยอดเกิดขึ้นมากมาย สงผลให มีอาชีพใหม ๆ
เกิดขึน้ มากมายหลากหลายอาชีพ ไมวา จะเปนอาชีพเกีย่ วกับดิจติ อล (Digital) อาชีพเกีย่ วกับ
การทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ หรืออาชีพเกีย่ วกับยานยนตสมัยใหม การเลือกอาชีพจึงตองพิจารณา
ใหรอบคอบ ทัง้ ตัวเองและลักษณะงานอาชีพวาเหมาะสมกันเพียงใด “การรูจ กั อาชีพ” เปนการ
เรียนรูวาการประกอบอาชีพเเตละประเภทเปนอยางไร ใกลเคียงกับความคิด ความฝน
ความรูความสามารถ ความถนัด ความสนใจ นิสัย หรือสิ่งที่เราสนใจอยูหรือไม
สําหรับคูมือชวยใหผูรับการแนะแนวรูจักโลกอาชีพฉบับนี้ จะแสดงตัวอยางอาชีพ
ทีอ่ ยูใ น 10 กลุม อุตสาหกรรมเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสริมสรางแนวคิดและชวยให
มองเห็นภาพเกี่ยวกับอาชีพที่หลากหลายใหกับนักเรียน และเปนขอมูลสนับสนุนสําหรับการ
เตรียมความพรอมแกกําลังแรงงานกอนเขาสูตลาดแรงงาน หากทานใดประสงคจะดูตัวอยาง
อาชีพในอุตสาหกรรมอื่นๆ หรืออาชีพอิสระตางๆ ก็สามารถดูขอมูลอาชีพผานทางเว็บไซต
ของกองสงเสริมการมีงานทําได

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

33

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

1. การตอยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ประกอบดวย
1.1 อุตสาหกรรมยานยนตสมัยใหม (Next-Generation Automotive)
1.2 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ (Smart Electronics)
1.3 อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วกลุม รายไดดแี ละการทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ
(Afuent, Medical and Wellness Tourism)
อุตส�หกรรมก�รเกษตรและเทคโนโลยี
ชวี ภ�พ (Agriculture
and Biotechnology)
1.4 การเกษตรและเทคโนโลยี
ชวี ภาพ (Agriculture
and Biotechnology)
1.5 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)
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2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New-S-curve) ประกอบดวย
2.1 อุตสาหกรรมหุนยนต (Robotics)
2.2 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส (Aviation and Logistics)
2.3 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and
Biochemicals)
2.4 อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
อุตส�หกรรมก�รแพทย์
ครบวงจร
2.5 ครบอุ
ตสาหกรรมการแพทย
วงจร(Medical
(MedicalHub)
Hub)
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กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานไดจัดทําขอมูลอาชีพฉบับนี้ขึ้นโดยมี
จุดมุง หมายให นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ไดทราบถึงอาชีพและลักษณะงานอาชีพ
ที่นาสนใจ และอยูในความตองการของตลาดแรงงาน ใน 10 อุตสาหกรรมเปาหมายตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว สําหรับขอมูลอาชีพ ที่จัดทําขึ้นนี้ เปนตัวอยางขอมูลอาชีพในแตละ
กลุมอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาตางๆ ดังนี้
1. ลั ก ษณะงานที่ ทํ า แสดงถึ ง รายละเอี ย ดการทํ า งานตามลํ า ดั บ ขั้ น ตอนของ
การประกอบอาชีพ ซึง่ ผูป ระกอบอาชีพนัน้ อาจจะตองปฏิบตั ทิ งั้ หมด หรือปฏิบตั เิ พียงบางสวน
หรือบางขั้นตอนก็ได
2. สภาพการทํางาน แสดงถึง สถานที่ปฏิบัติงานมีสภาพอยางไร รอน เย็น ชื้น
ทํางานในที่รมหรือกลางแจง ทํางานในที่สูงหรือใตดิน มีความเสี่ยงภัยในการทํางานหรือไม
การใชเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณในการทํางานและสภาวะแวดลอมในการทํางานเปน
อยางไร
3. คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ (รวมทั้งการเตรียมตัวเขาสูอาชีพ) แสดงถึง
คุณสมบัติตางๆ ที่จะตองมีเมื่อตองการประกอบอาชีพนั้นๆ เชน ความรู ความสามารถ
ประสบการณ เพศ อายุ ขนาดของรางกาย สุขภาพ อุปนิสัย เปนตน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแตละ
ประเภทของอาชีพและความตองการของนายจาง
4. สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา แสดงถึง สถานศึกษา/แหลงฝกอบรม/
หรือเรียนรูสําหรับการประกอบอาชีพนั้นๆ
5. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง แสดงถึง อาชีพหรือตําแหนงงานอื่นที่สามารถทําหรือเปลี่ยน
ไปประกอบอาชีพอยางอื่นในเสนทางเดียวกันได
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ตัวอย่างอาชี พ
1. อุ ตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
ชื่ออาชีพ : นักวิจัยยานยนต (Researcher, Motor Vehicle)

ลักษณะงานทีท่ าำ า
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ศึกษา วิจยั คิดคน ออกแบบ พัฒนา ยานยนต อาทิ รถยนตนงั่ และรถจักรยานยนต
รวมถึง สวนประกอบ คุณสมบัติ และทําการทดสอบอุปกรณเครือ่ งยนต โครงสรางของรถยนต
ตัวถัง ระบบหามลอ (เบรก) ระบบความปลอดภัย พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยานยนต
เชนดานการประหยัดนํา้ ระบบรักษาสิง่ แวดลอมของเครือ่ งยนต หรือสวนประกอบอืน่ ๆ ของ
ยานยนต
2. วางแผน วิเคราะหปญหา ใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการสราง การประกอบ
ควบคุมการทํางานอัตโนมัติของเครื่องยนต
3. พัฒนาการใชอปุ กรณไฮโดรลิก นิวเมติก โรเมติก ใชอปุ กรณไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรเขามาควบคุมการทํางานของยานยนต
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการดานยานยนต สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล สาขาวิศวกรรมยานยนต หรือสาขา
อื่นที่เกี่ยวของ ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ
มีสิ่งอํานวยความสะดวก มีเครื่องมือชวยในการออกแบบยานยนต เชน คอมพิวเตอร ระบบ
CAD/CAM, CATIA, Auto CAD และอุ ป กรณ อื่ น ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
ยานยนต การปฏิบัติงานจะตองทําหนาที่วางแผนงาน ประชุม ออกแบบยานยนต ปฏิบัติงาน
ในหองแลป ทดลองรูปแบบตางๆ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารทดลองระบบของยานยนต เชน ทดสอบระบบ
ความปลอดภัย ทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต เปนตน บางครั้งอาจจะตองตรวจดูรถยนต
ที่ผลิตในโรงงานใหมีสภาพเรียบรอยและถูกตองตามที่ไดออกแบบไว โดยตองใสเครื่องแบบ
เพื่อปองกันฝุนและสิ่งสกปรกและสวมอุปกรณนิรภัยเมื่ออยูในพื้นที่ที่จําเปน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล สาขาวิศวกรรม
ยานยนต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- ละเอียดรอบคอบ และชางสังเกต
- รักงานชางและสนใจดานวิศวกรรมยานยนต
- ชอบงานบุกเบิก ชอบคิดคนนวัตกรรมใหมๆ
- ออกแบบยานยนตไดดี
- ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมยานยนต ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.ac.th
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.
ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูคิดคนประดิษฐเครื่องกลการผลิตที่เกี่ยวของกับระบบอัตโนมัติ/ผูออกแบบ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ/ผูผลิตหุนยนต/ผูควบคุมคุณภาพในการผลิต
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ชื่ออาชีพ : ชางประกอบยานยนต (Assembler, Motor Vehicle)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. ปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา และควบคุมของวิศวกรเครื่องกลรถยนต
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกอบ ติดตั้ง อุปกรณรถยนต ระบบเครื่องยนตเล็ก/
ใหญ ระบบไฟฟาในยานยนต ระบบส งกําลัง ระบบช ว งล า งรถยนต ระบบการทํ า งาน
เครื่องมือเครื่องจักรที่ควบคุมดวย นิวเมติกส และไฮดรอลิกส (นอกจากนี้มีงานพิเศษเฉพาะ
อยางเชน ระบบเครือ่ งยนตเรือ ระบบเครือ่ งยนต เครือ่ งกลการเกษตร และระบบเครือ่ งจักรกลไอนํา้ )
3. ประกอบชิน้ สวนตางๆ เชน ระบบจุดระเบิด เครือ่ งกําเนิดไฟฟา(ไดนาโม) กระปุก
เฟอง พวงมาลัย กระปุกเกียร และหามลอ
4. ตรวจสอบอุปกรณที่ติดตั้งทั้งระบบสงถายกําลัง
5. ตรวจสอบขอตอตาง ๆ
6. ตรวจสอบเครื่องยนต และปรับเทาที่จําเปนเพื่อใหเครื่องยนตทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรือผาน
การอบรมจากสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน สามารถปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการดานยานยนต
ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
เรงดวน
สภาพการทำางาน
สภาพการทางาน
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยานยนต สภาพการทํางาน
หนั ก ปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพความรอ น เสี ย ง กลิ่ น ของสารเคมี ต อ งใช
ความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควร และตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดอยางเครงครัด
เพื่อใหงานเรียบรอยและตองปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการทํางาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- ละเอียดรอบคอบในการทํางาน
- รางกายแข็งแรง สามารถทํางานหนักได มีความอดทนสูง
- ขยันหมั่นเพียร
- มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
- มนุษยสัมพันธดี
- ชอบการบันทึกและวิเคราะหขอมูล
- มีความรับผิดชอบ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาช า งยนต ห รื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
งใหมํ http://www.cmtc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th
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สาขาชางยนตหรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.
rmut.ac.th
สาขาชางยนต โรงเรียนดอนบอสโก http://www.donboscobkk.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ชางปม ชิน้ สวนรถยนต/ชางประกอบเครือ่ งยนต/ชางผลิตชิน้ สวนยานยนต/ชางตรวจ
สอบชิ้นสวนยานยนต/ชางยนต/ชางไฟฟารถยนต/พนักงานอะไหล
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ชื่ออาชีพ : ชางปรับไฟฟา (ยานยนต) (Electrical Fitter, Motor Vehicle)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้จะปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกันกับชางปรับไฟฟาทั่วไป
แตทํางานเกี่ยวกับชิ้นสวนไฟฟาของยานยนต ซึ่งตองใชความรูพิเศษ โดยมีลักษณะงานที่ทํา
ดังนี้
1. ตอวงจรและแกไขขอขัดของของมอเตอรสตารท
2. ถอด ประกอบและตรวจสอบมอเตอรสตารท
3. ตอวงจร และแกไขขอขัดของของระบบจุดระเบิด
4. ถอด ประกอบและตอวงจร พรอมทัง้ แกไขขอขัดของของระบบประจุไฟ
5. ตอวงจร และแกไขขอขัดของของระบบไฟฟาแสงสวางและไฟสัญญาณ
6. ตอวงจร และแกไขขอขัดของของเครื่องปดนํ้าฝน และเกจวัดตาง ๆ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ จะปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการดานยานยนต หรือผานการอบรมจากสถาบันพัฒนาฝมอื แรงงาน ทํางาน
วันละ 8 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
ปรับ ประกอบ และซอมชิ้นสวนเครื่องไฟฟาของยานยนตในโรงงานผลิต โรงซอม ทั้งใน
ดานระบบ จุดระเบิด ระบบประจุไฟ แสงสวางและไฟสัญญาณเครื่องปดนํ้าฝน เกจวัดตางๆ
และอื่นๆ
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สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทํางานทั้งในและนอกสถานที่ทํางาน ในการตรวจซอมระบบ
ไฟฟาตาง ๆ ของรถยนต สภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพ
ความรอน และบางโอกาสอาจตองทํางานตามลําพัง ตองใชความระมัดระวัง และรอบคอบในการ
ทํางาน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) สาขาชางยนต หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ หรือผานการอบรม
จากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน
- รางกายแข็งแรงสมบูรณ สามารถทํางานกลางแจงและงานหนักไดและมีใจรัก
ดานเครื่องยนตกลไก
- อดทน ละเอียดรอบคอบ
- ชางสังเกต จดจํา รูจักวิเคราะหและแกไขปญหา
- มีความรับผิดชอบ และตระหนักถึงความปลอดภัยและปองกันอุบัติภัย
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาช า งยนต หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th
สาขาชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
http://www.rmut.ac.th
หลักสูตร ชางปรับไฟฟา (ยานยนต) สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือศูนยพัฒนา
ฝมือแรงงานจังหวัด หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เปดสอนเปนหลักสูตรระยะสั้น กรมพัฒนา
ฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ชางซอมตัวถังรถยนต/ชางสีรถยนต/ชางยนต/ชางเชื่อม/ชางแอรรถยนต
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ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ (อุตสาหกรรมการผลิต)
(Technician, Efciency Industrial Engineering)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. ชวยวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ ควบคุมสายงานการผลิต การใชและบํารุงรักษา
เครื่องจักรกล ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และใชอุปกรณทางวิศวกรรมในงานอุตสาหกรรม
ควบคุม คุณภาพ และการประกันคุณภาพการผลิต โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมทีต่ อ งดําเนินการ
ดังนี้
1.1 ดูจํานวนการผลิต
1.2 ศึกษากระบวนการผลิต
1.3 วางแผนการผลิตโดยเฉพาะเครื่องจักร/กับวัสดุนําเขา
1.4 วางแผนการตรวจสอบการนิเทศหรือควบคุม
1.5 ควบคุมดูแลเครื่องจักรและสายงานการผลิต
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1.6 ทําการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
1.7 เขารวมปฏิบัติงานดานการทดลองวัตถุดิบและผลิตภัณฑใหม
1.8 ควบคุมดูแลระบบเอกสารในหนวยงานเทคนิค
2. จัดทํารายงาน สรุปผลการปฏิบัติงานเสนอวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพ เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดไปปรับปรุงและแกไขในสวนที่บกพรองตอไป
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ สามารถปฏิบตั งิ านในสถานประกอบ
การภาคการผลิตตางๆ ที่สําคัญไดแก ภาคการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต และทํางานทาง
เทคนิคภายใตการแนะนําและควบคุมของวิศวกรควบคุมประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวางแผน
ควบคุม จัดหาประกอบ ทดสอบ ดูแลอุปกรณการผลิตและการซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร
โบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วัน
เสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานในบริเวณสถานที่ทํางานทั้งในสวนสํานักงานทั่วไป
และในที่ตั้งของโรงงานผลิ ต ซึ่ งมี เครื่องจักรและเครื่ องมื อในการผลิ ตสามารถมองเห็น
การปฏิบัติงานของพนักงานได ตองตรวจดูการปฏิบัติงานของพนักงานและอุปกรณการผลิต
ทุกจุดของกระบวนการผลิตทีอ่ ยูใ นการควบคุมของชางเทคนิควิศวกรรมควบคุมประสิทธิภาพ
เพื่อใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด อาจจะตองสวมใสอุปกรณ คุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล ในระหวางการปฏิบัติงานในโรงงานดวย
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาชางยนต สาขา
ชางกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- รางกายสมบูรณแข็งแรง
- ความรูดานภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
- สามารถใชคอมพิวเตอรในการทํางานได
- มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
- มีมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
- มีความเปนผูนํา สามารถแกปญหาที่เกิดจากการทํางานได
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ ในสถาบันการศึกษาที่
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ http://www.sptc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคยะลา http://www.ytc.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต http://www.aitc.ac.th
สาขาชางยนต สาขาชางกลโรงงาน หรือสาขาที่เกี่ยวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล http://www.rmut.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ชางเทคนิคเครื่องยนต/ชางซอมเครื่องยนต/ชางเทคนิคเครื่องกล
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรโลหะการ (Metallurgical Engineer)

ลักษณะงานทีท่ าำ
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ควบคุมการแปรรูปโลหะและโลหะผสมทัง้ ประเภทใชแรงกระทํา เชน การตีขนึ้ รูป
การรีด และการหลอหลอม
2. ปรับปรุงคุณสมบัติโดยเฉพาะคุณสมบัติเชิงกลของโลหะและโลหะผสมจาก
กระบวนการหลอหลอม โดยการปรับแตงสวนผสมทางเคมีของนํ้าโลหะ และ/หรือควบคุม
อัตราการเย็นตัว
3. ควบคุมการอบชุบโดยกรรมวิธีทางความรอน
4. ปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวชิ้นงานดวยเทคนิคทางวิศวกรรมพื้นผิวตางๆ
5. ศึกษา วิเคราะห รวมถึงแกไขขอบกพรองตางๆ ของชิ้นงานโลหะ
6. ออกแบบชิน้ สวนและกําหนดกรรมวิธกี ารผลิตเพือ่ ใหไดคณ
ุ ภาพและปริมาณสูงสุด
7. คัดเลือกโลหะและโลหะผสมเพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะการใชงาน ตรวจสอบ
โครงสรางจุลภาค วิเคราะหองคประกอบทางเคมี และทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงกลของโลหะและ
โลหะผสม
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8. มีความรูทางดานเทคนิคการวิเคราะหและสามารถเลือกเทคนิคที่เหมาะสม
ในการตรวจสอบคุณสมบัติดานตางๆ ของโลหะและโลหะผสมรวมถึงมาตรฐานตางๆ ที่ใช
ในการทดสอบวัสดุ มีความชํานาญเกี่ยวกับเหล็ก โลหะนอกกลุมเหล็ก และโลหะผสมหรือ
มีความชํานาญในโลหะเฉพาะอยาง มีความรูท างดานโลหะวิทยาของผงโลหะ มีความชํานาญ
ในวิชาการทีเ่ กีย่ วของ เชน การกัดกรอน การตรวจสอบโดยไมทาํ ลายการวิเคราะหความวิบตั ิ
ผลึกวิทยา และความรูเกี่ยวกับวัสดุอื่นๆ เชน โพลิเมอร เซรามิกส และวัสดุประกอบ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิ ช าโลหะการ หรื อ สาขาที่ เ กี่ ย วข อ ง ส ว นใหญ จ ะปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบ
การอุตสาหกรรมตางๆ อาทิอตุ สาหกรรมเซรามิกส หรืออุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับโลหะภัณฑ
ตางๆ เปนตน ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ ทํางานทั้งในโรงงานและในสถานที่ทํางานที่มีสภาพเหมือน
สถานทีท่ าํ งานทัว่ ไป คือ เปนสํานักงานทีม่ อี ปุ กรณ สิง่ อํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทัว่ ไป
ตองทํางานกับเครือ่ งจักร อาจตองยืนปฏิบตั งิ านเปนเวลานาน ตองสวมเครือ่ งปองกันบางอยาง
เชน อุปกรณปอ งกันความรอน แวนตา ถุงมือ สวมรองเทาปองกันโลหะ ตัวอยางสถานประกอบ
การที่ตองปฏิบัติงาน เชน โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรโลหะ โรงงานผลิตเครื่องทําความเย็น
อูตอเรือ โรงงานผลิตรถยนต ผลิตเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาโลหะการ หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ
- มีความคิดสรางสรรค ชอบคิดคนประดิษฐ
- รับผิดชอบในหนาที่ ที่ไดรับมอบหมาย
- บุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี รักความกาวหนา
- ขยันและอดทน
- มีความคิดกวางไกล เพราะอาชีพนี้จะทํางานที่ตอเนื่องเพื่อใหการปฏิบัติงานทาง
โลหะกรรมสําเร็จตามที่ตั้งใจในชิ้นนั้นๆ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
คณะวิ ศวกรรมศาสตรหรือคณะวิทยาศาสตร สาขาวิ ช าโลหะการ ในสถาบั น
การศึกษาที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.
ac.th
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.
kmitl.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู-อาจารย/นักวิทยาศาสตร/วิศวกรอุตสาหการ/วิศวกรเครื่องกล/นักวัสดุศาสตร
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2. อุ ตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
ชื่ออาชีพ : วิศวกรโทรคมนาคม (Telecommunications Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
1. ออกแบบระบบอุปกรณ และสวนประกอบตางๆ เกี่ยวกับโทรคมนาคม
2. วางแผน และการควบคุมการผลิต การกอสราง การติดตัง้ การทดสอบ การใชงาน
และการบํารุงรักษา การพัฒนา การเปลี่ยนแปลงแกไข และการซอม
3. วางแผนผังระบบโทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกสกับอุปกรณตางๆ
4. จัดทําตารางปฏิบัติงานเขียนแบบรางแบบวาด
5. เตรียมขอมูล และรายละเอียดในการทํางาน และระบุวิธีการผลิต การกอสราง
การติดตั้งวัสดุ และเครื่องมือที่ตองใช ประมาณคาแรง คาวัสดุ คาผลิต คากอสราง คาติดตั้ง
และ คาดําเนินการ
6. ทําการตรวจตรา และทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะ
การปฏิบตั งิ านทีต่ รงตามรายละเอียดทีร่ ะบุไวความปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐาน และมาตรฐาน
อื่นๆ
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7. ทําการติดตาม ควบคุม และสัง่ การดาวเทียม ทัง้ นีเ้ พราะเวลาทีด่ าวเทียมโคจรอยู
ในอวกาศจะมีแรงกระทําจากแรงดึงดูดของโลก ดวงจันทร ดวงอาทิตย ซึง่ อาจทําใหดาวเทียม
มีการเอียงไปจากมุมปกติ จึงตองทําการบังคับการใหดาวเทียมอยูในตําแหนงที่ถูกตองตลอด
เวลา
8. วางแผน และควบคุมการใช การบํารุงรักษาระบบ และอุปกรณโทรคมนาคม
และอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ เชน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีรับคลื่นดาวเทียม เปนตน
9. ใหคําแนะนํา และทําการฝกอบรมการปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ เชนเดียวกับวิศวกรไฟฟาทั่วไป แตชํานาญงานทางระบบ และ
อุปกรณ โทรคมนาคม เชน ระบบ และอุปกรณ โทรศัพท และโทรเลขประเภทใชสายหรือใช
คลื่นวิทยุ เปนตน
สภาพการจางงาน
วิ ศ วกรโทรคมนาคมได รั บ ค า ตอบแทนเป น เงิ น เดื อ นตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และ
อาจจะมี ค  า วิ ช าเพิ่ ม ให สํ า หรั บ ผู  ที่ มี ป ระสบการณ ผู  ป ฏิ บั ติ ง านวิ ศ วกรโทรคมนาคมTelecommunications-Engineer โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง อาจตองทํางาน
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด ในกรณีที่ตองการใหงานทีไ่ ดรับ มอบหมายเสร็จใหทันตอ
การใชงาน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานของวิศวกรโทรคมนาคมจะมีสภาพเหมือนสถานที่ทํางานทั่วไป คือ
เปนสํานักงานทีม่ อี ปุ กรณ สิง่ อํานวยความสะดวกเชน สํานักงานทัว่ ไป แตโดยลักษณะงานทีจ่ ะ
ตองควบคุมงานการ สือ่ สารโทรคมนาคม และงานการติดตัง้ และซอมบํารุงระบบโทรคมนาคม
เพือ่ ใหระบบโทรคมนาคมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจะตองควบคุมงาน
ในหองปฏิบตั กิ ารหรือปฏิบตั กิ ารควบคุมภาคสนามเพือ่ การติดตัง้ หรือซอมบํารุง ในหนวยงาน
ที่ใชบริการโทรคมนาคมตลอด 24 ชั่วโมง และตองการใหมีวิศวกรโทรคมนาคมควบคุม
โดยมีวศิ วกรโทรคมนาคมทีท่ าํ งานประจําอยู สถานีควบคุมดาวเทียมภาคพืน้ ดิน มีหนาทีค่ วบคุม
ดาวเทียม โดยการทํางานอาจเปนกะ โดยทํางานกะละ 8 ชั่วโมง หมุนเวียนรอบการทํางาน
ในแตละวันกับทีมงาน เพือ่ ควบคุมงานระบบการสือ่ สารใหสามารถทํางานไดตลอด 24 ชัว่ โมง
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ศ วกรรมอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (โทรคมนาคม)
คณะวิศวกรรมศาสตร
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- มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตองานอาชีพ เชน ตาบอดสี
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความสนใจในการติดตามเทคโนโลยีใหมๆ ที่มี
การพัฒนาอยูตลอดเวลา มีความอดทน ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
- สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- สถาบันพระจอมเกลาธนบุรี www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยสยาม www.siamu.ac.th, www.home.siam.th.eau
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ www.au.ae.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- สถาบันเทคโนโลยีรัตนโกสินทร
- คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส (โทรคมนาคม) สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
- สถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ป
- วิชาชางอุตสาหกรรมสาขาวิชาชางไฟฟา ในสถานศึกษาสังกัด กรมอาชีวศึกษา
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรไฟฟา (ผลิตพลังงาน) วิศวกรไฟฟา (สงและจายพลังงาน) วิศวกรไฟฟา
(อุปกรณ) วิศวกรอิเล็กทรอนิกส
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ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส (Electrical / Electronic Engineering
Technicians)

ลักษณะงานที่ทํา
ทํ า งานทางเทคนิ ค ภายใต ก ารแนะนํ า และควบคุ ม ของวิ ศ วกรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
โดยใชทฤษฎีอเิ ล็กทรอนิกสหลัก ของวงจรไฟฟา วิธกี ารทดสอบไฟฟา คณิตศาสตรทางวิศวกรรม
และวิชาการที่เกี่ยวของกันมาใชผลิต กอสราง ติดตั้ง ทดสอบการใช และการบํารุงรักษา
การพั ฒ นา การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง และการซ อ มระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อุ ป กรณ แ ละ
สวนประกอบตางๆ ปฏิบัติงานหลักมูลฐานเชนเดียวกับชางเทคนิคไฟฟา แตชํานาญงาน
เกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม อุปกรณและสวนประกอบตางๆ อาจชํานาญงานโทรคมนาคม
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรืองานอีเล็กทรอนิกส สาขาอื่นๆ และอาจมีชื่อเรียกตามงานที่ทํา
ซึ่งสามารถจําแนกลักษณะงานได ดังนี้
1. เปนนักวิชาการหรือชางเทคนิคที่ปฏิบัติงานในระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก
งานอุปกรณ อิเล็กทรอนิกสตางๆ งานระบบสื่อสารวิทยุ
2. บํารุงรักษา และตรวจซอมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เครื่องระบบสื่อสาร
3. ควบคุมเครื่อง และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือสื่อสารโทรคมนาคมดวย
เทคโนโลยีชั้นสูง และเฉพาะงาน

54

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

4. วิเคราะห วางแผน ควบคุม โครงงานทางดานเครือ่ งมือ และอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส
ตลอดจนการประเมินผลงาน และการเขียนรายงานไดอยางเปนระบบ
5. เปนผูประสานงานระหวางวิศวกร และชางฝมือในการสั่งการ การควบคุม
การตรวจสอบ และวิเคราะหปญหาในงานอิเล็กทรอนิกส
6. ตรวจสอบคุ ณ ภาพชิ้ น ส ว น หรื อ เครื่ อ งใช อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ากงานการผลิ ต
กอนนําบรรจุ สงออกตลาด
สภาพการจางงาน
ชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส สามารถเลือกทํางานไดทั้งในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือทํางานสวนตัวและกับหนวยงานในองคกรเอกชนอื่นๆ เชน สถานประกอบการตางๆ
โรงงานผลิตวิทยุ โทรทัศน โรงงาน อุตสาหกรรมทั่วไป ที่ตองใชเครื่องมือ หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสายการบิน การเดินเรือทะเล เปนตน ผูปฏิบัติงานชางเทคนิคอิเลกทรอนิกสElectrical-Electronic-Engineering-Techniciansทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวง
เวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานชางเทคนิคอิเลกทรอนิกส-Electrical-Electronic-EngineeringTechnicians ทํางานทัง้ ในและนอกสถานทีท่ าํ งานในการตรวจ ซอม และบริการระบบควบคุม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ในงานอุตสาหกรรมสภาพการทํางานหนักปานกลาง ตองใช
ความอดทนต อ สภาพความร อ นเสี ย ง กลิ่ น ของสารเคมี ทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ และ
บางโอกาสทํางานตามลําพัง ตองใชความระมัดระวัง และรอบคอบสูงพอสมควร เพื่อปองกัน
การเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน และบางครัง้ ตองทํางานเกินเวลาสําหรับผูป ระกอบชางเทคนิค
อิเล็กทรอนิกส-Electrical-Electronic-Engineering-Techniciansทีท่ าํ งาน ในการวิเคราะห
วางแผน หรือตรวจสอบคุณภาพ ของผลิตภัณฑอาจจะทํางานในหองทดลอง ซึ่งจะมีอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ สําหรับการทดลอง หรือทดสอบ ตองใชความระมัดระวังและรอบคอบ
สูงเนือ่ งจากอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส อาจตองใชพลังงานไฟฟาในการทดสอบหากไมระมัดระวัง
โอกาสทีจ่ ะประสบปญหาไฟฟาดูดหรือไฟฟาชอตเปนไปไดสงู อาจจะตองใชอปุ กรณคมุ ครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
คุณสมบัติของชางเทคนิคอิเล็กทรอนิกส มีดังนี้
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- มีรางกายแข็งแรง ไมเปนโรคที่เปนอุปสรรคตองานอาชีพ
- เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ คลองแคลว วองไว ชางสังเกต หูรับฟง
ไดดี ตาดีไมบอดสี มือและสมองสามารถทํางานพรอมกันไดตลอดเวลา
- มีความอดทน ขยันหมัน่ เพียร สามารถทํางานกลางแจง มีความคิดริเริม่
สรางสรรค ชอบการคิดคํานวณ มีความละเอียดรอบคอ
- มีความมั่นใจในตนเองสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดมีเจตคติที่ดี
ตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบ วินัย
- เป น ผู  มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ สั ง คม โดยดํ า รงตนอยู  บ นพื้ น ฐาน
แหงคุณธรรม และกฎหมาย มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- สาขาวิชาไฟฟาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- โรงเรียนเทคนิคตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เปดสอน
- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สถาบันการศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงานขาย ชางไฟฟา ชางเชื่อมไฟฟา ชางเครื่องกล ชางซอมวิทยุ ชางซอม
โทรทัศน หัวหนาควบคุมการทํางาน ชางเทคนิค พนักงานควบคุมการทํางานเครื่องจักร
ชางซอมเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม
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ชื่ออาชีพ : นักปญญาประดิษฐ (Articial Intelligence)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
วัตถุประสงคของการทํางานในอาชีพนี้ คือการทําใหเครือ่ งจักรกลสามารถทํางานได
เทียบเทากับระดับสติปญ
 ญาของมนุษย โดยสามารถแกปญ
 หาไดดเี ทากับ หรือมากกวามนุษย
ได โดยทําการ เขียนและใสโปรแกรมทีม่ คี วามซับซอนใหเครือ่ งจักรกลมีความสามารถเหมือน
มนุษย การปฏิบัติงานดังกลาว จัดแบงออกเปน 4 ประเภท หรือมองได 2 มิติ คืองานที่เนน
ระบบที่เลียนแบบมนุษย กับงานที่เนนระบบที่มีเหตุผล (แตไมจําเปนตองเหมือนมนุษย)
โดยงานทั้ง 4 ประเภท จะตองทําใหเครื่องจักรกลมีความสามารถ ดังนี้
1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย (Systems that Think Like Humans)
โดยการทําใหคอมพิวเตอรคดิ ได เครือ่ งจักรทีม่ สี ติปญ
 ญาอยางครบถวนและแทจริงและมีกจิ กรรม
ที่เกี่ยวของกับความคิดมนุษย เชน การตัดสินใจ การแกปญหา การเรียนรู ซึ่งจะตองศึกษา
กระบวนการคิดหรือลักษณะการคิดของมนุษย
2. ระบบที่กระทําเหมือนมนุษย (Systems that Act Like Humans)
โดยการสรางเครื่องจักรที่ทํางานในสิ่งซึ่งอาศัยปญญาเมื่อกระทําโดยมนุษย เชน สื่อสารได
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ดวยภาษาที่มนุษยใช เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาจจะโดยการแปลงขอความเปนคําพูด
และการแปลงคําพูดเปนขอความ มีประสาทรับสัมผัสคลายมนุษย เชน หุน ยนตชว ยงานตาง ๆ
3. ระบบทีค่ ดิ อยางมีเหตุผล (Systems that Think Rationally) ทําการ
ศึกษาความสามารถในดานสติปญ
 ญาโดยการใชโมเดลการคํานวณการศึกษา วิธกี ารคํานวณที่
สามารถรับรู ใชเหตุผล และกระทํา คิดอยางมีเหตุผล หรือคิดถูกตอง
4. ระบบทีก่ ระทําอยางมีเหตุผล (Systems that Act Rationally) ศึกษา
เพื่อออกแบบโปรแกรมที่มีความสามารถในการกระทํา หรือเปนตัวแทนในระบบอัตโนมัติ
ตาง ๆ (เอเจนต) ทีม่ ปี ญ
 ญาเกีย่ วของกับพฤติกรรมทีแ่ สดงปญญาในสิง่ ทีม่ นุษยสรางขึน้ กระทํา
อยางมีเหตุผล เชน สามารถกระทําอยางมีเหตุผลเพื่อบรรลุเปาหมายที่ไดตั้งไว เชน เอเจนต
ในระบบขับรถอัตโนมัติ ที่มีเปาหมายวาตองไปถึงเปาหมายในระยะทางที่สั้นที่สุด ตองเลือก
เสนทางที่ไปยังเปาหมายที่สั้นที่สุดเทาที่เปนไปได
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส สาขา
วิ ศ วกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ ยวของ ทํางานวัน ละ 8 ชั่ว โมง อาจทํ า งานลว งเวลา
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สวนใหญทํางานในสํานักงานมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย
เชนสํานักงานทัว่ ไป อาจจะอยูใ นรูปแบบของสถาบันวิจยั ทีม่ หี อ งสําหรับการทดลอง มีอาคาร
สําหรับการทดสอบสิ่งประดิษฐ อาจตองออกไปติดตอตางสํานักงานบางเปนครั้งคราว
ตามความจําเปน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขา
วิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวัสดุ
ศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- ควรมีทักษะในการวิเคราะหและการแกปญหา และมีความคิดสรางสรรค
- ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
- มีทักษะในการติดตอสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธดี
- ทํางานเปนทีมไดดี
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- สามารถวิ เ คราะห แ ละออกแบบระบบงาน สามารถเขี ย นโปรแกรมภาษา
คอมพิวเตอรประยุกต มีความรูดานฐานขอมูล รวมถึงความปลอดภัยและการบํารุงรักษา
คอมพิวเตอรหรืออุปกรณเครื่องจักรกล
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาวิศวกรรมแมคาทรอ
นิกส สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวัสดุศาสตร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ สถาบันการศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.
html
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.
สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส และสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร http://www.tu.ac.
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรคอมพิวเตอร/วิศวกรเกี่ยวกับซอฟตแวร/อาจารย/ผูออกแบบ/นักวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือระบบอัตโนมัติใหกับบริษัทสินคาเทคโนโลยีชั้นนํา วิศวกรควบคุม
การใชและดูแลรักษาเทคโนโลยีในระบบอัตโนมัติที่ใชในโรงงาน/วิศวกรและนักเทคโนโลยี
ทีเ่ กีย่ วของ/นักประดิษฐผลิตภัณฑใหม/ผูป ระสานงานใหวศิ วกรทีป่ รึกษาในแขนงสาขาตางๆ
ที่เกี่ยวของ/ผูประกอบการอิสระ
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ชื่ออาชีพ : นักออกแบบเว็บไซต (Website Designer)

ลักษณะงานที่ทํา
1. รับรายละเอียดความตองการของผูมอบหมาย งาน ศึกษาขอมูลสิ่งที่ตองการ
นํ าเสนอ เช น ผลิต ภั ณฑ สาระ ความรู เปน ตน รวมทั้ ง รูปแบบการนํ า เสนอ เพื่ อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจตอกลุมเปาหมาย
2. สรางเว็บตนแบบหรือเดโมโดยใชโปรแกรมตามถนัด เชน โฟโตชอ็ ป (Photoshop)
อิลัสเตเตอร (Illustator)
3. ออกแบบ การจั ด วางเนื้ อหาและการเชื่อ มสู ร ายละเอี ย ดในแตล ะรายการ
ที่ตองการนําเสนอ (Sitemap) และโครงราง (Outline) ของเว็บไซต
4. ปรึกษาหารือกับผูค วบคุมงาน และผูท เี่ กีย่ วของ เพือ่ พิจารณาแกไขปญหา การนํา
ขอมูลเขาระบบ ขอบเขต ของการแสดงขอมูล
5. ใหโปรแกรมเมอรแปลเปนภาษาอินเทอรเน็ตและใสรหัสซอสโคด
6. เพื่อใหเกิดการเคลื่อนไหว ทําใหการนําเสนองานมีความสมบูรณ กอนจะสงให
ผูวาจางพิจารณา
7. เปลีย่ นข้
นขอมูมูลลและภ�พให้
และภาพใหเป็เปนนข้ขออมูมูลลและภ�พทีส่ �ม�รถนำ�เสนอในเว็ปไซต์ได้
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8. ทดสอบความถูกตองของโปรแกรมและขอมูลที่นําเสนอ และแกไขความคลาด
เคลื่อนของโปรแกรมใหมใหถูกตอง
9. จัดเตรียมคูมือการใชงานระบบนั้น ๆ และชี้แจงใหผูใชเครื่องไดใชเปนแนวทาง
ในการทํางาน
สภาพการจางงาน
นักออกแบบเว็บไซต จะมีรายไดแตกตางกันตามประสบการณและความสามารถของ
แตละคน นอกจาก ปฏิบัติงานตามเวลาปกติแลว อาจตองทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการ
ใหระบบงานเสร็จทันตอการใชงาน สําหรับผูที่รับงานอิสระ จะไดรับคาตอบแทนเปนชิ้นงาน
ซึ่งมีอัตราแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับความยากงาย ของงาน สภาพ ปริมาณ และระยะเวลา
การทํางาน
สภาพการทํางาน
นักออกแบบเว็บไซต จะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรในการเขียนและทดสอบ มีการ
ออกไปติดตอผูใชงานระบบ สําหรับ นักออกแบบเว็บไซตอิสระสามารถใชระบบการสื่อสาร
ทางอินเทอรเน็ตชวยโดยไมตองเดินทางไปสถานประกอบการก็ได งานออกแบบเว็บไซตเปน
งานที่ตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน อาจมีปญหาทางสายตา คอ และมือ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าตามระเบียบบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีปฏิภาณ
ไหวพริบดี
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสรางเว็บไซต และออกแบบได เชน
Java HTML
3. มีความคิดสรางสรรคเฉพาะตัว
4. มีความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ และพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ
5. รูจักวิธีสังเกตสิ่งรอบตัว ประยุกตและดัดแปลงชิ้นงานใหออกมาตามตองการ
6. มีความคิดกวางไกล หลากหลายมุมมองและมีจินตนาการ
7. มีความซื่อสัตยในอาชีพ ไมใชความรู ความสามารถในการดัดแปลงขอมูล
เพื่อประโยชนสวนตัว
8. มีทัศนคติที่ดี ความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
9. ควรจะมีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูวาจางและผูเขาชมเว็บไซต และให้
และคําคแนะนํ
�ำ แนะนำา�
ใหขอเสนอแนะแกผูใชระบบงาน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
ศึกษาทางดานคอมพิวเตอร อาจเขารับการอบรมการเรียนการสอนตามสถาบันสอน
คอมพิวเตอรทั่วไป และ สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ทั้งกรุงเทพฯ และตางจังหวัด
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูว เิ คราะห ผูค วบคุม ผูเ ขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร และผูใ ชระบบ
งานคอมพิวเตอรทั่วไป
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ชื่ออาชีพ : ผูตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑสินคา (ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส)
(Inspector, Quality Product, Electrical and Electronic)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ตรวจสอบอุปกรณและชิน้ สวนของผลิตภัณฑไฟฟาหรืออิเล็กทรอนิกส
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยใชเครื่องมือวัด – ทดสอบเฉพาะ เชน เครื่องวัดกําลัง
ไฟฟา, กําลังวัตต, คําความถวงแรงดัน เปนตน
2. ปฏิบัติงานตามคูมือคุณภาพสินคา และมีขั้นตอนการทํางานตาม
โครงสรางระบบอยางเครงครัด
3. ตรวจสอบการแสดงชีบ้ ง และการสอบกลับไดของผลิตภัณฑ เพือ่ คนหา
แหลงขอบกพรองของผลิตภัณฑ
4. ตรวจ ทดสอบ และจดบันทึกตั้งแตการตรวจรับผลิตภัณฑที่ผลิตแลว
จนกระทัง่ สงมอบอยางละเอียด และเรียกกลับทันทีทมี่ ขี อ บกพรองกอนถึงมือลูกคา ตองบันทึก
ผลการตรวจสอบวาผานหรือไม
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5. ตรวจสอบเครือ่ งตรวจ เครือ่ งวัด และเครือ่ งทดสอบผลิตภัณฑใหใชได
อยางถูกตองแมนยํา เชื่อถือได ตลอดจนขั้นตอนการบํารุงรักษา
6. ตองรูสถานการณการตรวจและการทดสอบของผลิตภัณฑ พิจารณา
ผลทดสอบเปนอยางไร ผานหรือไม โดยทําเครื่องหมายติดปายแยกเก็บตางหากจากกัน
7. ตรวจสอบการควบคุมผลิตภัณฑทไี่ มเปนไปตามขอกําหนด เพือ่ ปองกัน
ไมใหมีการนําผลิตภัณฑที่มีขอบกพรองไปใชงานโดยไมตั้งใจ จัดการทําลาย ลดเกรด นํากลับ
ไปทําใหมแลวตรวจซํ้า
8. จัดทํารายงานไปยังฝายผลิตหรือสถานประกอบการเพื่อแจงถึงสิ่งผิด
ปกติ หรือความ ไมสมบูรณ
9. ควบคุมบันทึกการเคลื่อนยาย การบรรจุ การเก็บรักษา และการสง
มอบใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
10. อาจมีความชํานาญในการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑแตละชนิด
และมีชื่อเรียกตามผลิตภัณฑที่ทําการตรวจสอบ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาชางไฟฟากําลัง จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสาขา
อิเล็กทรอนิกส วิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาที่เกี่ยวของ สวนใหญทํางานอยูใน
สถานประกอบการอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูท ปี่ ฏิบตั งิ านในอาชีพนีจ้ ะตองทํางานในสํานักงาน และในโรงงาน ในสวนของการ
ทํ า งาน ในสํ า นั ก งานจะมี ส ภาพเหมื อ นที่ ทํ า งานทั่ ว ไป คื อ เป น สํ า นั ก งานที่ มี อุ ป กรณ
สิง่ อํานวยความสะดวก เชนสํานักงานทัว่ ไป แตโดยลักษณะงานทีจ่ ะตองตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑจึงจําเปนตองปฏิบัติงานในสวนของโรงงานที่ทําการผลิตอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจาก
จะตองดําเนินการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑสินคาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาช า ง
อิเล็กทรอนิกส สาขาชางไฟฟากําลัง จนถึงปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
วิทยาศาสตรอิเล็กทรอนิกส หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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- ความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรอยูในเกณฑดี
- คลองแคลว ละเอียดรอบคอบ ชางสังเกต มีไหวพริบ
- มีความรับผิดชอบสูง และมีระเบียบวินัยเครงครัด
- มนุษยสัมพันธดี และมีการถายทอดสื่อสารที่ชัดเจน
- เปนผูนํา และผูตามที่ดี
- สนใจเรียนรูสิ่งใหม และปรับปรุงความรูที่มีอยูเสมอ เพื่อใหสามารถกาวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการดานเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- สามารถควบคุมอารมณในการทํางานไดดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาชางอิเล็กทรอนิกส สาขาชางไฟฟากาลัง ในสถาบันการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี http://www.technickan.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี http://www.chontech.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค http://www.nkstec.ac.th
- วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี http://www.minburi.ac.th
สาขาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร ในสถาบั น การศึ ก ษา สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th โทรศัพท. 02-2216111-20
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.
kmitl.ac.th
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ http://www.kmitnb.
ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูประสานงานฝายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ/เจาหนาที่รับประกันคุณภาพ
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3. อุ ตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิ งสุขภาพ
(Afuent, Medical and Wellness Tourism)
ชื่ออาชีพ : ผูใหคําปรึกษาแนะนําทองเที่ยว (Consultant, Travel)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ตอนรับผูที่เขามาติดตอกับสถานประกอบการ ดวยอัธยาศัยอันดี
2. ใหขอมูลสภาพทั่วไปของประเทศหรือสถานที่ที่จะเดินทาง แนะนํารายการ
ดานการทองเทีย่ วตางๆ ทัง้ ภายในประเทศและตางประเทศ พรอมทัง้ เสนอรายละเอียดโปรโมชัน่
ตางๆ ของสถานประกอบการ
3. ตอบขอซักถามตางๆ และแจกแผนผับขอมูลการทองเที่ยวพรอมทั้งอธิบาย
รายละเอียดของสถานที่ทองเที่ยวนั้นๆ เชน สภาพทั่วไปของสถานที่ การเดินทาง รูปแบบ
การทองเที่ยว คาใชจาย เพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกคา
4. อํานวยความสะดวกใหกบั ลูกคาในการเดินทางทองเทีย่ ว เชน บริการจองหองพัก
ในรูปแบบของโรงแรมหรือ รีสอรท ตั๋วเครื่องบิน รถที่ใชในการเดินทาง บัตรโดยสารเดินทาง
บัตรชมการแสดงและอื่นๆ
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา และภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษทั นําเทีย่ ว
ธุรกิจทองเทีย่ วและโรงแรม ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดตามความจําเปน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงาน
ทัว่ ไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน หาขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วตางๆ ในบางครัง้
อาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดาน
การทองเที่ยวเปนอยางดี
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการ
การทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- มีความเขาใจ และมีความรูในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ เปนอยางดี
- มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี
- มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต
- สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
- สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได
- เขาใจในเรื่องงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาการท อ งเที่ ย ว สาขาการจั ด การการท อ งเที่ ย ว สาขาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเซนจอหน http://www.stjohn.ac.th
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สาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงที่เปดสอน อาทิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา http://www.aru.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม http://www.npru.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
- สาขาการทองเทีย่ ว สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
http://www.rmut.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ า หน า ที่ ป ระสานงานการท อ งเที่ ย ว/เจ า หน า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ / เจ า หน า ที่
ฝายลูกคาสัมพันธ/เจาหนาที่ออกตั๋วเครื่องบิน/พนักงานตอนรับ
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ชื่ออาชีพ : นักเขียนเรื่องทองเที่ยว Writter (Tourist)

ลักษณะงานที่ทํา
นักเขียนเรื่องทองเที่ยวจะถายทอดเรื่องราวตางๆออกมาเลาใหคนอื่นฟงเปน
การเขียนบรรยายถายทอดเรือ่ งราวตางๆ ใหเขากับแนวเนือ้ เรือ่ งทีว่ างกรอบไว เพือ่ นําไปใชพมิ พ
แลวจําหนาย หรือดวยวัตถุประสงคตามทีผ่ วู า จางตองการ การเขียนเรือ่ งทองเทีย่ วสามารถนํา
มาใชเปนสือ่ ในการโฆษณารณรงคโครงการ หรือประชาสัมพันธเพือ่ รับใชชมุ ชน และสังคม ใช
เปนสื่อทางพาณิชย หรือใชเปนสื่อสําหรับเรื่องราวที่อานเพลิดเพลินไดทั้งเด็กผูใหญ
สภาพการจางงาน
อาชีพนักเขียนเรือ่ งทองเทีย่ วนัน้ เปนไดทงั้ อาชีพหลักและอาชีพเสริมแลวแตจะเลือก
วาจะใหเปนอยางไหน ผูป ฏิบตั งิ านนักเขียนเรือ่ งทองเทีย่ ว อาจไดเงินเดือนประจําหรือรับเงิน
จากการรับเหมาเปนเรื่อง และคาตอบแทนเปน แบบซื้อลิขสิทธ เงินจากการพิมพหนังสือ
ทองเที่ยวขายเอง หรือจากสวนแบงจากยอดขายจากสํานักพิมพที่นําเรื่องทองเที่ยวไปพิมพ
และจัดจําหนาย นักเขียนเรื่องทองเที่ยวมีการทํางานคอนขางเปนอิสระ เพราะทํางาน
เปนชิ้นหรือรับเหมาทั้งงาน และตองทํางานใหเสร็จทันเวลาตามขอตกลง
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สภาพการทํางาน
นั ก เขี ย นเรื่ อ งท อ งเที่ ย วอาจทํ า งานในสถานที่ ทํ า งานสํ า นั ก พิ ม พ หรื อ สตู ดิ โ อ
เพือ่ สรางสรรคงานตามทีผ่ วู า จางตองการ สามารถสรางผลงานอยูท บี่ า นตามความตองการของ
ศิลปน แลวนําผลงานไปเสนอขายใหกบั ผูจ ดั พิมพ หรือผูผ ลิตได โดยตองใชสมาธิในการทํางานสูง
มีความตั้งใจที่แนวแน และเสร็จตามกําหนดเวลาที่ไดวางไว นักเขียนเรื่องทองเที่ยวอาจ
นัง่ ทํางานทีบ่ า น ทํางานในตางจังหวัด หรือตางประเทศ แลวสงงานทีแ่ ลวเสร็จผานอินเตอรเน็ต
เขาสูกองบรรณาธิการ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- ชอบเดินทาง ทองเที่ยวบอยๆ
- ชอบการและเลาถายทอดเรื่องราวตางๆออกมาเลาใหคนอื่นฟงเปนการเขียน
บรรยาย
- ตองแสวงหาความรูและประสบการณใหมๆใหชีวิตอยูเสมอ
- มีจินตนาการ
- เรียนรูและฝกฝนทักษะการเขียนในประเภทที่ตนเองชอบและถนัด
- ยอมรับคําติชมจากนักอานที่มีความหลากหลายได พรอมนําไปปรับปรุงแกไข
- มีนิสัยรักการอานหนังสือ อานทุกอยาง ชอบการจดบันทึก
- การเดินทางทุกครั้ง ควรจะสรางใหคุณเปนคนใหม ไดเรียนรูอะไรภายใจจิตใจ
ตัวเองมากขึ้นกวาเดิม ไมใชแคเห็นอะไรมากขึ้น เทานั้น
- การเดินทาง ไมเพียงเปนการเปลี่ยนสถานที่ แตตองเปดใจของคุณใหกวางดวย
มองทุกอยางในสายตาทีแ่ ตกตาง ทําเหมือนวามันเปนสิง่ แปลกใหมสาํ หรับคุณในครัง้ แรกเสมอ
- ชอบศึกษาวิธีเขียนหนังสือ หรือบทความแนวทองเที่ยว
- คนทีม่ คี วามสามารถในการใชสาํ นวน ภาษา ถอยคําไดดี การเขียนมีความแตกตาง
กับการสื่อสารดานการพูด เพราะการพูดใหคนเศรา หรือ พูดใหคนหัวเราะ ผูพูดสามารถใช
ลีลาทาทาง สีหนา การเคลื่อนไหว นํ้าเสียง ฯลฯ แตการเขียนไมสามารถใชสิ่งเหลานี้ได
จึงตองอาศัยการใช ภาษา ถอยคํา สํานวน ชวยในการสื่อเพื่อใหผูฟงเกิดอารมณตางๆ
- เปนคนที่ตองทุมเท ขยัน เขียนอยางตอเนื่อง ไมทอแท ไมเลิกกลางคัน นักเขียน
ที่ดีตองมีหัวใจที่อดทน ตองขยัน ทุมเท ไมเลิกลม จนกวาที่จะประสบความสําเร็จ
- เปนตัวของตัวเอง การเปนนักเขียนที่ดีตองมีความเปนตัวของตัวเอง ไมควรเลียน
แบบใคร จงเขียนงานของตนเองอยางเปนธรรมชาติหรือความเปนตัวตนของตนเอง และ
จงเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองเขียน
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- เปนคนที่มีสมาธิดี และเปนคนที่ควบคุมตนเองไดดี งานเขียนหนังสือเปนงาน
ทีต่ อ งใชความคิด ฉะนัน้ สมาธิจงึ เปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญในการเปนนักเขียน นักเขียนทีม่ สี มาธิดี
มักจะนั่งเขียนไดเปนเวลาที่นานๆ โดยไมลุกขึ้น เขียนจนกวางานที่วางแผนไวเสร็จแลวจึงลุก
ตรงกันขามกับนักเขียนที่ไมมีสมาธิ เขียนไดไมเทาไรก็จะลุกขึ้นทํานั่นทํานี่ คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้
จนผลงานเขียนไมออกมาดังแผนที่ตั้งใจไว
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
งานเขียนสวนใหญสไตลแตละคนไมเหมือนกัน แตควรศึกษาเรือ่ งเกีย่ วกับหลักการ
ใชภาษาและศึกษาวิธีเขียนหนังสือ หรือบทความแนวทองเที่ยว เพื่อใหรูจักใชสํานวน ภาษา
ถอยคําไดดี
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู - อาจารย ผูผลิตรายการ นักโฆษณาประชาสัมพันธ ผูผลิตสาระคดีหรือ
ภาพยนตรเกี่ยวกับการทองเที่ยว
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ชื่ออาชีพ : ไกดนําเที่ยว (Guide)

ลักษณะงานที่ทํา
1. ไกดนําเที่ยวจะตองศึกษา คนควา หาขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยว รวมทั้ง
ความรูเรื่องราว เรื่องเลาตาง ๆ ดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร จารีตประเพณี วัฒนธรรม
ทําการวางแผนกําหนดเสนทาง จัดรายการนําเทีย่ วใหเหมาะสมกับฤดูกาล และเวลาดําเนินการ
ติดตอสถานที่พักแรม และจัดเตรียมอุปกรณเพื่อการพักแรมในสถานที่ที่จะนําเที่ยว
2. นํานักทองเที่ยวชมสถานที่ และถายทอดเรื่องราวใหนักทองเที่ยวไดรับรูถึง
ความเปนมาหรือประวัตขิ อง สถานที่ และแตละทองถิน่ แหลงธรรมชาติทนี่ า ชืน่ ชมและนาสนใจ
ภูมิประเทศ ประวัติศาสตร วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ตลอดจนความเปนอยูของประชาชน
- การจัดที่พักแรม การดูแลใหความปลอดภัย และความสะดวกสบาย
แกนกั ทองเทีย่ วในระหวางการนําเทีย่ ว เพือ่ สรางความประทับใจและพึงพอใจใหกบั นักทองเทีย่ ว
ทุกคนอยางเสมอภาค ดวยการรักษาจรรยาบรรณทาง วิชาชีพอยูเสมอ
3. อาชี พ ไกด นํ า เที่ ย ว จั ด แบ ง ออกเป น กลุ  ม ตามกลุ  ม ของนั ก ท อ งเที่ ย ว คื อ
ไกดพาเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ไกดทองถิ่น และไกดนําเที่ยวชาวตางประเทศ
(Inbound) นอกจากนี้ ยังแบงกลุม ไกดนาํ เทีย่ วตามลักษณะของการทองเทีย่ ว เชน ไกดเดินปา
ไกดทางทะเล ไกดศิลปวัฒนธรรม เปนตน
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สภาพการจางงาน
ไกดนําเที่ยวไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจําหรือคาจางเปนรอบ
ในการนําเที่ยวนักทองเที่ยว ซึ่งจะคิดคาจางเปนรายวัน และอาจจะไดรับคาตอบแทนเปน
คานายหนาจากบริษัทหรือรานที่พานักทองเที่ยวมาซื้อของที่ระลึก หรือเขาชมการแสดงใน
สถานทีท่ อ งเทีย่ ว ผูท าํ งานมัคคุเทศกมกี าํ หนดเวลาทํางานทีไ่ มแนนอน ขึน้ อยูก บั โครงการและ
แผนการนําเที่ยวในแตละ รายการ ไกดนําเที่ยวจะตองผานการอบรมวิชาชีพ และมีความรู
ภาษาตางประเทศซึ่งสามารถที่จะนํามาใช งานไดเปนอยางดี
สภาพการทํางาน
จะทํางานตามชวงระยะเวลาทีก่ าํ หนดไวในแผนกําหนดการนําเทีย่ ว ซึง่ มีระยะเวลา
ตั้งแต 1 วัน หรือ 3 - 4 สัปดาห และในขณะนําเที่ยวนักทองเที่ยวจะตองดูแลนักทองเที่ยว
ตลอด 24 ชั่วโมง นักทองเที่ยวตั้งแตคนเดียวจนถึงเปนกลุม หรือกลุมใหญไปชมสถานที่
ตาง ๆ ทัง้ ในเมืองและตางจังหวัดตามทีก่ าํ หนด การเดินทางอาจจะมีทงั้ ระยะใกล ไกล อาจใช
ยานพาหนะไดทกุ ประเภท บางครัง้ ตองนําเทีย่ ว ในลักษณะผจญภัย อยางเชน ทัวรปา การเดิน
ขึ้นเขา การลองแพ การคางแรมรวมกับกลุมชนชาวพื้นเมือง ซึ่งบางครั้งขึ้นอยูกับแผนการ
นําเทีย่ ว และรูปแบบของการทองเทีย่ ว ไกดนาํ เทีย่ ว จะตองเตรียมการวางแผนติดตอ ประสาน
งานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ใหการบริการผานไปได ดวยดี การอํานวยความสะดวก และ
การดูแลรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอยางราบรื่นตลอดการเดินทาง รวมไปถึงการให
คําแนะนําขอมูลที่จําเปนแกนักทองเที่ยวในการเตรียมตัวใหพรอมกอนออกเดินทาง ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ ประเภทของการทองเที่ยว ตลอดจนตอบขอสงสัยในระหวางการเดินทาง รวมทั้ง
การทํากิจกรรมเพือ่ ใหนกั ทองเทีย่ ว ในคณะทุกคนไดรบั ความสนุกสนาน ประทับใจ ในบางครัง้
กิจกรรมหรือความบันเทิงทีส่ รางความพึงพอใจใหกบั นักทองเทีย่ วตามจุดประสงคทนี่ กั ทองเทีย่ ว
ตองการภายในระยะเวลาที่กํ าหนด พร อมที่ จะแก ป ญหาเฉพาะหนา ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น กับ
นักทองเทีย่ วได ตลอด 24 ชัว่ โมง แมบางครัง้ ไกดนาํ เทีย่ วจะตองทํางานหนักติดตอกันเปนเวลา
หลายวัน ตองใชความอดทนและอดกลัน้ สูง ดังนัน้ การเตรียมความพรอม ทัง้ ทางรางกายและ
จิตใจจึงมีความสําคัญมาก เพราะนักทองเทีย่ วอาจจะมีอธั ยาศัยและพืน้ ฐานความเปนอยู และ
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เมื่อมารวมกลุมกันจึงจําเปนที่จะตองสรางบรรยากาศใหสามารถ
เขากันไดดวยดี ใหนักทองเที่ยวไดรับความสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดวย
ไกดนาํ เที่ยวจึงเปรียบเสมือนตัวแทนของทองถิ่นและประเทศนั้น ๆ
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย คือ ภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สอง
2. เปนผูที่ศึกษาหาความรูทั่วไปสมํ่าเสมอ
3. รักการเดินทางทองเที่ยว และรักงานบริการ สามารถปรับตัว และเปนนักแกไข
ปญหาไดดีในทุกสถานการณ
4. มีความยืดหยุน ประนีประนอม และมีบคุ ลิกภาพเปนทีไ่ ววางใจของนักทองเทีย่ ว
ในการเดินทางไปดวยกัน
5. มีความเปนผูนํามีความกลาตัดสินใจ มีความรอบคอบและไมประมาท
6. มีทัศนคติดี มีอุปนิสัยราเริง มีความเสียสละ ซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทนได
ในทุกสถานการณ
7. สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีไหวพริบและปฏิภาณดี
8. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี
9. เปนนักประชาสัมพันธที่ดี รักการเลาเรื่องราว และการบรรยายความรูตา งๆ
10. เปนนักวางแผนจัดเก็บขอมูลที่ดี ทั้งขอมูลการทองเที่ยว ความนิยมของลูกคา
และรายชื่อลูกคาที่เปน นักทองเที่ยว
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- คณะการจัดการและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต www.bbs.buu.
ac.th
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- คณะพัฒนาการทองเที่ยว สาขาวิชาพัฒนาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยแมโจ
- คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี
- คณะศิลปศาสตร สาขาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
จัดกลุมทองเที่ยวแบบอิสระที่ตนมีความรู ความชํานาญ ทั้งภายในประเทศ และ
ตางประเทศ เชน ทัวรศลิ ปวัฒนธรรม ทัวรเกษตรกรรม เปนตน เปดสถานทีใ่ หคาํ แนะนําเรือ่ ง
การทองเที่ยว จําหนาย ตั๋วเครื่องบิน ใหบริการยานพาหนะ เชน รถยนต รถจักรยานยนต
รถจักรยานภูเขา เรือเชา หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ที่จําเปน ใหกับนักทองเที่ยว หรือ
จําหนายสินคาที่ระลึกที่นาสนใจหรือหายาก ในประเทศ จัดศูนยบริการขอมูลการทองเที่ยว
ท อ งถิ่ น จั ด ที่ พั ก แรม เดิ น ทางในแหล ง ท อ งเที่ ย วตามที่ ต  า งๆ จั ด พิ ม พ ห นั ง สื อ คู  มื อ
การทองเที่ยว และพิมพภาพโปสการดแหลงทองเที่ยวตางๆ ที่นักทองเที่ยวสนใจ
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ชื่ออาชีพ : พนักงานนวดบําบัด (Spa Therapist)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. ใหบริการนวดในรูปแบบตางๆ อาทิ การนวดแบบไทย นวดดวยนํา้ มัน
หอมระเหย นวดฝาเทา และนวดกดจุด
2. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑตางๆอาทิ สมุนไพร ดอกไม ที่ใช
ทุกวันกอนการปฏิบัติงาน
3. เก็บรักษา ดูแลอุปกรณเครื่องมือและเครื่องใชใหสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จนถึงระดับปริญญาตรี
ไมจํ ากั ด สาขา สามารถรับ งานอิสระทั้งนอกสถานที่ ห รือ ที่ บ า น และสามารถบรรจุ เ ปน
พนักงานประจําโรงแรม รีสอร ท สถานเสริมความงามและสุขภาพ อัตราเงินเดือนของ
ผูป ระกอบอาชีพนีข้ นึ้ อยูก บั ประสบการณ ความสามารถ และความชํานาญงาน สวัสดิการตางๆ
คํารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามสถานประกอบการนั้นๆ กําหนด
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สภาพการทํางาน
ผูป ระกอบอาชีพนีจ้ ะตองทํางานทีต่ อ งการทักษะฝมอื ในการปฏิบตั งิ าน และจะตอง
ปฏิบัติงานดวยการบีบนวดดวยมือ ในแตละครั้งใชเวลาในการนวด 1 ชั่วโมงขึ้นไป ทํางาน
วันละ8-9 ชั่วโมง เนื่องจากจะตองนวดดวยมือเปนเวลานานๆ อาจทําใหเกิดความเมื่อยลาได
ใหบริการโดยการนวดเพื่อสุขภาพแกผทู ี่มาใชบริการ เพื่อผอนคลายกลามเนื้อ ความเมื่อยลา
ความเครียด ดวยวิธกี ารกด การคลึง การบีบ การจับ การดัด การดึง การประคบ หรือโดยวิธกี าร
ตามศาสตรและศิลปะของการนวดเพื่อสุขภาพ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 จนถึงระดับปริญญาตรี
- ควรไดรับใบรับรองผานการฝกอบรมจากสถาบันที่ไดรบั การรับรองโดยกระทรวง
สาธารณสุข
- เปนผูมีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธดี
- มีบุคลิกดี สุขภาพแข็งแรง ยิ้มแยมแจมใส
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- นวดแผนโบราณที่วัดโพธิ์ โรงเรียนแพทยแผนโบราณ วัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
http://www.watpomassage.com
- วิชานวดแผนไทย ศูนยฝกอาชีพบางพลัด http://www.geocities.com/
preuksachart/Homepase.htm
- ศูนยสํงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (หลักสูตรสถาบันการแพทยแผนไทย
กระทรวงสาธารณสุข) http://www.moph.go.th
- สถาบันสงเสริมการแพทยแผนไทย มูลนิธกิ ารแพทยแผนแพทยไทย http://www.
ttmdf.com
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน http://www.dsd.go.th
- โรงเรียนฝกอบรมการนวดนานาชาติ http://www.itmthaimassage.com
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงานนวดนํา้ มัน/พนักงานนวดจับเสน/พนักงานนวดฝาเทา/นวดเทา/พนักงาน
นวดสปอรท
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สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานลามแปลภาษาตางประเทศ การทํางานอาจตองเดินทางออกไปปฏิบัติ
หนาที่ในพื้นที่ทํางาน ในตางจังหวัดหรือตางประเทศ และอาจตองทําหนาที่เลขานุการของ
ผูบ ริหารดวย ในการออกไปทํางานนอกสถานที่ งานทีท่ าํ อาจมีความกดดันในเรือ่ งเวลาปฏิบตั ิ
งาน พอสมควร คือชั่วโมงทํางานอาจนานจนกวาการสนทนา การบรรยาย หรือการเจราจา
ธุรกิจจะเสร็จสิ้น อาจทํางานประจําในองคกรตางๆ เชน สํานักงานทนายความและบริษัท
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทอุตสาหกรรม บริษัทอุตสาหกรรมรวมทุนกับบริษัทตางชาติ บริษัท
กอสรางและอสังหาริมทรัพย ธนาคาร โดยทําหนาที่ปฏิบัติงานอยูในสํานักงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. อาจมีความรูระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร ศิลปศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ หรืออยางนอยมีความสามารถในการแปลอยางชํ่าชองทั้งสองภาษา
2. สนใจ รั ก ในภาษาและมี ค วามชํ า นาญทั้ ง ในด า นการพู ด การอ า น การฟ ง
การเขียน
3. มีความคิดสรางสรรค สนใจสิ่งแวดลอม ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมของเจาของ
ภาษา
4. มีความเพียรพยายามทีจ่ ะฝกฝนตนเองใหเกิดทักษะ ชอบและสนใจในเรือ่ งตางๆ
เกี่ยวกับ ภาษา
5. เปนผูหมั่นคนควาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ ทั้งในงานที่ทําและงานแขนงอื่นๆ
6. เปนผูมีวิจารณญาณ ในการเปนลาม
7. เปนผูมีใจเปดกวางยอมรับขอติติง จากทั้งเพื่อนรวมงานและผูวาจาง
8. เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ และความละเอียดออนในการแปล
สําหรับผูจบปริญญาตรีสาขาวิชาใดก็ได แตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
ทัง้ การเขียน พูดแปล สามารถเขารับการอบรมหลักสูตรการแปลแบบมืออาชีพ ไดในมหาวิทยาลัย
ตางๆ หรือโครงการศึกษาตอเนื่องของแตละมหาวิทยาลัย
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- ศูนยการแปลและการลามเฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย www.arts.chula.ac.th
- สมาคมนักแปล และลามแหงประเทศไทย www.thaitiat.org
- ศูนยการลามและการแปล www.hufs.ac.kr
- สถานที่ฝกอบรมของภาคเอกชนทั่วไป
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ล า ม นั ก แปลหนั ง สื อ นั ก แปลบทภาพยนตร ต  า งประเทศ นั ก แปลบทสารคดี
ตางประเทศ นักแปลขาว นักประพันธ รีไรทเตอร บรรณาธิการขาวตางประเทศ บรรณาธิการ
หนังสือแปล พนักงานแปลประจําหนวยขาวในองคกรตางประเทศหรือสถานทูต มัคคุเทศก
ผูจัดการโครงการขององคกรระหวางประเทศ
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4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
ชื่ออาชีพ : เจาหนาที่เทคนิคดานการเกษตรกรรม (Agricultural Technician)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ทําการทดสอบและเพาะเมล็ดพืชในพื้นที่ทดลอง ในกระบะ หรือภาชนะ และ
นับจํานวนตนพืชที่ปลูกเพื่อพิจารณาถึงอัตราการงอกของเมล็ดพืช
2. ชวยงานดานเทคนิคในหองปฏิบัติการ เพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบทางเคมี
ของดินและพืช โดยเฉพาะองคประกอบที่เปนธาตุอาหารพืช
3. ใชเครือ่ งมือในการวิเคราะหดนิ และพืชและนําผลการวิเคราะหเพือ่ ประกอบการ
พิจารณาแนะนําวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะสม
4. ทําการสํารวจดินและจัดทําแผนทีก่ ารใชทดี่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติทเี่ กีย่ วของ
5. ชวยศึกษาวิจัยถึงสาเหตุและวิธีการควบคุมการสึกกรอนพังทลายของดิน
6. ใหความรูแ ละคําแนะนําเกีย่ วกับการจัดการดินเพือ่ การเพาะปลูก กรรมวิธใี นการ
ผลิตปุยและการใชปุยใหเหมาะกับพืชและดิน รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน
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7. ชวยงานดานเทคนิคเกี่ยวกับการผสมพันธุสัตวและโภชนาการของสัตว
8. เก็บตัวอยางเลือดของสัตวเพื่อทําการทดลอง
9. วัดและชั่งนํ้าหนักของสวนผสมที่ใชในการทดลองเพื่อทําอาหารสัตว
10. ทําความสะอาด และบํารุงรักษาหองปฏิบัติการทดลอง และวัสดุอุปกรณที่ใช
ในการศึกษาวิจัย
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขา
พืชศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานในภาครัฐจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
ตามวุฒกิ ารศึกษา ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
ตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทดสอบ ทดลอง ศึกษาวิจัย
ในสาขาพืช สัตว ดิน นํ้า ในหองปฏิบัติการ หองทดลอง ตลอดจนลงไปในพื้นที่ ทดสอบ
ในโรงเลีย้ ง และโรงเพาะพืช ในการปฏิบตั งิ านจะตองมีการใสเสือ้ กาวน ถุงมือ และหรือรองเทา
ปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั งิ านอาจมีการเดินทางไปในพืน้ ทีต่ า งๆ ตามสถานทีต่ งั้ ของสถานประกอบ
กิจการ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขาพืชศาสตร สาขาสัตวศาสตร
หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- มีความรูในวิชาชีพเกษตรกรรม และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเกษตรได
ในทุกๆ ดาน
- สามารถอธิบายและถายทอดความรูใหผูอื่นเขาใจไดงาย
- รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
- มนุษยสัมพันธดี มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร สาขาเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตว
ศาสตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการประมง สาขาวิชาสัตวรักษ สาขาวิชาเทคโนโลยี
หลังการเก็บเกี่ยวหรือประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ในสถาบันการศึกษา
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน http://www.lcat.ac.th/
indexlcat.htm
- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร http://www.geocities.com/
yasothonatc
- วิทยาลัยประมงติณสูลานนท http://www.tfc.ac.th/
- วิทยาลัยประมงปตตานี http://www.pfcollege.com
สาขาเกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร สาขาวิชาสัตวศาสตร สาขาวิชาประมง
ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลhttp://www.rmut.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/เจาหนาที่วางแผนการผลิต/เจาหนาที่ประสานงาน
ดานการเกษตร/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ/เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
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ชื่ออาชีพ : นักสัตววิทยา (Zoologist)

ลักษณะของงานที่ทํา
ศึกษาในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรหรือจากของจริงตามธรรมชาติ เกี่ยวกับ
การเกิด การพัฒนาการของโครงสรางและสรีรวิทยาการกระจายกรรมพันธุสิ่งแวดลอม
ความสัมพันธภายในระหวางกัน การจัดประเภทและรูปการมูลฐานของชีวติ สัตว และนําสิง่ ที่
คนพบมาใชแกปญ
 หาตาง ๆ ทีม่ ผี ลตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและชีวติ มนุษย สัตว และพืช
วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวหรือเก็บ
รวบรวมตัวอยางตาง ๆ เพือ่ มาศึกษาในหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร ผาและศึกษาตัวอยาง
โดยใชกลองจุลทรรศน เคมีภัณฑ วิธีการถายภาพ วัตถุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรอื่นๆ
ตัง้ ชือ่ จัดประเภท และเก็บรักษาตัวอยางไมใหเสียหายเตรียมตัวอยางทีเ่ ก็บรวบรวมไดมาศึกษา
ถึงพัฒนาการของโรคตางๆและศึกษาเพื่อใชในวัตถุประสงคอื่นๆ ทําการวิเคราะหเชิงสถิติ
ในขอมูลที่ไดจากการทดลองและทํารายงานผลการวิเคราะห
อาจทําการทดลองเกี่ยวกับสัตวของตนเอง อาจนําผลที่ไดจากการทดลองมาใชให
เปนประโยชนเชิงเศรษฐกิจแกชีวิตมนุษย
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร
วันอาทิตย และวันหยุด หรือทํางานลวงเวลา ในกรณีทตี่ อ งการใหงานทีไ่ ดรับมอบหมายเสร็จ
ทันตอการใชงาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
อาจไดรับผลตอบแทนในรูปอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการ
ในรูปตางๆ เงินโบนัส เปนตน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนักวิจัย สัตววิทยา อาจจะตองปฏิบัติงานในหองทํางานเหมือน
สํานักงานทั่วไป หรือปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการทดลอง เพื่อปฏิบัติงานดานการทดสอบ
และทดลองทางวิทยาศาสตร หรืออาจจะปฏิบตั งิ านภาคสนาม สํารวจและศึกษาจากของจริง
ในภาคสนาม เพื่อเก็บขอมูล ปฏิบัติงานตามขั้นตอนตามระเบียบที่กําหนดไว อาจตองทํางาน
ในบริเวณทีก่ าํ หนด และเปนบริเวณหามสูบบุหรีห่ รือรับประทานอาหารองใชอปุ กรณปอ งกัน
เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ุ สมบัติดังตอไปนี้
ผูประกอบอาชีพนี้ควรมีคณ
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ค ณะวิ ท ยาศาสตร คณะเกษตรศาสตร
คณะประมงสาขาวิชาสัตววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ทั้ง
การอาน และการเขียน
3. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
4. มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตาม
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดได
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน
7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมีและชีววิทยา และสามารถสอบไดคะแนนดี
ในวิชาเหลานี้ ชอบการคนควาทดลอง การใชปญญาในการวิเคราะห
8. มีความคิดสรางสรรค ชอบคนควา
9. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
10. มีความแมนยํา ใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
11. มีความสามารถเปนพิเศษในการสังเกต คิดอะไรมีระบบระเบียบ และสามารถ
แสดงผลการคนควาออกมาไดงาย และชัดเจนทั้งการพูดและการเขียน
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12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดอยาง
13. มีความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเปนอยางดี
14. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดดี

สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีหลักสูตร
สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรคณะเกษตร คณะประมง เชน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
สงขลา มหาวิทยาลัยขอนแกน หลักสูตร 4 ป สําเร็จการศึกษาไดวุฒิปริญญาตรี
สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://ppath.agr.ku.ac.th
สาขาสัตววิทยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
http://www.kps.ku.ac.th
สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.agri.cmu.ac.th
สาขาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ http://www.
grad.psu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักชีววิทยา หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี)นักเคมี (อนินทรียเคมี) นักเคมี
(ฟสิกส) นักวิจัย นักกีฏวิทยา
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ชื่ออาชีพ : นักโรคพืช (Pathologist)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ดังนี้
1. วิจัยดานโรคของพืชตางๆ โดยแบงเปนกลุมของโรค เชน โรคไมผล โรคพืชไร
โรคพืชผัก โรคไมดอกไมประดับ โรคขาว เปนตน
2. ศึกษา คนควา เกี่ยวกับโรคพืชและสาเหตุของโรคพืช รวมทั้งนําเทคโนโลยี
ทางการเกษตรไปประยุกตใชในการแกไขปญหาดานโรคพืช ศึกษาลักษณะอาการของโรคพืชโดยการ
จําแนกเชื้อหรือชนิดของจุลินทรียที่เปนสาเหตุของโรคพืช การเจริญเติบโต การเขาทําลาย
และการแพรระบาดของโรค
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักปฏิบัติตางๆ ในการปองกันกําจัดโรคพืช
การกักกันโรค การปฏิบตั ทิ างการเพาะปลูก การหลีกเลีย่ งการเกิดและการระบาดของโรคและ
การใชพันธุตานทานโรค ที่มีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อหาวิธีการ
ปองกันกําจัดโรคพืชนั้นๆ
4. ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ หรือใชเทคโนโลยีชีวภาพในการควบคุม
โรคพืช และใชเทคนิคทางดานพันธุวิศวกรรมในการผลิตพันธุพืชที่มีความตานทานตอโรค
หรือปลอดโรค

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

87

5. ตรวจสอบและออกใบรับรองการปลอดโรคพืช ที่ดานกักกันพืช โดยตรวจพืช
ที่สงออกและ/หรือนําเขา เพื่อใหมั่นใจวาจะไมติดโรคพืชใดๆ และไมสรางความเสียหายตอ
ประเทศไทยและประเทศคูค า เชน การตรวจเมล็ดพันธุพ ชื ทีจ่ ะสงออก การตรวจโรงรมกลวยไม
เพือ่ รับรองมาตรฐานของการตรวจสอบโดยลดขัน้ ตอนการตรวจสอบทีด่ า นกักกันพืช เปนตน
6. สงเสริมและใหความรูท างการเกษตร เชน การไปแนะนําเกษตรกรวาควรปฏิบตั ิ
อยางไรเพื่อดูแลรักษาไมใหเกิดโรคพืช โดยใชวิธีการที่ไมสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพ
7. นํ าวิ ช าการที่ ศึก ษาไปเผยแพร โดยจัด ฝ ก อบรมเจ า หนา ที่ ที่ เ กี่ ย วขอ ง เช น
ฝกอบรมเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร จัดอบรมใหผูประกอบการคาวัตถุอันตราย
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน
สภาพการทํางาน
ผูป ฏิบตั งิ านในสวนภาคราชการจะทํางานตัง้ แต 8.30 – 16.30 น. สัปดาหละ 5 วัน
และอาจตองออกพื้นที่เพื่อทําการรณรงคประชาสัมพันธ หรือเก็บตัวอยางมาวิเคราะห
วิจัย หรือตรวจแปลงเพาะปลูกเมื่อมีโรคพืชระบาด หรืออาจตองไปปฏิบัติหนาที่ที่ดาน
กักกันพืช เชน โรงรมกลวยไม เพื่อตรวจสอบและออกใบรับรองการปลอดโรคพืช
ผูป ฏิบตั งิ านในภาคเอกชน อาจทํางานตัง้ แตเวลา 9.00 – 17.30 น. อาจตองปฏิบตั ิ
งานในวั น หยุ ด เมื่ อหนว ยงาน หรือองค ก ร ตองจั ดนิ ท รรศการเผยแพรผ ลิ ต ภั ณ ฑต  า งๆ
แกประชาชน หรือทําการสงเสริมการขายในวันหยุด ซึง่ อาจไดรบั การชดเชยวันหยุดในวันธรรมดา
แทน เวลาในการทํางานคอนขางยืดหยุน ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับเทศกาล
วันหยุดตางๆ ของประชาชนกลุม เปาหมาย การทํางานสวนมากจะตองออกพืน้ ทีเ่ พือ่ ขายและ
แนะนําผลิตภัณฑสินคา เชน ปุย เวชภัณฑ สารเคมีในการกําจัดโรคพืช ตลอดจนอุปกรณ
ทางการเกษตร เปนตน
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. เพศชาย หรือเพศหญิง จบการศึก ษาปริ ญญาตรี วิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต หรือ
จบปริญญาโท สาขาวิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร
2. ชางสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ สามารถประมวลความรูดานศิลปะและ
วิทยาศาสตรใหกลมกลืมกันได
3. มีจินตนาการ และมีความสามารถดานศิลปะ เชน การวาดรูป การถายรูป
เพื่อใชประกอบในการบันทึกขอมูลโรคพืช
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4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ
5. เปนคนขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในดานวิชาชีพและความรูทั่วไป
เพื่อใหทันเหตุการณ
6. มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานไดตามลําพัง ในการออกพื้นที่ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
7. มีจิตสํานึก และมีความรอบรูทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูที่สนใจในอาชีพนี้ ควรเตรียมความพรอมดังนี้
ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา
ควรสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาทีเ่ ปดการสอน ดานวิทยาศาสตร โรคพืช เชน
คณะเกษตรศาสตร ภาควิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิชาโรคพืชวิยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http : ppath.
agr.ku.ac.th
สาขาวิชาโรคพืชวิยา คณะเกษตรศาสตร มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน http://www.kps.ku.ac.th
สาขาวิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://
www.agri.cmu.ac.th
สาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ http://www.grad.psu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร/เจาหนาที่วางแผนการผลิต/เจาหนาที่ประสานงาน
ดานการเกษตร/เจาหนาที่ควบคุมคุณภาพ/เจาหนาที่ประจําหองปฏิบัติการ
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ชื่ออาชีพ : นักกีฏวิทยา (Entomologist)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีหนาที่สําคัญๆ ดังนี้คือ
1. ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการในการระบุและใหชื่อแมลง แหลงที่อยูอาศัย
วงจรชีวิตของแมลงแลวจัดทําระบบฐานขอมูลหมวดหมู การวางรูปแบบ การวิเคราะหชนิด
และการวินิจฉัยลําดับอนุกรมวิธานแมลง เพื่อสนับสนุนกลุมงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
2. ศึกษาและวิจัยอิทธิพลของปจจัยตางๆ ในสภาพแวดลอมตางๆ ที่มีผลตอวงจร
ชีวติ การเจริญเติบโต และตลอดจนการแพรระบาดของแมลง เพือ่ เปนแนวทางในการปองกัน
กําจัดศัตรูพืช
3. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่เปนศัตรูธรรมชาติของแมลง วัชพืช และ
เชือ้ จุลนิ ทรียท ที่ าํ ใหเกิดโรคกับแมลง วิธกี ารใชสงิ่ มีชวี ติ ตางๆ และเชือ้ จุลนิ ทรียใ นการควบคุม
แมลงศัตรูพืช หรือใชศัตรูทางธรรมชาติในการกําจัดแมลงศัตรูพืช
4. พัฒนา ตรวจวิเคราะห วินิจฉัย และทดสอบ ปรับปรุงสารปองกันกําจัดแมลง
แกไขสารพิษตกคางในพืชผักผลไม และหาแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยเพื่อใหไดผลผลิตที่มี
คุณภาพ ปลอดภัยแกผูบริโภค และไมทําลายระบบนิเวศวิทยา
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5. ติดตามตรวจสอบขอมูลการระบาดของแมลงในพืน้ ที่ ทัง้ ในประเทศ และประเทศ
ที่เปนคูคาพืชผลการเกษตร เมื่อเกิดการระบาดของแมลง
6. วิเคราะหความเสีย่ งศัตรูพชื กักกันจากผลิตผลการเกษตรทีน่ าํ เขาจากตางประเทศ
ใหไดตามมาตรฐานสุขอนามัยพืชนานาชาติ
7. ใหคําแนะนํ าปรึก ษา พัฒนามาตรการใหมๆ โดยใชเ ทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม
ในการปองกันความเสียหายของพืช ผลไม ไมดอกสงออก จากแมลงตางๆ แกเกษตรกร เชน
นักวิชาการ กรมวิชาการเกษตรไดวจิ ยั วิธกี ารกําจัดแมลงวันทอง ในผลไมกอ นสงออก ดวยการอบ
ไอนํ้า ณ อุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งมีหลายประเทศที่ยอมรับมาตรการนี้ เปนตน
8. เผยแพร และใหคําปรึกษาในการกําจัดศัตรูพืช การใชและการลดสารเคมี ผสม
ผสานกับภูมิปญญาและเทคโนโลยีชาวบานอยางถูกวิธีแกเกษตรกร
9. ใหความรูแ กประชาชนทัว่ ไปเกีย่ วกับขอมูลตางๆ ของแมลง รวมถึงเรือ่ งกฎหมาย
หามจับและปองกันการลักลอบจับแมลงอนุรักษ และแมลงที่สวยงามหายาก ในเขตอนุรักษ
เชน แมลงอนุรักษตามสนธิสัญญาไซเตส (CITES) ซึ่งมีถิ่นที่อยูอาศัยในประเทศไทย 13 ชนิด
คือ ดวงกวางดาว ดวงคีมยีราฟ ดวงดินขอบทองแดง ดวงดินปกแผน ผีเสื้อกลางคืนคางคาว
ผีเสื้อกลางคืนหางยาว ผีเสื้อไกเซอร ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อนางพญา ผีเสื้อภูฐาน ผีเสื้อรักแรขาว
ผีเสื้อหางดาบนํ้าตาลไหม ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่อยูใน
หนวยของการตลาด การขาย และสงเสริมการขาย ผูประกอบอาชีพนี้อาจไดคาตอบแทน
เปนเปอรเซ็นตจากยอดการขายผลิตภัณฑสารเคมีที่ใชในการเกษตรตางๆ ที่นอกเหนือจาก
เงินเดือน ซึ่งขึ้นอยูกับขอตกลงกับผูประกอบการหรือผูวาจาง ผูมียานพาหนะเปนของตนเอง
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ และสามารถเบิกคานํ้ามันรถตามการใชจริง หรือเหมาจาย
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ ปฏิบัติงานทั้งในสํานักงาน หองปฏิบัติการ และการออกพื้นที่
ในเขตทีต่ นเองรับผิดชอบ อาจตองทํางานอยูใ นหองปฏิบตั กิ ารเปนเวลาหลายเดือน เพือ่ ทดลอง
กรรมวิธีในการกําจัดแมลงตางๆ จนกวาจะมั่นใจวาผลิตภัณฑทางการเกษตรนั้นปลอดจาก
แมลง หรือสารเคมีทจี่ ะใชนนั้ ปลอดภัยตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบ ริโภค ขณะปฏิบตั งิ าน
อาจตองใสเครื่องแบบปฏิบัติงาน และหรือถุงมือ
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สําหรับผูประกอบอาชีพนี้ที่รับราชการตองไปทํางานที่ดานกักกันพืช บริเวณ
ทาอากาศยาน เพื่อตรวจหาแมลงกอนสงผลิตภัณฑทางการเกษตรออกและหรือนําเขาจาก
ตางประเทศ และตองประสานงานกับกระทรวงตางๆ รวมทัง้ หนวยงานตางประเทศทีเ่ กีย่ วของ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวุฒิ
การศึกษาปริญญาโท ภาควิชากีฏวิทยา
2. มีความมุงมั่นตั้งใจทํางาน และสนใจในอาชีพ
3. มีระเบียบวินัย สามารถปฏิบัติงานไดตามลําพัง ในการออกพื้นที่ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ
4. มีมนุษยสัมพันธ สามารถประสานงานและรวมงานกับบุคคลที่เกี่ยวของ
5. เปนคนขวนขวายศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ทั้งในดานวิชาชีพและความรูทั่วไป
6. มีความรูดานภาษาอังกฤษอยางดี ทั้งพูด และเขียน
7. สามารถใชโปรแกรมตางๆ ทางคอมพิวเตอร ในการทํางานไดเปนอยางดี
8. มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร หรือเทียบเทา
ควรสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาที่เปดการสอนดานวิทยาศาสตรทางแมลง
เชน คณะเกษตรศาสตร ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนตน นอกจากนี้ควรมีความสนใจในเรื่องแมลง รักธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กองกีฏวิทยาและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร, พิพิธภัณฑแมลง กองกีฏวิทยา
และสัตววิทยา
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ www.doa.go.th, www.moac.
go.th
ศูนยวิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะเกษตรศาสตร ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://aggie.kps.ku.ac.
th/ento
มหาวิทยาลัยเชียงใหม www.cmu.ac.th
มหาวิทยาลัยขอนแกน www.kku.ac.th
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักวิชาการ อาจารย วิทยากร มัคคุเทศกทองเที่ยวทางการเกษตร มัคคุเทศกนําดู
แมลงและผีเสื้อในปา ผูประกอบกิจการขายสารเคมีปองกันศัตรูพืช เจาหนาที่ผูแนะนําสินคา
อุปกรณและผลิตภัณฑทางการเกษตร ผูเชี่ยวชาญทางดานแมลงที่ใหคําปรึกษาแนะนํากับ
บริษัทเคมีภัณฑทางการเกษตร หรือบริษัทผูสงออกพืชผลทางการเกษตร เกษตรกรไบโอ
หรือการทําเกษตรแบบชีวภาพ ผูจัดนําเสนอความรูทางดานเกษตรทางสถานีวิทยุโทรทัศน
ผูเชี่ยวชาญในการใหคําปรึกษาทางดานคลินิกพืชทางวิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจฟารมเพาะ
ผีเสื้อและแมลง ผูเขียนหนังสือเกี่ยวกับแมลง และผีเสื้อ เปนตน
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ชื่ออาชีพ : นักวิเคราะหสิ่งแวดลอม (Environmental Analyst)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนีม้ หี นาทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการตรวจสอบสภาพของสิง่ แวดลอม
แลวรายงานตอผูบังคับบัญชา เชน สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะห วิจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมประเภทตาง ๆ เชน การวิเคราะหคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ เสียง สารพิษ
และอื่นๆ ตรวจสอบ และวิเคราะหรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมของ โครงการพัฒนาสถาน
ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เชน ผลกระทบจากการคมนาคมและการขนสง ผลกระทบ
จากพลังงาน ผลกระทบจากเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม และผลกระทบ
ที่มีตอพนักงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อนําขอมูลไปปรับแกไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือ
เกิดขึน้ แลวปองกันและใหมกี ารดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุม คุณภาพสิง่ แวดลอม
ตรวจหาสาเหตุที่อาจกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญของชุมชน และวินิจฉัยขอเท็จจริง
หาทางปองกันแกไข ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาอัน เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมเปนพิษ เชน เนาเสีย เสียงรบกวน
ฝุ น กลิ่ น เหม็น ภายใตก ารกํ ากั บ และตรวจสอบโดยใกลชิด ของกรมควบคุ มมลพิ ษ หรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
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สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน สําหรับ
ตลาดแรงงานในหนวยงานของภาครัฐ เกือบทุกหนวยสถาบันดานวิทยาศาสตรภาคธุรกิจ
องคกรพัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนระดับทองถิ่นมีการขยายตัวรับเจาหนาที่วิเคราะห
สิ่งแวดลอมระดับตางๆ เพื่อปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบายของ รัฐบาล
สภาพการทํางาน
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ อาจจะตองปฏิบตั งิ านในสถานทีท่ าํ งานเหมือนสํานักงาน ทัว่ ไป
ออกตรวจบริเวณในพื้นที่และนอกบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือพื้นที่ที่อาจเกิดปญหา
ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาหรือโครงการตางๆ ของสถาน
ประกอบกิจการหรือโรงงานที่ไดรับการวาจาง สวนใหญทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะ
ตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย หรือวันหยุด และอาจทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการ
ใหระบบงานเสร็จใหทันตอการใชงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ควรมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. ผูตองการทํางานอาชีพนี้ในภาครัฐ ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จากสาขาใดก็ได เชน เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร ประชากรศาสตร สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ภูมิศาสตร การบริหาร การศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง การเกษตร
วนศาสตร การประมง เคมี ชีววิทยา ฟสิกส ธรณีวิทยา วิทยาศาสตรทางทะเล สุขภิบาล
อาชีวอนามัย สุขศึกษา โภชนวิทยา อนามัยชุมชน ฯลฯ ในภาคเอกชนสวนมากจะรับผูจบ
การศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาเกี่ยวของกับธุรกิจที่ประกอบกิจการ หรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับวิชาการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับงานที่ตองปฏิบัติ
2. มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศไทย
3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่
ทั้งอาน และเขียน
4. มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการเปนผูนําและผูตามได
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตางจังหวัดได
7. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
ผูตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ตรงกับคุณสมบัติดังกลาวขางตน สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตรการศึกษา 4 ป
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ป ด สอนคณะสิ่ ง แวดล อ มและทรั พ ยากรศาสตร หรื อ คณะ
วิทยาศาสตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสงิ่ แวดลอม หรือสาธารณสุขศาสตร ฯลฯ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรสิ่งแวดลอม ประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ประกอบ
ธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจในการวางแผนระบบการกําจัดของเสียตางๆ นักวิจัย เจาหนาที่มูลนิธิ
พัฒนาเอกชน วิทยากรอบรมการจัดการสิ่งแวดลอม
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5. อุ ตสาหกรรมการแปรรู ปอาหาร (Food for the Future)
ชื่ออาชีพ : ผูควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหาร
(Quality Controller Raw Material and Food Product)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบ อาชีพ นี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. อาชีพ นี้ นําตั ว อยางวัต ถุดิบ และผลิ ต ภัณ ฑที่ แปรรู ปแลว ไปทํ า การทดสอบ
เพื่อหาสิ่งเจือปน สิ่งผิดปกติ หรือวัดหาคาตาง ๆ ที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานของอาหาร
แตละประเภท เชน วัดสารตกคาง วัดหาคาจุลินทรีย สิ่งเจือปน เปนตน
2. อาชีพ นี้ตรวจสอบดูกระบวนการผลิตเพื่อหาขอบกพรองที่เกิดขึ้น ใหคําแนะนํา
แกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของเพื่อปรับปรุงแกไข
3. อาชีพ จะประยุกตทักษะหลักเพื่อการทํางาน และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
เชน ปฏิบัติงานภายใตการแนะนํา และควบคุมของผูชวยหัวหนางานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
และผลิตภัณฑอาหาร
4. อาชีพ นี้อาจทํางานในบทบาทหัวหนางานที่มีความเปนอิสระในการจัดการงาน
และใหคําแนะนําผูอื่น
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติ อาชีพ นี้ สามารถปฏิบัติงาน อาชีพ ในหนวยงานราชการ เชน หนวยงาน
ทีม่ หี นาทีอ่ อกใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ โดยผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ไดรับเงินเดือนอัตรา ตามที่ราชการกําหนด ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยง
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สําหรับผูท ที่ าํ งานนีใ้ นภาคเอกชน ไดแก
บริ ษั ท ที่ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ การแปรรู ป สั ต ว นํ้ า (อาชี พ บรรจุ ก ระป อ ง แช เ ยื อ กแข็ ง ทํ า แห ง
หมักดอง ฯลฯ) โดยเปนผูชวยหัวหนางาน / หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพของโรงงานหรือ
ผูชวยหัวหนางาน / หัวหนาแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การตรวจสอบ การออกใบรับรองผลิตภัณฑสตั วนาํ้ ผลิตภัณฑอาหารตางๆ ซึง่ ไมมปี ระสบการณในการ
ทํางานจะไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือน ไดรบั สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล คาลวงเวลา
และโบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงาน อาชีพ ในโรงงาน ซึ่งจะตองมีการใชเครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิต
เพื่อความปลอดภัย ผูปฏิบัติงาน อาชีพ นี้ตอง มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแกปญหา
มีการวางแผน และควบคุมการผลิต และรับผิดชอบการปฏิบตั งิ านใหเสร็จสิน้ ตลอดกระบวนการ
ผลิต
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยี
ชีวภาพ, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- ควรมี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ ระบบคุ ณ ภาพตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารผลิ ต อาหาร
ในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะหอนั ตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)
- อาชีพ นี้ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง หูรับฟงไดดี ตาไมบอดสี มือและสมอง
สามารถทํางานสัมพันธกันไดตลอดเวลา
- อาชีพ นีค้ วรมีความละเอียด รอบคอบ คลองแคลว วองไว ชางสังเกต อดทน ขยัน
หมั่นเพียร มีความคิดริเริ่มสรางสรรค ชอบคิดคํานวณ มั่นใจในตนเอง สามารถแกไขปญหา
เฉพาะหนาได
- อาชีพ นี้มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- วิทยาลัยประมง สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาอาทิ
- วิทยาลัยประมงติณสูลานนท http://www.tfc.ac.th
- วิทยาลัยประมงปตตานี http://www.pfcollege.com
สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.ru.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.
ac.th
สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีทางอาหาร หรือเทคโนโลยีอาหาร เปนตน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th โทรศัพท
02-549-4990-2
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาชีพผูตรวจสอบผลิตภัณฑอาหารดานความปลอดภัยสุขภาพ และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ/อาชีพผูประกันคุณภาพ/อาชีพผูประสานงานฝายควบคุมคุณภาพ
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ชื่ออาชีพ : นักวิทยาศาสตรการอาหาร (Food Science)

ลักษณะงานที่ทํา
ประเทศไทยเริม่ มีการศึกษาเรือ่ งเทคโนโลยีการอาหารหรือวิทยาศาสตรการอาหาร
เมื่อป พ.ศ. 2505 โดยไดมีการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตรการอาหารขึ้นในภาค
วิชาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เพื่ อ ให เ กิ ด บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพเข า สู  ภ าคอุ ต สาหกรรมการ อาหาร
นักวิทยาศาสตรการอาหารมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. เลือกใชเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ถูกตองเหมาะสมในการผลิต หรือ
ในการแปรรูปอาหาร
2. บริหารและวางแผนกระบวนการแปรรูปอาหาร หรือถนอมอาหาร
อยางเปนระบบและอยางเปน ขั้นตอน
3. เตรียมวัตถุดิบใหตรงตามความตองการทั้งปริมาณและคุณภาพ
4. มีความเขาใจในรายละเอียด เงื่อนไขของฤดูกาลการผลิตสินคา
การเกษตร ตลอดจนแหลงวัตถุดิบ ที่มีคุณคาในการผลิต
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5. ศึกษาวิจัยในการพัฒนา คนควาผลิตภัณฑอาหาร และกระบวนการ
แปรรูป ถนอมอาหาร และเทคนิค วิธีการผลิตสินคาใหม ๆ
6. จัด เตรี ยมวั ต ถุดิบ ตรวจบันทึ ก และจั ด ซื้อ วั ต ถุ ดิ บใหเ พีย งพอกั บ
ความตองการของการผลิตสินคา
7. ใหคําแนะนําดูแลและควบคุมบุคลากร ในสายงานการผลิต
8. ควบคุ ม คุ ณ ภาพและปริ ม าณของผลิ ต ภั ณ ฑ อ าหาร ให มี คุ ณ ค า
ไดมาตรฐานทางโภชนาการ
9. มีความรูดานการพัฒนาการตลาดและตนทุนการผลิต
สภาพการจางงาน
ในภาคราชการ ผูปฏิบัติอาชีพนี้ จะไดรับคาจางเปนอัตราเงินเดือน และสวัสดิการ
ตาง ๆ ตามขอกําหนดของ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน โดยผูจบวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จะไดรับตามอัตราเงินเดือน ในภาคเอกชนผูปฏิบัติอาชีพนี้จะไดรับอัตราคาจาง
ตามเงินเดือน พรอมทั้งสวัสดิการ และการไดรับโบนัสประจําป
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ อาจทํางานทั้งในโรงงานผลิต และในหองปฏิบัติการทดลอง
ทีต่ อ งมีความระวังเรือ่ งความ สะอาดและความปลอดภัยเปนหลัก นักวิทยาศาสตรการอาหาร
อาจตองปฏิบตั งิ านรวมกับ นักวิศวกรอาหาร ตองปฏิบตั งิ านทัง้ ในโรงงานผลิตและ หองปฏิบตั ิ
การทดลอง โดยขณะปฏิบตั งิ านตองสวมเครือ่ งปองกันอนามัยและความปลอดภัยสวนบุคคล
เชน ถุงมือ หมวก ผากันเปอน หรือเครื่องแบบที่ทางสถานประกอบกิจการจัดเตรียมไวให
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอาหาร
หรือวิทยาศาสตรการอาหาร
2. มีความเขาใจและความรับผิดชอบตอผูบริโภค สังคมและสิ่งแวดลอม
3. มีความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องการควบคุมตนทุนการผลิต
4. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5. มีความรูและเขาใจเปนอยางดีในเรื่องมาตรฐานดานความปลอดภัยในการผลิต
และกฎหมายอาหารทั้ง ในประเทศและระหวางประเทศ เชน ขอกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม อาหาร Halal, Hazard Analysis and
Critical Control Point (HACCP) ฯลฯ
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6. เปนผูมีวิสัยทัศนในกระบวนการเกี่ยวกับอาหารเปนอยางดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ าหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี อ าหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
มหาวิทยาลัยสงขลา เว็บไซต www.sat.psu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
สามารถเปนอาจารย นักวิชาการ วิทยากรชุมชน นักธุรกิจผลิตอาหารสําเร็จรูป
ผูผ ลิตอาหารอนามัย (Organic Food) ผูแ ทนการขายอาหารเสริมตาง ๆ ผูผ ลิตอาหารสําเร็จรูป
หรือเครือ่ งดืม่ ผลิตไวนผลไม ผูน าํ เขา สินคาอาหาร และสงออก ผูเ ชีย่ วชาญในการใหคาํ ปรึกษา
ดานการผลิตอาหารกับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ และ โรงงานนักชิมไวน เปนตน
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ชื่ออาชีพ : นักโภชนาการ (Nutritionists)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูปฏิบัติงานโภชนาการ Nutritionists ไดแกผูวางแผนงานควบคุม และสั่งงาน
เตรียมกําหนดอาหารตามหลักการโภชนาการใหกับผูปวยในโรงพยาบาล คณะบุคคล ชุมชน
ในทองถิ่น และโรงงานหรือสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหาร โดยการคํานวณ
คุณคาของอาหารใหคาํ แนะนําในการถนอมอาหาร การแปรรูปอาหาร การแปรรูปผลิตเกษตร
เพิ่มคุณคาผลิตภัณฑอาหารและการบริโภคใหถูกสุขลักษณะ
ลักษณะของงานที่ทํา ผูประกอบโภชนาการ Nutritionists ตองเตรียมขอมูลเกี่ยว
กับคุณคาของวัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑและแหลงวัตถุดิบ และทําหนาที่ดังนี้
1. แนะนําและใหความรูพื้นฐานในการแกปญหาดานสุขอนามัยเกี่ยวกับ
โภชนาการ และความปลอดภัยของอาหารทีบ่ ริโภคตอสาธารณชน หรือผูป ระกอบกิจการหรือ
ผูบริโภค
2. วิเคราะหหรือวิจยั คุณคาทางอาหาร คุณสมบัติ สรรพคุณ และศักยภาพ
ของอาหารที่ตองการนํามาแปรรูป เชน เนื้อสัตว พืช ผักและผลไมที่ตองการนํามาประกอบ
อาหารและแปรรูปในหองปฏิบัติการทดลอง อาจใชการทดลองทางเคมี เพื่อหาคุณคา

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

103

กรดหรือดางในอาหาร หรือจํานวนสารผสมอาหารทางเคมีทสี่ ามารถใชเจือปนในอาหารได หรือ
หาสารตกคางตางๆ จัดทําฉลากคุณคาทางโภชนาการ
3. ทําหนาทีเ่ ปนวิทยาการในการสาธิตการประกอบอาหาร และการผลิต
ผลิตภัณฑอาหารที่ใชบริโภค การถนอมอาหาร การแปรรูปและคิดคนวิธีการแปรรูปใหมๆ
เพือ่ เพิม่ คุณคาผลิตผลการเกษตรเมือ่ ผลิตผลมีราคาตํา่ โดยนําเทคโนโลยีชาวบานหรือเทคโนโลยี
หรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาชวยในกระบวนการผลิตใหถูกอนามัยและปลอดภัย
4. จัดทําประมาณการตนทุนการผลิต จัดหาแหลงวัตถุดิบ และแหลง
ตลาดทีเ่ หมาะสม และใหขอ มูลดานการผลิตเพือ่ การอุตสาหกรรม การสงออก และการกีดกัน
ทางการคาจากสัญญาตางๆ
5. เก็บรวบรวมขอมูล และผลิตเอกสารเผยแพรเกีย่ วกับโภชนาการใหกบั
กลุมผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายใหไดทราบเพื่อสุขภาพที่ดี และใหความรูในการปองกัน
การแพสารอาหารตางๆ ทํางานรวมกับเจาหนาทีต่ า งหนวยงานทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให
บรรลุเปาหมายในการทํางาน เชน นักวิทยาศาสตรการอาหาร นักเทคโนโลยีอาหาร (Food
Technologist) นักวิทยาศาสตรสาขาจุลชีวะ และนักวิชาการเกษตร
สภาพการจางงาน
สามารถปฏิบัติงานในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ในภาครัฐ เชน
เคหกิจเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด หรืออาจทํางานในโรงพยาบาล โรงแรม สถานประกอบกิจการอาหาร
สําเร็จรูป สถานประกอบการทางดานอาหารเสริม โรงงานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม บริษัท
เคมีภณ
ั ฑ ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนีท้ าํ งานวันละ 8-9 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลาวันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานในหองเรียน เตรีมอาหาร หองปฏิบัติการทดลอง หรือออกแนะนํา
ใหคําปรึกษานอกพื้นที่ ในชุมชน หรือในหองทดลองในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ซึง่ มีการใชอปุ กรณ และเครือ่ งมือทางเทคโนโลยีการอาหาร การใชคอมพิวเตอรเขาชวย
ในการปฏิบัติงาน ตรวจวัดคาอาหาร และการบันทึก สภาพการทํางานหนักปานกลางตองใช
ความอดทน มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ ใชปฏิภาณไหวพริบในการแกปญหา
เฉพาะหนาได
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาอยางนอยประโยควิชาชีพชั้นสูงทางดานคหกรรมศาสตรสาขา
อาหาร และระดับปริญญาตรีสาขาโภชนาการวิทยาศาสตรการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวของ
กับอาหาร
- รักการประกอบอาหาร และวิเคราะห วิจัยอาหาร
- เปนนักคิดคนนวัตกรรมใหมในการผลิตและแปรรูปอาหาร
- มีความรูในภาษาอังกฤษไดดี
- มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานเปนทีมได
- มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร
- มีความละเอียดรอบคอบ คลองแคลว วองไว
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร และมุงมั่นในการปฏิบัติงาน
- มีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- สาขาอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
เทคนิคกรุงเทพฯ
- คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนด
อาหาร B.Sc. Nutrition and Dietetics
หลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(นานาชาติ)
M.Sc. Food and Nutrition (Nutrition and Dietetics)
หลักสูตรปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
(นานาชาติ) Ph.D. Food and Nutrition (Nutrition and Dietetics)
- คณะสาธารณสุขศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร B.Sc.
(Public Health) Major in Nutrition and Dietetics
- สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร(นานาชาติ) M.Sc. Nutrition and
Dietetics
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาหนาทีเ่ คหกิจเกษตร นักพัฒนาชุมชน พัฒนากร พนักงานขายอาหารเพือ่ สุขภาพ
เชฟของโรงแรม เจาของกิจการรานอาหาร นักโภชนาการ บริษัทขายเครื่องมือ อุปกรณ
ทําอาหาร วิทยากร รับทําขนมไทยในโอกาสพิเศษ เจาของรานไอศกรีม เจาหนาที่พัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร นักแปรรูปอาหาร พนักงานสาธิตอาหาร ผูผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ผูผลิต
เครื่องดื่มสุขภาพ ผูผลิตนม ผูผลิตไอศกรีม ผูผสมเครื่องดื่ม ผูคาปลีกอาหาร ผูคาสงอาหาร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรอาหาร (การผลิตทางเคมี); นักเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม
(Chemical Engineer , Food and Drink)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. คํานวณและออกแบบกรรมวิธกี ารผลิต โดยเครือ่ งจักร และการใชอปุ กรณ สําหรับ
ใชในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเคมี ในการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
2. คํ า นวณและออกแบบระบบและมาตรการความปลอดภั ย และการกํ า จั ด
ของเสีย ทัง้ ในดานการผลิต การใช การเก็บ การขนสง/เคลือ่ นยาย และการปองกันสิง่ แวดลอม
ที่เกี่ยวของกับการผลิตผลิตภัณฑอาหาร
3. ควบคุมดูแลบุคลากรในสายการผลิตใหปฏิบัติงานไดอยางถูกตองเต็มศักยภาพ
4. ดูแลควบคุมสายงานการผลิตและการบรรจุอาหาร และ/หรือเครือ่ งดืม่ ใหเปนไป
ตามแผนการผลิตที่วางไว
5. ใหคําแนะนําและแกไขปญหาระหวางการผลิต ตลอดทั้งควบคุมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑอาหาร
6. วางแผนการซอมบํารุงเครื่องจักรและอุปกรณการผลิต
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7. ควบคุมดูแลปองกันมลพิษที่เกิดจากการผลิตทั้งในและนอกโรงงาน
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายและประสานงานกับฝายที่เกี่ยวของ
สภาพการจางงาน
ผู  ป ระกอบอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี จ นถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาโท
คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรการอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ สวนใหญจะทํางาน
ในภาคเอกชน โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ ผูส าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จะไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนในระดับเริม่ ตนการทํางาน สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล
และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด ตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ
สิ่งอํานวยความสะดวก จะตองควบคุมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร การออกแบบ
กรรมวิธีการผลิต ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ตลอดจนดูแลระบบดานความปลอดภัย
และการกําจัดของเสียของโรงงาน จึงจําเปนทีจ่ ะตองดูแลงานดานการผลิตในโรงงาน สําหรับ
งานหรือสถานทีท่ าํ งานทีม่ คี วามเสีย่ งตอความไมปลอดภัยในการทํางาน วิศวกรอาหารจะตอง
ใชอุปกรณคุมครองสวนบุคคลในขณะปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของ
- ควรมีความคิดสรางสรรคในการประดิษฐเครือ่ งจักรตางๆ ตามความตองการของ
นักวิทยาศาสตรการอาหาร หรือผูประกอบการโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- รูเรื่องวัสดุตางๆ ที่ใชในการผลิตเครื่องจักร ตลอดทั้งแหลงที่มาของวัสดุ
- มีความรูเรื่องการจัดทํางบประมาณคาใชจาย
- เปนผูมีความรับผิดชอบสูง
- เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบดี มีลักษณะเปนผูนํา และมีความเปนผูตามที่ดี
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- ควรมีความรูในเรื่องระบบมาตรฐานการใหบริการ (ISO 9001) ระบบคุณภาพ
ตามหลักเกณฑและวิธกี ารผลิตอาหาร ในโรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะห
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP) และมาตรฐานการผลิตตางๆ ขององคการอนามัยโลก
และองคการการคาโลก
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://
www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
http://www.ku.ac.th
- คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th
- คณะวิ ศ วกรรมศาสตร สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
http://www.su.ac.th
- คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง http://www.kmitl.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิทยากร / อาจารยพิเศษ / นักวิชาการ / ผูเชี่ยวชาญที่ใหบริการคําปรึกษาดาน
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร / นักประดิษฐคดิ คนนวัตกรรมใหมๆ เกีย่ วกับเครือ่ งมือ
และอุปกรณตางๆ ในการผลิต / นักธุรกิจดานอุตสาหกรรมอาหาร
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ชื่ออาชีพ : ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (อาหาร)
(Department Manager, Food Product Research and Development)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. แกไขดัดแปลงผลิตภัณฑเดิม หรือการพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑขั้นมูลฐาน
2. วางแผนและควบคุมโครงการวิจัย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
3. วางหรือชวยวางนโยบายการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4. ประมาณการงบประมาณที่จะตองใช
5. วิเคราะหผลการวิจัยดานการตลาด
6. พิจารณาแนวโนมของงานวิศวกรรม และงานออกแบบจากแหลงที่มาตางๆ เชน
วารสารทางวิชาการ การประชุมดานอุตสาหกรรม การวิเคราะหคณ
ุ ภาพและการใชประโยชน
ของผลิตภัณฑชนิดใหม หรือผลิตภัณฑเดิม
7. ควบคุ ม กํ า กั บ การวิ จั ย พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยร ว มมื อ กั บ หน ว ยขาย หรื อ
หนวยผลิต รวมทั้งการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของหนวยงานทั้งสอง
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8. พิจารณาทรัพยากรตางๆ เพื่อที่จะนํามาใชวิเคราะหผลิตภัณฑ และพิจารณา
เกี่ยวกับการทําสัญญากับบริษัทที่ปรึกษาในเรื่องการศึกษาวิจัย
9. พิจารณารายงานทางวิชาการเกีย่ วกับผลิตภัณฑ เพือ่ ทีจ่ ะทําเปนแนวทางวางแผน
การขาย
สภาพการจางงาน
ผู  ป ระกอบอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ถึ ง ปริ ญ ญาโท ในคณะ
วิทยาศาสตร สาขาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาเคมี หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
สวนใหญทาํ งานอยูใ นภาคเอกชน ตามสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารตางๆ โดยจะได
รับคาตอบแทนเปนเงินเดือนทีร่ ะดับเริม่ ตนการทํางาน ไดรบั สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล
และโบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
อํานวยการวางแผน ควบคุมดูแลการทํางานในสวนของงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ
ทั้งในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ การแกไขดัดแปลงผลิตภัณฑเดิม การวาง
นโยบายพัฒนาผลิตภัณฑและประมาณการงบประมาณที่จะตองใช และการใชเทคโนโลยี
ขอมูลขาวสารมาผสมผสานกัน ในการวางแผนการตลาด และการลดตนทุนการผลิต จะตอง
ทํางานกันเปนทีมใหญ รวมกับฝายผลิต และฝายขาย ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตองบริหารจัดการดานเวลา ติดตามสถานการณทางการตลาดทั้งในดานของแนวโนมและ
กระแสของรูปแบบ หรือพฤติกรรมในการบริโภคของผูบริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละ
ชวงเวลา อาจตองทํางานในวันเสาร และวันอาทิตย หรือวันหยุด
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีถงึ ปริญญาโท ในคณะวิทยาศาสตร สาขาชีววิทยา
สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาเคมี หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- ควรมีประสบการณการทํางานในตําแหนงนักวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑอยางนอย
5 ป ขึ้นไป
- ควรมีความรูเกี่ยวกับระบบคุณภาพตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตอาหารที่ดีใน
โรงงานผลิตอาหาร (GMP) ระบบหลักการวิเคราะหอันตรายและควบคุมจุดวิกฤติ (HACCP)
- ควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องระบบคุณภาพการใหบริการ (ISO 9001:2000)
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- มีความเปนผูนํา และเปนตัวอยางที่ดีแกเพื่อนรวมองคกร สามารถจูงใจพนักงาน
ใหอุทิศและทุมเทการทํางานใหกับองคกรได
- สามารถศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหา และสรุปไดอยางเปนเหตุ เปนผล
- เชือ่ มัน่ ในตนเอง กลากระจายอํานาจ และวินจิ ฉัยสัง่ การและพรอมทีจ่ ะรับผิดชอบ
- สามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ทั้งการอานและการเขียน
- มีความคิดสรางสรรค ชอบคนควา
- มีมนุษยสัมพันธดี เปนที่ไววางใจ และนาเชื่อถือกับบุคคลทุกฝายทั้งในและ
นอกองคกร
- ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สามารถศึกษาไดทงั้ ในระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท ในสถาบันการศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร หรือ
สาขาวิศวกรรมอาหาร/วิศวกรรมกระบวนการ อาทิ
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.ru.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักวิจัยทางการตลาด / ผูจัดการฝายวางแผนการผลิต / นักวิชาการหรืออาจารย
สอนเทคโนโลยีอาหาร
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6. อุ ตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
ชื่ออาชีพ : ชางเทคนิคควบคุมหุนยนต (Robotics Technician)

ลักษณะของงานที่ทํา
ปจจุบันนักวิทยาศาสตรและวิศวกรในประเทศที่พัฒนาแลว ไดประดิษฐหุนยนต
ขึ้นเพื่อใช ในงาน สํารวจอวกาศ สํารวจดาวอังคาร สํารวจใตนํ้า ทางการแพทย การเก็บกู
ระเบิด หรือหุนยนตที่สรางขึ้นเลียนแบบสัตวเลี้ยงเพื่อใหเลนกับมนุษย และหลายประเทศ
ไดพัฒนาหุนยนตใหมีลักษณะการเคลื่อนไหวคลายมนุษยเพื่อใชทํางานที่เสี่ยงอันตรายแทน
มนุษย ประเทศไทยเองก็ไดมีการนําเขามาใชในงานอุตสาหกรรมการผลิตตางๆ หุนยนตคือ
เครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะการทํางานแบบอัตโนมัติ (Automatics Machine) หรือ
กึ่งอัตโนมัติ (Semi automatics Machine) ควบคุมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สามารถ
ทําโปรแกรมใหมไดหลายครั้ง ผูประกอบอาชีพนี้ มีหนาที่ดังนี้
- เขียนคําสัง่ โปรแกรมใหทาํ งานอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยางได ตามประเภท
หุน ยนตทอี่ อกแบบมาเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมนัน้ เพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องแขนกลใหทาํ งาน
ไดตามตองการ เชน หยิบ จับ เคลื่อนยายวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ หรืออุปกรณพิเศษตางๆ
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- ควบคุมขัน้ ตอนการทํางานในหนางาน เพือ่ คอยแกปญ
 หาทีอ่ าจเกิดโดยไมคาดคิด
- ประสานงานกับทีมงานและบุคลากรที่มีหนาที่เกี่ยวของในขณะทํางาน
- ทําการบันทึกรายงานประจําสัปดาห ประจําเดือน หรือรายไตรมาส
- พัฒนา ทดสอบและแกไข ความผิดปกติของโปรแกรมและกลไกหุนยนต
- ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงความปลอดภัย เพื่อใหงานบรรลุตามเปาหมาย
- กระตือรือรนที่จะเรียนรูงานในแผนกตางๆ ตามนโยบายที่ตองการขององคกร
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ที่เพิ่งจบการศึกษาและยังไมมีประสบการณ เมื่อไดรับเลือกเขา
ทํางานกับบริษทั ผูป ระกอบกิจการ ตองอยูใ นระยะการทดลองงานตามระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
กําหนด หรืออาจเร็วกวานัน้ ถามีความสามารถและทักษะในการปฏิบตั งิ านตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
เมื่ อ ไดรั บ การบรรจุ เปน พนัก งานประจํ าแลว จะไดรั บสวัส ดิ ก าร รางวั ล พิ เ ศษประจํ า ป
การตรวจร างกายประจํ าป การรั ก ษาพยาบาล ตลอดจนสถานที่ พั ก ผอ นหยอ นใจและ
ออกกําลังกายในชวงพักงาน ภายในบริเวณโรงงาน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้ตองสวมเครื่องแบบ และอุปกรณความปลอดภัยในการทํางาน
ตามขอกําหนดการปฏิบตั งิ านของสถานประกอบกิจการกอนเขาหองบังคับควบคุมคอมพิวเตอร
และใชโปรแกรมปอนขอมูลสัง่ หุน ยนตหรือเครือ่ งจักรกลชนิดทีต่ ดิ ตัง้ อยูก บั ที่ (Fixed Robot)
ซึง่ หุน ยนตประเภทนีส้ ว นมากจะมีลกั ษณะเปนแขนกล สามารถเคลือ่ นไหวไดเฉพาะแตละขอ
ตอภายในตัวเองเทานั้น และเปนหุนยนตที่ใชในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ เชน
โรงงานผลิตอาหาร โรงงานประกอบรถยนต จักรยานยนต ชิน้ สวน และอะไหลรถยนต เปนตน
การทํางานจะรวมกับทีมงานอีก 3-4 คน เพื่อทําหนาที่คอยตรวจดูขบวนการทํางานของ
เครือ่ งจักรกล โดยอยูภ ายใตสายการบังคับบัญชาของวิศวกรแมคคาทรอนิกส ทํางานประมาณ
สัปดาหละ 45 ชั่วโมง และอาจทํางานเปนผลัด
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
- วุฒิการศึกษาระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส หรือ
ชางยนต หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม AUTOCAD
- มีความรูภาษาอังกฤษ สามารถเขียนอานไดดี
- มีความละเอียดรอบคอบ อดทน และสามารถทํางานภายใตภาวะกดดันไดดี
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- มีมนุษยสัมพันธดี มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา
- มีความรับผิดชอบ และสามารถทํางานเปนทีม
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา สามารถเลือกเรียนสาย
ประโยควิชาชีพ (ปวช.) สาขาชางยนต หรือชางอิเล็กทรอนิกส และศึกษาตอประโยควิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาแมคคาทรอนิกส ในสถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาคที่เปดสอน ไดแก เทคนิค
มีนบุรี วิทยาลัยราชสิทธาราม เทคนิคนราธิวาส วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตอ
เรือ เทคนิคบูรพาปราจีนบุรี เทคนิคจันทบุรี เทคนิคกาฬสินธุ เทคนิคเชียงราย เทคนิคลําปาง
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนตพระนครศรีอยุธยา เทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัย
เทคนิคนครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ชางเทคนิคแมคคาทรอนิกส นักเขียนโปรแกรมสั่งการทํางานของหุนยนต
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส (Mechatronics Engineering)

ลักษณะของงานที่ทํา
เปนสหวิทยาการเชิงประยุกต ที่นําวิชาพื้นฐานหลักวาดวย วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส วิศวกรรมการควบคุมอัตโนมัติ วิทยาการคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาบูรณาการเขาดวยกันเพื่อการออกแบบและสรางผลิตชิ้นสวนและผลิตภัณฑ
ซึง่ เปนการพัฒนาโดยการนําเทคโนโลยีในสาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่ งกล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ (CAD/CAM/CAE) คอมพิวเตอรโปรแกรมมิ่ง และระบบ
ควบคุม ผสานเขาไวดวยกันอยางลงตัว เพื่อนําผลของการผสมผสานไปพัฒนาในงานระบบ
อุตสาหกรรมอยางสมบูรณ
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้สามารถทํางานไดทั้งในภาครัฐบาล และภาคเอกชน ปฏิบัติงาน
ในโรงงาน ซึ่งจะตองมีการใชเครื่องมือที่ใชเครื่องจักรอัตโนมัติ อาทิ โรงงานประกอบรถยนต
บริษัทผลิตฮารดดิสส และชิ้นสวนตางๆ เชน Seagate Technologies, Western Digital,
Hitachi Global Storage Technologies บริษัทสํารวจและ ผลิตผลิตภัณฑดานปโตเลียม
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บริษัทที่ออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรกล เชน TEAM Consulting Engineering and
Management บริษัทที่ใชระบบอัตโนมัติ ในกระบวนการผลิต เชน Sony Technology,
Seiko Precision บริษทั ผูผ ลิตและจําหนายอุปกรณในระบบอัตโนมัติ บริษทั ทีป่ รึกษา/หนวย
งานฝกอบรม
สภาพการทํางาน
ควบคุมการทํางานของระบบอัตโนมัติ หรือระบบควบคุมอัจฉริยะ ในการใชงาน
เครื่องจักรอุปกรณในอุตสาหกรรม ยานยนต และ รวมถึงอุปกรณอิเล็คทรอนิกสอื่นๆ ทั้งใน
งานวิศวกรรมและในชีวติ ประจําวัน ทํางานวิศวกรงานระบบในโรงงานและอาคารทัง้ ในฐานะ
ผูออกแบบควบคุมการติดตั้ง หรือ บริหารการใชงานในระบบไฟฟาระบบปรับอากาศ สื่อสาร
โทรคมนาคม ระบบควบคุมอัตโนมัติ รวมถึงระบบพลังงานและสิ่งแวดลอม วิศวกรสนามใน
โครงการการกอสรางหรือผูอ อกแบบ โครงสรางอาคาร ระบบขนสง รวมถึงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํา้ และสิง่ แวดลอมของเมือง วิศวกรควบคุมออกแบบและบริหารการผลิตในโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจวิศวกรรมอื่นๆ ผูออกแบบ หรือ บริหารควบคุมการใชงาน เครื่องจักร
อุปกรณ เชนยานยนต เครื่องจักรการผลิต ระบบอาคารสถาน
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
- ชางคิด ชอบประดิษฐ คิดคนสิ่งตางๆ
- สนใจเรียนรูสิ่งใหมๆ โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีใหมและนวัตกรรม
- ชอบคํานวณ การวิเคราะหทางฟสิกส และ คณิตศาสตร.
- มีลักษณะความเปนผูนํา
- มีความสามารถวางแผน และแกปญหาเฉพาะหนาไดดี.ยึดมั่นในหลักเหตุและผล
เปนผูม คี วามรูเ กีย่ วของกับระบบควบคุมตางๆทีใ่ ชคอมพิวเตอร โดยมีความสามารถ
ในดานตางๆโดยมีความเชี่ยวชาญในกลุมงานตางๆ เชน
- การวิเคราะหและออกแบบระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial
Automation)
- การออกแบบระบบ System Integration
- การออกแบบและประยุกตใชระบบ FMS (Flexible Manufacturing System)
- การออกแบบระบบงานควบคุมคุณภาพโดยใชระบบ Digital Image Processing
- วางแผนปรับปรุงระบบที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน
- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร
- สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ระดับปริญญาตรี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
- สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักประดิษฐ ผูป ระกอบการทางเทคโนโลยีและวิศวกรรม วิศวกรทีป่ รึกษาระบบงาน
ครู วิทยากร
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ชื่ออาชีพ :นักวิทยาศาสตร (Scientist)

ลักษณะของงานที่ทํา
การศึกษาเพื่อริเริ่มกระบวนการใหม ๆ เฉพาะสาขาตาง ๆ ควบคูไปกับการศึกษา
กระบวนการทางธรรมชาติ เพือ่ นําเอาวิทยาการใหม ๆ มาใชควบคูไ ปกับการใชและดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติอยางเหมาะสม
สภาพการจางงาน
ปจจุ บัน อาชี พนั ก วิ ทยาศาสตร นั้น มีก ารแบ ง และแยกสาขาออกมามากมาย
นักวิทยาศาสตรในประเทศไทย นัน้ โอกาสในการแสดงศักยภาพนัน้ ยังไมคอ ยเต็มที่ เนือ่ งจาก
ยังไมคอยไดรับการสนับสนุนมากนัก จึงเกิดปญหา สมองไหลไปตางประเทศอยูเสมอ
สภาพการทํางาน
ศึกษาคนควาเพือ่ ความเขาใจในธรรมชาติ เชน ศึกษาคนควาเพือ่ ใหเขาใจธรรมชาติ
ของเชื้อไวรัส อยางถองแท ทําการศึกษาเพื่อใหเขาใจธรรมชาติของสารกึ่งตัวนําสารตัวนํา
ยิ่งยวด เปนตน แลวนําความรูที่ไดจาก การศึกษานั้นมาใชใหเปนประโยชนตอมนุษยชาติ
ตอไป
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. ตองเปนผูที่รักการสังเกต ชางสงสัย สามารถตั้งขอสงสัยจากสิ่งที่สังเกตนั้น และ
ตองการที่จะหาคําตอบ ของขอสงสัยนั้นใหได เชน สังเกตปรากฏการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในธรรมชาติ อาจจะทําไดโดยการทําการทดลอง หรืออาจจะวิเคราะหสิ่งที่เราสังเกตจนได
เปนขอสันนิษฐานนั้น นํามาสรุปเปนผลที่ไดจากการทดลอง และใชผลสรุป นั้นในการอธิบาย
ขอสงสัยตอไป
2. ในดานคุณธรรม นักวิทยาศาสตรตองรายงานผลการทดลองที่ตนเองคนพบตาม
ความจริง ตองซือ่ สัตย ไมบดิ เบือนขอมูล ใหไดผลสรุปเปนไปตามทีค่ าดหวังไว และตองเคารพ
ในผลงานการคนพบของนักวิทยาศาสตรทาน อื่น โดยไมนําผลงานที่ทานอื่นคนพบมา
แอบอางเปนชื่อของตนเอง
3. นอกจากนี้ควรใชความรูทางวิทยาศาสตรของตนเองเพื่อการสรางสรรคสังคม
และธรรมชาติ ตองไมใช ความรู ที่มีไปในทางทําลายธรรมชาติและคุณธรรมอันดีงาม
4. นักวิทยาศาสตรตองเปนคนที่ตองทํางานเปนกระบวนการอยางมีระบบ การที่
นักวิทยาศาสตรสามารถ ทํางานเปนกระบวนการไดนนั้ แสดงวาตองมีลักษณะนิสัยที่จําเปน
ในการทํางาน ดังตอไปนี้
5. เปนคนชางสังเกต นักวิทยาศาสตรมักเปนคนชางสังเกต พรอมจะเรียนรูเพื่อ
คนพบสิ่งใหมๆ สูการคิดคน หาคําอธิบาย ทําใหเกิดการคนพบกฎหรือทฤษฎีตาง ๆ มากมาย
6. เปนคนอยากรูอยากเห็น นักวิทยาศาสตรสวนมาก มักเปนคนชางคิดชางสงสัย
และอยากรูอ ยากเห็น อยากพบความจริงใหม ๆ จึงมักตัง้ ปญหาตาง ๆ เพือ่ คนหาคําตอบเสมอ
ลักษณะนิสัยนี้นําไปสูการคนพบขอมูลและ ความรูใหม ๆ เสมอ
7. มีเหตุมผี ล เนือ่ งจากความรูท างวิทยาศาสตรเปนความรูท ตี่ อ งอธิบายไดดว ยเหตุ
ดวยผล ดังนัน้ นัก วิทยาศาสตรจงึ ตองมีลกั ษณะนิสยั ของความมีเหตุมผี ล เมือ่ ขอมูลใหม หรือ
พบปรากฏการณใหม นักวิทยาศาสตรจะ ศึกษา ปรากฏการณเชนนี้ สาเหตุวาเปนอยางไร
เมือ่ ทราบสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ ก็จะบอกไดวา ผลเปนอยางไร นัก วิทยาศาสตรจะไมเชือ่ คํากลาว
อางที่ไมมีหลักฐาน แตจะเชื่อในสิ่งที่มีประจักษพยาน หรือหลักฐานสนับสนุนเสมอ
8. เปนคนมีความคิดริเริม่ คิดทําสิง่ ใหมเสมอผลงานทางวิทยาศาสตรหรือสิง่ ประดิษฐ
ที่เปนผลของวิทยาศาสตรที่เราไดนํามาใชกันมากมายทุกวันนี้เปนผลของความคิดริเริ่มของ
นักวิทยาศาสตรแทบทั้งสิ้น เชน หลอด ไฟจากความคิดของทอมัส แอลวา เอดิสัน เครื่องบิน
จากความคิดของพี่นองตระกูลไรต กฎแรงโนมถวงของนิวตัน

120

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

9. เปนคนมีความอดทนและมีความมานะ พยายามที่จะทําผลงานของตนใหสําเร็จ
มีความอดทนตอปญหา และความทุกขยากและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เพราะผลงานทาง
วิทยาศาสตรนั้น อาจไมไดจะทําสําเร็จไดดวยการ ทดลองเพียงครั้งเดียว
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต www.sci.ku.ac.th
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
- เข า รั บ ราชการในกรม กอง และองค ก ารต า ง ๆ เช น กรมวิ ท ยาศาสตร ,
กรมทรัพยากรธรณี, กรมประมง, กรมชลประทาน กรมปศุสัตว กรมศุลกากร สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรแหงประเทศไทย องคการแกว องคเชื้อเพลิง กรมพลังงานทหาร กรมสรรพาวุธ
- เปนครู/อาจารย สอนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
- เปนนักวิชาการ ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยเกี่ยวกับการแพทย
การเกษตร อุตสาหกรรมผลิต เครื่องดื่มอาหารและยา เปนตน
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรซอฟตแวร (Software Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. วิจัย วิเคราะห และพัฒนาระบบซอฟตแวร
2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
3. ออกแบบกระบวนการในการทําระบบซอฟตแวรใหเปนมาตรฐาน
4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกตองของกระบวนการใหเปนไปตามความตองการ
5. ประเมินผลการทํางานของแตละขั้นตอนในกระบวนการ พรอมประเมินผล
ความเสี่ยง
6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟตแวรระบบใหญใหมีคุณภาพสูง
7. ดูแลแกไขขอมูลดานซอฟตแวรของสถานประกอบการ
8. แนะนําและสอนเทคนิคการใชโปรแกรมใหพนักงาน และงานอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
9. ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ สามารถปฏิบตั งิ าน
ในหนวยงานราชการ หรือในภาคเอกชน ไดรับสวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล และโบนัส
ตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานของวิศวกรซอฟตแวร จะทํางานในสํานักงานที่มีอุปกรณอํานวย
ความสะดวก เชน สํานักงานทัว่ ไป และจะตองใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในการทํางาน อาจตองไปติดตอ
ผูใ ชงานระบบ เพือ่ ขอขอมูลเพิม่ เติมบางเปนครัง้ คราววิศวกรซอฟตแวรจะตองทํางานหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 7-8ชั่วโมง หรือมากกวานั้น อาจจะมีปญหาทาง
ดานสายตาไดเนื่องจากทํางานอยูกับจอคอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป ทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรม
ซอฟตแวร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- เชี่ยวชาญดาน Software Engineering หรือวิศวกรรมซอฟตแวร
- ชอบการคํานวณ คิดคน วิเคราะห สังเคราะห สถิติ และตัวเลข
- สนใจเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานซอฟตแวร เนื่องจากจะตองนําเทคโนโลยีใหมๆ
มาเพื่อพัฒนาออกแบบซอฟตแวรใหดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนํามาใชในระบบการควบคุมการทํางาน
ของคอมพิวเตอร และโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ
- สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี กั บ องค ก รและสามารถทดสอบซอฟต แ วร
โดยกรรมวิธีมาตรฐานได
- สามารถแจกแจงรายละเอียดงาน จัดการกับระบบงานที่สลับซับซอนได
- ขยัน อดทน และมีความพยายาม
- มีความคิดริเริม่ สรางสรรค ชอบดัดแปลง รักความกาวหนา และสนุกกับการทํางาน
ที่ทาทาย
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
สาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร ในสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น ๆ ที่ สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักพัฒนาซอฟตแวร / โปรแกรมเมอร / ผูเชี่ยวชาญ Case Tool / ที่ปรึกษา
ดานซอฟตแวร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรคอมพิวเตอร (Computer Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ทําการวิจยั ออกแบบ พัฒนา ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะ ติดตัง้ บริหาร รวมถึง
การกําหนดนโยบายการใชงาน คอมพิวเตอรในสถานประกอบการทั้งระบบ
2. ดําเนินการในดานของการบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร วงจรดิจิตอล ระบบ
ทํางานฝงตัว (Embedded System) ระบบจัดการ ระบบฐานขอมูล โปรแกรมระบบ ระบบ
ซอฟตแวรประยุกต ระบบ เครือขายขอมูล รวมไปถึงอุปกรณสื่อสารแวดลอมทั้งหมดภายใน
สถานประกอบการ เพื่อใหอุปกรณหรือระบบการทํางานของคอมพิวเตอรเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3. การออกแบบ พัฒนา รวมถึงการออกแบบระบบตางๆ ดังนี้
3.1 ออกแบบระบบควบคุมดวยดิจิตอล และซอฟตแวรควบคุม
3.2 ออกแบบซอฟตแวรควบคุมโดยภาษา C
3.3 ออกแบบระบบเว็บบอรด โดยใชภาษา HTML
3.4 ออกแบบระบบคอมพิวเตอรระดับ VLSI
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สภาพการจางงาน
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรคอมพิวเตอร
สามารถปฏิบัติงานรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน สวัสดิการและเบี้ยเลี้ยง เปนไปตาม
ระเบียบและขอตกลงการจางขององคกร ผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน จะไดรับคํา
ตอบแทนเปนเงินเดือนที่ระดับเริ่มตนการทํางาน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สวัสดิการ
ตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับ ผูวาจาง ทํางานวันละ 8
ชั่วโมงอาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางานของวิศวกรคอมพิวเตอรจะมีสภาพเหมือนที่ทํางานทั่วไป คือเปน
สํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก เชนเดียวกับสํานักงานทั่วไป แตโดยลักษณะ
งานจะตองทํางานรวมกับอุปรกรณคอมพิวเตอร จึงเปนงานที่ตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน วันหนึง่ ประมาณ 7-8 ชัว่ โมง ตองใชประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครัง้
อาจมีปญหากับสายตาไดเนื่องจากตองอยูกับจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ
- เคยศึ ก ษาการออกแบบระบบฮาร ด แวร ดิ จิ ทั ล ซึ่ ง รวมถึ ง ระบบการสื่ อ สาร
องคประกอบของคอมพิวเตอร และอุปกรณที่ประกอบดวยคอมพิวเตอร
- ควรมีความรูใ นดานของการพัฒนาซอฟตแวร ทีม่ งุ เนนเกีย่ วกับซอฟตแวรสาํ หรับ
อุปกรณดจิ ทิ ลั และการสรางสวนตอประสานระหวางผูใ ชงานซอฟตแวร และระหวางอุปกรณ
ตาง ๆ
- ความรูทางดานวิศวกรรมอยูในเกณฑดี
- มีความรูและเชี่ยวชาญทางดานเทคนิคและทางดานอุปกรณของคอมพิวเตอร
เปนอยางดี
- ควรมีความรูในดานของการออกแบบ การคํานวณวงจรอิเล็กทรอนิกส วงจร
คอมพิวเตอร การเขียนโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร และการวางเครือขาย
- ความสามารถทางดานคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะยุทธวิธีการทํางานอยางมีระบบ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษา ทีส่ งั กัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
http://www.rmut.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรเครือขายคอมพิวเตอร/วิศวกรสื่อสารขอมูล/วิศวกรซอฟตแวร/ผูบริหาร
ระบบ/ ผูออกแบบและวิเคราะหระบบ / วิศวกรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
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7. อุ ตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
ชื่ออาชีพ : นักบิน (Pilot)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. กําหนดตารางการบินในแตละเดือนวาเราจะบินที่ไหนบาง เวลาใดบาง
2.ตรวจสภาพเครื่องทั้งภายนอกและภายในของเครื่องบินวาพรอมที่จะบินหรือไม
3. เตรียมพรอมที่จะบิน รวมทั้ งเริ่ม ติด ต อ กับหน ว ยควบคุ มการบิ น ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ
4. บินตามแผนการเดินทางที่เราไดวางไวจนถึงจุดหมายปลายทาง
5. ขับเครื่องบินที่ใชในการขนสงผูโดยสาร ไปรษณียภัณฑ หรือสินคา
6. ควบคุมอากาศยานใหอยูในเสนทาง ซึ่งทําการบินประจํา หรือในเที่ยวบิน
เชาเหมา
7. สังเกตเครื่องวัดมิเตอร และเครื่องวัดประกอบการบินอื่น ๆ ที่ใชควบคุม
อากาศยาน
8. ตรวจความผิดปกติทเี่ กิดขึน้ กับเครือ่ งยนต ใชเครือ่ งชวยในการเดินอากาศควบคุม
เสนทางบินของ อากาศยาน
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9. อาจเปนผูควบคุมอากาศยาน และรับผิดชอบในลูกเรือทั้งหมด หรือเปนนักบิน
ผูชวย และอาจทําการบิน ภายใตการควบคุมของผูควบคุมอากาศยาน
10. แลวแตวา เราตองออกเดินทางกีโ่ มง มีระยะทางในการบินเทาไรใชเวลากีช่ วั่ โมง
ถาเปนระยะทางทีไ่ กล ตองใชเวลานาน ก็จะมีการผลัดเปลีย่ นเวรกันไปพัก เมือ่ ถึงทีห่ มายแลว
ก็จะไดไปพักหรือเที่ยวบาง ก็จะแลวแตคน สวนใหญจะไดพักหนึ่งคืนที่ประเทศนั้น ๆ แลว
จึงบินกลับ
สภาพการจางงาน
ผูที่ทํางานในหนวยงานราชการจะไดเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และมีเงินพิเศษ
คาเที่ยวบินอีกตางหาก และ สําหรับผูที่ทํางานในบริษัทสายการบินของเอกชน ยอมขึ้นอยู
กับสัญญาที่ตกลงไวกับทางบริษัท มีคาเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง ขึ้นอยูกับเสนทางและคาครอง
ชีพแตละโซน แตละประเทศ โบนัสขึ้นอยูกับ ผลประกอบการ โดยมีเงื่อนไขการจางจะตอง
ตรวจเช็ค และตอใบอนุญาตขับขี่เครื่องบินทุก 1 ป และเกษียณอายุที่ 60 ป
อาชีพนักบินมีชวั่ โมงการทํางานแตกตางจากอาชีพอืน่ ทัว่ ไป นักบินทีต่ อ งขับเครือ่ ง
บินนอกประเทศ อาจจะตองขับเครือ่ งบินในเสนทางทีใ่ ชเวลานานมากกวา 10 ชัว่ โมง และตอง
มีสุขภาพแข็งแรง โดยทั่วไป ผูประกอบอาชีพนักบินจะตองตรวจสุขภาพและจิตเวชประจํา
ทุกปตามเงื่อนไขและระเบียบการบิน
สภาพการทํางาน
นักบินจะใชเวลาการทํางานตามกฎหมายแรงงานและกฎของสถาบันอากาศยานโลก
นักบินจําเปนตองทํางาน ในอากาศบนที่สูง แตเดิมเครื่องบินไดออกแบบโดยใหเครื่องยนต
บังคับการบิน ทําใหอาชีพนักบินเปนอาชีพที่เสี่ยง ตออันตรายอาชีพหนึ่ง ในปจจุบันได
ออกแบบเครื่ อ งบิ น ให ทุ ก อย า งควบคุ ม ด ว ยคอมพิ ว เตอร และมี ร ะบบควบคุ ม การบิ น
ที่ปลอดภัย ทําใหอัตราการเสี่ยงในปญหาเครื่องยนตลดลง
ในการเดินทาง นักบินจะทราบตารางการเดินทางลวงหนาเปนเวลา 1 เดือน นักบิน
ตองรับผิดชอบชีวิต ผูโดยสารในระหวางทําการบิน อัตราการเสี่ยงจะสูงมากเมื่ออยูระหวาง
การบิน หรือการบินขึ้นและลงในสภาพอากาศ ที่ไมปกติ รวมทั้งการที่ตองขับเครื่องบิน
ในเสนทางระยะยาวใชเวลานาน อาจจะทําใหนักบินมีความเครียดและความ เมื่อยลาจาก
การบินได ในระหวางการบินระยะยาว นักบินมีโอกาสพักผอนเปนครัง้ คราว เนือ่ งจากมีผชู ว ย
นักบินปฏิบัติงานรวมดวยอยางนอย 1 คน
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คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. คนที่มีกระบวนการคิดที่ดีในการแกไขปญหานั้น มักจะเปนคนที่รูจักใชประสาท
สัมผัสทัง้ 5 สวน ผสมผสานกันไดอยางสอดคลองและกลมกลืน สงผลใหสมองสามารถสัง่ การ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อมีกระบวนการคิดที่ดี ก็จะสามารถนําไปสูการตัดสินใจที่ดีได
2. การตองแยกความแตกตางใหเปน มองและจําในลักษณะเดนเฉพาะหรือรูจัก
จัดแบงใหเปนหมวดหมู หรือกลุมกอน
3. พยายามฝกฝนการทํางานทีอ่ ยูภ ายใตภาวะความกดดัน และบริหารความเหนือ่ ยลา
ที่เกิดขึ้นใหได มุงไปสูการรับรูและการตัดสินใจที่ดีตอไป
4. สามารถจัดลําดับความสําคัญของขอมูลได มีขอ มูลอันไหนบางทีไ่ มสาํ คัญแตกไ็ ม
ตัดทิ้งไป นักบินที่มีทักษะการตัดสินใจที่ดีมักจะเปนคนที่มีฐานความรูแนน รวบรวมขอมูล
ทีเ่ กง และรูจ กั เปลีย่ นแปลงการรับรูข อ มูลไปสู การตัดสินใจอยางเปนระบบรวดเร็วและรอบคอบ
5. เปดใจกวาง อยาใหมที ศั นคติเปนคนชอบตอตานหรือไมยอมรับรูส งิ่ ใหม ๆ เปลีย่ น
นิสัยหรือทัศนคติ ปรับอารมณ และมีความรอบคอบมากขึ้น
6. ไม ประมาทหรือลดความเสี่ยงลง ตัดสินใจบนพื้นฐานของข อมูลที่เปนจริง
ตามการวิเคราะหประเมิน สถานการณเพือ่ หาทางออกโดยไมใชอารมณหรือความรูส กึ เขาขาง
ตัวเอง ตองคํานึงถึงความปลอดภัยเปนสําคัญ
7. หมั่นพยายามปลูกจิตสํานึกตัวเองในเรื่องความปลอดภัยใหมาก ๆ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- โรงเรียนการบินกรุงเทพ เว็บไซต www.bangkokying.com
- โรงเรียนการบิน (กองทัพอากาศ) เว็บไซต www.fts.rtaf.mi.th
- โรงเรียนการบินทหารบก เว็บไซต www.aavnc-school.com/
- โรงเรียนการบิน กรมการบินพลเรือน เว็บไซต www.aviation.go.th/
- วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เว็บไซต http://iac.npu.ac.th/
- สถาบันการบินพลเรือน เว็บไซต www.catc.or.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักบินกองทัพ นักบินสํานักงานตํารวจแหงชาติ นักบินสายการบินตางประเทศ
เจาหนาที่ควบคุมจราจร ทางอากาศ ชางซอมบํารุงวิศวกรตาง ๆ
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรการบิน (Engineer Aeronautical)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. ออกแบบเครื่องบิน เครื่องยนต เครื่องจักร และอุปกรณเครื่องจักรกลที่เกี่ยวกับ
เครื่องบิน
2. วางแผนและควบคุมการผลิต การติดตั้ง การใชและการซอมเครื่องบิน หรือ
อุปกรณที่เกี่ยวกับการบิน
3. กําหนดแบบของเครื่องบินและสรางอากาศยาน รวมทั้งคํานวณตนทุน และวิธี
การผลิต ออกแบบและ คํานวณทางคณิตศาสตร จัดทํารายการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การสรางเครื่องบิน
4. วางแผนเกี่ยวกับวิธีการผลิต และควบคุมงานดานเทคนิคการผลิต ควบคุม
การติดตั้ง การบํารุงรักษา และ การซอมเครื่องบิน อุปกรณจักรกล ทดสอบอุปกรณจักรกล
เกี่ยวกับความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความถูกตอง ตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไว
5. ออกแบบและสรางเฉพาะลําตัวเครื่องบิน ปก เกียร สําหรับบังคับอากาศยาน
เวลาขึ้นและลง ใบพัด เครื่องยนต หรือสวนประกอบอื่น ๆ
6. อาจชํานาญในการออกแบบ หรือการวางแผน หรือการควบคุมงานทางวิศวกรรม
การบินชวงใดชวงหนึ่ง เชน การผลิต การติดตั้ง หรือการซอมบํารุง
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สภาพการจางงาน
ผูป ฏิบตั งิ านวิศวกรการบิน engineer aeronautical ไดรบั คาตอบแทนการทํางาน
เปนเงินเดือนตาม วุฒิการศึกษา โดยผูไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงินเดือนตาม
อัตรา สวนใหญทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวัน
หยุด หรือทํางานลวงเวลาในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับ มอบหมายเสร็จใหทันตอการใช
งาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน อาจไดรับ
ผลประโยชนพิเศษอยางอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการ ในรูป
ตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบวิศวกรการบิน engineer aeronautical ทํางานในสถานที่ทํางานที่มี
สภาพเหมือนสถานที่ ทํางานทั่วไป คือเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกเชน
สํานักงานทัว่ ไป มีอปุ กรณชว ย ในการออกแบบ เชน เครือ่ งคอมพิวเตอร และโดยลักษณะงาน
ทีจ่ ะตองควบคุมงานการติดตัง้ และซอมบํารุงเครือ่ งอากาศยาน จึงจําเปนจะตองใชเวลาในการ
ควบคุมดูแลงานในโรงงานประกอบการผลิตและการซอมบํารุงคอนขางมากและ สมํ่าเสมอ
เนือ่ งจากตองตรวจสอบและดูแลใหเครือ่ งยนต เครือ่ งจักร และอุปกรณในอากาศยานสามารถ
ทํางานได อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูโดยสาร
ผูประกอบวิศวกรการบิน engineer aeronautical อาจจะตองถูกเรียกตัวทํางานเปนกรณี
พิเศษเมื่อมีปญหาเครื่องบินขัดของ ซึ่งการทํางานนี้ อาจเปนการใหบริการแกสายการบินอื่น
ที่เขามาใชทาอากาศยานของประเทศ
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน และ
อากาศยาน
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
3. มีความละเอียด รอบคอบ และชางสังเกต
4. รักงานชางและสนใจดานเครื่องกล วิศวกรรม
5. ชอบงานบุกเบิก สามารถทํางานตางจังหวัดได
6. ออกแบบเครื่องจักรกลไดดี สามารถควบคุมการประกอบติดตั้งเครื่องจักร
7. มีใจชอบในงานประดิษฐ คิดคน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
- สถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต www.rsu.ac.th/pilot
- สถาบันการบินพลเรือน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรเครือ่ งกล (เครือ่ งจักรและเครือ่ งมือ) วิศวกรเครือ่ งกล (เรือ) วิศวกรเครือ่ งกล
(อากาศยาน) วิศวกร เครื่องกล (รถยนต) วิศวกรเครื่องกล (หมอนํ้าและอุปกรณ) วิศวกร
เครื่องกล (ความรอน การระบายอากาศ และการ ทําความเย็น) วิศวกรเครื่องกล (การบํารุง
รักษา) วิศวกรเครื่องกล (โครงสราง)
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ชื่ออาชีพ : ผูจัดการฝายโลจิสติกส (Logistics Manager)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. งานคลังสินคา
- วางแผนการใชพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตัดสินใจแกไขปญหาในการจัดเก็บวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป
- บริหารสตอกของวัตถุดิบ และสินคาสําเร็จรูป
2. งานสงสินคา
- งานแผนการจัดสงสินคา
- คัดเลือกผูใหบริการขนสง
- ควบคุมคาใชจายในการขนสง
- ตัดสินใจแกไขปญหาในการจัดสง
- ประเมินผูรับเหมาขนสง
- ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

133

134

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

3. การจัดการทั่วไป
- ดูแลระบบคุณภาพตาง ๆ
- บริหารบุคลากร
- วางแผนและจัดทํางบประมาณประจําป
- เขารวมกิจกรรมของสถานประกอบการตามที่ไดรับมอบหมายอํานวย
การวางแผน กํากับ ดูแล และ บริหารจัดการทั้งวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป ซึ่งเกี่ยวโยงถึง
สารสนเทศ การชําระเงิ น จนถึงบริ ก ารตาง ๆ ที่มีมาตั้ง แต ต  น กระบวนการผลิ ต จนถึง
การบริหารงานขนสงสินคา เพื่อใหลูกคาไดรับสินคาตรงตามเวลาที่ตองการ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพผูจัดการโลจิสติกส ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาขาโลจิสติกส สาขาการ บริหารจัดการขนสงสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วขอ ง สามารถปฏิ บัติงาน ในสถานประกอบการ ขนาดใหญ ห รื อ ขนาดกลางที่ ใ ห
ความสําคัญกับการบริหารจัดการโลจิสติกสขององคกร ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตยและวันหยุด ตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
เปนงานทีต่ อ งสรางความสมดุลระหวางความตองการของหนวยงานตาง ๆ ทีต่ อ งการ
วัตถุดิบหรือสินคากับ ขอจํากัดของพื้นที่และตนทุนของสตอก ตองรับผิดชอบตอสิ่งที่เปลี่ยน
เปนเงินไดงา ยและมีมลู คําสูง เสีย่ งตอการ สูญหายตองตอบสนองความตองการของลูกคาโดย
ใชบริการของบุคคลภายนอก ควบคุมการปฏิบตั งิ านทีม่ ผี ล กระทบตอความพึงพอใจของลูกคา
มีอํานาจการดําเนินการเบิกจายวัตถุดิบ/สินคา อนุมัติใบผานสินคา ออกนอกโรงงาน การคัด
เลือกผูรับเหมาขนสง และทําสัญญากับผูรับเหมาขนสง
คุณสมบัติผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป สาขาโลจิสติกส สาขาการบริหารจัดการ
ขนสงสารสนเทศและ การสื่อสาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ควรมีประสบการณการทํางานในสาขาที่เกี่ยวของ 3 - 5 ป
3. ควรมีความรูใ นดานของวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ ระบบการจัดเก็บ และระบบการจัดสง
4. ความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปเหตุผลอยูใ นเกณฑดี
5. สามารถใชภาษาไดอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติหนาที่ ทั้งอานและเขียน
6. สามารถใชคอมพิวเตอรไดดี
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7. สามารถใชโปรแกรมการบริหารจัดสตอก
8. มนุษยสัมพันธดี
9. มีความเปนผูนําที่ดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาการจั ด การด า นโลจิ ส ติ ก ส ในสถาบั น การศึ ก ษาที่ สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต www.chula.ac.th/chula/th/
main.html
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง เว็บไซต www.ru.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เว็บไซต www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต www.buu.ac.th
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต
www.ku.ac.th
- คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ สาขาการบริ ห ารงานคลั ง สาขาการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เว็บไซต www.psu.ac.th
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการดานการผลิตและดําเนินงาน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต www.chula.ac.th/chula/th/main.html คณะ
บริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เว็บไซต www.chandra.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เว็บไซต www.rint.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เว็บไซต www.aru.ac.th
- คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
เว็บไซต www.rmut.ac.th
- โรงเรียนธุรกิจการขนสงและการคาระหวางประเทศ สมาคมผูร บั จัดการ
ขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) เว็บไซต http://itbsthai.com
- หลักสูตร Logistics Management and Supply Chain Management
สาขาการขนสง จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย เว็บไซต www.chula.ac.th/chula/th/main.html
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูจัดการแผนกคลังสินคา ผูจัดการแผนกจัดสง ผูจัดการฝายสารสนเทศ
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ชื่ออาชีพ : แอรโฮสเตส (Air Hostess) และสจวต (Steward)

ลักษณะของงานที่ทํา
งานในสายการบิ น โดยทั่ว ไปทั้งในและนอกประเทศจะมี พ นัก งานตอ นรั บบน
เครือ่ งบินชายและหญิงทีแ่ บงหนาทีค่ วามรับผิดชอบคอนขางชัดเจน มีหนาทีห่ ลักสรุปได ดังนี้
1. พนักงานตอนรับทั้งชาย และหญิงตองขึ้นเครื่องบินกอน ผูโดยสาร
ประมาณ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบกับระบบเครื่องบิน ตําแหนงที่ตอง
ประจําบนเครื่อง อุปกรณที่ตองใชเพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร (No go Items) เชน
เสื้อชูชีพ ดับเพลิง ไฟฉาย เครื่องชวยหายใจ และตองทราบวาพนักงานตอนรับผูใดทําหนาที่
ตอนรับ ผูโดยสารบริเวณหนาประตู
2. พนักงานตอนรับชาย (Steward) อาจทําหนาทีด่ ูแลในครัว ตรวจสอบ
จํานวนอาหารและอาหารพิเศษใหครบ และตรงกับจํานวนผูโดยสาร อุนอาหารใหครบและ
เตรียมอาหารพิเศษออกบริการกอน
3. พนักงานตอนรับหญิง ( Air Hostess) อาจตรวจสอบหองนํา้ อุปกรณ
อํานวยความสะดวก ความเรียบรอย และความสะอาดในหองนํา้ ตรวจสอบระบบกําจัดของ
เสียในหองนํา้ ทุกหองถามีปญ
 หาขัดของตองแจงใหชา งจัดการแกไขเพราะถาไมไดรบั การแกไข
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ใหอยูใ นสภาพที่ เรียบรอย เครือ่ งบินจะไมออกทําการบิน นอกจากนี้ ถาเปนการเดินทางระยะ
ยาว ตองตรวจสอบความเรียบรอย และจํานวนของหนังสือพิมพ และนิตยสารตางๆ หูฟง
ถุงเทา และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ตองบริการแกผูโดยสารชั้นธุรกิจ จากนั้นเตรียม
จัดตั้งชุดชาหรือกาแฟใหพรอมที่จะบริการ
4. เมื่อผูโดยสารขึ้นนั่งประจําที่เรียบรอย ทําหนาที่แจง และสาธิตให
ผูโดยสารทราบถึงการใชอุปกรณ ความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉินตรวจดูความ เรียบรอย และ
ความปลอดภัยของผูโดยสารกอนเครื่องขึ้น และเครื่องลงจึงสามารถเขานั่งประจําที่ได
5. ถ า เป น การบิ น ระยะยาว ทางสายการบิ น จะบริ ก ารอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ตามเวลาบริการทีก่ าํ หนดไวโดยพนักงานตอนรับหญิงมีหนาทีบ่ ริการเครือ่ งดืม่ และอาหาร
ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณที่นั่งของ ผูโดยสารใหเรียบรอยและใหบริการอื่นๆ ตามที่
ผูโดยสารตองการ โดยพนักงานตอนรับชายอาจคอยชวยเข็นรถอุปกรณการบริการ และให
บริการเสริมตางๆ
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ ไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษาทีก่ าํ หนดในการ
รับสมัครเทานัน้ เมือ่ ผูต อ งการประกอบอาชีพนีผ้ า นการรับคัดเลือกจะตองเขารับการอบรมวิธี
การใหบริการเปนเวลา 3 เดือน กอนปฏิบตั งิ านบนเครือ่ งบิน อาจเขารับการฝกในตางประเทศ
หรือในประเทศ แลวแตนโยบายของแตละสายการบิน เมือ่ ผานการฝกเปนพนักงานตอนรับบน
เครือ่ งบินแลวจะไดรบั การปรับเงินเดือน และมีคา เบีย้ เลีย้ งในการเดินทาง ซึง่ ขึน้ อยูแ ตละแถบ
พืน้ ทีก่ ารบิน ระยะเวลาและคาครองชีพ ตลอดจนคาของเงินในชวงทีท่ าํ การปฏิบตั งิ านในเทีย่ ว
บินนั้น มีสวัสดิการสวนสิทธิพิเศษอื่นๆ และโบนัสจะไดรับประมาณ 1-3 เทาของเงินเดือน
ซึง่ แลวแตผลกําไรของการประกอบการ และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เชน ถาปฏิบตั กิ ารบิน
ในโซนเอเชียที่นับจากการขึ้นเครื่องบินจนถึงเครื่องบินลงจอด ณ สนามบินปลายทางใชเวลา
เดินทาง 24 ชัว่ โมงจะได คาเบีย้ เลีย้ ง (perdiem) ชัว่ โมงการทํางานและการพักจะปฏิบตั ติ าม
กฎหมายแรงงาน โดยทัว่ ไปแลวถาปฏิบตั หิ นาทีใ่ นประเทศ ซึง่ เปนเสนทางการบินระยะสัน้ ๆ
ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จะไมมีวันหยุดหลังจากปฏิบัติงานแลวเสร็จ แตถาบินระยะยาว
1 คืน 1 วัน จะไดวันหยุดพักผอน 1 - 2 วัน และในหนึ่งเดือนจะไดวันหยุดพัก 9 - 10 วัน
สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะตองปฏิบัติหนาที่ทั้งกลางวัน และกลางคืนตามกําหนด
ตารางการบิน สภาพการทํางานจะมีความกดดันสูงสําหรับเจาหนาที่ตอนรับใหม เพราะ
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ตองปรับตัว และตองทําความคุนเคยกับงานบริการที่ตองปฏิบัติตนใหครบถวน และถูกตอง
ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบิน ซึ่งสวนมากเปนงานที่ตองเสริฟอาหาร เดินบริการ ดูแล
ความสะดวกสบายของผูโ ดยสารตลอดเวลาพรอมทีจ่ ะใหบริการแกผโู ดยสารตลอดเวลา และ
ทําความสะอาดหองนํา้ ตลอดเวลาขณะอยูบ นเครือ่ งบิน ดังนัน้ ทางฝายบริหารของสายการบิน
แตละแหงจะทําการตรวจสอบ ทดสอบความสามารถและอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ศักยภาพของพนักงานตอนรับเปนระยะๆ อยางสมํ่าเสมอ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือสูงกวา
2. ถาเปนหญิงควรมีความสูงประมาณ 156 - 165 เซนติเมตร อายุ 20-26 ป
3. ถาเปนชายไทย ตองผานการเกณฑทหารอายุไมเกิน 28 ป สูง 165 เซนติเมตร
ขึ้นไปสัดสวนนํ้าหนักพอดีกับความสูง
4. พูดอานเขียนภาษาอังกฤษไดดีมาก จะตองนําผลคะแนนสอบ ไมตํ่า กวา 500
คะแนน ของ TOEIC/TOFEL มาแสดง
5. มีความสามารถวายนํ้าฟรีสไตลโดยไมหยุด หญิง 50 เมตร , ชาย 100 เมตร
6. มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธดี
7. มีไหวพริบ และปฏิภาณดี สามารถแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด
นอกจากนี้ คุณสมบัตทิ วั่ ไปทีค่ วรมี คือ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรง เปนคนโสด สายตา
ดี มีความอดทน มีความพรอมของรางกาย และจิตใจทางดานบริการ ตองเรียนรูแ ละทําความ
เขาใจกับวัฒนธรรมทีแ่ ตกตางของผูโ ดยสารแตละประเทศ การใชภาษาตางประเทศภาษาที่ 3
นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ จึงอาจเปนเรื่องจําเปนพอสมควร
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- โรงเรียนสอนภาษาและธุรกิจการบิน http://www.runwayacademy.net
- หลักสูตรธุรกิจการบิน Airline Business Management
http://www.crewsociety.com/ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
- หลักสูตร Airline Business SSRUIC
- ธุรกิจการบิน อินเตอร สวนสุนนั ทา http://www.ssruic.com/วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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- หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน www.stamford.edu
มหาวิยาลัยนานาชาติแสตนฟอรด, ประเทศไทย
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เมื่อผูประกอบอาชีพนี้ตองการเปลี่ยนงานสามารถเปลี่ยนสายการทํางานตาม
ความสามารถของตนในภาคพืน้ ดิน โดยตองทําการสอบแขงขันเหมือนผูส มัครอืน่ ๆ หรือไปประกอบ
อาชีพอื่น คือ นักธุรกิจ ตามสาขาที่ถนัด และมีประสบการณเจาของรานอาหาร เจาของราน
ขายของที่ระลึกจากตางประเทศ นักเขียนสารคดีทองเที่ยว พิธีกร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรขนสง (Transportation Engineering)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. วิเคราะหและกําหนดวิธีการขนสงชนิดตางๆ
2. ออกแบบ วางแผน จัดระบบงาน และควบคุมงานสรางถนน สะพาน อุโมงค และ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการขนสงตาง ๆ
3. ติดตอประสานงานกับองคกรตางๆ ดานคมนาคม เรื่องกฎ ขอบังคับ
4. พิจารณาโครงการ และทํางานสํารวจเพื่อหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับ
การกอสรางระบบขนสง
5. สํารวจและประเมินลักษณะและความหนาแนนของการจราจรทางอากาศ
ทางบกและทางนํ้า เพื่อพิจารณาวาจะมีผลตอโครงการอยางไรบาง
6. สํารวจดูพื้นผิวดินและใตผิวดินวาจะมีผลตอการกอสรางอยางใด และเหมาะสม
ที่จะรองรับ สิ่งกอสรางเพียงใด
7. ปรึกษาหารือในเรือ่ งโครงการกับผูช าํ นาญงานสาขาอืน่ ๆ เชน วิศวกรไฟฟา หรือ
วิศวกรชางกล วางแผนผังรากฐาน ทอสายไฟ ทอตางๆ และงานพืน้ ดินอืน่ ๆ คํานวณ ความเคน
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ความเครียด จํานวนนํ้า ผลอันเนื่องมาจากความแรงของลมและอุณหภูมิ ความลาด และเหตุ
อื่นๆ แบบแปลนรายงานกอสราง และจัดทําประมาณการวัสดุและประมาณการราคา เลือก
ชนิดของเครื่องมือขนยายดิน เครื่องชักรอก เครื่องจักรกลและเครื่องมืออื่นๆ ที่จะใชในงาน
กอสรางระบบขนสง
8. จัดทําตารางปฏิบตั งิ านและควบคุมใหการปฏิบตั งิ านไปตามแผนทีว่ างไว ทดสอบ
และตรวจดูโครงสรางทั้งเกา และใหม ตลอดจนวางแผนและจัดระบบงานซอม สํารวจ
ออกแบบ วิ เ คราะห ระบบการคมนาคม ขนสงต า งๆ ทั้ ง ในเขตชุ มชนและนอกชุ มชน;
สํารวจและประเมินความหนาแนนของการจราจรและลักษณะความเหมาะสมของพืน้ ผิวดิน;
ควบคุมการปฏิบัติงานกอสราง; ประมาณการวัสดุและราคา; หารือรวมกับ ผูชํานาญงาน
สาขาอื่น
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
ดานการขนสง สวนใหญปฏิบตั งิ านอยูใ นสวนของ ภาคเอกชน บริษทั วิศวกรทีป่ รึกษาบริษทั ผูร บั
เหมากอสราง บริษัทผูประกอบการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย เปนตน ทํางานวันละ 8
ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
วิ ศ วกรโยธา (ขนส ง ) จะปฏิ บั ติ ง านภายในสํ า นั ก งานที่ มี อุ ป กรณ สิ่ ง อํ า นวย
ความสะดวก เชนสํานักงานทัว่ ไป แตโดยลักษณะงานทีจ่ ะตองควบคุมงานสํารวจ กอสราง หรือ
ซอมแซม จึงจําเปนที่จะตองออกไปตรวจดูงานนอกสถานที่ในบางครั้ง เนื่องจากตองควบคุม
ดูแลงานใหสามารถทํางานไดอยาง มีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับงานหรือที่ทํางานที่เสี่ยงตอ
ความไมปลอดภัยในการทํางาน วิศวกรโยธาจะตองใชอุปกรณคุมครองสวนบุคคลในขณะ
ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ดานการขนสง
- ควรมีความรู ความสามารถในการคิด วางแผน วิเคราะหและแกปญหาทั้งใน
ทางทฤษฎี และปฏิบัติ
- มีวินัย จริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสัตยในวิชาชีพ
- สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดดี
- สามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมในการทํางาน
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- สามารถประกอบวิชาชีพไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ
หนวยงานที่ปฏิบัติงาน
- มีจิตสํานึกในการใฝศึกษาอยางตอเนื่อง
- ควรมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตในสังคม
- สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา จากสภาวิศวกร
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมการขนสง) ในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม http://www.chiangmai.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.psu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรออกแบบ / วิศวกรโครงการ / อาจารยชวยสอนดานวิศวกรรมโยธา
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8. อุ ตสาหกรรมเชื้ อเพลิงชี วภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
ชื่ออาชีพ : นักชีววิทยา (Biologist)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. ศึกษาในหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร หรือจากของจริงตามธรรมชาติเกีย่ วกับ
ตนกําเนิด พัฒนาการ โครงสรางและสรีรวิทยา การกระจายพันธุ สิ่งแวดลอม ความสัมพันธ
ภายในระหวางกัน การจัดประเภท รูปแบบ การมูลฐานของชีวิตพืชและสัตว และนําสิ่งที่
คนพบมาใชในการแกปญหาทางยารักษาโรค การเกษตร และปญหา อื่น ๆ ซึ่งมีผลกระทบ
ตอชีวิต
2. วางแผนการทดลอง เดินทางไปศึกษาการดําเนินชีวิตตามธรรมชาติของพืช
และสัตว หรือเก็บรวบรวม ตัวอยางตาง ๆ เพื่อนํามาศึกษาทดลองในหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร
3. ทําการผา เพือ่ การศึกษาตัวอยางโดยใชกลองจุลทรรศน เคมีภณ
ั ฑ วิธกี ารถายภาพ
วัตถุและอุปกรณทางวิทยาศาสตรอื่น ๆ
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4. ดําเนินการตั้งชื่อ จัดประเภท และแยกเก็บรักษาตัวอยางไมใหเสียหาย
5. จัดเตรียมตัวอยางที่เก็บรวบรวมไดมาตั้งชื่อ และทําการศึกษาถึงพัฒนาการของ
โรคตาง ๆ และศึกษา เพื่อใชในวัตถุประสงคอื่น ๆ
6. ทําการวิเคราะหในเชิงสถิติในขอมูลที่ไดจากการทดลอง แลวทํารายงานผล
การวิเคราะห
7. อาจทําการทดลองเกี่ยวกับพืชและสัตวดวยตนเอง นําผลที่ไดจากการทดลอง
มาใชใหเปนประโยชน เชิงเศรษฐกิจแกชีวิตมนุษย
สภาพการจางงาน
ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา นักชีววิทยาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงินเดือนตามอัตรา
จางทั่วไป
สภาพการทํางาน
ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวัน
หยุด หรือทํางาน ลวงเวลา ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จทันตอการใชงาน
นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาค รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอาจไดรับผล
ประโยชนพิเศษอยางอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการในรูป
ตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาชีววิทยา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. มีความรูความสามารถในการใชภาษาไดอยางเหมาะสมและชัดเจน เหมาะแก
การปฏิบัติหนาที่
3. มีความสามารถในการศึกษา คนควาหาขอมูล วิเคราะหปญ
 หา และสรุปหาเหตุผล
4. เปนผูนํามีความคิดริเริ่ม และเปนผูที่คอยรับฟงความเห็นจากผูอื่นเสมอ
5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัดได
6. มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอบุคลากรในองคกรและชุมชน
7. มีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมี และชีววิทยา ชอบการคนควาทดลอง
การใชความสามารถ ในการวิเคราะหหาเหตุผล
8. มีความคิดสรางสรรค
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9. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
10. มีความแมนยํา ใจเย็น และละเอียดรอบคอบ
11. เปนคนชางสังเกต คิดอะไรเปนระบบ และสามารถรายงานผลการคนควา
ออกมาไดงาย และชัดเจน
12. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวย
ไหวพริบที่รวดเร็ว
13. มีความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเปนอยางดี
14. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
เว็บไซต www.biology.kku.in.th
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ภาควิ ช าชี ว วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
สุราษฎรธานี
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักเคมี (ชีววิทยา) หรือ นักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี) นักเคมี (อนินทรียเคมี)
นักเคมี (ฟสิกส) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย นักวิจัย นักกีฏวิทยา
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ชื่ออาชีพ : นักฟสิกส (Physicist)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. ตรวจสอบปรากฏการณทางฟสิกส และกฎทางฟสิกสมาใชในทางปฏิบัติ
2. ทําการวิจัยขั้นมูลฐาน เกี่ยวกับปรากฏการณทางฟสิกส ในแขนงตาง ๆ เชน
กลศาสตร ความรอน เสียง แสง ไฟฟา และแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส และอะตอม เพื่อคนหา
กฎขั้นมูลฐานของวิชาฟสิกส
3. ทําการวิจยั ประยุกต และพัฒนาวิธกี ารปฏิบตั ใิ นหองปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร
เพื่อใหไดขอมูล เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางคุณสมบัติ และปรากฏการณตาง ๆ ในแขนง
วิชาเหลานี้
4. นําหลักทางวิทยาศาสตรขนั้ มูลฐานมาใชในดานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยิง่
ในเรื่องอุปกรณเกี่ยวกับ การวัดที่ละเอียด และแมนยํา
5. ออกแบบ และสรางเครือ่ งวิทยุ ทัศนอุปกรณ และการทดสอบทางฟสกิ สของวัตถุ
ตาง ๆ
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สภาพการจางงาน
สําหรับบุคลากรในนักฟสิกส จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
หนวยงาน และประสบการณ ในการทํางาน สวนมากทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะ
ทํางานลวงเวลา ทํางานวันเสาร วันอาทิตย วันหยุด หรือ ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับ
มอบหมายเสร็จใหทนั ตอการใชงาน นอกจาก ผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ในภาครัฐวิสาหกิจ
และเอกชนอาจไดรบั ผลประโยชนพเิ ศษอยางอืน่ เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ
สวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน
สภาพการทํางาน
นักฟสิกส ทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพเหมือนสถานที่ทํางานทั่วไป คือเปน
สํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทั่วไป สําหรับบางหนวยงาน
ทีต่ รวจสอบ ทดลอง หรือวิจยั ตองปฏิบตั กิ ารในหอง ปฏิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตร หรือทดสอบ
อุปกรณที่วิจัยในภาคสนาม ตองมีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากอาจจะ เกิดอันตรายจาก
การทดสอบ หรือวิจัยงาน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร สาขาวิชาฟสิกส
2. มีความคิดสรางสรรค ชอบประดิษฐ คิดคน
3. มีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
4. มีบุคลิกดี มนุษยสัมพันธดี รักความกาวหนา
5. มีความขยันและอดทน
6. มีความคิดกวางไกล เพราะนักฟสิกสจะทํางานเพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จตาม
ที่ตั้งใจในชิ้นนั้น ๆ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต http://
www.phys.sc.chula.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี เว็บไซต http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู/อาจารย วิศวกร
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ชื่ออาชีพ : นักเคมี (Chemist)

ลักษณะของงานที่ทํา
1. ทํ างานวิ จัย พัฒนา ทดสอบ ทดลอง และวิเ คราะหเ ชิง ปฏิ บัติ ก ารเกี่ย วกั บ
สวนประกอบ คุณสมบัติ และการเปลี่ยนแปลงอันอาจจะเกิดขึ้นไดของสารเคมี
2. ศึกษา คนควาคุณสมบัติขั้นมูลฐานของโครงสรางเซลล โครงสรางโมเลกุล
โครงสรางอะตอมของสาร และการแปรรูปของสารที่อาจเกิดขึ้นได
3. นํากฎเกณฑ หลักการ และวิธกี ารซึง่ เปนทีร่ จู กั เปนอยางดีแลวมาใชในการคนหา
และพัฒนา ผลิตภัณฑทางเคมีชนิดใหม หรือเพือ่ คนควาหาคุณประโยชนใหม ๆ จากผลิตภัณฑ
ที่มีอยูเดิมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการคนหาวิธีการผลิตใหม ๆ
4. นํามาใชในการแกปญหาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในทางอุตสาหกรรม เชน
การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป
5. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับการคนควาในหองปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร หรือทํางานในกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี
6. ปฏิบัติงานทางดานเคมีในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรของโรงงาน หรือ
หนวยงานอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเคมี เชน ในดานการควบคุมผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน
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7. ปฏิบัติงานทางอุตสาหกรรมเคมี ในดานการผลิตและวิเคราะหวัตถุดิบ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
นักเคมีที่สําเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับเงิน
เดือนตามอัตรา ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง แตอาจจะตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุด หรือทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบ หมายเสร็จใหทันตอ
การใชงาน นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ในภาครัฐจะไดรบั สวัสดิการตามระเบียบ
ของทางราชการ สวนในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจไดรบั สิทธิพเิ ศษอยางอืน่ เชน คา
รักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน
สภาพการทํางาน
นักเคมีสว นใหญตอ งทํางานในหองทดลอง เพือ่ ทําการทดสอบ และทดลองทางเคมี
รวมถึงสิง่ ทีเ่ กีย่ วของ ตามงานทีไ่ ดรบั มอบหมายหรือสูตรทีก่ าํ หนด เตรียมหรือควบคุมการผลิต
ผลิตภัณฑทางเคมีตามสูตรที่รับรอง แลว ทําการทดสอบผลิตภัณฑทางเคมี ตองอยูกับ
สารเคมีทตี่ อ งใชในการทดสอบ ซึง่ สารเคมีในหองปฏิบตั กิ ารทดลอง อาจจะทําปฏิกริ ยิ าทีท่ าํ ให
เกิดอันตรายได ดังนั้นจึงตองรูจักศึกษาวิธีใชและวิธีปองกัน รวมทั้งปฏิบัติงานตาม ขั้นตอน
ตามระเบียบทีก่ าํ หนดไว ตองทํางานในบริเวณทีก่ าํ หนด บริเวณหามสูบบุหรี่ หรือรับประทาน
อาหาร ตองสวมอุปกรณปองกัน เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาขั้นตํ่าระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
2. ตองมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา ชอบการคนควาทดลอง
การใชความสามารถในการ วิเคราะห
3. มีความคิดสรางสรรค
4. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
5. มีความแมนยําใจเย็นและละเอียดรอบคอบ
6. เปนคนชางสังเกต คิดอะไรเปนระบบ และสามารถรายงานผลการคนควา
ออกมาไดงาย และชัดเจน
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวย
ไหวพริบที่รวดเร็ว
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8. มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน นาเชื่อถือ
9. มีความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรเปนอยางดี
10. มีรางกายแข็งแรง อดทน สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพได
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต http://
chemistry3. chemistry.sc.chula.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เว็บไซต http://
cms.swu.ac.th/chem/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต http://chemistry.
sc.mahidol. ac.th/th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต http://www.sci.
nu.ac.th/chemistry/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต http://www.
chem.science.cmu.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เว็บไซต http://www.science.kmitl.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน เว็บไซต http://chemsci.
kku.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เว็บไซต
http://www.chem.sci.tu.ac.th/dokuwiki/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บไซต https://
chemistry.msu.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต http://chemistry.
buu.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแมโจ เว็บไซต http://www.
science.mju.ac.th/chemistry/
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เว็บไซต http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/
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- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต http://hem.
sci.ku.ac. th/chemie/index.php/th/
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เว็บไซต http://chem.sci.ubu.
ac.th/
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เว็บไซต http://chemistry.sci.snru.ac.th
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง เว็บไซต http://www.science.kmitl.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแกน เว็บไซต http://chemsci.
kku.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี เว็บไซต http://www.chem.sci.
tu.ac.th/dokuwiki/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา เว็บไซต http://chemistry.
buu.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.sc.psu.ac.th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
เว็บไซต http://science.kmutt.ac.th/chm/index.php/th/
- คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เว็บไซต http://www.chem.sci.ku.ac.th/
- คณะ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักเคมี (ชีววิทยา) หรือนักชีวเคมี นักเคมี (อินทรียเคมี) นักเคมี (อนินทรียเคมี) นัก
เคมี (ฟสิกส) เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย
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ชื่ออาชีพ : นักอินทรียเคมี (Chemist, Organic)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ปฏิบั ติ งานหลั ก มู ลฐานเชน เดียวกั น กับนั ก เคมีทั่ ว ไปแตเ ชี่ ย วชาญในแขนง
วิชาเคมีอินทรีย
2. ทํ า หน า ที่ วิ จั ย พั ฒ นา ทดสอบ ทดลอง และวิ เ คราะห เ ชิ ง ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
สวนประกอบคุณสมบัติ และการเปลีย่ นแปลงอันอาจเกิดขึน้ ไดของสารอินทรียต า งๆ ซึง่ นําไปสู
การสังเคราะหและสกัดสารทีไ่ ดจากพืชและสัตว หรือสังเคราะหสารอินทรียท ไี่ มมใี นธรรมชาติ
เชน สีทา สียอม และสารอื่นๆ ที่มีคารบอนเปนองคประกอบสําคัญ
3. คนหาวิธกี ารผลิตใหมๆ มาใชในการแกปญ
 หาทางอุตสาหกรรม เชน การควบคุม
คุณภาพ และการวิเคราะหวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําเร็จรูป
4. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่ทํางานเกี่ยวกับการคนควาในหองปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร หรือทํางานในกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมีอินทรีย
5. ปฏิ บั ติ ง านทางเคมี ใ นห อ งปฏิ บั ติ ก ารทางวิ ท ยาศาสตร ข องโรงงาน หรื อ
หนวยงานอุตสาหกรรมตางๆ ในดานการควบคุมผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมใหไดมาตรฐานรวมถึง
การวิเคราะหวัตถุดิบ
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขา
วิชาเคมี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐในหนวยงานปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตรทั่วไป หรือในสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร สวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล
และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตยและวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนักเคมีอินทรีย สวนใหญทํางานในหองทดลอง เพื่อปฏิบัติงาน
ดานการทดสอบและทดลองทางเคมีและสิง่ ทีเ่ กีย่ วของตามงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย เตรียม ควบคุม
และทดสอบการผลิตผลิตภัณฑเคมีอินทรีย ตองอยูกับสารเคมีที่ตองใชในการทดสอบ
ซึง่ สารเคมีในหองปฏิบตั กิ ารทดลองอาจจะทําปฏิกริ ยิ าทีท่ าํ ใหเปนอันตรายได ดังนัน้ จึงตองรูจ กั วิธใี ช
และวิธปี อ งกัน รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านตามขัน้ ตอนตามระเบียบทีก่ าํ หนดไว ตองใชอปุ กรณปอ งกัน
สวนบุคคล เชน ถุงมือ หนากาก เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมี หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ
- สนใจในวิชาวิทยาศาสตร เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบไดคะแนนดีในวิชาเหลานี้
- ชอบการคนควาทดลอง การใชสติปญญาในการวิเคราะห
- มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธดี มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
- ใจเย็น และมีความละเอียดรอบคอบ
- ชอบสังเกต คิดอะไรเปนระบบระเบียบ
- มีความรับผิดชอบ
- ความรูทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรอยูในเกณฑดี
- เชื่อมั่นในตนเอง กลาตัดสินใจ และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดรวดเร็ว
- มีเหตุผล และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางชัดเจน และไดใจความ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี สาขาชีวเคมี ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกํน http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th
- มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส วิศวกรโทรคมนาคม
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ชื่ออาชีพ : นักวิจัยปโตรเคมี (Petrochemical Researcher)

ลักษณะของงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. ศึกษาการนําสารประกอบที่อยูในปโตรเลียมมาใชประโยชน
2. พัฒนาวิธีการสกัดสารตางๆ เพื่อนําไปใชประโยชนในดานตางๆ
3. ศึกษาวิธีการสกัดองคประกอบตางๆในปโตรเลียมเพื่อใหไดผลการสกัดที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. พัฒนา ทดลอง ทดสอบวิธกี ารทําใหสารทีแ่ ยกไดจากปโตรเลียมมีความบริสทุ ธิส์ งู
5. ทําการวิจยั เชิงวิเคราะห โครงสรางทางเคมีและกายภาพทางวิทยาศาสตรในเชิงลึก
โดยใชเทคโนโลยีชั้นสูง อันเปนองคประกอบสําคัญในการทําวิจัย พัฒนาการสังเคราะห
การปรับเปลีย่ นคุณสมบัตทิ างเคมี การคิดคนสูตรการผสมเพือ่ ชวยเพิม่ มูลคําใหกบั ผลิตภัณฑ
การพิสูจนเอกลักษณ
6. ศึ ก ษาวิ จัยและพัฒนาในผลิ ต ภัณฑ ป โ ตรเคมี ชนิ ด ต า งๆ ที่ ไ ดจ ากกระบวน
การผลิตใหไดปโตรเคมีที่มีคุณคาสูงสุด
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7. คนควา จัดหาเทคโนโลยีระดับสูงใหมๆ มาประยุกตใชในการวิเคราะหวิจัย
ทดสอบ เพื่อพัฒนา แกปญหาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิต ผลกระทบของผลิตภัณฑที่มี
ตอเครื่องยนตเครื่องจักรกลรวมทั้งผลกระทบที่มีตอสังคมและสิ่งแวดลอม
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนึ้ ไป คณะวิทยาศาสตร สาขา
เคมี สาขาเคมีอุตสาหกรรม หรือ สาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมปโตรเคมี หรือภาควิชา
ปโตรเลียมเคมีและวัสดุโพลิเมอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมปโตรเคมี
ปฏิบตั งิ านในหองปฏิบตั กิ ารของสถาบันวิจยั หนวยงานวิจยั ขององคกร หรือกิจการของผูว า จาง
อาจเปนบริษทั รวมทุนกับบริษทั ระหวางประเทศขนาดใหญ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึง่ ไดแก กิจการที่
ไดรบั สัมปทานในการสํารวจ ผลิตปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ จากรัฐบาล และอุตสาหกรรม
ตอเนื่องดานปโตรเลียมเคมีตางๆ สวัสดิการตางๆ คํารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตาม
เงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ทํางานในสถาบันวิจัย หรือหองปฏิบัติการทดลองของสถานประกอบการ ตองใส
เครือ่ งแบบปฏิบตั งิ านตลอดเวลา และอาจตองปฏิบตั งิ านภาคสนามเพือ่ เก็บตัวอยางมาตรวจสอบ
เปนระยะๆ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี สาขาเคมี
อุตสาหกรรม หรือสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมปโตรเคมี หรือภาควิชาปโตรเลียมเคมี
และวัสดุโพลิเมอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- ควรมีประสบการณ และมีความสนใจทางดานปโตรเลียม
- สามารถปฏิบตั งิ านในหองทดลอง ในพืน้ ทีท่ าํ งาน และออกปฏิบตั งิ านภาคสนามได
- มีความคิดสรางสรรค
- เปนนักประดิษฐคิดคน
- มนุษยสัมพันธดี ทํางานเปนทีมได
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สถานฝกอบรมอาชีพ/สถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- คณะวิทยาศาสตร สาขาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- สาขาปโตรเลียมเคมี และวัสดุโพลิเมอร มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.
su.ac.th
- สาขาวิ ศ วกรรมเคมี สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด สานั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.buu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- วิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี (ระดับปริญญาโท) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารย/นักวิชาการ/นักวิจยั และพัฒนา/นักเคมีวเิ คราะหเกีย่ วกับพลังงานทดแทน/
นักวิจยั คนควานวัตกรรมใหมๆ ของสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย/
ที่ปรึกษาบริษทั นําเขาเครื่องมืออุปกรณในการผลิตปโตรเคมี
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9. อุ ตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)
ชื่ออาชีพ : เว็บมาสเตอร; นักออกแบบเว็บไซต (WebMaster)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. รับรายละเอียดความตองการของผูมอบหมายงานในการจัดทําเว็บไซต ศึกษา
ขอมูลของสิง่ ทีต่ อ งการนําเสนอ เชน ผลิตภัณฑทตี่ อ งการโฆษณา โครงการ หรือสถาบันตางๆ
วามีความเปนมาอยางไร มีจุดยืนอยางไร ตองการเชิญชวนกลุมเปาหมายใดใหมาสนใจ
ดวยถอยคําอยางไร
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดรับมาใชสรางหรือกําหนดลําดับขั้นตอนของการนําเสนอ
รวมทัง้ กําหนดประเภทและแบบของการเขียนโปรแกรมในการนําเสนอในเว็บไซต ออกแบบ
การจัดวางเนือ้ หาและการเชื่อมสูร ายละเอียดในแตละรายการทีต่ อ งการนําเสนอ (Sitemap)
และโครงราง (Outline) ของเว็บไซต
3. ปรึกษาหารือกับผูควบคุมงาน และผูแทนของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพือ่ พิจารณาแกไขปญหาทีส่ าํ คัญในการนําเสนอ การนําขอมูลเขาระบบ ขอบเขตของการแสดง
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ขอมูล ออกแบบ การจัดวางภาพและขอความ (Layout) ในแตละเว็บเพจ ซึง่ อาจจะมีผอู อกแบบ
กราฟฟค (Graphic Designers) เปนผูชวยทําใหการนําเสนองานมีความสมบูรณ กอนจะสง
ใหผูวาจางพิจารณาแกไขขอมูลและภาพใหถูกตองและสามารถนําเสนอ ในเว็บไซตได ทั้งนี้
หลังจากการนําเสนอในเว็บไซตจะตองดูแลและปรับปรุงเว็บไซต ใหมีขอมูลที่ทันสมัยหรือ
ทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้นดวย
สภาพการจางงาน
1. เว็บมาสเตอร ควรสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.)
หรื อ เที ย บเท า ขึ้ น ไป สาขาคอมพิ ว เตอร ส ว นใหญ จ ะทํ า งานในสถานประกอบการ
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทํางานวันละ 8-9 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย
และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน สามารถประกอบเปนงานอิสระ รับงานมาทําที่บาน
ดวยตนเอง โดยจะไดรับคาตอบแทนเปนชิ้นงาน สภาพ ปริมาณ ระยะเวลาการทํางาน และ
ความตองการของลูกคา ซึ่งไมสามารถกําหนดไดแนนอน
สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ในสวนของการทํางานในสถานที่ ผูปฏิบัติงาน
จะตองใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในการเขียนและทดสอบ ซึง่ เปนงานทีต่ อ งนัง่ อยูห นาจอคอมพิวเตอร
เปนเวลานาน วันหนึง่ ประมาณ 6-7 ชัว่ โมง หรือมากกวานัน้ ซึง่ บางครัง้ อาจมีปญ
 หากับสายตาได
เนื่องจากอยูกับจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน สถานที่ทํางานจะเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ สิ่ง
อํานวยความสะดวกเชนเดียวกับสํานักงานทั่วไป และจะตองติดตอประสานงานนอกสถานที่
กับผูที่ตองการนําเสนอขอมูลบน Web Site โดยทําการศึกษาขอมูลอยางละเอียด เพื่อนํา
มาออกแบบและพัฒนา Web Site และติดตามปรับปรุง ขอมูลใหทันกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
สําหรับนักออกแบบเว็บไซตอสิ ระสามารถทํางานทีบ่ า นของตนเองได รวมทัง้ การประสานงาน
บางอยาง อาจใชระบบการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตชวยโดยไมตองเดินทางไปสถานประกอบ
กิจการก็ได
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาขึ้นไป
สาขาคอมพิวเตอร
- ควรมีความสามารถเฉพาะในสาขางานพัฒนาเว็บเพจ โดยสามารถออกแบบและ
พัฒนาเว็บเพจ
- รางกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทํางานสัมพันธกันไดตลอดเวลา
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- มีความคิดสรางสรรค ชอบในงานศิลปะ และสนใจในการใชระบบงานคอมพิวเตอร
- สามารถเรียนรูสิ่งใหมๆและพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยูเสมอ
- เปนคนที่ทันสมัย มีความรูรอบตัว มีความคิดกวางไกล และมีจินตนาการ
- มีทัศนะคติที่ดี ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบสูงทั้งตอลูกคาและสังคม
- ซื่อสัตยในอาชีพ ไมใชความรู ความสามารถในการดัดแปลงขอมูลเพื่อประโยชน

- รับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธที่ดี เนื่องจากหนวยงานที่วาจาง และผูเขาชมเว็บไซตอาจจะ
ตองการความชวยเหลือและคําแนะนําในดานการใชงาน จึงตองมีความสามารถชี้แจง ใหขอ
เสนอแนะในการปฏิบัติงานใหแกผูใชระบบงาน
- ยอมรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากผูอื่น
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา อาทิ
- วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม http://www.cmtc.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) http://www.webster.ac.th
- มหาวิทยาลัยหอการคาไทย http://www.utcc.ac.th
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) http://www.intranet.au.edu/Abic/
index.html
- มหาวิทยาลัยอิสเทิรนเอเชีย http://www.eau.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาหนาที่สํานักงาน / เจาหนาที่ฝายคอมพิวเตอร / ผูสอน Web Programmer /
Web Checker / เจาหนาที่ฝกอบรมดานการออกแบบเว็บไซต / พนักงานขาย
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ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานสื่อสารขอมูล (Specialist, Data Communication)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ศึกษาคนหาปญหาและความตองการขององคกรจากผูบริหาร โดยตองเขาใจ
เปาหมายของแตละระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูลขององคกร
2. กําหนดเปาหมายการทํางานของระบบเครือขายและระบบสื่อสารขอมูล
3. ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการขาวสารทัง้ หมด เริม่ ตัง้ แตการออกแบบ
ระบบการวิเคราะห ระบบ การเขียนโปรแกรม ระบบการควบคุมระบบคอมพิวเตอร เพื่อให
ระบบเครือขายสามารถดําเนินการไดตามตองการ
4. ศึกษาวิเคราะหขอมูลที่จะนําเขามาในระบบเครือขาย ออกแบบรายงานใหตรง
กับความตองการของฝายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
5. ประมาณการคาใชจา ยในการพัฒนาระบบเครือขายตางๆ และระบบสือ่ สารขอมูล
ใหกับฝายบริหารในการตัดสินใจ
6. ทดสอบใหมั่นใจวาระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูล สามารถปฏิบัติการ
หรือทํางานไดจริงตามที่ไดออกแบบ
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7. บํารุงรักษาระบบเครือขาย และระบบสื่อสารขอมูลอื่นๆ ใหสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
สภาพการจางงาน
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ สามารถประกอบเปนอาชีพอิสระ หรือทํางานในสถานประกอบการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการสื่อสารและดิจิตอล ทํางานไดทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทํางานวันละ
8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ทํางานในสํานักงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายเชนสํานักงานทั่วไป ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณสํานักงานตางๆ ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ จําเปนตองนั่งทํางานศึกษา
ขอมูลและเอกสารตางๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอคอมพิวเตอรเปนเวลานาน จึงอาจเปน
อันตรายตอสายตาได และการที่ตองพิมพงานบนแปนพิมพนานๆ อาจจะมีปญหาการปวด
ขอมือ ปวดแขน และการนั่งตัวตรงนานๆ ก็จะทําใหปวดหลังได
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร หรือสาขาที่เกี่ยวของ
- ควรมีประสบการณทางงานเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะหระบบงาน หรืออาจเปน
ผูที่มีประสบการณในงานบริหาร
- สามารถวิเคราะหระบบงานคอมพิวเตอรได
- ควรมีความรูในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร
- มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะยุทธวิธีการทํางานอยางมีระบบ
- สนใจที่จะรับรูเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา
- ควรมีทักษะในการวิเคราะหและการแกปญหา
- ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
- มีทักษะในการติดตอสื่อสาร
- มนุษยสัมพันธดี
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษา ทีส่ งั กัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร http://www.psu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
โปรแกรมเมอร / นักวิเคราะหการเงิน / นักสถิติ / นักวิเคราะหโครงการ /
นักวิเคราะหดานการบริหาร / นักออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร / นักวิเคราะหระบบ /
นักวิเคราะหงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร / นักบริหารงานฐานขอมูล / วิศวกรคอมพิวเตอร
/ ครู- อาจารย
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ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของไอที (Specialist, IT Security)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยทางขอมูล (InformationSecurity)
ซึง่ จะตองทําการศึกษาถึงความไมปลอดภัยในการใชงานสารสนเทศทีเ่ กีย่ วของกับคอมพิวเตอร
2. วางแผนและการจั ด ระบบความปลอดภั ย ในคอมพิ ว เตอร โดยการศึ ก ษา
ครอบคลุมถึงการรักษาความปลอดภัยในคอมพิวเตอรสวนบุคคล การรักษาความปลอดภัย
ในระบบฐานขอมูล รักษาความปลอดภัยในเครือขายการสือ่ สารขอมูล การปองกันทางกายภาพ
การวิเคราะหความเสี่ยง ประเด็นในแงกฎหมาย จรรยาบรรณในเรื่อง “ความปลอดภัย
ในระบบคอมพิวเตอร” ซึง่ เกีย่ วของกับบรรดาผูใ ชงานคอมพิวเตอรเพือ่ วัตถุประสงคตา งๆ อาทิ
แฮกเกอร (Hacker)
3. ทําการอุดชองโหวของระบบหรือโปรแกรม ซึ่งหมายถึงจุดออนหรือชองโหว
ในระบบ ซึง่ อาจเกิดจากบัก๊ หรือขอบกพรองจากการออกแบบระบบ รวมถึงสาเหตุอนื่ ๆ ซึง่ ทําให
ระบบอนุญาตใหผูเขามาทําลายระบบสั่งการ ระบบที่ควบคุมแอปพลิเคชั่นนั้นๆ หรืออาศัย
ขอบกพรองของระบบเพื่อเขาถึงขอมูลและความจําของระบบโดยไมไดรับอนุญาต
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สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร สาขาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น
ที่เกี่ยวของ สามารถทํางานในภาครัฐและภาคภาคเอกชน จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
ที่ระดับเริ่มตนการทํางาน สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไข
ขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สวนใหญทํางานในสํานักงานมีสิ่งอํานวยความสะดวกสบายเชนสํานักงานทั่วไป
ทีม่ เี ครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ชวยในการคนหาขอมูลในอินเตอรเน็ตผูป ฏิบตั งิ าน
อาชีพนี้ จําเปนตองนั่งทํางานศึกษาขอมูลและเอกสารตางๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอรนานๆ อาจจะเปนอันตรายตอสายตาไดการที่ตองพิมพงานบนแปนพิมพเปน
เวลานานๆ อาจมีปญ
 หาการปวดขอมือ ปวดแขนและการนัง่ ตัวตรงนานๆ จะทําใหปวดหลังได
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอรสาขาวิศวกรรม
ซอฟตแวร สาขาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ
- เชี่ยวชาญดานวิศวกรรมซอฟตแวร
- สนใจเทคโนโลยีใหมๆ ทางดานซอฟตแวรและโปรแกรมปฏิบัติการตางๆ เพื่อ
พัฒนาระบบปองกันใหดีขึ้นเรื่อยๆ
- สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีใหมๆ กับองคกรที่ปฏิบัติงานได
- เปนผูนําและมีมนุษยสัมพันธดี
- มีความเชื่อมั่นสูง สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี
- ทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
- มีทักษะในการติดตอสื่อสารทํางานเปนทีมไดดี
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร ในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
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- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ในสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ
ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน http://www.kku.ac.th/
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นั ก ออกแบบและวิ เคราะห ระบบงานคอมพิ ว เตอร/ นัก วิ เ คราะห ก ารสื่ อ สาร
คอมพิวเตอร/นักวิเคราะหงานฐานขอมูลคอมพิวเตอร / นักบริหารงานฐานขอมูลวิศวกรระบบ
คอมพิวเตอร/ วิศวกรซอฟตแวร/ ครูอาจารย / ที่ปรึกษาดานคอมพิวเตอร
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ชื่ออาชีพ : วิศวกรฮารดแวร (Hardware Engineer)

ลักษณะงานที่ทํา
1. ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส ระบบดิจิทัล และแอนะล็อก
2. เปนผูออกแบบโปรแกรมประยุกตบนคอมพิวเตอร คิดคนวิธีเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบคอมพิวเตอร ตามหลักพืน้ ฐานของสถาปตยกรรมและองคประกอบของคอมพิวเตอร
3. ทําการพัฒนา ประเมินสมรรถนะคอมพิวเตอร ซีพียู ชุดคําสั่ง Input-Output
ควบคุมแบบฮารดแวร และไมโครโปรแกรม จัดลําดับชั้นของหนวยความจํา หนวยความจํา
เสมือน การประมวลผลแบบตาง ๆ
4. เลื อ กใช ลั ก ษณะและชนิ ด ของไมโครโปรเซสเซอร เทคนิ ค การเชื่ อ มต อ
ไมโครโปรเซสเซอร
5. ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการทํางานของคอมพิวเตอร
6. แกปญหาที่เกิดขึ้นกับการทํางานของคอมพิวเตอร
สภาพการจางงาน
เปนผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ สวนใหญทํางานในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร หรือสถาน
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ประกอบการอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีการใชระบบ คอมพิวเตอรควบคุมระบบงาน ไดรับเปน
เงินเดือน เดือนละประมาณ 16,900 - 19,900 บาท โดยมีคา รักษาพยาบาล และโบนัส ทีเ่ ปนไป
ตามเงื่ อนไขขอตกลงกับ ผูว  าจาง ทํางานวั น ละ 8 ชั่ว โมง อาจทํ า งานลว งเวลา วัน เสาร
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
ทํางานในสํานักงานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกตอการทํางานครบครัน จะมีการ
ไดออกไปติดตอผูใชงานระบบ เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมบางเปนครั้งคราว สวนใหญงานของ
วิศวกรฮารดแวร เปนงานที่ตองนั่งทํางานอยูกับโตะทํางาน และตองใชงานรวมกับอุปกรณ
คอมพิวเตอรเปนเวลานาน ตองใชสมาธิ สายตาและมือ เปนงานที่ตองใชความอดทน บริเวณ
ที่ทํางานเงียบสงบ ไมมี เสียงดังรบกวน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี จากสาขาวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร หรื อ สาขา
ที่เกี่ยวของ
2. มีทักษะในการวิเคราะห และมีการจัดการแกไขปญหาอยูในเกณฑดี
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
4. มีทักษะทางดานคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษอยูในเกณฑดี
5. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี สามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
6. สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เว็บไซต http://www.kbu.ac.th
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เว็บไซต http://www.tu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เว็บไซต http://www.ku.ac.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต เว็บไซต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เว็บไซต http://www.kmutt.ac.th
- มหาวิทยาลัยนเรศวร เว็บไซต http://www.nu.ac.th
- มหาวิทยาลัยขอนแกน เว็บไซต http://www.kku.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เว็บไซต http://www.rmut.ac.th

บทที่ 3 : ตัวอย่างอาชี พ 10 อุ ตสาหกรรมเป้าหมาย

169

ชื่ออาชีพ : ผูเชี่ยวชาญดานซอฟตแวรประยุกต (Specialist, Application Software)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทําดังนี้
1. สรุปความตองการการใชงาน วิเคราะหระบบ ออกแบบ Flow Chart และ
จัดทํา Gap Analyst
2. จัดทําเอกสารการพัฒนาโครงการซอฟตแวรเพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชา
3. ออกแบบ User Interface และฐานขอมูล (ER Diagram)
4. จัดทํา Data Flow Diagram
5. กําหนดความตองการของระบบ และประเมินจาก Resource ที่มีอยู
6. ทดสอบ Load Balance
7. ทดสอบหาขอผิดพลาดของโปรแกรม รวมกับ Programmer
8. ใหคําปรึกษากับ Programmer
9. จัดทําคูมือการใชงานซอฟตแวรรวมกับ Programmer
10. ฝกอบรมการใชงานระบบซอฟตแวร
11. จัดทําคูมือการบํารุงรักษาระบบ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
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สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพผูเ ชีย่ วชาญดานซอฟตแวรประยุกต สําเร็จการศึกษาขัน้ ตํา่ ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ ไดรบั สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และ
โบนัสตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
สภาพการทํางาน
สวนใหญทํางานในสํานักงาน มีสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย เชน สํานักงานทั่วไป
มีเครือ่ งคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย ชวยในการคนหาขอมูลทางอินเตอรเน็ต ผูป ฏิบตั งิ าน
อาชีพนี้ จําเปนตองนั่งทํางานศึกษาขอมูลและเอกสารตาง ๆ ซึ่งอาจจะตองนั่งอยูหนาจอ
คอมพิวเตอรเปนเวลานานๆ ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอสายตา การที่ตองพิมพงานลงบน
แปนพิมพนาน ๆ อาจจะมีปญ
 หาการปวดขอมือ ปวดแขน และการนัง่ ตัวตรงนาน ๆ ก็จะทําให
ปวดหลังได
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมซอฟตแวร หรือสาขา
ที่เกี่ยวของ
- สามารถวิเคราะหและออกแบบระบบงาน รวมถึงความปลอดภัยและการ
บํารุงรักษา
- มีความรูดานฐานขอมูล Oracle, SQL Server
- มีความรูดานเครือขาย, ระบบปฏิบัติการ, ซอฟตแวรประยุกต
- สามารถเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรได
- เขาใจในดานโครงสรางขอมูล, Data Flow Diagram
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรในสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา อาทิ
- มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
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- มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
- จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html
- มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ทีป่ รึกษา / อาจารย / นักวิเคราะหระบบคอมพิวเตอร / โปรแกรมเมอร / นักสถิติ /
นักวิเคราะหโครงการ
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10. อุ ตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
ชื่ออาชีพ : นักเทคนิคการแพทย Medical Technologist

ลักษณะงานที่ทํา
1. ทําการวิเคราะหทางเคมีทั้งดานคุณภาพ และปริมาณเกี่ยวกับของเหลวและ
การไหลซึม ในรางกายมนุษย เพื่อหาขอมูลสําหรับใชในการวินิจฉัยและการรักษาโรค
2. ทดสอบตั ว อย า งที่ ไ ด จ ากร า งกายมนุ ษ ย เช น ป ส สาวะ เลื อ ด ของเหลว
จากไขสันหลัง นํ้ายอยในกระเพาะ อาหาร เปนตน เพื่อใหทราบถึงสารที่เกิดขึ้นและปริมาณ
ของสารซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดภายในรางกายมนุษย และสัตว ตลอดจนสิ่งพลอยไดอื่น ๆ
เชน นํ้าตาล ธาตุไขขาว และอะซิโทน เปนตน
3. ทดสอบสารเคมี ยารักษาโรค และยาพิษ ใสตัวกระทําลงในสิ่งที่จะทดสอบ
ใหความรอน กรองหรือเขยา สารละลายตามวิธกี าร และบันทึกลักษณะการเปลีย่ นแปลงของสี
หรือการตกตะกอนผสมสิ่งที่จะทดสอบกับสารมาตรฐาน หรือตรวจสอบสารละลายเคมี
โดยใช โฟโตมิเตอร สเปกโตรกราฟ หรือเครื่องวัดสี เพื่อพิจารณาหา ปริมาณของสาร
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4. ทํ า หน า ที่ วิ เ คราะห วิ จั ย โดยใช เ ทคโนโลยี ท างห อ งปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ นํ า ผล
การวิเคราะหไปใชประโยชน ในการประเมินสุขภาพ การวินจิ ฉัยโรค การทํานายความรุนแรง
ของโรค การติดตามผลการรักษาการปองกันโรคและ ความพิการ การสนับสนุนการรักษา
การวิเคราะหสารพิษ สารปนเปอ นตาง ๆ ในรางกายมนุษย และสิง่ แวดลอม รวมทัง้ การควบคุม
คุณภาพการพัฒนาและวิเคราะหลักษณะงานเทคนิคการแพทยสาขาตาง ๆ ไดแก
- เคมีคลินิก
- จุลชีววิทยาคลินิก
- ภูมิคุมกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด
- จุลทรรศนศาสตรคลินิกและโลหิตวิทยา
นักเทคนิคการแพทยจะเปนผูปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางใน 4
สาขา ดังกลาว ไดแก การเก็บสิ่งสงตรวจที่ไดมาจากรางกายมนุษย เก็บรักษาสิ่งสงตรวจ
จัดเตรียมวัสดุอปุ กรณทใี่ ชในกระบวนการตรวจ วิเคราะหเพือ่ ทราบชนิดและปริมาณของสิง่ ที่
สงตรวจ โดยใชวิธีการที่เปนมาตรฐานในหองปฏิบัติการทั่วไป เพื่อนําผลที่ไดไปใชประโยชน
กับผูปวย
นอกจากนีย้ ังรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล จัดทํารายงานผลการตรวจวิเคราะห
และการทดสอบตาง ๆ ควบคุมดูแลการใชงานและการเก็บรักษาเครือ่ งมือ ตลอดจนการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพ และสามารถถายทอดความรู ใหคําปรึกษาแกผูรวมงาน บุคลากรสาขา
อื่น และประชาชนทั่วไปไดอยางถูกตอง
สภาพการจางงาน
นั ก เทคนิ ค การแพทย ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเป น เงิ น รายเดื อ น ซึ่ ง แตกต า งกั น ไป
ตามความรูและความชํานาญ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สวนใหญทํางาน
สัปดาหละ 40 ชัว่ โมง อาจตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด หรือทํางานลวงเวลา
อาจต อ งมี ก ารจั ด เวรอยู  ป ระจํ า โรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรู ป เงิ น เดื อ นแล ว
ในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจไดรบั ผลตอบแทนในรูปอืน่ เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม
เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตาง ๆ เงินโบนัส เปนตน สําหรับผูที่สําเร็จเทคนิคการแพทย
ที่มีเงินทุน สามารถประกอบธุรกิจสวนตัวดวยการเปดหองแล็บเพื่อตรวจ และวิเคราะห
สิ่งสงตรวจ รายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับ ความสามารถ และความอุตสาหะ
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สภาพการทํางาน
นักเทคนิคการแพทยตองทํางานในหองทดลอง ตองอยูกับสารเคมีที่ตองใชในการ
ทดสอบกับสิง่ สงตรวจซึง่ อาจจะเปน ปสสาวะ อุจจาระ เลือด เปนตน ซึง่ ผูท จี่ ะประกอบอาชีพ
นักเทคนิคการแพทย ตองไมรังเกียจตอการที่ตองทดสอบสิ่งสงตรวจดังกลาวในขางตน
นักเทคนิคการแพทยตองระมัดระวัง การติดเชื้อที่ปนเปอนมากับสิ่งสงตรวจ รวมทั้งสารเคมี
ในหองปฏิบตั กิ ารทดลองอาจจะมีปฏิกริ ยิ าทีท่ าํ ใหเปนอันตรายได ดังนัน้ จึงตองทํางานตามขัน้ ตอน
และการปองกันตามระเบียบที่กําหนดไว
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย
2. เปนผูใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว
3. ฝกฝนตนใหมีความชํานาญในการตรวจวินิจฉัยที่ตัวผูตรวจเองตองมีความรู
ในการตัดสินใจ
4. รูจักเลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใช ใหเหมาะสม
5. เปนผูที่มีความรับผิดชอบในการออกรายงานผลการตรวจ
6. เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี ทั้งกับผูที่มารับการตรวจและผูรวมงานทั้งภายในและ
ภายนอก
7. มีความสามารถในการแกปญหาในการปฏิบัติงานในทุกกรณีดวยการใชปญญา
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมมีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
9. มีความสุขุมรอบคอบ อดทน ชอบชวยเหลือเสียสละ
10. ทํางานมี ระเบียบแบบแผนและสามารถพั ฒ นาความรู  ใ นการทํ า งานให มี
ความทันสมัยอยูเสมอ
11. ไมมีความพิการหรือโรคที่เปนอุปสรรคตอการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ
เชน ตาบอดสี เปนตน
12. มีพนื้ ฐานความรูท างวิทยาศาสตรในดานเคมี ฟสกิ ส ชีววิทยา รวมทัง้ คณิตศาสตร
และภาษาอังกฤษเปน อยางดี
13. มีบุคลิกดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถปรับตัวในการทํางานและการให
ความรวมมือกับบุคลากรทางการแพทยทุกระดับ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิคการแพทย
หาวิทยาลัยสงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยเวสเทิรน
- คณะสหเวชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา สํานักวิชาสหเวชศาสตรและ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนื้อ นักวิเคราะหเมล็ดพืช นักผสมเทียม
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ชื่ออาชีพ : นักกิจกรรมบําบัด (Occupational Therapist)

ลักษณะของงานที่ทํา
เปนวิชาชีพทางการแพทยแขนงหนึง่ ทีป่ ระยุกตกจิ กรรมมาใชในการตรวจ ประเมิน
วิ นิ จฉั ย สง เสริ ม ดู แ ล รัก ษาและฟ น ฟูสมรรถภาพแก ผู ป ว ยที่ มีค วามบกพร อ งทางกาย
มีพัฒนาการบกพรอง หรือเปนผูที่มีความผิดปกติทางดานจิตใจ อารมณและมีปญหาในการ
เขาสังคม ใหทาํ กิจกรรมตาง ๆ ไดดว ยตนเองอยางเต็มกําลังความสามารถตามศักยภาพทีม่ อี ยู
เพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสมดุล เกิดความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ
รวมทัง้ การปองกันความเสือ่ มถอยของสมรรถภาพอันเนือ่ งมาจากขอจํากัดขององคประกอบในการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ผานการใชสื่ออยางเปนกระบวนการงานดานกิจกรรมบําบัดจึงสามารถให
บริการแกบุคคลไดทุกเพศ ทุกวัย
สภาพการจางงาน
อัตราเงินเดือนจะขึ้นอยูกับแตละหนวยงาน มีคาเขาเวรหรือคาลวงเวลาและอื่น ๆ
เริ่มตนตามวุฒิ มีสวัสดิการตาง ๆ และคาใบประกอบโรคศิลปะ ขึ้นอยูกับสถานที่ทํางาน
หากเปนศูนยเอกชนรายไดอาจจะสูงขึ้น ในตางประเทศนักกิจกรรมบําบัดมีรายไดสูบมาก
นอกจากการทํางานในโรงพยาบาลหรือศูนยเอกชนตาง ๆ นักกิจกรรมบําบัดก็สามารถเปด
คลินิกกิจกรรมบําบัดได
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สภาพการทํางาน
- ใชกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมสมรรถนะทางรางกายของผูรับบริการใหสามารถ
ชวยเหลือตนเองได
- สรางกําลังใจใหผูรับบริการมีพลังในการดําเนินชีวิต
- สรรหากิจกรรมที่เปนประโยชนตอการชวยเหลือผูมารับบริการ
- อื่น ๆ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. มีความรับผิดชอบเปนคุณสมบัติพื้นฐาน มีวุฒิการศึกษาในการทํางานทุกงาน
ในงานกิจกรรมบําบัด จะตองใชความรับผิดชอบสูง เนือ่ งจากตองดูแลคนไขเพือ่ ฝกการทํากิจวัตร
ประจําวัน
2. เห็นอกเห็นใจผูอ นื่ ชอบชวยเหลือผูอ นื่ เปนนิสยั อยางหนึง่ ทีน่ กั บําบัดทุกคนพึงมี
และรักในงานบริการ มีจิตใจที่รักในการดูแลผูอื่น
3. มีมนุษยสัมพันธดี มีนาํ้ ใจ ซึง่ งานกิจกรรมบําบัดเปนงานดูแลคนไข ดังนัน้ เราจะตอง
ใสใจและสรางสัมพันธภาพที่ดีกับคนไขและญาติของคนไข
4. มีความคิดสรางสรรค ซึ่งนักกิจกรรมบําบัดจะตองใชความคิดในการออกแบบ
กิจกรรมใหไมนาเบื่อ และเหมาะสมกับคนไขแตละคน ซึ่งงานกิจกรรมบําบัดจะใชทั้งศาสตร
และศิลปในการนํามาเปนสื่อในการรักษา
5. มีความอดทน ซึ่งงานกิจกรรมบําบัดเปนงานที่ตองใชความอดทนสูงในการดูแล
คนไขแตละคน
6. มีความยืดหยุน เปนทักษะหนึ่งที่นักบําบัดพึงมี โดยในบางครั้งเราจะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม ใหเหมาะสมกับคนไข มีการจัดการคนไขในแตละรายแตกตางกันไป
ตามสภาพ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะเทคนิคการแพทย ภาควิชากิจกรรมบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต
www.ot.ams. cmu.ac.th
- มหาวิทยาลัยมหิดล เว็บไซต www.pt.mahidol.ac.th
- ศูนยกายภาพบําบัด (เชิงสะพานสมเด็จปน เกลา) คณะกายภาพบําบัด มหาวิทยาลัย
มหิดล เว็บไซต www.pt.mahidol.ac.th
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นั ก จัด กิ จกรรมบําบั ด เจ าหนาที่ นัก กิจกรรมบํ า บั ด ในโรงพยาบาล เจ า หน า ที่
นักกิจกรรมบําบัดในหนวยงานตาง ๆ เจาของสถานบําบัดตาง ๆ วิทยากรดานการจัดกิจกรรมบัด
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ชื่ออาชีพ : นักกายภาพบําบัด (Physiotherapist)

ลักษณะของงานที่ทํา
แตเดิมนั้น การบําบัดรักษาคือการบีบนวดดวยมือ การอาศัยความรอนและการใช
เครือ่ งมืออืน่ ๆ เขามาชวย ตอมาไดมกี ารพัฒนาขึน้ โดยมีการจัดตัง้ โรงเรียนกายภาพบําบัดขึน้ มา
เพื่อศึกษาวิธีการและสงเสริมการทํางานทางดานกายภาพบําบัดใหมีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้ง
ยังมีการประดิษฐเครื่องมือทางกายภาพบําบัดโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวย ทําใหผล
จากการบําบัดรักษาเปนที่นาพอใจ และประชาชนทั่วไปไดรูจักคําวากายภาพบําบัดมากขึ้น
และเปนทีย่ อมรับวานักกายภาพบําบัดมีบทบาทสําคัญตอการแพทย ในการบําบัดรักษาผูป ว ย
ใหหายจาก โรคภัยไขเจ็บเร็วขึน้ โดยปราศจากภาวะแทรกซอน สามารถกลับไปประกอบอาชีพ
การงานไดตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว นักกายภาพบําบัดจะใหการชวยเหลือผูที่มีปญหา
ดังตอไปนี้
- ดานพัฒนาการ (Development)
- ดานอายุรกรรม (Medicine)
- ดานศัลยกรรม (Surgery)
- ดานระบบประสาท (Neurology)
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- ดานกระดูกและขอ (Orthopedics)
- ดานจิตเวช (Psychiatry)
- ดานผูสูงอายุ (Geriatric)
นักกายภาพบําบัด มีหนาที่บําบัดรักษาผูอื่นตามคําสั่งแพทย โดยการใชเครื่องมือ
ทางฟ สิ ก ส ทํ า การบริ ห ารร า งกายเฉพาะท า เช น การดึ ง การนวด และเทคนิ ค อื่ น ๆ
ทางกายภาพบําบัด ผูปวยทางออรโธปดิกส คือผูปวยทางระบบกลามเนื้อ กระดูกและขอตอ
ซึ่งอาจเกิดจากโรคบางชนิดหรืออุบัติเหตุ มุงเนนใหการชวยเหลือฟนฟูผูปวยเพื่อปองกัน
ความพิการ บําบัดรักษาและฟน ฟูสภาพในผูท มี่ คี วามเสือ่ มสมรรถภาพ หรือความพิการทางดาน
รางกาย จิตใจ การเขาสังคม เพื่อพัฒนาการการรับรู และความรูความเขาใจดวยวิธีกิจกรรม
บําบัด ซึ่งไดแก การใชกิจกรรมที่ไดวิเคราะหโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร การใชเครื่องพยุง
สวนของรางกาย หรืออุปกรณชว ยเหลือตาง ๆ รวมทัง้ การใชเทคนิคพิเศษในการบําบัดรักษา
เฉพาะทาง เพื่อมุงเนนใหผูปวยสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยอิสระ
นักกายภาพบําบัดจะรักษาอาการผิดปกติของรางกาย เชน กระดูกหัก ขอเคล็ด
อัมพาต โรคหัวใจ หรือ โรคประสาท ดวยวิธีกายภาพบําบัด หรือวิธีการอื่น ๆ ที่มิใชการรักษา
ทางยาและโดยปกติจะปฏิบตั งิ านตามคําสัง่ ของแพทย ชีแ้ จงผูป ว ยใหออกกําลังกายเพือ่ รักษา
โรคกลามเนื้อไมปกติและหยอนประสิทธิภาพ ใชมือนวดตามรางกายของผูปวย ใหการรักษา
ดวยการฉายแสงอาทิตยเทียม แสงอัลตราไวโอเลต หรืออินฟราเรด และมุงเนนชวยตรวจหา
ขอบกพรอง เพือ่ ใหผปู ว ยสามารถชวยเหลือตนเองไดโดยอิสระ และใหการชวยเหลือดานการ
พัฒนารางกาย ทางดานจิตเวช โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
- ชวยตรวจสอบหาขอบกพรอง รวมทัง้ ใหการบําบัดรักษาในเด็กทีม่ ปี ญ
 หา
ดานพัฒนาการ
- ชวยกระตุน ฟน ฟู และสงเสริมความสามารถในผูท มี่ ปี ญ
 หาดานการรับรู
และการเรียนรู
- สอน และฝกหัดกิจวัตรประจําวัน เชน การเคลื่อนยายตัว สุขอนามัย
สวนบุคคล การรับประทานอาหาร เปนตน
- ใหการรักษาพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางกาย ไดแก เพิ่มกําลัง
กลามเนื้อ เพิ่มความทนทานในงาน สหสัมพันธในการทํางาน เปนตน
- ทําการปรับอุปกรณชวยเสริม และทําใหเหมาะสมกับอาการของผูปวย
รวมทั้งฝกหัดการใชงานและการ ดูแลรักษา
- ทําการปรับสภาพบาน และขจัดสิ่งกีดขวางทางสถาปตยกรรม
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- ใหการรักษาพิเศษแกผูที่มีปญหาดานจิตใจ การเขาสังคม อารมณ และ
พฤติกรรม เพือ่ เปนเครือ่ งมือในการชวยวินจิ ฉัยโรค ชวยลด หรือขจัดแรงขับทางอารมณ แกไข
และปรับพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม รวมทัง้ ใหคาํ แนะนํา เกีย่ วกับวิธจี ดั การกับความเครียดหรือ
ความวิตกกังวลของผูปว ย
- ประเมินสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจ ในการปรับตัวใหเขากับสังคม
ความสนใจงาน นิสยั ในการทํางาน รวมทัง้ ปรับปรุงทักษะและศักยภาพในการประกอบอาชีพ
- แนะนํา วางแผนการใชชีวิต และการปรับตัวหลังจากการเกษียณใหแก
ผูสูงอายุและผูมีปญหาทางรางกาย หรือพิการ
สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนเป น เงิ น เดื อ นตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาโดย
นักกายภาพบําบัดที่สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี และไมมีประสบการณในการทํางาน
จะไดรบั เงินเดือนตามอัตรา สามารถประกอบธุรกิจ สวนตัว หรือหารายไดพเิ ศษโดยการรับทํา
กายภาพบําบัดกับผูปวยที่ตองการใหทํากายภาพบําบัดที่บาน รายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับ
ความอุตสาหะของแตละบุคคล นักกายภาพบําบัด มีกาํ หนดเวลาทํางานตามปกติทวั่ ไป คือ วันละ
8 ชั่วโมง หรือสัปดาหละ 40 - 48 ชั่วโมง และอาจไดคาลวงเวลาเมื่อตองทํางานลวงเวลา
สภาพการทํางาน
สถานที่ทํางาน จะเปนโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลทั่วไป ซึ่งจะมีหองสําหรับ
ทํากายภาพบําบัด โดยมีอุปกรณตาง ๆ ที่ใชชวยในการบําบัดรักษาหรือในกรณีที่ตองทํา
กายภาพบําบัดนอกสถานที่ อาจจะเปนบานของคนไข นักกายภาพบําบัดควรจะตองดูแล
แนะนําการจัดสถานที่ใหเหมาะสมสําหรับทํากายภาพบําบัดคนไขใหไดประสิทธิผล สูงสุด
ในการฟนฟูสภาพคนไขใหหายและกลับสูสภาพปกติโดยเร็ว
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. เป น ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต
(กายภาพบําบัด)
2. มี ค วามชํ า นาญในทั ก ษะวิ ช าชี พ มี ค วามตั้ ง ใจ มี จ ริ ย ธรรมอั น ดี ง าม และมี
ความตั้งใจที่จะใหบริการหรือ ใหการดูแลรักษาผูปวย ผูพิการ ทุกเพศ ทุกวัย
3. มีความอดทน และมีความตั้งใจที่จะใหความชวยเหลือ หรือใหคําแนะนําคนไข
ทีต่ อ งการหายจากสภาพรางกายทีผ่ ดิ ปกติ ซึ่งอาจตองใชระยะเวลาในการฟน ฟูใหคนื สูส ภาพ
ปกติ
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สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- คณะสหเวชศาสตร ภาควิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- คณะสหเวชศาสตร ภาควิชากายภาพบําบัด จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เว็บไซต
www.ahs.chula.ac.th
- คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยนเรศวร
- คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม เว็บไซต
www.ams.cmu.ac.th
- คณะกายภาพบําบัด สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
- คณะสหเวชศาสตร ภาควิชาเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
- คณะเทคนิคการแพทย สาขาวิชากายภาพบําบัด มหาวิทยาลัยขอนแกน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักกิจกรรมบําบัด นักอาชีวบําบัด หมอนวด นักบําบัด (การพักผอนหยอนใจ)
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ชื่ออาชีพ : แพทยแผนโบราณ (Traditional Medicine Practitioner)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทํา ดังนี้
1. ทําการตรวจคนไข วินิจฉัยโรค และใหการรักษา โดยการใชยาสมุนไพรหรือ
ผลิตผลอื่นๆ จากธรรมชาติ ดวยวิธีการของเภสัชกรรมแผนโบราณ อาจผสมยาตามตํารับ
แผนโบราณ เพื่อการจําหนายหรือจายยาแกคนไข ทั้งนี้การรักษาอาการเจ็บปวยของคนไข
ดวยวิธกี ารของแพทยแผนโบราณ อาจทําไดหลายวิธี เพือ่ ใหผลการรักษา ทัง้ ทางรางกาย และ
จิตใจ เชน การใชธรรมชาติบําบัด กายภาพบําบัด จิตบําบัด และการใชยา
2. ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนที่จะตองรูการเกิดของโรค รูสาเหตุของโรคจากปจจัย
ตางๆ รูจ กั โรค ทราบถึงอาการโรค และชือ่ สมมติของโรคตามอาการ รูจ กั ยารักษาโรค ทราบถึง
สรรพคุ ณ และวิ ธี ป รุ ง ยา รวมถึ ง รู  ถึ ง วิ ธี รั ก ษาโรค ทราบว า ยาชนิ ด ใด วิ ธี รั ก ษาแบบใด
เหมาะสําหรับโรคใดๆ โดยการรักษาจะเริม่ จากการสอบถามอาการของผูป ว ย การตรวจชีพจร
โรคสวนใหญทเี่ ขามารับการรักษา ไดแก โรคความดัน เบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต และจะจัดยา
ใหแกผูปวยตามตํารับยาแผนโบราณ
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สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานภายในและนอกสถานที่ สวนใหญจะทํางานประจําในสถานพยาบาล
ในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ โรงพยาบาลศิรริ าช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
โรงพยาบาลนครธน โรงพยาบาลทหารเรือ ศูนยเวชกรรมเขตรอน และอาจทํางานในสถาน
ประกอบการขายยาจีน ทําหนาที่ในการปรุงยา หรือใหบริการนวดแผนไทย นวดฝาเทา
นวดประคบรอน นวดตัว นวดหนา ตามสถานบริการสปา ทั่วไป
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
- สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาการแพทยแผนไทย ในระดับประกาศนียบัติวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) จนถึงปริญญาตรี หรือผานการฝกอบรมการรักษาตามหลักสูตรแพทยแผนไทย
ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
- มีความเสียสละ มีความเมตตา มีคุณธรรม และจริยธรรมในจิตใจ
- สามารถถายทอดความรู ชางสังเกต
- มีปฏิภาณไหวพริบแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
- มีจิตสํานึก และมีความรับผิดชอบ
- เปนผูมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธที่ดี
- ควรมีความสามารถในการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- โรงเรียนสมาคมแพทยแผนโบราณวัดพระเชตุพน (วัดโพธิ์) http://www.
watpomassage.com
- สถาบันการแพทยแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข http://www.ittm.dtam.
moph.go.th
- มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th
- มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง http://www.mfu.ac.th
- สถาบันสงเสริมการแพทยแผนไทย มูลนิธกิ ารแพทยแผนไทยพัฒนา http://www.
ttmdf.com
- โรงเรี ย นแพทย แ ผนไทยชี ว กโกมารภั จ จ จั ง หวั ด เชี ย งใหม http://www.
thaimassageschool.ac.th/
- ไทย ไทย แผนไทยคลินิก http://www.panthaiclinic.com
- มูลนิธิการแพทยแผนไทยพัฒนา http://www.thaimedi.com
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- มหาวิทยาลัยรามคําแหง http://www.ru.ac.th
- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช http://www.stou.ac.th
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
- มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
สามารถประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบสงเสริมสุขภาพ เชน อาหารเสริมสุขภาพ
เครื่องสําอางสมุนไพร ยาสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร ในดานของการเปนผูผลิต
และผูขาย รวมถึงการใหบริการดานสุขภาพตามใบประกอบโรคศิลปะ เชน เปดคลินิก
ดานเวชกรรมไทยทีม่ คี วามทันสมัยในแนวธรรมชาติบาํ บัด การผลิตยาสมุนไพรในระดับ SMEs
ไปจนถึงระดับสงออก ครอบคลุมถึงการตลาดของผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพและสปา เปดรานทํา
ธุรกิจสมุนไพรและผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน ยาสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพ เครือ่ งสําอาง
สมุนไพร นอกจากนี้ยังสามารถเขาทํางานในหนวยงานทั้งของราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการรักษาและการสงเสริมสุขภาพทั้งหมด
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ชื่ออาชีพ : ศัลยแพทย (Surgeon)

ลักษณะของงานที่ทํา
วินจิ ฉัยโรคและใหการรักษาโรค การบาดเจ็บ และอาการอืน่ ๆ ดวยวิธกี ารอายุรกรรม
หรือศัลยกรรม แกผปู ว ย ผูไ ดรบั บาดเจ็บ หรือทุพพลภาพ และหญิงมีครรภ ทําการผาตัดใหญ
และผาตัดเล็กชนิดตางๆ เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติของรางกายมนุษย
วินิจฉัยโรค สั่งยา และใหการรักษาทางศัลยกรรม ในความผิดปกติในรางกาย และจิตใจ
ของมนุษย ทําการวิจยั ปญหาทางแพทยและปฏิบตั งิ านทีต่ อ งใชความรูท างวิทยาศาสตรการแพทย
รวมถึงการตรวจรางกาย การวินิฉัยโรค การสั่งยา การผาตัดเล็ก และการรักษาอาการ
บาดเจ็บของโรค และอาการผิดปกติตา งๆ ทําการผาตัดใหญและผาตัดเล็กชนิดตางๆ เพือ่ รักษา
อาการบาดเจ็บ โรค หรือความผิดปกติ ทํางานเฉพาะการใหคําแนะนําและรักษาทางยา
หรือทางผาตัดเกีย่ วกับโรคหรือความผิดปกติเฉพาะอยาง ตรวจคนโรคและความผิดปกติตา งๆ
ของมนุษย เพือ่ ทราบลักษณะแกนแทสมติฐาน อาการแสดงผลของโรค และความผิดปกตินนั้ ๆ
ชวยกําหนดวิธกี ารรักษา ตรวจรางกายมนุษยหรือวัตถุจากรางกายมนุษย หรือวัตถุพยานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวกับทางการแพทย เพื่อคนหาและชันสูตรเหตุของความผิดปกติในรางกาย
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สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาขีพนีไ้ ดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษา ทํางานสัปดาหละ
40 ชั่วโมง อาจตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด อาจจะต องมีการจัดเวร
อยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ในภาครัฐ และภาคเอกชน
อาจไดรบั ผลประโยชนพเิ ศษอยางอืน่ เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการ
ในรูปตางๆ เงินโบนัส เปนตน สําหรับผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาวิชาจิตแพทยสามารถประกอบธุรกิจ
สวนตัว หรือทํางานพิเศษนอกเวลาทํางานประจํา โดยรายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับความสามารถ
และความอุตสาหะ
สภาพการทํางาน
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลของภาครัฐและภาคเอกชน หรือสถานพยาบาล โดยจะตอง
ตรวจคนไขในที่อยูในความรับผิดชอบทุกวันและตองตรวจคนไขนอกที่เจ็บปวยเขามาเพื่อ
รับการรักษา และตรวจคนไขในที่อยูในความรับผิดชอบ และปฏิบัติงานผาตัดในหองผาตัด
อาจจะถูกเรียกตัวไดทกุ เวลาเพือ่ ทําการรักษาคนไขใหทนั ทวงที อาชีพแพทยตอ งเปนผูพ รอมเสมอ
ที่จะสละเวลาเพื่อรักษาคนไขในสถานที่ทํางาน จะตองพบเห็นคนเจ็บ คนปวยและคนตาย
อยูเ ปนประจํา จึงตองเปนผูม จี ติ ใจทีเ่ ขมแข็ง เพราะหากมีจติ ใจทีอ่ อ นไหวตอสิง่ ทีไ่ ดพบเห็นไดงา ย
จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานได
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร
2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรูทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจไมพิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค
(อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา)
4. สามารถอุทศิ ตนยอมเสียสละเวลาและความสุขสวนตนเพือ่ ชวยเหลือผูอ นื่ ทีเ่ ดือดรอน
จากการเจ็บปวย มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมรังเกียจผูเจ็บปวย มีความเมตตา และมีความรัก
ในเพื่อนมนุษย มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาล ผูคนในชุมชนทั่วประเทศ
5. มีมารยาทดี สามารถเขากับบุคคลอื่นไดทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และ
มีความกลาหาญ
6. มี ความซื่ อสั ต ย ในวิช าชีพของตน มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมทางการแพทย
ไมใชความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น
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7. ผูที่จะประกอบศัลยแพทย Surgeon ควรเตรียมความพรอมดังนี้ : ผูสําเร็จ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา
และสามารถสอบผานวิชาตางๆ ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ
วิสามัญ 1 คณิตศาสตร กข. เคมี ฟสกิ ส ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ กข. และความถนัดทางการแพทย
ตลอดจนการสอบสัมภาษณและการตรวจรางกาย เมือ่ ผานการทดสอบจึงมีสทิ ธิเ์ ขาศึกษาแพทย
โดยมีสถาบันที่เปดสอนวิชาการแพทยระดับปริญญาหลายแหงในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
เชนมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน
8. ผู ที่ จะเรียนแพทยจะต องมีฐ านะทางการเงิน พอสมควร เพราะ คา ใช จ  า ย
ในการเรียนวิชาแพทยคอ นขางสูงและใชเวลานานกวาการเรียนวิชาชีพอืน่ ๆ รวมทัง้ ตองเสียคา
บํารุง การศึกษา คาตําราวิชาการแพทยและคาอุปกรณตางๆ หลักสูตรวิชาการแพทย
ระดับปริญญาตรี ตามปกติใชเวลาเรียน 6 ป ในสองปหลักสูตรการเรียนจะ เนนหนักดาน
วิทยาศาสตรทวั่ ไปทีเ่ ปนพืน้ ฐานสําคัญ ตอจากนัน้ จึงเรียนตอวิชาการแพทย โดยเฉพาะอีก 4 ป
เมื่อสําเร็จไดรับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสิทธิประกอบอาชีพแพทยได
ตามกฎหมาย
สถานฝกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
- หลักสูตรการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตรตกแตง ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย เว็บไซต
http://www.rcst.or.th/
- คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลปริศัลยกรรม เว็บไซต http://www.ns.mahidol.ac.th
- สาขาศัลยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย http://www.dent.chula.ac.th
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ศัลยแพทย อายุรแพทย นักพยาธิวิทยา แพทยดานนิติเวช สูตินารี แพทยแพทย
ทั่วไป
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จากการรวมตัวของประเทศในกลุมอาเซียน 10 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว
เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลปิ ปนส กัมพูชา บรูไน เพือ่ ทีจ่ ะใหมผี ลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน มีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา
สงออกของชาติในอาเซียนทําจะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดทีแ่ ตละประเทศอาจจะขอไวไมลด
ภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)
ประเทศในประชาคมอาเซียน (Mobility of professions in ASEAN community)
สามารถยายแรงงานฝมืออยางเสรีระหวางกัน จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน
ครัง้ ที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ไดกาํ หนดใหจดั ทําขอตกลงยอมรับรวมกัน (Mutual
Recognition Arrangements : MRAs) ดานคุณสมบัตใิ นสาขาวิชาชีพหลัก เพือ่ อํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนยายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญ เพื่อไปทํางานในประเทศกลุม
อาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ไดอยางเสรี สําหรับ 7 อาชีพที่มีขอตกลงกันแลวใหสามารถเคลื่อน
ยายไปทํางานไดอยางเสรี ไดแก 1) อาชีพวิศวกร( Engineering Services) 2) อาชีพพยาบาล
(Nursing Services) 3) อาชี พ สถาปนิ ก (Architectural Services) 4) อาชี พ
การสํารวจ (Surveying Qualications) 5) อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) 6) อาชีพ
ทันตแพทย (Dental Practitioners) และ 7) อาชีพแพทย (Medical Practitioners) โดยมี
รายละเอียดขอมูลอาชีพดังนี้
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ชื่ออาชีพ วิศวกร (Engineers)

นิยามอาชีพ
ทําการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาทฤษฎีและวิธีการทํางาน การนําความรูทางดาน
สถาปตยกรรมไปใช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ออกแบบและกํากับดูแล
การสร า ง บํ า รุ ง รั ก ษาและซ อ มแซมอาคาร เมื อ ง ระบบจราจร ภู มิ ทั ศ น งานก อ สร า ง
งานวิศวกรรมโยธา และงานในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟา อิเล็กทรอนิกส เครือ่ งจักรกล พัฒนา
และใชกระบวนการทางเคมี หรือพัฒนาวัสดุใหมเพื่อใชในงานสํารวจ ขุดเจาะนํ้า นํ้ามัน กาซ
แรธาตุ สํารวจพื้นดิน พื้นนํ้า บริเวณตางๆ และจัดทําภาพในรูปแบบตางๆ ศึกษาและแนะนํา
เทคนิคการผลิตเพื่อความมีประสิทธิภาพ จัดทํารายงานทางวิทยาศาสตรรวมทั้งควบคุมดูแล
ผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับงานวิศวกรรม โดยปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง
เชน ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางวิศวกรรม เพื่อการวางแผนโครงการเกี่ยวกับวิศวกรรม
ดานตางๆ และเพือ่ การวิเคราะห วิจยั คนควา และการออกแบบวางแผนผังทางดานวิศวกรรม
ชวยวิศวกรระดับสูงทําการศึกษา คนควาเรื่องตางๆ ประกอบการวิเคราะห วิจัย แกไข และ
ปรับปรุงงานวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ
เงินเดือนภาคเอกชนขั้นตํ่าเฉลี่ยประมาณ 14,786
16,986 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจ
คาตอบแทนภาคเอกชน ประจําป 2556
2554) รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟา สือ่ สาร ประปา การบินไทย)
ฐ รับเงิตนิแเดืหองนชาติ
15,000-16,500
บ�ท (สำา�งเดื
นักง�น
รับเงินเดือนเริ่มตนเฉลี่ย 17,223
14,500 บาท ส่(สํวนภ�ครั
านักงานสถิ
เริ่มสํารวจระหว
อน
ก.พ.เดื
อนมกร�คม
2556)
พฤษภาคม
2554 เป
นตนไป) สวนภาครัฐ รับเงินเดือน 15,000-16,500 บาท (สํานักงาน
ก.พ. เดือนมกราคม 2556)
ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจจะตองมาทํางานวันเสาร อาทิตย หรือวันหยุด
อาจจะตองทํางานลวงเวลา ในกรณีที่ตองการใหงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จใหทันตอการใช
งานนอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลวในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอาจไดรับ
ผลตอบแทนในรูปอื่น เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตางๆ
เงินโบนัส เปนตน
สภาพการทํางาน
สถานที่ ทํ า งานของวิ ศ วกรแต ล ะสาขาจะมี ส ภาพเหมื อ นที่ ทํ า งานทั่ ว ไป คื อ
เปนสํานักงานทีม่ อี ปุ กรณ สิง่ อํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทัว่ ไป แตโดยลักษณะงานทีจ่ ะตอง
ทํา เชน ควบคุมงาน สํารวจ กอสรางหรือซอมแซม ติดตั้งระบบ ตรวจตรา ทดสอบ ควบคุม
ไฟฟา เปนตน ผูปฏิบัติอาชีพนี้อาจตองปฏิบัติงานกลางแจงและในรม เนื่องจากตองควบคุม
ดูแลงานใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สําหรับงานหรือสถานทีท่ าํ งานทีเ่ สีย่ ง
ตอความไมปลอดภัย ในการทํางาน วิศวกรจึงตองใชอปุ กรณคมุ ครองสวนบุคคลในขณะปฏิบตั งิ าน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมตางๆ เชน โยธา ไฟฟากําลัง
เครื่องกล อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร เคมี อุตสาหการ เปนตน
2. เปนผูที่มีความคิดสรางสรรค มุงมั่น คนควาอยางตอเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. มีวิสัยทัศนและสนใจกับเหตุการณ ขาวสารที่เกิดขึ้นตลอดเวลา รับฟงความคิด
เห็นของผูอื่นและมีจรรยาบรรณของวิศวกร
4. มีความอดทนและเขมแข็งทัง้ รางกายและจิตใจ มีอารมณเยือกเย็น มีความคิดสุขมุ
5. มีลกั ษณะเปนผูน าํ ทัง้ นีง้ านสวนใหญจะเกีย่ วกับการควบคุมคนเปนจํานวนมาก
6. มีพนื้ ฐานความรูท างวิทยาศาสตร ฟสกิ ส ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรเปนอยางดี
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7. ผูป ระกอบอาชีพวิศวกรในทุกสาขาควรจะมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ใบกว.)
เพื่อใชในการรับรองสําหรับการประกอบอาชีพ ซึ่งตองมีคุณสมบัติ และวุฒิการศึกษาตาม
ขอกําหนด โดยจะขอรับใบอนุญาตไดที่สภาวิศวกร
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
ตองเปนผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร
หรือประกาศนียบัต ร วิ ช าชี พจากสถานศึก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรับรองวิ ท ยฐานะ
เพือ่ เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 4 ป เมือ่ สําเร็จการศึกษาแลวจะไดปริญญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) หรือเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ที่ศึกษาเกี่ยวกับทางดานชางจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
เพื่อเขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาระยะเวลาการศึกษา 2 ป (หลักสูตรตอเนื่อง) เมื่อสําเร็จ
การศึกษาแลวจะไดปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
โอกาสในการมีงานทํา
สําหรับแหลงจางงานวิศวกร โดยทั่วไปจะเปนสถานประกอบการทั่วไป หรือหนวย
งานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการประมาณการความตองการแรงงานของการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของประเทศดานการขนสง (ระหวางป พ.ศ.2556-2563) โดยจะมีการ
กอสรางระบบขนสงทางราง ทางนํ้า ทางถนน ฯลฯ จึงมีแนวโนมความตองการแรงงาน
ดานวิศวกร สถาปนิก และชางควบคุมเปนจํานวนมาก ดังนัน้ โอกาสในการมีงานทําของวิศวกร
จึงมีคอนขางสูง
ประกอบกับในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ มีการเคลือ่ น
ยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ วิศวกรเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูที่สําเร็จการศึกษาดานวิศวกรหากทํางานรับราชการสามารถเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงและเงินเดือนจนถึงระดับสูงสุดในสายงานตามระเบียบราชการ และผูที่ทํางาน
ในสถานประกอบกิจการหรือในโรงงานจะไดรับการเลื่อนขั้นเลือนตําแหนงและเงินเดือน
ตามความสามารถและประสบการณจนถึงระดับผูบ ริหาร สําหรับผูท ที่ าํ งานในบริษทั รับเหมา
ตางๆ เมื่อมีประสบการณและมีความชํานาญสามารถทํางานในตําแหนงผูจัดการได สําหรับ
ผูที่มีประสบการณและมีเงินทุนมากพอสามารถที่จะประกอบธุรกิจสวนตัวเปนที่ปรึกษาหรือ
เปดบริษทั ตามสายงานทีเ่ รียนมาไดดว ย หรือจะเลือกศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
ก็จะสามารถเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัยทั่วไปได
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟากําลัง, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอิเล็กทรอนิกส, วิศวกร
คอมพิวเตอร, วิศวกรเคมี, วิศวกรอุตสาหการ, สถาปนิก, นักวางผังเมืองและระบบการจราจร
แหลงขอมูลอื่นๆ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ www.kmutnb.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี www.kmutt.ac.th
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง www.kmit.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th
- สภาวิศวกร www.coe.or.th
- วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ www.eit.or.th
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
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ชื่ออาชีพ พยาบาลวิชาชีพ (Nursing)

นิยามอาชีพ
ผูที่กระทําตอมนุษยเกี่ยวกับการดูแล การชวยเหลือเมื่อเจ็บปวย การฟนฟูสภาพ
การปองกันโรค การสงเสริมสุขภาพ และการชวยเหลือแพทยกระทําการรักษาโรคและทําการ
คลอด การชวยเหลือหญิงมีครรภ หญิงหลังคลอดและทารกเพือ่ ปองกันความผิดปกติในระยะ
ตั้งครรภ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ดูแลทารก แนะนําบิดา-มารดาในการอบรมเลี้ยง
ดูบุตรและการเจริญเติบโตของทารก การใหภูมิคุมกัน แนะนําการปรับตัวทางสังคมแกผูปวย
ทีท่ พุ พลภาพทางรางกาย จิตใจ รักษาพยาบาล แนะนําตามบานเรือน โรงเรียน สถานสงเคราะห
หรือสถานเลี้ยงเด็ก และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการอนามัยชุมชน ตลอดจน
ปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
วางแผน พัฒนาและควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการพยาบาลในทุกสาขา : คิดคน
ริเริ่ม กําหนดวิธี หรือรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับงานพยาบาลในหนวยงาน ; สงเสริมพัฒนา
ความรูความสามารถทางการพยาบาลให กับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาล
ใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขปญหาทางการพยาบาล
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รักษา ดูแล และใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการพยาบาล เปนผูช ว ยแพทย โดยการสังเกต
และบันทึกความเปลีย่ นแปลงในคนไข รายงานใหแพทยทราบถึงอาการของคนไขตามลักษณะ
โรคทีเ่ ปนทัง้ รางกาย อารมณ และจิตใจ ชวยฟน ฟูสขุ ภาพของคนไข ชวยคนไขใหปรับตัวเขากับ
ภาวะขัดของใดๆ ทีอ่ าจเกิดจากการเจ็บปวย จัดใหคนไขมสี งิ่ แวดลอมทีถ่ กู สุขอนามัย ปองกัน
และควบคุมการเผยแพรของโรคติดเชื้อ สอนคนไข และประชาชนทั่วไปใหรูจักการดูแลและ
สงเสริมสุขภาพ วางแผน มอบหมายสั่งการดูแลและประเมินผลงานของผูชวยพยาบาลและ
ผูทําหนาที่ประสานงาน รวมงานกับเจาหนาที่ฝายการแพทย และอนามัยแขนงอื่นๆ ในการ
บริการคนไข
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษา
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาโท
17,500 – 19,250 บาท
ปริญญาเอก
21,000 – 23,100 บาท
สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2554
กองวิจหัย�รข้
ตลาดแรงงาน
2558 : กองบริ
อมูลตล�ด
กรมการจั
ดหางาน ได
ศกึ ษาพบว
พพยาบาลวิ
าชีพไดรบั คชา�ชี
จาพงสูได้งสุรดับเดืค่อ�จ้นละ
27,000
แรงง�น กรมก�รจั
ดห�ง�น
ได้ศาอาชี
ึกษ�พบว่
�อ�ชีพชพย�บ�ลวิ
�งสู25,000
งสุดเดือบาท
นละ
ต่ำาสุดเดืบาท
อนละ
ค่าจ้12,022
างเฉลี่ยบาท
เดือละ 12,022 บาท
ตํ27,000
่าสุดเดือบาท
นละ 5,200
คาจ7,800
างเฉลี่ยบาท
เดือนละ
10,547
7,800
ผูปฏิบัติงานอาชีพพยาบาลโดยปกติทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง และมีการเขาเวร
ทํางานตามที่กําหนดเปนระเบียบปฏิบัติ นอกจากนี้พยาบาลที่ออกเวรแลวสามารถหารายได
พิเศษในการรับจางเฝาไขใหกับคนไขอีกดวย
สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน สถานพยาบาล (คลินิก) สถานพักฟน
สถานฟนฟูดูแลรักษาสุขภาพ สถานสงเคราะหเด็กหรือคนชรา สถานอนุบาลเด็กทารก หรือ
เด็กกอนวัยเรียน สถานการศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย สถานที่ทํางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/คลินิกในชุมชน พยาบาลประจํา
บานหรือสวนบุคคล เปนตน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษา พยาบาลศาสตรตอเนื่อง หรือพยาบาลศาสตร
2. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกายและจิตใจ ไมพิการ หรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค
(อันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน)
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3. มีจติ ใจเอือ้ เฟอ เผือ่ แผ ไมรงั เกียจผูเ จ็บปวย มีความเมตตา และมีความรักในเพือ่ น
มนุษย มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีความอดทน อดกลั้น และมีความกลาหาญในการตัดสินใจ
5. มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
6. มีความเสียสละที่จะเดินทางไปรักษาพยาบาลผูคนในชุมชนทั่วประเทศ
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
เมือ่ สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน จะตองเลือกเรียนศึกษาตอใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทยาศาสตร) จากนัน้ จึงจะทําการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอ
ในสาขาวิชาพยาบาลของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยเอกชน ทัง้ นีก้ ารศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะตองมีผลการเรียน
วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คอนขางดีดวย
โอกาสในการมีงานทํา
ปจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรมากกวา 62 ลานคน ความตองการพยาบาล
เพือ่ ทําการรักษาพยาบาลตองเพิม่ ขึน้ ตามการเพิม่ ขึน้ ของประชากร ประกอบกับรัฐบาล และ
กระทรวงสาธารณสุขไดใหความสนใจในสุขภาพของประชาชนทุกเพศทุกวัย โดยไดพยายาม
ขยายบริการออกไปใหทั่วถึง ดังนั้นจึงจําเปนตองใชพยาบาลในการปฏิบัติงานเปนจํานวน
มาก อีกทั้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลของภาคเอกชนไดขยายตัวมากขึ้น เพื่อใหบริการ
ประชาชน และหนวยงานอืน่ ๆ เชน สถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม สํานักงานประกันภัย
บริษทั ขายยาและเคมีภณ
ั ฑ บริษทั ขายเครือ่ งมือแพทยตอ งการพยาบาลไปดูแลรักษาพยาบาล
หรือใหคําปรึกษาแนะนําดานสุขภาพอนามัยแกพนักงานในสถานประกอบการ หรือให
คําปรึกษาแนะนําในการประกอบธุรกิจ นอกจากนีผ้ สู าํ เร็จการศึกษาวิชาชีพพยาบาลสามารถ
ไปประกอบวิชาชีพสวนตัวได เชน เปดสถานดูแลเด็กออน เด็กเล็กกอนวัยเรียน ผูส งู อายุ หรือ
รับจางปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กหรือดูแลผูสูงอายุ เปนตน
ดังนั้น แนวโนมของโอกาสในการมีงานทําของอาชีพนี้ ยังคงมีอยูคอนขางสูง
จึงสามารถหางานทําไดไมยากนัก
และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมอื 8 อาชีพ พยาบาลเปนอาชีพทีเ่ คลือ่ นยายไดอยางเสรี ดังนัน้ จึงเปนทีต่ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
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โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูปฏิบัติหนาที่เปนขาราชการ ในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
ในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ไดรับ ตําแหน ง และเลื่ อ นขั้น ยศตามขั้ น ตอนของระบบราช
การการศึกษาตอเพิม่ เติมจะชวยใหเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตําแหนงไดรวดเร็วขึน้ และสามารถเปนถึงผูบ ริหาร
สูงสุดของหนวยงานได ในรัฐวิสาหกิจก็เชนเดียวกัน สวนในโรงพยาบาลภาคเอกชนนั้นขึ้นอยู
กับโครงสรางการบริหารงานขององคกร หรือสามารถทําธุรกิจสวนตัวได คือเปนเจาของ
สถานพยาบาล สถานดูแลเด็กออน เด็กกอนวัยเรียนและผูส งู อายุ หรือศึกษาตอเพิม่ เติมจนถึงระดับ
ปริญญาเอก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจประกันชีวิต นักวิจัยใหกับหนวยงานตางๆ ทั้งในประเทศและองคกรระหวาง
ประเทศ เช น International HIV/AIDS Research Project เจ า หนา ที่ พ ยาบาลหรื อ
ทีป่ รึกษาในองคการระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน หรือเปนเจาหนาทีแ่ นะนํา Product
Specialist ใหบริษัทขายยาและเคมีภัณฑ เปนตน
แหลงขอมูลอื่นๆ
สาธารณสุขจังหวัดตามภูมลิ าํ เนา โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีทั่วประเทศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยเทคโนโลยี
ทางการแพทย วิทยาลัยพยาบาลพระมงกุฎฯ วิทยาลัยพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ตลอดจนโรงพยาบาลสังกัด
กทม.(วชิรพยาบาล) และวิทยาลัยพยาบาลเกือ้ การุณ นอกจากนัน้ ยังมีมหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย คณะพยาบาลศาสตร(วิทยาเขตหาดใหญ)
สําหรับโรงพยาบาลเอกชนทีม่ วี ทิ ยาลัยพยาบาล เชน โรงพยาบาลหัวเฉียว โรงพยาบาลมิชชัน่
สวนผูท สี่ าํ เร็จการศึกษาแลวตองการทํางาน สามารถคนหาขอมูลไดจากหนวยงานทีต่ นศึกษาอยู
สาธารณสุขจังหวัด สํานักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สํานักงานจัดหางานจังหวัด
เว็บไซตเอกชนตางๆ หนังสือพิมพ เปนตน
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ชื่ออาชีพ สถาปนิก (Architects)

นิยามอาชีพ
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนีท้ าํ การวิจยั ปรับปรุง พัฒนา และแนะนําทฤษฎีหรือวิธกี ารทาง
สถาปตยกรรม ออกแบบอาคารที่พัก อาคารพาณิชย และอุตสาหกรรม จัดวางผังเมือง
ภูมทิ ศั น และวางระบบการจราจร วางแผนควบคุมและตรวจสอบงานกอสรางดังกลาว รวมทัง้
งานบํารุงรักษาและงานบูรณะ ตลอดจนปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและควบคุมผูปฏิบัติงานอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
ออกแบบอาคารประเภทตางๆใหสวยงาม และสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ
ภูมอิ ากาศ กฎหมาย ประยุกตใชความรู ความสามารถ ทัง้ ทางศิลปะและเทคนิค โดยคํานึงถึง
ประโยชนใชสอยและประหยัด ทั้งในดานราคาคากอสรางและพลังงานสนองความตองการ
ของผูอาศัย และผูใชอาคาร สถาปนิกจะเปนผูออกแบบตองทํางานตามขั้นตอนและกําหนด
เวลาชิ้นผลงานตางๆ รวมกับวิศวกรกอสรางและนักเขียนแบบ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้
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1. บั น ทึ ก รายละเอี ย ดความต อ งการของลู ก ค า เพื่ อ ออกแบบให ต รงตาม
ความตองการของลูกคา
2. ออกแบบ คํานวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและใหประโยชนสูงสุด
กับลูกคา
3. คํานวณรายการใชจายใหเหมาะสมกับเนื้องาน
4. เตรียมแบบ และสงแบบทีว่ าดโดยชางเขียนแบบใหลกู คาพิจารณา เพือ่ ดัดแปลง
แกไขและตอบขอซักถามของลูกคารวมกับวิศวกร
5. เมื่อแกไขดัดแปลงใหสมบูรณแลว จึงสงแบบใหกับวิศวกรทําการกอสราง
6. ออกปฏิบัติงานรวมกับวิศวกรระหวางทําการกอสราง เพื่อใหใชวัสดุตามแบบที่
วางไวตามเงื่อนไขสัญญา
7. ให คํ า ปรึ ก ษาต อ วิ ศ วกรและแก ป  ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการก อ สร า งและ
การคํานวณของวิศวกร
อาจวางแผนและควบคุ ม งานที่ ส ถาปนิ ก จะได รั บ ทํ า เป น ประจํ า ตลอดป คื อ
งานปรับปรุง ดัดแปลง แกไข ตัวอาคารเพือ่ ความทันสมัยสวยงามและปลอดภัยอยูเ สมอสถาปนิก
อาจมีความชํานาญในอาคารบางชนิดเปนพิเศษ เชน การออกแบบการใชอาคารในพื้นที่แคบ
เปนตน
สภาพการจางงาน
สถาปนิกที่รับราชการจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สถาปนิกที่ทํางานกับ
ภาคเอกชนจะไดรับเงินเดือนขั้นตนอยูระหวาง 15,000 -20,000 บาท ขึ้นอยูกับฝมือและ
ประสบการณในการฝกงานขณะทีก่ าํ ลังศึกษาอยูไ ดรบั สวัสดิการตามกฎหมายแรงงานกําหนด
ไว และสิทธิประโยชนอื่น เชน โบนัสขึ้นอยูกับผลประกอบการ
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาโท
17,500 – 19,250 บาท
ปริญญาเอก
21,000 – 23,100 บาท
�รข้อมูลตล�ด
สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2558
2554 : กองบริ
กองวิจัยหตลาดแรงงาน
แรงง�น กรมก�รจั
ได้ศกึ ษ�พบว่
พสถ�ปนิ
กอ�ค�รได้
จ้�งงสูสุงดสุเดืดเดือนละ
อนละ30,000
30,000บาท
บ�ท
กรมการจั
ดหางานดห�ง�น
ไดศกึ ษาพบว
าอาชี�พอ�ชี
สถาปนิ
กอาคารได
รบั คราบั จค่า�งสู
ตํ่าสุดเดือนละ 7,800
8,500 บาท คาจางเฉลี่ยเดือนละ 16,368
17,000 บาท
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สภาพการทํางาน
กําหนดระยะเวลาทํางานขึ้นอยูกับขนาดและประเภทของอาคาร สิ่งกอสราง
ตามทีผ่ จู า งตองการตองทํางานใหเสร็จทันเวลาเพราะมีโทษปรับถาการกอสรางเสร็จไมทนั ตาม
กําหนดเวลา ตองทํางานทัง้ ในสํานักงาน การออกพืน้ ทีจ่ ริงเพือ่ สํารวจสถานทีท่ งั้ กอนกอสราง
และขณะกําลังกอสราง การทํางานอาจทําเปนชวงในตลอด 24 ชัว่ โมง เมือ่ งานการกอสรางตอง
เรงระยะการทํางานอาจยาวนานแลวแตขนาดของอาคาร สถานที่ เปนอาชีพที่ไมมีผลัดการ
ทํางานเพราะสถาปนิกผูอ อกแบบนัน้ จะตองทําหนาทีร่ บั ผิดชอบรวมกับวิศวกรผูท าํ งานรวมกัน
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร
2. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เปนคนมีความละเอียดรอบคอบและถี่ถวน
3. มีความสามารถในการรูจักประยุกตใชวัสดุ เพื่อประโยชนใชสอยสูงสุด
4. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมในการชวยวาดรูปหรือออกแบบ
5. มีระเบียบวินัย เขาใจถึงการบริหารธุรกิจ
6. มีมนุษยสัมพันธดี ใหความรวมมือกับทีมงานดี
7. มีวิสัยทัศนที่ดี และปรับปรุงความรูความสามารถอยูตลอดเวลา
8. มีความสามารถเปนทั้งผูนําและผูตาม
9. มีสุขภาพแข็งแรง สามารถไปทํางานตางจังหวัดหรือตางประเทศได
10. ใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นและมีมนุษยสัมพันธ
11. คํานึงถึงงานสรางสรรคที่มีคุณภาพมากกวาคาตอบแทน
12. เขาใจในระบบเศรษฐกิจและการตลาด เพือ่ วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ
13. รักและเสียสละ เพื่อพัฒนาทองที่ในตางจังหวัด
14. ตองมีรสนิยมทางศิลปะที่ดี และรูจักพัฒนารสนิยมใหเปนที่ยอมรับของสังคม
15. คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอเมือง และสภาพแวดลอม รวมถึงสภาพสังคม
วัฒนธรรมของทองถิ่น
16. มีความซื่อสัตย
17. มีการทํางานที่มีระบบ
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
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4นีค้ : วรเตรี
อาชี
พในอาเซี
น อกมดั
204 สํ าบทที
ผูท้ จ่ี ะประกอบอาชี
ยมความพร้
งนี้ คือ : (สายวิ ท ยาศาสตร) เขา ศึ ก ษาตอ
เร็จพ่ การศึ
ก ษาชั
้น มัธยยมศึ
ษาตอนปลาย

สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (สายวิ ท ยาศาสตร ) เข า ศึ ก ษาต อ
คณะสถาปสํตายกรรมศาสตร
ใช้นเวลาเรี
ยนก5ษาตอนปลาย
ป หรือจบระดับ(สายวิ
ปวส.ททางด
านการเขี
เร็จการศึ ก ษาชั
มัธ ยมศึ
ยาศาสตร
) เขยานแบบแล
ศึ ก ษาตอว
ฝกงานในสํตานัยกรรมศาสตร
กงานสถาปนิกใชหรื
อศึกยษาต
่อให
ไดปริญบญาทางสถาป
ยกรรมยนแบบแลว
คณะสถาป
เวลาเรี
น 5อปเพืหรื
อจบระดั
ปวส. ทางดาตนการเขี
โอกาสในการมี
านทํา ก หรือศึกษาตอเพื่อใหไดปริญญาทางสถาปตยกรรม
ฝกงานในสํานักงงานสถาปนิ
สําหรังานทํ
บแหล
โอกาสในการมี
า งจางงานสถาปนิก โดยทั่วไปจะเปนสถานประกอบการทั่วไป หรือ
หนวยงานราชการและรั
วิสาหกิจ ซึ่งจากการประมาณการความต
องการแรงงานของ
สําหรับแหลงจาฐงงานสถาปนิ
ก โดยทั่วไปจะเปนสถานประกอบการทั
่วไป หรือ
การพั
ฒ
นาโครงสร
า
งพื
้
น
ฐานของประเทศด
า
นการขนส
ง
(ระหว
า
งป
พ.ศ.2556-2563)
หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจากการประมาณการความตองการแรงงานของ
โดยจะมี
ารกอสรางระบบขนส
งทางราง ทางนํา้านการขนส
ทางถนน ฯลฯ
จึงมีาแงป
นวโน
มความตองการ
การพัฒกนาโครงสร
างพื้นฐานของประเทศด
ง (ระหว
พ.ศ.2556-2563)
แรงงานด
านวิอศสร
วกร
สถาปนิก งและช
เปนจํานวนมาก
นั้นโอกาสในการมี
งาน
โดยจะมีการก
างระบบขนส
ทางรางางควบคุ
ทางนํ้ามทางถนน
ฯลฯ จึงมีดัแงนวโน
มความตองการ
ทํแรงงานด
าของสถาปนิ
งมีคสถาปนิ
อนขางสูกง และชางควบคุมเปนจํานวนมาก ดังนั้นโอกาสในการมีงาน
านวิศกจึวกร
ประกอบกั
ทําของสถาปนิ
กจึงมีคบอในป
นขา2558
งสูง มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึง่ มีการเคลือ่ น
ยายแรงงานฝ
มอื 8 อาชี
พ สถาปนิ
นอาชี
พทีเ่ คลือ่ นยายไดอจยอาเซี
างเสรี
งนัน้ จึงซึเป
ต่ อ งการ
ประกอบกั
บในป
2558 มีกกเปารเป
ดประชาคมเศรษฐกิ
ยนดั(AEC)
ง่ มีนกทีารเคลื
อ่ น
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แหลงขอมูลอื่นๆ
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ www.asa.or.th
และบริษัทสถาปนิกใหญๆทั่วไป ที่รับนักศึกษาฝกงาน
- สภาสถาปนิก www.act.or.th
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.go.th
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ชื่ออาชีพ นักสํารวจ (Surveyors)

นิยามอาชีพ
ผูท นี่ าํ วิธกี ารและเทคนิคดานการสํารวจไปประยุกตใชเพือ่ กําหนดตําแหนงทีแ่ นนอน
ของลักษณะและเขตแดนของพืน้ แผนดิน ทะเล พืน้ ทีใ่ ตดนิ และทองฟา จัดเตรียมหรือปรับปรุง
แกไขภาพกราฟฟค ดิจติ อล และรูปภาพ จัดหาคาและวิเคราะหแจกแจงรายละเอียดของพืน้ ที่
สํารวจ วาดเคาโครง บันทึกตําแหนงลักษณะทีส่ าํ คัญตางๆ และจัดทําแผนภูมิ ตลอดจนปฏิบตั ิ
งานที่เกี่ยวของและควบคุมผูปฏิบัติงานทําแผนที่และนักสํารวจอื่นๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
1. ควบคุมและทําการสํารวจพื้นดินและทองนํ้าเพื่อการทําแผนที่หรือแผนภูมิงาน
กอสรางงานเหมืองแรหรืองานอื่นๆ โดยกําหนดสถานที่ตั้ง
2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึกแผนที่ แผนผังโฉนดและ
เอกสารที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําการคํานวณเบื้องตนซึ่งจําเปนสําหรับงานสํารวจ
3. ตรวจสอบและปรับกลองรังวัดหรือกลองทําแผนที่ เข็มทิศ โตะสํารวจและ
เครื่องมือสํารวจอื่นๆ

บทที่ 4 : อาชี พในอาเซี ยน

207

4. สํารวจและสั่งงานผูชวยเพื่อใหการปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กําหนดและ
เพื่อความแนนอนเกี่ยวกับการวัดระหวางจุดตาง ๆ ความสูงชัน เสนและมุม ความสูงตํ่าของ
พื้นดินและขอมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใตดิน และพื้นที่ใตทองนํ้า
5.ทําการคํานวณเพื่อตรวจสอบความถูกตองของสิ่งที่วัดได
6.บันทึกการใชมาตรการตาง ๆ และการคํานวณ รวมทั้งการเขียนแบบรางพื้นที่
บริเวณที่ทําการสํารวจ
7.จัดทําแบบวาดโดยละเอียด และทํารายงาน
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
ปวช.
9,000 – 9,900 บาท
ปวส.
10,500 – 11,550 บาท
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
�รข้อมูลตล�ดแรงง�น
คาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2558
2554 : กองบริ
กองวิจหัยตลาดแรงงาน
กรมการ
กรมก�รจั
ศกึ ษ�พบว่
�อ�ชี
รวจ ไดรับคาจางสูงสุดเดือนละ 13,000
จัดหางานดห�ง�น
ไดศึกได้ษาพบว
าอาชี
พนัพกนัสํกสำา�รวจ
27,000 บาท ตํ่าสุด
7,800 บาท คาจางเฉลี่ยเดือนละ 13,466
บ�ท
เดือนละ 8,000
9,571 บาท
สําหรับงานเอกชนนั้น อัตราเงินเดือนขึ้นอยูกับความสามารถ ความชํานาญงาน
และวุฒกิ ารศึกษาของแตละบุคคล นอกเหนือจากเงินเดือน และคาจางประจําแลว อาจไดรบั
ผลประโยชนพิเศษอยางอื่นในรูปของสวัสดิการตางๆ เชน คารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร
โบนัส บําเหน็จ บํานาญ
ผู  ป ฏิ บั ติ งานอาชีพนี้ทํางานสั ป ดาหละ 40 ชั่ ว โมง อาจจะตอ งทํ า งานวั น เสาร
วันอาทิตย และวันหยุด หรือตองทํางานลวงเวลา ในกรณีทตี่ อ งการใหงานติดตัง้ หรือซอมบํารุง
เครื่องจักรใหทันการใชงาน
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สภาพการทํางาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ ทํางานทั้งในและนอกสถานที่ทํางานในการสํารวจสภาพ
สถานทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายใหทาํ การสํารวจ อาจตองปนปายในทีส่ งู หรือบุกปาฝาดง ทํางานตากแดด
หรือฝน ตองแบกอุปกรณในการสํารวจ เชน กลองรังวัด เข็มทิศ ตองคิดคํานวณ สภาพ
การทํางานหนักปานกลาง ตองใชความอดทนตอสภาพความรอนและบางโอกาสทํางานตามลําพัง
ตองใชความระมัดระวังและรอบคอบสูงพอสมควรเพือ่ ปองกันการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทํางาน
และบางครั้งตองทํางานเกินเวลาตองปฏิบัติงานทั้งในสํานักงาน และกลางแจงรวมทั้งอาจจะ
ตองประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝายเพื่องานการสํารวจ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง
2. มีรางกายแข็งแรงสามารถทํางานหนักได
3. มีความคิดริเริ่มสรางสรรคชอบการคิดคํานวณ และงานทดลอง
4. มีความเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธดี
5. มีความเชื่อมั่นแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
6. มีความละเอียดรอบคอบชอบการบันทึก
7. สามารถวิเคราะหและตัดสินใจแกปญหาที่เกิดจากการทํางานได
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพรอมดังตอไปนี้
ผูส นใจประกอบอาชีพนีใ้ นระดับชางฝมอื ตองสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ (ปวช.) สาขาวิ ช าช า งสํ า รวจจากสถานศึ ก ษาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลหรือสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.) สาขาวิ ช าช า งสํ า รวจจากสถานศึ ก ษาสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาชางกลโรงงานจากสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล สําหรับผูเ ขาสูต ลาดแรงงานใหมทมี่ อี ายุตงั้ แต 15 ปขนึ้ ไปเมือ่ สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป และเขารับการฝกในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือ
ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเปนเวลา 10 เดือน และสงไปฝกงานในสถานประกอบการ
4 เดือน รวมระยะเวลาฝกทั้งหมด 14 เดือนจึงจะไดรับวุฒิบัตรพัฒนาฝมือแรงงาน (วพร.)
แนวการฝกเนนภาคปฏิบัติ 70% ความรูความสามารถที่ จําเปน ไดแก อานแบบ เขียนแบบ
กอสรางเทคนิคการกอสราง อาคารขนาดเล็ก การสํารวจรังวัด หลักการบริหารงานกอสราง
การประมาณราคาและการปฏิบัติงานควบคุมงานกอสรางทั้งในหองเรียน โรงฝกงาน และ
ออกฝกในสถานการณจริงบริเวณสถานที่กอสราง
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โอกาสในการมีงานทํา
สําหรับแหลงจางงานชางสํารวจโดยทัว่ ไปไดแกสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
หรือหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ถึงแมวาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศกําลังประสบ
ปญหาอยูทําใหการลงทุนเพื่อขยายตัวในภาคอุตสาหกรรมชะงักไปแตความตองการแรงงาน
ทางดานชางสํารวจยังคงมีอยูและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากยังมีงานที่ตองการชางสํารวจ
อีกมาก เชนโครงการสรางถนนหรือสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมทั้งงานการกอสรางอาคารตางๆ
ที่ตอเนื่องมาจากการชะงักในชวงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นกวานี้
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศทีก่ าํ ลังอยูร ะหวางการพัฒนาจะกลับฟน ตัวและขยายการลงทุน
ขึ้นอีก ฉะนั้นงานชางสํารวจก็ยิ่งกลับมาเปนที่ตองการในตลาดแรงงานอีกมากขึ้นตามอัตรา
การขยายตัวของสถานประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ประกอบกับในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการ
เคลื่อนยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ นักสํารวจเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปน
ที่ตองการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพชางสํารวจที่มีประสบการณและความชํานาญ จะไดรับการเลื่อน
ขั้น เลื่อนตําแหนงขึ้นไปจนถึงระดับหัวหนางาน และสําหรับผูที่สนใจที่จะศึกษาตอเพื่อปรับ
วิทยฐานะใหสงู ขึน้ เพือ่ ประโยชนในการประกอบอาชีพตอไป มีแนวทางในการศึกษาตอ ดังนี้
ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) ศึ ก ษาต อ ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ป ประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม หรือสาขา
วิชาทีเ่ กีย่ วของในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคล หรื อ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ หรือระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป คณะวิศวกรรมศาสตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปนตน
ผูส าํ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ศึกษาตอระดับปริญญา
ตรีตอ เนือ่ ง 3-4 ปครึง่ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร หรือสถานศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล หรือระดับปริญญาตรีตอเนื่อง 2-3 ป สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ในสถานศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักทําแผนที่, วิศวกรโยธา, นักธรณีวิทยา, ชางรังวัด
แหลงขอมูลอื่นๆ
- สมาคมชางสํารวจ www.dol.go.th/lo/schs/head.htm
- สํานักผังเมือง http://cpd.bangkok.go.th/default.asp
- กรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th
- กรมพัฒนาฝมือแรงงาน www.dsd.go.th
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.
go.th
- สํานักการชางทุกจังหวัด
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ชื่ออาชีพ นักบัญชี (Accountants)

นิยามอาชีพ
ใหบริการทางการบัญชีแกสถานประกอบการ ธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชนหรือหนวย
งานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทําบัญชี การตรวจสอบบัญชี แนะนําการวางแผน
การจัดระบบการจัดทําบัญชีและงบประมาณ รับรองความถูกตองและความครบถวนของงบ
การเงินเพื่อแสดงตอผูบริหาร ผูถือหุน และหนวยงานทางกฎหมายและหนวยงานอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วของ จัดทําประมาณการรายได ประมาณการรายจาย ผลการดําเนินงานและงบประมาณอืน่ ๆ
ดํ าเนิ น การเกี่ ยวกับ การคืน ภาษี และให คําแนะนํ า เกี่ย วกั บป ญหาด า นการจัด เก็ บภาษี
ตรวจสอบเงินไดพงึ ประเมินเพือ่ ยืน่ ตอเจาพนักงานประเมิน หรือจัดสงใหเจาหนาทีผ่ ปู ระเมินภาษี
เพื่อยื่นตอเจาหนาที่สรรพากร รวมถึงตรวจสอบหลักฐานทางการเงินตางๆ เชน การฉอฉล
และการลมละลายตลอดจนปฏิบตั งิ านหนาทีก่ ารงานเกีย่ วของ และควบคุมดูแลผูป ฏิบตั งิ านอืน่ ๆ
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ลักษณะของงานที่ทํา
นักบัญชีทั่วไป, สมุหบัญชี ทําหนาที่วางแผนและดําเนินงานดานการเงินและ
การคลังของสถานประกอบการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน และหนวยงานของรัฐบาล โดยมี
สวนรวมกําหนดนโยบายและวางระบบและระเบียบดานบัญชี การเงิน และงบประมาณ : คิดคน
วางระบบ ควบคุมงานบัญชีตางๆ และงบประมาณ ; กําหนดรหัสบัญชี ; ศึกษาและติดตาม
มาตรฐานการบัญชี ขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ ; วางแผนดานการจัดตั้งงบประมาณ
วิเคราะหความสัมพันธของตนทุน ปริมาณ และผลตอบแทน รวมทั้งวิเคราะห
สภาพคลองของกิจการ และขอมูลตางๆ ที่ใชเกี่ยวกับการดําเนินงาน ; ติดตามการใชเงินของ
หนวยงาน วิเคราะหงบการเงิน และประเมินผลการลงทุน ; จัดทํารายงานทางการเงินได
อยางรวดเร็ว ถูกตองและเชือ่ ถือได ; วิเคราะหและจัดทําระบบสารสนเทศดานการเงิน (Financial
Management Information System) เพื่อใหผูบริหารใชในการบริหารและตัดสินใจใน
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพและไดรับผลตอบแทนสูงสุด ตลอดจนใหคําแนะนําและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินและงบประมาณเพื่อใหสอดคลองและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
พนักงานบัญชีทํางานบันทึกขอมูลการเงินขององคกรอยางสมบูรณตามระบบของ
การบัญชี และเปนระเบียบแบบแผน เชน บัญชีรายรับ หรือบัญชีรายจาย เปนตน ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ
และลงบัญชีแยกประเภท ตรวจสอบการลงบัญชี การคํานวณ และรวมยอดเงินเทาที่จําเปน
ทํางบดุลและรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กําหนดเปนประจํา เพื่อแสดงรายรับ
รายจาย บัญชีรายรับและรายจาย กําไรหรือขาดทุน และเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ
ซึง่ เกีย่ วของกับธุรกิจทีก่ าํ ลังดําเนินงานอยู คํานวณและจายเงินคาจาง ทํารายงานแสดงฐานะ
ทางการเงิน ทํารายงานแสดงฐานะทางการบัญชี ใหแกลูกคาและปฏิบัติงานตางๆ เกี่ยวกับ
การทําบัญชี ทําบันทึกการเงินโดยใชเครื่องทําบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี
รวบรวมรายงานเสนอตามระยะเวลาที่กําหนดเปนประจํา ปดงบการเงินประจํา
เดือน ทําหนาที่ใหบริการทางการบัญชีแกสถานประกอบกิจการธุรกิจ บุคคล สถาบันเอกชน
หรือหนวยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การตรวจ
สอบการรับรองความถูกตอง และความครบถวนในการทําบัญชีและเอกสารทางการเงิน
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย จัดเตรียมงบทดลอง บันทึกรายการรับจายประจําวัน
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จัดทํารายงานภาษีมูลคาเพิ่ม ซื้อและขายพรอมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนําเสนอ
กรมสรรพากร ทุกเดือน จัดทํารายงานภาษีเงินไดของบริษทั เพือ่ นําเสนอกรมสรรพากรทุกสิน้ ป
สภาพการจางงาน
ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา สวนในภาค
เอกชนจะไดรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ดุลยพินิจของบริษัทหรือองคกรที่จางงานพนักงานบัญชี ซึ่งไมมีขอกําหนดที่แนนอนตายตัว
ทั้งนี้จากขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556
ดังนี้
ปวส.
10,500 – 11,550 บาท
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาโท
17,500 – 19,250 บาท
อมูลตล�ด
สําหรับคาจางรายอาชีพภาพรวมทั่วประเทศ ป 2558
2554 : กองบริ
กองวิจหัย�รข้
ตลาดแรงงาน
แรงง�น กรมก�รจั
ได้ศกึ ษ�พบว่
ชีทว่ั ไป
ั ชีไดได้รับรบั คค่า�จจ้า�งสูงสูงงสุสุดเดือน
กรมการจั
ดหางานดห�ง�น
ไดศึกษาพบว
าอาชีพ�อ�ชี
นักบัพญนักชีบัทญั่วไป,
สมุสมุ
หบหัญบ์ ชีญ
ละ35,000 บาท ตํ่าสุดเดือนละ 7,800
5,000 บาท คาจางเฉลี่ยเดือนละ 11,521
9,342 บาท
บ�ท
สภาพการทํางาน
นักบัญชีทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพการทํางานเปนสํานักงานที่มีอุปกรณ
สิง่ อํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทัว่ ไป ในการทํางานจะตองใชเครือ่ งคิดเลขหรืออาจจะมี
เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชชวยงานบันทึกรายการและการทําบัญชีในรูปแบบตางๆ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. นักบัญชี ตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ซึง่ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
2. พนักงานบัญชีตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเทาหรือมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจ
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับรอง
3. มีความซื่อสัตยในหนาที่เนื่องจากทํางานเกี่ยวกับการเงิน
4. มีความรับผิดชอบตอวิชาชีพในการนําเสนอขอมูลทางบัญชีที่เชื่อถือไดถูกตอง
รวดเร็วและมีประโยชนอยางแทจริงในการตัดสินใจ
5. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และ
สงผลกระทบในดานลบใหนอยที่สุดแกหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ
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6. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาชีพและ

7. สามารถใชคอมพิวเตอร มีประสบการณในดานโปรแกรม software บัญชี
มีความรูภาษาอังกฤษตามสมควร มีความรูระบบภาษีของไทย

ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
ต อ งมีคุ ณวุ ฒิไ มตํ่ ากวาอนุ ป ริญ ญาหรือประกาศนีย บัต รวิช าชี พ ชั้ น สู ง (ปวส.)
ทางการบัญชีหรือเทียบเทา หรือมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสําหรับพนักงานบัญชี
ที่ทําหนาที่ผูทําบัญชีในสถานประกอบ กิจการที่จดทะเบียนการคา ตองเขารับการอบรม
ความรูเ กีย่ วกับวิชาชีพบัญชีอยางนอยหนึง่ ครัง้ ในทุกรอบ 3 ป จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภหรือสถาบันการศึกษา หรือหนวยงานที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหความเห็นชอบ
ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ประกาศกําหนด
โอกาสในการมีงานทํา
ในการดําเนินธุรกิจสวนใหญจะตองมีพนักงานบัญชีทํางานดานบัญชี ปจจุบัน
การดําเนินธุรกิจไดเจริญกาวหนาและขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา
อาชีพพนักงานบัญชียงั คงเปนทีต่ อ งการทัง้ ในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจสวนตัว
ผูสําเร็จการศึกษาทางดานบัญชีสามารถที่จะประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆได
หลายแหงทั้งที่เปนหนวยงานของราชการและเอกชน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับงานบัญชี
ไปทํ า ที่ บ  า นได และเมื่ อ พนั ก งานบั ญ ชี ทํ า งานจนมี ค วามพร อ มและมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กําหนดไวกม็ สี ทิ ธิทจี่ ะสอบเปน
ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได
และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมอื 8 อาชีพ นักบัญชีเปนอาชีพทีเ่ คลือ่ นยายไดอยางเสรี ดังนัน้ จึงเปนทีต่ อ งการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
พนักงานบัญชีที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับงานบัญชี และมีประสบการณสามารถ
ทีจ่ ะสอบเปนผูต รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตสามารถทีจ่ ะรับงานตรวจสอบบัญชีเปนอาชีพอิสระ
ได หรือพนักงานบัญชีที่มีความสามารถในงานบริหารจัดการสามารถที่จะเลื่อนตําแหนงเปน
ผูทําบัญชี สมุหบัญชี ผูตรวจสอบภายในองคกรนั้นได
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นอกจากจะทํางานในดานบัญชีโดยตรงแลว พนักงานบัญชียงั อาจทํางานอยางอืน่ ๆ
ทีส่ อดคลองกับวิชาชีพทีเ่ รียนมา เชน ทํางานในหนาทีเ่ กีย่ วกับงบประมาณการเงิน งานธนาคาร
บริษทั ประกันภัย ประกอบอาชีพอิสระโดยเปนผูต รวจสอบบัญชีรบั อนุญาต หรือเปนอาจารย
สอนบัญชีในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ สําหรับผูที่ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปหรือ
ผูที่มีประสบการณในการทํางานมามาก เปนตน
แหลงขอมูลอื่นๆ
- ขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตอสอบถามไดที่สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐบาลและเอกชนทุกแหงที่ทําการเปดสอนในสาขาบัญชี เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการคา เปนตน
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา www.dbd.go.th
- สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ www.fap.or.th
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.
go.th
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ชื่ออาชีพ ทันตแพทย (Dentists)

นิยามอาชีพ
ผูวิจัย ปรับปรุงหรือคิดคนแนวคิด ทฤษฎีและวิธีการตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
สาขาทันตกรรม ทํางานวิจัยในดานความผิดปกติทางทันตกรรมและโรคที่เกี่ยวของ วิธีการ
รักษาและปองกันโรค ตรวจรางกาย ใหคําแนะนําและใหการรักษาทางทันตกรรมที่จําเปน
สั่งยาและใหการรักษาโรค ความผิดปกติหรืออุบัติเหตุที่วินิจฉัยแลว ใหการรักษาทางดาน
อายุรกรรม ศัลยกรรมและดานอืน่ ๆ สําหรับโรคหรือความผิดปกติของฟนและชองปาก มีสว นรวม
ในกิ จ กรรมของสั ง คมเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานของสุ ข ภาพปากและการบํ า รุ ง รั ก ษาฟ น
เขียนรายงานและวารสารทางวิทยาศาสตร ตลอดจนปฏิบตั หิ นาทีก่ ารงานทีเ่ กีย่ วของและควบคุม
ดูแลผูปฏิบัติงานอื่น
ลักษณะของงานที่ทํา
ตรวจ วินิจฉัย บําบัดหรือปองกันโรคฟน โรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟน โรคอวัยวะ
ในชองปากโรคขากรรไกร และกระดูกใบหนาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับขากรรไกร รวมทัง้ การกระทําทาง
ศัลยกรรมและการกระทําใดๆ ในการบําบัด : บูรณะและฟน ฟูสภาพอวัยวะในชองปากกระดูก
ใบหนาที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกรและการทําฟนในชองปาก
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ใหการรักษาโรค และความผิดปกติของฟนและชองปากดวยการศัลยกรรม ใหยา
และวิธกี ารอืน่ ๆ ตรวจปากและฟนของผูป ว ย ใชเครือ่ งเอกซเรยและทดสอบตามความจําเปน
เพือ่ จะไดทราบถึงลักษณะของความผิดปกติ พิจารณาผลของการตรวจและการทดสอบ และ
ตกลงใจเลือกวิธกี ารรักษา หารูฟน ผุ ทําความสะอาดและอุดรูฟน ผุ และถอนฟนทีเ่ ปนโรคหรือ
ไมไดใชใหเกิดประโยชน พิมพปากและจําลองแบบของเหงือกและสวนอื่นๆ ของปาก เพื่อใช
ในการประดิษฐฟนปลอม และใสฟนปลอมใสเครื่องยึดเพื่อจัดฟนที่มีลักษณะผิดปกติหรือเก
ใหอยูในตําแหนงที่ถูกตอง รักษาโรคฟน ปากหรือเหงือกดวยการใชยาหรือศัลยกรรม ใหยา
ชาหรือวางยาสลบตามความจําเปน อาจทําเฉพาะทางในการรักษาอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
มากกวา
สภาพการจางงาน
ทันตแพทยสามารถทํางานในภาครัฐ และภาคเอกชนโดยประกอบอาชีพตาม
สถานบริการ ทันตกรรม โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน หรือประกอบธุรกิจสวนตัว ทันตแพทย
ทีส่ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะไดรบั เงินเดือนเทียบเทาวุฒปิ ริญญาตรีทวั่ ไป อัตราคาจาง
เปนรายเดือนแตกตางกันไปตามความรู และความชํานาญ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาปริญญา
48,359 บาท และ
โทหรือเอกหรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ เงินเดือนภาคเอกชนขั้นตํ่า 56,807
ไดรับเงินเพิ่มอื่นๆเฉลี่ยตอเดือน 21,173
10,449 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจคาตอบแทน
ภาคเอกชน ประจําป 2558
2554)
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิ การศึกษา
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาโท
17,500 – 19,250 บาท
ปริญญาเอก
21,000 – 23,100 บาท
ทํางานสัปดาหละ 40 ชัว่ โมง อาจจะตองทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดอาจ
จะตองมีการจัดเวรอยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว ผูทํางาน
กับภาครัฐจะไดรับสวัสดิการตามระเบียบของทางราชการ สวนผูที่ทํางานในภาครัฐวิสาหกิจ
และเอกชนอาจไดรับผลประโยชนอยางอื่นมากกวาภาคราชการ เชน คารักษาพยาบาล
เงินสะสม เงินชวยเหลือ สวัสดิการในรูปตางๆ เงินประกันสังคม เงินโบนัสเปนตน สําหรับผูท สี่ าํ เร็จ
ทันตแพทยที่มีเงินทุนสามารถประกอบธุรกิจสวนตัวดวยการเปดคลินิครักษาฟน มีรายไดขึ้น
อยูกับความสามารถ และความอุตสาหะ
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สภาพการทํางาน
ทันตแพทยจะทํางานในหองตรวจฟน ซึ่งมีอุปกรณในการตรวจและรักษาฟน
เชน เครือ่ งมือตางๆ เพือ่ การขูดหินปูน ถอนฟน ฉีดยาชา และเกาอีส้ าํ หรับผูป ว ย และทันตแพทย
โดยจะตองมีไฟสองสวางเพื่อชวยในการตรวจฟนในปาก โดยทั่วไปทันตแพทยจะมีผูชวย
ทันตแพทยในการตรวจรักษาผูปวย โดยจะชวยในการหยิบสงอุปกรณในการตรวจรักษาฟน
ในบางครั้งอาจจะมีผูปวยที่เปนเด็ก ซึ่งการตรวจรักษาอาจจะยุงยากกวาผูใหญ เนื่องจากเด็ก
จะมีความกลัวและไมใหความรวมมือในการตรวจฟน ทันตแพทยตอ งมีจติ วิทยาในการหลอก
ลอเด็กใหความรวมมือโดยการอาปากเพือ่ ทําการตรวจรักษา รวมทัง้ ตองระวังการถูกกัดนิว้ มือ
ขณะทําการตรวจรักษาใหเด็กที่กําลังกลัวและโกรธ
คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร
2. มีความรูทางวิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษเปนอยางดี
3. มีความรูในการคนและการประดิษฐ
4. มีสุขภาพแข็งแรง บุคลิกดี รูหลักจิตวิทยา คลองแคลว พูดจาเกง
5. มีฐานะทางการเงินดีพอสมควร
ุ ธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ไมใช
6. มีความซื่อสัตยในวิชาชีพของตน มีคณ
ความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
เมื่อสําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่
กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทา และสามารถสอบผานวิชาตางๆ ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตลอดจนการสอบสั ม ภาษณ แ ละการตรวจร า งกายหลั ก สู ต รวิ ช า
ทันตแพทยศาสตร ระดับปริญญาตรีตามปกติใชเวลาเรียน 6 ป โดยมีสถาบันทีเ่ ปดสอนวิชาการ
ทันตแพทยศาสตร ระดับปริญญาหลายแหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เชน มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน เมื่อครบหลักสูตรแลวจะไดรับ
ใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา มีสทิ ธิประกอบอาชีพทันตแพทยไดตามกฎหมาย
โอกาสในการมีงานทํา
ผูที่สําเร็จการศึกษาทางทันตแพทยหากมีความขยันอุตสาหะจะไมมีการตกงาน
เนือ่ งจากสามารถเขาทํางานในโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือเอกชนไดและสามารถไปประกอบ
อาชีพสวนตัวดวยการเปดคลินิครักษาโรคฟนได ซึ่งการรักษาฟนรวมถึงการทําศัลยกรรมฟน
เชน ทําเขี้ยว จัดฟน และอื่นๆ กําลังเปนที่นิยมของประชาชนทั่วไป

บทที่ 4 : อาชี พในอาเซี ยน

219

และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมือ 8 อาชีพ ทันตแพทยเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผูสําเร็จการศึกษาจะตองใชทุนใหกับรัฐบาลในสายงานที่เรียนมา โดยประจําอยู
ในโรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาล ศูนยอนามัยของกระทรวง ทบวง กรมตางๆของ
กระทรวงสาธารณสุขเปนเวลา 2 ป เมื่อใชทุนแลวจะทํางานประจําตอในหนวยงานของรัฐ
หรืออาจจะไปศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอก หรือเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย
หรือประกอบอาชีพอิสระโดยตัง้ คลินคิ รักษาเปนสวนตัวและทํางานในโรงพยาบาลเอกชนก็ได
ถารับราชการตอไปก็จะไดรับการเลื่อนขั้น และเลื่อนตําแหนงตามระเบียบของ
ทางราชการ เชน เปนหัวหนาภาควิชา เปนตน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูชํานาญพิเศษทางทันตกรรม ทันตแพทยฝายปองกันและสาธารณสุข ชางเทคนิค
การแพทย อาจารยทางวิชาทันตแพทยศาสตร และทันตแพทยเฉพาะทางตางๆ
แหลงขอมูลอื่นๆ
- ทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ www.thaidental.net
- ทันตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th
- ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย www.royalthaident.org
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) กรมการจัดหางาน www.doe.
go.th
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ชื่ออาชีพ แพทย (Medical Doctors)

นิยามอาชีพ
ผูวิจัย ปรับปรุงหรือคิดคนแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปองกันและรักษาโรค ทํางานวิจยั เกีย่ วกับความผิดปกติของมนุษยและโรคตางๆ วิธกี าร
รักษาและปองกันโรค ตรวจรางกายและวินิจฉัยโรค สั่งยาและใหการรักษาโรค ความผิดปกติ
หรืออุบตั เิ หตุทวี่ นิ จิ ฉัยแลว รวมถึงใหการรักษาเฉพาะทางทัง้ ทางดานอายุรกรรมและศัลยกรรม
ใหคําแนะนําวิธีปองกันและรักษาโรค มีสวนรวมในการพัฒนาและสรางกฎระเบียบเกี่ยวกับ
การสรางสุขภาพที่ดี ความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพอนามัยของสังคมเขียนรายงานและ
วารสารทางวิทยาศาสตร ตลอดจนปฏิบัติหนาที่การงานที่เกี่ยวของและควบคุมดูแลผูปฏิบัติ
งานอื่น ๆ
ลักษณะของงานที่ทํา
ตรวจรางกาย วินิจฉัยโรค สั่งยา ผาตัด รักษาอาการบาดเจ็บ และอาการผิดปกติ
ตางๆ ของผูป ว ย สัง่ ตรวจทางเอ็กซเรยหรือการทดสอบพิเศษ ถาตองการรายละเอียดเพิม่ เติม
พิ จ ารณาผลการตรวจและผลการทดสอบ ปรึก ษาแพทยเ ฉพาะทางหรื อ แพทยอื่ น ตาม
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ความจําเปน และวินิจฉัยความผิดปกติหรือการรักษาอยางอื่น และแนะนําผูปวยในเรื่องการ
ปฏิบตั ติ นทีจ่ าํ เปนสําหรับการรักษาสุขภาพหรือการกลับคืนสูส ภาพปกติ บริหารยาและยาสลบ
ตามตองการ ทําการดูแลหญิงตัง้ ครรภในระยะกอนคลอด ทําการคลอด และใหการดูแลรักษา
มารดา และทารกหลังคลอด เก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับผูปวยที่มารับการรักษา อาจผสมยา
อาจรับผิดชอบและสั่งงานสําหรับพยาบาลในโรงพยาบาลหรือสถาบันอื่น
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษาปริญญาโทหรือเอกหรือเทียบเทา ไมมีประสบการณ เงินเดือนภาคเอกชนขั้นตํ่า
18,504 บาท (สํานักงานสถิติแหงชาติ
63,082 บาท และไดรับเงินเพิ่มอื่นๆเฉลี่ยตอเดือน 11,235
51,285
สํารวจคาตอบแทนภาคเอกชน ประจําป 2558
2554)
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
ซึ่งขอมูลการปรับอัตราเงินเดือนขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.) ใชบังคับ มกราคม 2556 ดังนี้
ปริญญาตรี
15,000 – 16,500 บาท
ปริญญาโท
17,500 – 19,250 บาท
ปริญญาเอก
21,000 – 23,100 บาท
ทํางานสัปดาหละ 40 ชั่วโมง อาจตองมาทํางานวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุด
อาจจะตองมีการจัดเวรอยูประจําโรงพยาบาล นอกจากผลตอบแทนในรูปเงินเดือนแลว
ในภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนอาจไดรบั ผลตอบแทนในรูปอืน่ เชน คารักษาพยาบาล เงินสะสม
เงินชวยเหลือสวัสดิการในรูปตางๆเงินโบนัส เปนตน สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาแพทย
สามารถประกอบธุรกิจสวนตัวโดยรายไดที่ไดรับขึ้นอยูกับความสามารถ และความอุตสาหะ
สภาพการทํางาน
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล โดยตรวจคนไขในที่อยูในความรับ
ผิดชอบทุกวันและตองตรวจคนไขนอกที่เขามารับการรักษา ผูที่เปนแพทยอาจถูกเรียกตัวได
ทุกเวลาเพื่อทําการรักษาคนไขใหทันทวงที ผูที่เปนแพทยตองพรอมเสมอที่จะสละเวลา
เพือ่ รักษาคนไข ในสถานทีท่ าํ งานจะตองพบเห็นคนเจ็บ คนไข และคนตาย แพทยจงึ ตองมีจติ ใจ
ที่เขมแข็ง เพราะหากมีจิตใจที่ออนไหวตอสิ่งที่ไดพบเห็นจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานได
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. สําเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาแพทยศาสตร
2. ขยันสนใจในการศึกษาหาความรูทางวิทยาการแพทย วิทยาศาสตร และภาษา
อังกฤษเปนอยางดี
3. มีสุขภาพสมบูรณ ทั้งรางกาย และจิตใจไมพิการหรือทุพพลภาพ ปราศจากโรค
4. สามารถอุทิศตนยอมเสียสละเวลา และความสุขสวนตัว เพื่อชวยเหลือผูอื่น
ที่เดือดรอนจากการเจ็บปวย มีจิตใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมรังเกียจผูเจ็บปวย มีความเมตตา และ
มีความรักในเพือ่ นมนุษย มีความเสียสละทีจ่ ะเดินทางไปรักษาพยาบาลผูค นในชุมชนทัว่ ประเทศ
5. มีมารยาทดี สามารถเขากับบุคคลอื่นไดทุกระดับ มีความอดทน อดกลั้น และ
มีความกลาหาญ
6. มีความซื่อสัตยในวิชาชีพของตน มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการแพทย ไมใช
ความรูทางวิชาการของตนไปหลอกลวงหรือทําลายผูอื่น
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
ผูที่สําเร็จหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย-คณิต) หรือประกาศนียบัตร
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาและสามารถสอบผานวิชาตางๆ ในการคัดเลือกบุคคล
เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา คือ วิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ และ
ความถนัดทางการแพทย หรือเคยชวยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐครบตามเกณฑ
ที่กําหนด คือ ประมาณอยางนอย 10 วัน ตลอดจนการสอบสัมภาษณและการตรวจรางกาย
เมื่อผานการทดสอบจึงมีสิทธิเขาศึกษาแพทย โดยมีสถาบันที่เปดสอนวิชาการแพทยระดับ
ปริญญาหลายแหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชนมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน ผูที่จะเรียนแพทยจะตองมีฐานะทางการเงินพอสมควร
เพราะคาใชจายในการเรียนวิชาแพทยคอนขางสูงและใชเวลานานกวาการเรียนวิชาชีพอื่นๆ
รวมทั้งตองเสียคาบํารุงการศึกษา คาตําราวิชาการแพทยและคาอุปกรณตางๆ
หลักสูตรวิชาการแพทยระดับปริญญาตรีตามปกติใชเวลาเรียน 6 ป ใน 2 ปแรก
หลักสูตรการเรียนจะเนนหนักดานวิทยาศาสตรทวั่ ไปทีเ่ ปนพืน้ ฐานสําคัญตอจากนัน้ จึงเรียนตอ
วิชาการแพทยโดยเฉพาะอีก 4 ป เมือ่ สําเร็จไดรบั ใบอนุญาตประกอบเวชกรรมของแพทยสภา
มีสทิ ธิประกอบอาชีพแพทยไดตามกฎหมาย โดยมีโอกาสเลือกสายงานในอาชีพแพทยได ดังนี้
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1. เปนแพทยฝายรักษา โดยแบงไดเปน 2 ประเภทดังนี้
1.1 แพทยทที่ าํ หนาทีเ่ วชปฏิบตั ทิ วั่ ไป (General Practitioner) ทําหนาที่
รักษาคนไขทั่วไป เชน เปนไขหวัด โรคกระเพาะ ทองเสีย เปนตน
1.2 แพทยเฉพาะทาง (Specialist) รักษาคนไขทมี่ อี าการหนักหรือทีต่ อ ง
ใชอุปกรณวินิจฉัยพิเศษ หรือตองการแพทยที่ชํานาญเฉพาะโรคนั้นทําการรักษา เชน มีนํ้า
ในสมอง มะเร็ง เนื้องอก เปนตน
2. เปนแพทยฝา ยวิจยั เปนนักวิจยั ทีท่ าํ งานอยูใ นสถาบันทางการแพทย ทําการวิจยั
และประดิษฐ คิดคนวิทยาการใหมๆ ทางการแพทย เพื่อประโยชนแกมนุษยชาติ เปนแพทย
ฝายปองกัน โดยตองออกไปปฏิบตั กิ ารในทองทีท่ รุ กันดารเพือ่ ใหการศึกษาเกีย่ วกับการปองกัน
โรคแกประชาชนและหาวิธปี อ งกันโรคในชุมชนตางๆ เปนแพทยฝา ยการสอน หรือเปนครูสอน
โอกาสในการมีงานทํา
อาชีพแพทยถอื วาเปนอาชีพทีม่ เี กียรติ และเปนอาชีพทีม่ กี ารเสียสละสูงสามารถรับ
ราชการโดยทํางานในโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานีอนามัยหรือหนวยงานการแพทยของ
กระทรวง ทบวง กรม ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ บริการประชาชนและเจาหนาที่ หรือทํางานในโรงพยาบาล
เอกชน นอกจากนี้ ยังสามารถทํารายไดพิเศษดวยการเปดคลินิกสวนตัว เพื่อรับรักษาคนไข
นอกเวลาทํางานประจําไดอีก แนวโนมของตลาดแรงงานสําหรับอาชีพนี้ยังคงมีอยู ดังนั้น
แพทยสามารถหางานทําไดงา ย เนือ่ งจากประเทศไทยยังขาดแคลนแพทยอยูเ ปนจํานวนมาก
โดยเฉพาะในตางจังหวัด และชนบทที่หางไกลจากความเจริญในตัวเมือง
และในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมีการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมือ 8 อาชีพ แพทยเปนอาชีพที่เคลื่อนยายไดอยางเสรี ดังนั้นจึงเปนที่ตองการของ
ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
ผู  ป ระกอบอาชี พ แพทย ที่ มี ค วามชํ า นาญ และประสบการณ จะได เ ลื่ อ นขั้ น
เลือ่ นตําแหนง จนถึงระดับผูบ ริหาร หากมีความสามารถในการบริหาร หรืออาจประกอบธุรกิจ
สวนตัวโดยเปดคลินิค รับรักษาคนไขเพื่อรักษาคนไขทั่วไป นอกเวลาทํางานเปนรายไดพิเศษ
สําหรับผูท มี่ คี วามชํานาญและมีทมี งานทีม่ คี วามสามารถ รวมทัง้ มีเงินทุนจํานวนมากก็สามารถ
เปดโรงพยาบาลได แพทยที่มีความชํานาญเฉพาะทาง อาจไดรับการวาจางใหไปทํางานใน
โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหลายแหง ทําใหไดรับรายไดมากขึ้น
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(1) สาขาที่พัก (Hotel Services)
1.1 แผนกตอนรับ (Front Ofce) มี 5 ตําแหนงงาน
1.1.1 ผูจ ดั การแผนกตอนรับสวนหนา (Front Ofce Manager)
1.1.2 ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Ofce Supervisor)
1.1.3 พนักงานตอนรับ (Receptionist)
1.1.4 พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator)
1.1.5 พนักงานยกกระเปา (Bell Boy)
1.2 แผนกแมบาน(House Keeping) มี 6 ตําแหนงงาน
1.2.1 ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper)
1.2.2 ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager)
1.2.3 ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor)
1.2.4 พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)
1.2.5 พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant)
1.2.6 พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner)
1.3 แผนกประกอบอาหาร (Food Production) มี 7 ตําแหนงงาน
1.3.1 กุกใหญหรือหัวหนาพอครัว (Executive Chef)
1.3.2 พอครัวแตละงาน (Demi Chef)
1.3.3 ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis Chef)
1.3.4 พอครัวงานขนมหวาน (Chef de Partie)
1.3.5 ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry)
1.3.6 งานขนมอบ/งานขนมปง (Baker)
1.3.7 งานเนื้อ (Butcher)
1.4 แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service) มี 5
ตําแหนงงาน
1.4.1 ผูอ าํ นวยการแผนกอาหารและเครือ่ งดืม่ (F&B Director)
1.4.2 ผูจ ดั การ Outlet อาหารและเครือ่ งดืม่ (F&B Outlet Manager)
1.4.3 หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)
1.4.4 พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)
1.4.5 พนักงานบริกร (Waiter)
(2) สาขาการเดินทาง (Travel Services)
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2.1 แผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies) มี 4 ตําแหนงงาน
2.1.1 ผูจัดการทั่วไป (General Manger)
2.1.2 ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager)
2.1.3 หัวหนาทีป่ รึกษาการนําเทีย่ ว (Senior Travel Consultant)
2.1.4 พนักงานปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant)
2.2 แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation) มี 5 ตําแหนงงาน
2.2.1 ผูจัดการธุรกิจทองเที่ยว (Product Manager)
2.2.2 ผูจ ดั การฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)
2.2.3 ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager)
2.2.4 ผูจ ดั การฝายจําหนายบัตรโดยสาร (Ticketing Manager)
2.2.5 ผูจัดการฝายทองเที่ยว (Tour Manager)
ทั้งนี้ อาชีพ 2 สาขา 6 แผนก 32 ตําแหนงงานดังกลาว มีรายละเอียดขอมูลอาชีพดังนี้
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อาชีพ อาเซีย นด านบุค ลากรวิชาชีพ ทอ งเที่ย ว” หรื อ ASEAN MRA on
Tourism Professionals 32 ตําแหนง
สาขาที่พัก (Hotel Services)
แผนกตอนรับ (Front Ofce)
ชื่ออาชีพ ผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา (Front Ofce Manager)

นิยามอาชีพ
รับผิดชอบการจัดแบงงาน และการจัดรอบเวลาทํางานในแผนก ดูแลเรื่องระเบียบ
วินัย การแสดงกิริยาของพนักงานและรูปลักษณที่ปรากฏ วางแผนระบบการรับจองและ
ขัน้ ตอนดําเนินงานทีเ่ กีย่ วกับการกําหนดจัดหองใหผพู กั การตอนรับแขกผูพ กั ขณะมาถึง และ
การนําทางแขกบุคคลสําคัญไปยังหองพัก รวมทั้งตัดสินใจเกี่ยวกับการใชอัตราพิเศษ โดยได
รับอนุมัติจากฝายบริหาร รับผิดชอบการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางแขกผูพักกับพนักงาน
โรงแรม ความปลอดภัย สุขอนามัยและมาตรฐานงานในแผนก วางแผนการบริหารรายรับ
จากการใชหองพักอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสานงานกับฝายการตลาดและอาจกําหนด
นโยบายการรับจอง กํากับดูแลการปฏิบัติงานและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการโตตอบสื่อสาร
การคัดเลือกรับบุคลากร การใหออก การปรับเปลี่ยนหนาที่ปฏิบัติงาน การเลื่อนตําแหนง
และการจัดฝกอบรม
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ลักษณะของงานที่ทํา
รับผิดชอบควบคุมการบริหารและการจัดการงานของแผนกตามที่ไดรับมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ ที่สําคัญคือ
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในการใหบริการ (เช็คอิน และเช็คเอาท)
2. รวมคัดเลือกพนักงานที่จะมาปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ของแผนก
3. จัดฝกอบรมพนักงานในแผนก เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
4. ควบคุมดูแลการจัดตารางการเขาเวรทํางานของพนักงานในแผนก
5. ควบคุมดูแลการปฏิบตั งิ านของพนักงานในแผนก โดยเฉพาะชวงทีม่ ผี ใู ชบริการมาก
6. ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนก
7. สรางความสัมพันธ การสือ่ สาร และการประสานงานทีด่ กี บั ลูกคาและแผนกอืน่ ๆ
8. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล สภาพของหองพักที่สามารถใชหรือขายได
รวมทั้งสื่อสารขอมูลกับแผนกอื่นๆ
9. แกไขปญหาและใหคําแนะนําพนักงานในการแกไขปญหาใหกับลูกคา
10. ประสานงานเพื่อเตรียมการรับรองกลุมหรือคณะลูกคารวมกับแผนกอื่นๆ
11. ตรวจสอบการใหเครดิตคางจายกับแขกที่มาพัก ใหเปนไปตามนโยบายของ
โรงแรม
12. จัดประชุมและเปนประธานในการประชุมพนักงานในแผนก
13. ประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีแกพนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องสวนตัว
14. จัดทํารายงานประจําวัน รายไดของหองพักและอัตราการเขาพักใหกบั ผูจ ดั การ
ทั่วไปและแผนกตางๆ ไดทราบ
15. สงเสริม สนับสนุน และปฏิบัติตามนโยบายของสถานประกอบกิจการ
สําหรับการจัดมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน โดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดกําหนดสมรรถนะ สาขา
ธุรกิจโรงแรม แผนกสวนหนา ตําแหนงผูจัดการแผนกสวนหนา ดังนี้
1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทํางาน
2. บริหารจัดการการบริการแขกที่มาพักอยางมีคุณภาพ
3. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
4. จัดการดําเนินการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
5. บริหารการจัดซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
6. บริหารธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
7. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
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สภาพการจางงาน
การสั่งสมประสบการณเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพนี้ ดังนั้น เมื่อจบ
การศึกษา ควรเริม่ ทํางานในฝายบริการสวนหนาของสถานประกอบกิจการตางๆ อาทิ คอนโดมีเนียม
ห องชุ ด ที่ พั ก อาศัยขนาดใหญ โรงพยาบาลที่ มีก ารบริก ารเช น เดี ย วกั บโรงแรม สํ า หรั บ
แรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน ปริญญาตรีจะไดรับอัตราคาจางเปนเงินเดือนประมาณ
10,000 บาทขึ้ น ไป และสํ าหรั บ ผู  ที่มีความสามารถทางด า นภาษาสํ า หรั บแรงงานใหม
สถานประกอบกิจการบางแหงอาจมีคา ตอบแทนภาษา ภาษาละประมาณ 500 – 1,000 บาท
อ�ชีพพ 2558
: โดยกองบริ
ห�รข้จอัยมูตลาดแรงงาน
ลตล�ดแรงง�นกรมการ
กรมก�ร
สําหรับการสํารวจคาจางรายอาชี
ป 2556
: โดยกองวิ
35,000 บาท
จัดหางาน ไดศึกษาพบวาอาชีพผูจัดการแผนกงานสวนหนา ไดรับคาจางสูงสุด 15,000
คาจางตํ่าสุด 7,800 บาท คาจางเฉลี่ย 12,546
10,933 บาท
เนื่องจากผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนา จะเปนผูที่สรางความประทับใจใหกับ
ลูกคาที่มาใชบริการตั้งแตเช็คอินเขาพักจนถึงเช็คเอาท ตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนา
ตางๆ หากทํางานมี ประสิทธิภาพดี ก็จะชวยใหไดลูกคาเพิ่ม จึงมีความสําคัญตอโรงแรมมาก
นอกจากนี้ ควรมีประสบการณในการทํางานดานการโรงแรมทั้งในหรือตางประเทศเปนเวลา
มากกวา 10 ป ผูประกอบอาชีพนี้ ตองทํางานหนักมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้นจึงไดรับ
คาตอบแทนสูงมาก รวมทัง้ สวัสดิการ และโบนัสจากผลกําไรของสถานประกอบกิจการ รวมทัง้
อาจไดรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษตางๆ ในระดับมาตรฐานการวาจางสากลจากผูวาจาง
สภาพการทํางาน
มีความรับผิดชอบในหนาที่ 24 ชั่วโมง และเตรียมพรอม เพื่อรับสถานการณตางๆ
ที่เกิดขึ้นโดยไมคาดหมาย หรือกรณีฉุกเฉิน ผูประกอบอาชีพนี้ ทั้งผูจัดการ และเจาหนาที่
การบริการในสวนหนา ตองสวมเครือ่ งแบบของสถานประกอบกิจการในขณะปฏิบตั งิ าน ชัว่ โมง
การทํางานสําหรับผูจัดการนั้น ตองรับผิดชอบหนาที่และดูแลผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน
ทั้ง 3 รอบ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง การทํางานของพนักงานการบริการสวนหนา แบงเปน 3
รอบๆ ละ 8 – 9 ชั่วโมง คือตั้งแต เวลา 7.00 – 16.00 น., 15.00 – 23.00 น., 23.00 – 7.00
น.ดังนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติงานในชวงเวลาปกติ อาจตองอยูปฏิบัติงานหลังเลิกงาน
จนกวาจะเสร็จ อาจตองเขามาตรวจงานเปนระยะในชวงกลางคืนจนกวาภารกิจประจําวัน
จะเรียบรอย ชวงเวลาการทํางานของผูป ระกอบอาชีพนีอ้ าจยาวนานกวาระยะเวลาทํางานปกติ
อาจตองปฏิบัติงานในชวงเวลาดึก วันหยุดเสาร อาทิตย หรือในวันหยุดนักขัตฤกษ ขอบเขต
การรับผิดชอบอาจตองรับผิดชอบแขกผูมาพักตั้งแตกอนเขาพัก จนถึงลูกคากลับ หรืออาจมี
ภารกิจพิเศษ เชน ไปรับลูกคาสําคัญพิเศษที่สนามบิน
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คุณสมบัติของผูประกอบอาชีพ
1. เพศหญิง หรือเพศชาย อายุประมาณ 25 ปขึ้นไป
2. วุฒกิ ารศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
3. มีประสบการณผานการบริหารโรงแรมขนาดใหญไมนอยกวา 5 ป
4. มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกลักษณะดี สุขภาพแข็งแรง
5. มีความชํานาญดานภาษาตางประเทศเปนอยางดีอยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษา
อังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน เปนตน
6. มีวุฒิภาวะการเปนผูนํา
7. มีความรูและความสามารถในระบบโปรแกรมของฝายตอนรับ
8. สามารถทํางานภายใตความกดดันได
ผูที่จะประกอบอาชีพนี้ควรเตรียมความพรอมดังนี้ คือ :
ผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ตองสอบคัดเลือก
เขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่มีการเปดสอนภาค
วิชา หรือสาขาวิชาการบริหารการจัดการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวของ เชน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรบางเขน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปนตน
นอกจากนี้ ในภาคเอกชนได มี ก ลุ  ม ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละเชี่ ย วชาญในการบริ ห าร
การจัดการโรงแรมอยางเชน บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ไดสนับสนุนและจัดตั้งสถาบัน
การศึกษาวิทยาลัยดุสติ ธานีเพือ่ ใหการศึกษาและผลิตบุคลากรทางดานนีใ้ หมคี วามรูค วามเขาใจ
ในวิชาชีพดานอุตสาหกรรมบริการ มีจุดประสงค เพื่อชวยพัฒนาธุรกิจโรงแรมและการทอง
เที่ยวไทยใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานทัดเทียมนานาประเทศ โดยไดเปดหลักสูตร
การบริหารการจัดการในระดับปริญญาตรี ผูท เี่ ขารับการศึกษาจะตองเรียนทัง้ ภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ และออกปฏิบัติงานจริงอยางนอยไมตํ่ากวา 1,000 ชั่วโมง ในสถานที่ฝกปฏิบัติ
ภาคสนาม ทีโ่ รงแรมและรีสอรทเครือดุสติ ธานี และเครือรอยัลปริน๊ เซส ซึง่ มีเครือขายโรงแรม
ในตางประเทศหลายแหง รวมทั้งสถานประกอบกิจการที่ไดมาตรฐานของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูจบการศึกษามีความสามารถปฏิบัติงานในอาชีพนี้ตามที่
มุงหวังไวได
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โอกาสในการมีงานทํา
ปจจุบัน เนื่องจากอุตสาหกรรมการบริการ มีการแขงขันกันสูง และยกระดับ
สูมาตรฐานสากลทั้งในเรื่องการบริการในโรงแรม โรงพยาบาลเอกชน รีสอรท สปา ฯลฯ
ดังนัน้ ในวงการอุตสาหกรรมนีจ้ งึ ตองการผูจ ดั การแผนกงานสวนหนาทีม่ ปี ระสบการณ ทักษะ
และความสามารถสูง อีกทั้งในป 2558 มีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งมี
การเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 8 อาชีพ ซึ่งอาชีพผูจัดการแผนกตอนรับสวนหนาอยูในสวนของ
อาชีพเกีย่ วกับการทองเทีย่ ว มี 32 วิชาชีพสาขาวิชาชีพการทองเทีย่ ว ทีม่ กี ารลงนามขอตกลง
ความรวมมือดวยการยอมรับคุณสมบัตวิ ชิ าชีพการทองเทีย่ วอาเซียน (MRA) ดังนัน้ จึงเปนทีต่ อ งการ
ของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและตางประเทศ
โอกาสความกาวหนาในอาชีพ
รองผูจัดการทั่วไป ผูจัดการทั่วไป
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
มัคคุเทศก อาจารยพเิ ศษหรือวิทยากร ทีป่ รึกษาสถานประกอบกิจการรีสอรท สปา
เจาของกิจการบริการทางดานการทองเที่ยวครบวงจร ผูบริหารสถานประกอบกิจการขนาด
ใหญที่ใหบริการที่พัก พนักงานบริษัทสายการบิน ประชาสัมพันธ เจาของสถานประกอบ
กิจการ ภัตตาคาร หรือรานขายของที่ระลึก เปนตน
แหลงขอมูลอื่นๆ
- วิทยาลัยดุสิตธานี www.dtc.ac.th
- สถาบันที่ทําเปดการเรียนการสอนทางดานการทองเที่ยว
- กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา www.mots.go.th
- การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ป 2544 กรมการจัดหางาน www.
doe.go.th
- หนังสือมาตรฐานสมรรถนะรวมวิชาชีพสําหรับการทองเที่ยวอาเซียน
- หนังสือพิมพจัดหางาน เว็บไซตบริการหางาน และโรงแรมตางๆ
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ผูควบคุมดูแลฝายตอนรับ (Front Ofce Supervisor)

ลักษณะงานที่ทํา
มีหนาที่ดูแลควบคุมใหการดําเนินงาน ของแผนกตอนรับเปนไปโดยราบรื่น และ
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในฐานะที่เปนหัวหนาแผนกตองเกี่ยวของกับการคัดเลือกคน
เขาทํางานและใหการฝกอบรม วางงบประมาณของแผนก และควบคุมคาใชจายใหเปนไป
ตามนั้น และคาดคะเนระดับอัตราการเขาพักในอนาคต
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ดานบุคลิกภาพ
เปนผูที่มีความอดกลั้นอดทนและรูจักกาลเทศะ มีไหวพริบในการแกปญหาที่อาจ
เกิดขึน้ ไดโดยไมคาดคิด ชางสังเกตเรียนรูไ ดเร็ว ใชภาษาอังกฤษในการสือ่ สารไดดี มีความสามารถ
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ใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได มีหัวใจในงานบริการอีกทั้งมีมนุษยสัมพันธดีให
ความอบอุน แกเพือ่ นรวมงานและผูใ ตบงั คับบัญชา มีมนุษยสัมพันธดี บุคลิกลักษณะดี สุขภาพ
แข็งแรง มีความซือ่ สัตย อดทน สามารถแกปญ
 หาเฉพาะหนาไดดี มีความชํานาญดานภาษาตาง
ประเทศเปนอยางดี อยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน เปนตน
สมรรถนะตามหนาที่ 19 ประการ
1. ใหบริการดานที่พัก
2. ใหการตอนรับและดําเนินการตามขั้นตอนการจองหองพัก
3. ใชระบบจองผานคอมพิวเตอร
4. ดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริการตางๆ
5. รักษาการจัดเก็บเอกสารและระบบการสืบคนขอมูล
6. ดําเนินธุรกรรมสําหรับการซื้อสินคาหรือบริการ
7. รักษาขอมูลทางการเงินของลูกคา
8. จัดเตรียมเอกสารทางการเงินประจําวัน
9. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทํางาน
10. จัดการบริการลูกคา/แขกอยางมีคุณภาพ
11. รับและเก็บรักษาสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
12. ดูแลติดตามและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในที่ทํางาน
13. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานใหพนักงาน
14. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานประจํา
15. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
16. จัดมาตรการรักษาความปลอดภัยแกลูกคาบุคคลสําคัญ
17. ดูแลจัดการผูมึนเมา
18. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน/บัญชีธุรกรรม ภาคกลางคืน
19. รักษามาตรฐานและขอมูลดานการเงิน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม จะตองคอยควบคุม
การทํางานของพนักงานตอนรับ โดยทํางานวันละ 8 – 9 ชั่วโมง หรือ Receptionist รวมถึง
ชวยงานพนักงานตอนรับอํานวยความสะดวกแกลูกคา
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สภาพการจางงาน
การสั่งสมประสบการณเปนสิ่งสําคัญสําหรับผูประกอบอาชีพนี้ ดังนั้น เมื่อจบ
การศึกษา ควรเริม่ ทํางานในฝายบริการสวนหนาของสถานประกอบกิจการตางๆ อาทิ คอนโดมีเนียม
ชุดที่พักอาศัยขนาดใหญ โรงพยาบาลที่มีการบริการเชนเดียวกับโรงแรม
สําหรับแรงงานใหมที่เขาสูตลาดแรงงาน จะไดรับอัตราจางตามอัตราคาจางขั้นตํ่า
และสําหรับแรงงานใหมที่มีความสามารถทางดานภาษา สถานประกอบกิจการบางแหง
อาจมีคา ตอบแทนภาษา ภาษาละประมาณ 500 – 1,000 บาท เนือ่ งจากผูจ ดั การแผนกตอนรับ
สวนหนาจะเปนผูที่สรางความประทับใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการตั้งแตเช็คอินเขาพักจนถึง
เช็คเอาท ตลอดจนการแกไขปญหาเฉพาะหนาตางๆ หากทํางานมีประสิทธิภาพดีกจ็ ะชวยให
ไดลูกคาเพิ่ม จึงมีความสําคัญตอโรงแรมมาก นอกจากนี้ ควรมีประสบการณในการทํางาน
ดานการโรงแรมทั้งในหรือตางประเทศเปนเวลามากกวา 10 ป ผูประกอบอาชีพนี้ตองทํางาน
หนักมีความรับผิดชอบสูง ดังนั้นจึงไดรับคาตอบแทนสูงมาก รวมทั้งสวัสดิการและโบนัสจาก
ผลกําไรของสถานประกอบกิจการ รวมทัง้ อาจไดรบั เงือ่ นไขสิทธิพเิ ศษตางๆ ในระดับมาตรฐาน
การวาจางสากลจากผูวาจาง
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดจัดทําแผนสงเสริมตลาดการทอง
เที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจาก
ป 2557 โดยประกาศเปน ป “ท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย” เป น จุ ด แข็ ง ที่ แ ตกต า งจากชาติ อื่ น ๆ
การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สราง
การรับรูป ระเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเทีย่ วเชือ่ มโยงภายในภูมภิ าคอาเซียน
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ
สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยว
เชือ่ มโยงกระตุน การเดินทางของกลุม เพือ่ นบานใหเดินทางมาทองเทีย่ วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ที่แตกตาง เนนสรางสมดุลทางการคาดานการทองเที่ยวใหเกิดกับภูมิภาค ดวยการลงนาม
ในสนธิสัญญาตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ถามีความตั้งใจในการทํางาน รูจักเรียนรูเพิ่มเติมจะมีโอกาส
ในการกาวหนาสูตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ ผูจัดการทั่วไป หรือผูจัดการหองพัก เปนตน
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พนักงานตอนรับ (Receptionist)

นิยามอาชีพ
ทักทายตอนรับผูม าติดตอหรือลูกคาทีเ่ ขามาในโรงแรม บริการขอมูลขาวสารภายใน
โรงแรมและภายนอกกิจการ ; ดําเนินการรับลงทะเบียนเขาพักสําหรับแขกทั้งที่จองมาและ
ไมไดจองมา ; จัดกําหนดหองพักใหแขกตามความประสงคและความเหมาะสม ; รับจองหรือ
บอกขายหองพัก (สําหรับผูไมไดจองลวงหนา) ; สงมอบกุญแจหองพัก และดูแลอํานวย
ความสะดวกนําผูพักไปสงยังหองพัก ; จัดเก็บบันทึกขอมูลผูพัก ; รับแจงและดําเนินการ
ประสานงาน เพือ่ การบริการทีส่ รางความพึงพอใจแกผพู กั และการแกปญ หาการรองทุกขจากผูพ กั ;
รับฝากกุญแจหองพัก ; รับฝากสงไปรษณียภัณฑและขาวสาร ; บันทึกและจัดทํารายงานประจํา
วันที่จําเปนสําหรับกิจการ (รายงานผูเขาพักและผูคืนหองพัก รายงานสถานภาพหองพัก)
รวมถึงเอกสารตางๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด ; อาจดูแลใหบริการตูน ริ ภัย รับแลกเปลีย่ นเงินตรา
และรับชําระเงินขณะมีแขกคืนหองพักกอนจากโรงแรมไป และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและ
ดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
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ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานตอนรับหรือ Receptionist ทําหนาทีต่ อ นรับ หรือรับรองแขก หรือผูท เี่ ขา
มาในโรงแรม ติดตอสอบถาม ขอทราบชือ่ และความประสงคของผูม าติดตอ จัดสรร ประสานงาน
อํานวยความสะดวก ใหเปนไปตามความตองการของผูมาติดตอ
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ดานบุคลิกภาพ
เป น ผู ที่ มีความอดกลั้น อดทนและรูจั ก กาลเทศะ มี ไ หวพริ บในการแก ป ญหา
ที่อาจเกิดขึ้นไดโดยไม คาดคิดชางสังเกตเรียนรูไดเร็ว ใชภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารไดดี
มีความสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได มีหัวใจในงานบริการ อีกทั้ง
มีมนุษยสัมพันธดี ใหความอบอุนแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธดี
บุคลิกลักษณะดี สุขภาพแข็งแรง มีความซื่อสัตย อดทน สามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี
มีความชํานาญดานภาษาตางประเทศเปนอยางดี อยางนอย 1 ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุน เปนตน
สมรรถนะตามหนาที่ 7 ประการ
1. ใหบริการดานที่พัก
2. รับและดําเนินการตามขั้นตอนการจองหองพัก
3. ดําเนินธุรกรรมทางการเงินสําหรับรายการบริการตางๆ
4. รักษาและจัดเก็บเอกสารและระบบสืบคนขอมูล
5. ดําเนินธุรกรรมสําหรับการซื้อสินคาและบริการ
6. จัดเก็บรักษาขอมูลทางการเงินของลูกคา
7. เตรียมหลักฐานทางการเงินประจําวัน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม และใชคอมพิวเตอร
เพื่ออํานวยความสะดวกและคอยบริการลูกคาที่เขามาติดตอหองพักโดยทํางานวันละ 8 – 9
ชั่วโมง
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สภาพการจางงาน
ตําแหนงนี้มีความตองการมากเนื่องจากเปนประตูดานแรกโรงแรมที่จะสราง
ความประทับใจของลูกคา โดยเปนเงินเดือนประมาณ 10,000 ขึน้ ไป และสําหรับแรงงานใหมทมี่ ี
ความสามารถทางด า นภาษา สถานประกอบกิ จ การบางแห ง อาจมี ค  า ตอบแทนภาษา
ประมาณ 500 – 1,000 บาท จึงไดรับคาตอบแทนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสวัสดิการ และโบนัส
จากผลกําไรของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งอาจไดรับเงื่อนไขสิทธิพิเศษตางๆ ในระดับ
มาตรฐานการวาจางสากลจากผูวาจาง
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดจัดทําแผนสงเสริมตลาดการทอง
เที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจาก
ป 2557โดยประกาศเป น ป “ท อ งเที่ ย ววิ ถี ไ ทย” เป น จุ ด แข็ ง ที่ แ ตกต า งจากชาติ อื่ น ๆ
การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สราง
การรับรูป ระเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเทีย่ วเชือ่ มโยงภายในภูมภิ าคอาเซียน
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ
สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยว
เชือ่ มโยงกระตุน การเดินทางของกลุม เพือ่ นบานใหเดินทางมาทองเทีย่ วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูค า ในภูมภิ าค เนนการแลกเปลีย่ นทรัพยากรทีแ่ ตกตาง
เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเทีย่ วใหเกิดกับภูมภิ าค ดวยการลงนามในสนธิสญ
ั ญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ถามีความตั้งใจในการทํางาน รูจักเรียนรูเพิ่มเติมจะมีโอกาส
ในการกาวหนาสูตําแหนงผูจัดการฝายตอนรับ ผูจัดการทั่วไป หรือผูจัดการหองพัก เปนตน
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูจัดการแผนกตอนรับ ผูจัดการแผนกอื่นๆ ในโรงแรม
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พนักงานรับโทรศัพท (Telephone Operator)

นิยามอาชีพ
คุมแผงเครือ่ งติดตอทางโทรศัพทในสถานประกอบการอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
หรือสถานประกอบการอื่นๆ : รับและถายทอดโทรศัพทที่ติดตอเขามาจากบุคคลภายนอก
สถานที่และภายในสถานที่ทํางาน ; ตอโทรศัพทออกนอกสถานที่ ; ใหบริการสอบถาม
ทางโทรศัพท อาจทําบันทึกการรับโทรศัพท
ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานรับโทรศัพทเปนดานแรกของการติดตองานกับหนวยงานอื่นพนักงาน
โทรศัพทตองตระหนักถึงความสําคัญในหนาที่ของตน ตองเขาใจในเจตนาของผูที่ติดตอและ
ดําเนินการสลับสายใหตามความประสงคของผูติดตองาน โทรศัพทเปนงานที่ตองการ
ความรับผิดชอบสูง
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คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือจบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ขึน้ ไป
ดานบุคลิกภาพ
คุ ณ ลั ก ษณะทางวาจา นั บ เป น คุ ณ ลั ก ษณะที่ มี ค วามจํ า เป น อย า งมาก ทั้ ง นี้
เพราะปญหาของการใหบริการสวนใหญจะเกิดจากการสื่อสารระหวางผูใหกับผูรับบริการ
ดังนั้น หากสามารถนําคุณลักษณะทางวาจาที่ดี มาใชไดมากปญหาการบริการก็จะลดลง
ซึ่งคุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสมมีดังนี้
1. พูดจาไพเราะออนหวาน
2. รูจักใหคําชมตามโอกาสอันสมควร
3. ใชถอยคําภาษาใหถูกตอง
4. ใชนํ้าเสียงใหเหมาะสมกับผูฟงและสถานการณ
5. พูดชัดเจน กระชับ เขาใจงาย
6. หลีกเลี่ยงการตําหนิและนินทา
7. รูจักทักทายผูอื่นกอน
สมรรถนะตามหนาที่ 5 ประการ
1. ปฏิบัติหนาที่ใชระบบโทรศัพทศูนยกลาง PABX
2. รับและโอนโทรศัพทสายเขา
3. อํานวยความสะดวกโทรศัพทสายนอก
4. ใหขอมูลการบริการภายในโรงแรม
5. ใหขอมูลดานโทรศัพทระหวางประเทศ
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานบริเวณสวนหนาของโรงแรม และใชคอมพิวเตอร
เพื่ออํานวยความสะดวกในการโอนสาย โดยทํางานวันละ 8 – 9 ชั่วโมง
สภาพการจางงาน
เจาหนาที่รับโทรศัพท สามารถปฏิบัติงานในหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ภาคเอกชน ไดรบั เงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษาระดับฝมอื หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพทีร่ ะดับ
เริม่ ตนการทํางาน อัตราเงินเดือนของผูป ระกอบอาชีพนีใ้ นภาคเอกชนขึน้ อยูก บั ประสบการณ
ความสามารถ และความชํานาญงาน อาจไดรับคาตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน เชน
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คารักษาพยาบาล เงินสะสม เงินชวยเหลือสวัสดิการอื่น ๆ เงินโบนัส คาลวงเวลา เครื่องมือ
เครือ่ งใชและอุปกรณในการทํางาน เปนตน ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนีท้ าํ งานวันละ 8-9 ชัว่ โมง อาจทํางาน
ลวงเวลาวันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปนเรงดวน
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่ ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ า ได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม ตลาด
การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอ
เนื่องจากป 2557โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ
การสรางสรรคกจิ กรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทนิ ทองเทีย่ วตลอดทัง้ 12 เดือน สรางการ
รับรูประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเที่ยวที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน และ
สงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยว
เชือ่ มโยงกระตุน การเดินทางของกลุม เพือ่ นบานใหเดินทางมาทองเทีย่ วประเทศไทย โดยเนน
การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูค า ในภูมภิ าค เนนการแลกเปลีย่ นทรัพยากรทีแ่ ตกตาง
เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเทีย่ วใหเกิดกับภูมภิ าค ดวยการลงนามในสนธิสญ
ั ญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
การปฏิบตั หิ นาทีใ่ นตําแหนงนี้ หากขยัน อดทน ตัง้ ใจทํางาน มีหวั ใจบริการ มีโอกาส
กาวสูการเปนพนักงานตอนรับ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงานตอนรับสวนหนา ผูจัดการแผนกตอนรับ
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พนักงานสัมภาระ / พนักงานยกกระเปา (Bell Boy)

ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานสัมภาระจะคอยตอนรับแขกที่ เขามาในโรงแรม ใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม
ทั้งบอกทางไปยังจุดตางๆ ในโรงแรม หากแขกเขาพักหองก็ตองชวยแขกขนสัมภาระตาง ๆ
ไปที่หองพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตองขนของลงมาจากหองพักเชนกัน นอกจากนี้ยังมีงาน
อื่น ๆ ที่ตองทําอีก เชน การจดขอความที่มีผูสั่งความถึงแขกไว ดูแลกุญแจหองพักแขก
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ วิธีการเดินทางและรายละเอียดที่เกี่ยวของอื่น
ๆ ชวยแขกเรียกรถแท็กซี่ ชวยจองตั๋วรถ/เรือ/เครื่องบิน ชวยจัดหองประชุมดวยการชวยขน
ยายโตะ เกาอี้ เปนตน
คุณสมบัติดานการศึกษา
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
ดานบุคลิกภาพ
มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ
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สมรรถนะตามหนาที่ 3 ประการ
1. จัดใหมีพนักงานขนสัมภาระและบริการขนสัมภาระ
2. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
3. ดูแลรักษาและจัดเก็บสิ่งของมีคา
สภาพการทํางาน
พนักงานสัมภาระจะคอยตอนรับแขกที่ เขามาในโรงแรมใหขอมูลเกี่ยวกับโรงแรม
ทั้งบอกทางไปยังจุดตางๆ ในโรงแรม หากแขกเขาพักหองก็ตองชวยแขกขนสัมภาระตาง ๆ
ไปที่หองพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ตองขนของลงมาจากหองพักเชนกัน โดยทํางานวันละ 12
ชั่วโมง
สภาพการจางงาน
ปจจุบันมีการจางงานในตําแหนงพนักงานขนสัมภาระจํานวนมาก เพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผมู าติดตอหรือใชบริการกับทางโรงแรม สรางความประทับใจอีกหนึง่ รูปแบบ
และหากพูดภาษาตางประเทศไดจะมีคาภาษาพิเศษใหอีก 500 – 1,000 บาท
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬา ไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
�งคว�มเชื่ออ่ มัมั่นน่ และภาพลั
และภ�พลักษณ
ษณ์ทางบวกต
�งบวก อเนื่องจากป 2557
ประจําปงบประมาณ 2558สรสร้างความเชื
โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สรางการรับรู
ประเทศไทยในฐานะศูนย กลางการเดินทางท องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคอาเซียน
โดยเปนจุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญในภูมภิ าคอาเซียน และสงเสริม
การขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยง
โดยเน้นนก�รใช้
กระตุนการเดินทางของกลุมเพื่อนบานใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเน
การใช
กลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แตกตาง
เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเทีย่ วใหเกิดกับภูมภิ าค ดวยการลงนามในสนธิสญ
ั ญา
ตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หัวหนาแผนกขนสัมภาระและบริการลูกคา
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
พนักงานตอนรับสวนหนา
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แผนกแมบาน (House Keeping)
ผูจัดการแผนกแมบาน (Executive Housekeeper)

นิยามอาชีพ
รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงแรมในสวนพื้นที่สาธารณะ
หองพักแขก และพื้นที่สํานักงาน ; กําหนดมาตรฐานความสะอาด และตรวจดูแลทุกพื้นที่ ;
วางแผนจัดตารางเวลาปฏิบัติงานของพนักงานแมบาน ; วางกฎระเบียบวิธีปฏิบัติงานของ
สวนงานตางๆ ; จัดทํารายงาน จัดทํางบประมาณ และควบคุมการเบิกจายพัสดุ ; วางแผนควบคุม
การใชงานอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชอยางมีประสิทธิภาพ ; ดูแลคัดเลือกบุคลากรและจัดฝก
อบรม ; ประสานงานกับแผนกงานอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ทํา
ผูจ ดั การแผนกแมบา น คือผูว างแผนการบริหารจัดการ ดานระบบการทํางานรักษา
ความสะอาดในโรงแรม; บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และสั่งซื้ออุปกรณ
เครื่องใชตางๆ สําหรับการทําความสะอาดสถานที่ สํานักงาน หองนํ้าหองพักในโรงแรมใหอยู
ในขั้นไดมาตรฐาน
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คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ศึกษาตอระดับปริญญาตรี
สาขาการบริหารโรงแรม สาขาคหกรรมศาสตร หรือสูงกวา
ดานบุคลิกภาพ
การเปนผูจัดการแมบาน หรือเรสิเดนทเมเนเจอรโรงแรมที่มีระดับนั้น ตองการ
ผูม ปี ระสบการณมาก การเริม่ ตนทํางานในขัน้ แรกผูท รี่ กั อาชีพทางดานนีจ้ ะตองมี คุณสมบัติ ดังนี้
- มีความรูภาษาอังกฤษดี
- เปนผูมีมนุษยสัมพันธดี รักอาชีพบริการ
- ควรมีปฏิภาณไหวพริบดี
- สามารถทํางานลวงเวลา
- มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น
สมรรถนะตามหนาที่ 13 ประการ
1. บริหารจัดการทรัพยสินที่เปนวัตถุ/วัสดุ/อาคารและโครงสรางพื้นฐาน
2. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
3. จัดการดําเนินการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
4. บริหารธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมาย
5. จัดการใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
6. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
7. ตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
8. จัดเตรียมและฝกอบรมพนักงาน
9. จัดใหมีการฝกอบกลุมยอย
10. ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของผลการฝกอบรม
11. เขาใชและสืบคนขอมูลผานคอมพิวเตอร
12. เริ่มตนการสนทนาและสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา
13. อานเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในตัวอาคารของโรงแรม จะตอง
ตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่ โมงตอวัน และขณะปฏิบตั งิ านจะตองใสเครือ่ งแบบของโรงแรม
และคอยตรวจสอบการทํางานของแตละฝาย เชน ฝายซักรีดฝายหองพัก ฝายทําความสะอาด
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สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม
หรือ สาขาคหกรรมศาสตร หรือสูงกวา ไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนทีค่ อ นขางสูงเนือ่ งจาก
การวาจางบุคลากรในอาชีพนีต้ อ งการผูม ปี ระสบการณในการทํางานโรงแรมมาแลว ผูจ ดั การ
แมบาน เปนอาชีพที่ตองมีความรับผิดชอบสูง อดทน และตองบริหารงานตลอด 24 ชั่วโมง
อัตราเงินเดือนขึน้ อยูก บั ขนาดของโรงแรม มีอตั ราเงินเดือนเริม่ ตนประมาณ 20,000-35,000
บาท ขึน้ อยูก บั ประสบการณ สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงือ่ นไข
ขอตกลงกับผูวาจาง
โอกาสในการมีงานทํา
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว กิจการดานโรงแรมจึงขยายตัว
มากขึ้น ดังนั้น ผูมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ งานทําความสะอาดมีโอกาส
ที่จะทํางานเปนผูจัดการแมบานของโรงแรมไดมาก และถาสามารถบริหารงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพจะเปน ขอไดเปรียบในการสมัครคัดเลือกเขาทํางาน
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หากมีทนุ ทรัพยสามารถจะหันมาประกอบเปนอาชีพหรือธุรกิจสวนตัวในการรับจาง
ทําความสะอาดใหกับสํานักงาน หรือบานที่อยูอาศัยของประชาชนทั่วไป
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมทั่วไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ/
เจาของกิจการ
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ผูจัดการฝายซักรีด (Laundry Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูจ ดั การฝายซักรีด มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบบริหารงานซักรีดเสือ้ ผา ทัง้ ทีเ่ ปน
ของลูกคา เครื่องแบบพนักงาน และผาที่ใชในโรงแรมทั้งในหองพักแขกและภัตตาคาร
หองประชุม วางแผน และหาตารางการซักรีดใหตรงกับความตองการของแผนกแมบาน
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปวส. ในสาขาการโรงแรมและ
ศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ดานบุคลิกภาพ
ขยัน อดทน บริหารคนได มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด มีความรู ดานเครื่อง
ซักผา เครื่องรีดผาขนาดใหญ
สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทํางาน
2. บริหารจัดการการบริการแขกที่มาพักอยางมีคุณภาพ
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3. เตรียมและตรวจสอบงบประมาณการประกอบการ
4. บริหารการจัดซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
5. ดูแลควบคุมและสั่งซื้อสินคาคงคลังใหม
6. รับและจัดเก็บสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
7. บริหารจัดการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนดกฎหมาย
8. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายของพนักงานในที่ทํางาน
9. จัดการใหมีการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
10. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
11. จัดตารางทํางานและมอบหมายงานใหพนักงาน
12. ดูแลตรวจสอบการดําเนินงานประจําในที่ทํางาน
13. ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
14. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงานตามขั้นตอน
15. จัดเตรียมและฝกอบรมพนักงาน
16. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะในการทํางาน
17. ดําเนินการฝกอบรมกลุมยอย
18. ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการฝกอบรม
19. เขาใชและสืบคนขอมูลผานระบบคอมพิวเตอร
20. วางแผน จัดการและดําเนินการประชุม
21. มีทักษะการอานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
22. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบตั งิ านของผูป ระกอบอาชีพนี้ จะตองตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่ โมง
ตอวัน และอาจจะทํางานลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และขณะปฏิบตั งิ านจะตองใสเครือ่ งแบบ
ของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทํางานของพนักงานซักรีดรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ
เครื่องซักขนาดใหญ
สภาพการจางงาน
ตําแหนงผูจัดการฝายซักรีดไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา
ประมาน 20,000 – 30,000 หรือ กําหนดเวลาการทํางาน เวลา 08.00 – 17.00 น วันจันทรอาทิตย โดยจะกําหนดวันหยุดที่อาจจะไมใชวันเสาร–อาทิตย
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โอกาสในการมีงานทํา
ตัง้ แตป 2539 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย ทําเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และผูป ระกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว สวนในประเทศไดเนนการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ ว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึง่ นับวาธุรกิจโรงแรมและการทองเทีย่ ว
จะเติบโตอยางมากและตําแหนงผูจัดการซักรีดจึงเปนอาชีพสําคัญสวนหนึ่งในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก จึงทําใหมีโอกาสในการมีงานทําสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูป ระกอบอาชีพนีต้ อ งมีความรูเ กีย่ วกับการดูแลรักษาและความสะอาด ใยผา และ
จะใหมโี อกาสในการกาวสูก ารเปนวิทยากร อาจารยผฝู ก อบรม ผูบ ริหารฝายแมบา น มีโอกาส
เปนผูบริหารระดับสูงขึ้นไป หรือเปดกิจการของตนเอง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมทั่วไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ/
เจาของกิจการ
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ผูควบคุมดูแลหองพัก (Floor Supervisor)

นิยามอาชีพ
จัดเตรียมหองพักแขกโดยตรวจดูแลทําความสะอาดเรียบรอยภายในหองพัก : จัดเตรียม
และจั ด วางอุ ป กรณ ข องใช ป ระจํ า ห อ งพั ก ตามมาตรฐานที่ โ รงแรมกํ า หนด ; จั ด ที่ น อน
ปูเตียง ลางหองนํ้า จัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ; ตรวจสอบสภาพการใชงานของ
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในหองพัก ; บันทึกและจัดทํารายงานประจําวัน รวมถึงรายงาน
สถานภาพหองพักและสิ่งชํารุดที่ไดพบ ; บริการที่สรางความพึงพอใจแกผูพัก ; ดูแลรักษา
จัดเก็บอุปกรณของใชสําหรับการปฏิบัติงานประจําวัน ; ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของและดูแล
ชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ทํา
วางแผนการบริหารจัดการ ดานระบบการทํางานรักษาความสะอาดในโรงแรม
บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน และสั่งซื้ออุปกรณ เครื่องใชตางๆ สําหรับ
การทําความสะอาดสถานที่ สํานักงาน หองนํ้า หองพักในโรงแรมใหอยูในขั้นไดมาตรฐาน
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คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือ ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาการ ทองเที่ยวและ
การโรงแรม
ดานบุคลิกภาพ
มีความรูภ าษาอังกฤษดี เปนผูม มี นุษยสัมพันธดี รักอาชีพบริการ ควรมีปฏิภาณไหว
พริบดี สามารถทํางานลวงเวลา มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น
สมรรถนะตามหนาที่ 12 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทํางาน
2. จัดใหมีการบริการลูกคา/แขกอยางสุภาพ
3. ดูแลควบคุมและสั่งซื้อสินคาคงคลังใหม
4. รับและจัดเก็บสินคาที่รับเขามาอยางถูกตองตามระเบียบ
5. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในที่ทํางาน
6. ดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานประจําวัน
7. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
8. ดูแลตรวจสอบมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
9. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
10. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะในการทํางาน
11. วางแผน จัดการและดําเนินการประชุม
12. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในตัวอาคารของโรงแรม จะตอง
ตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่ โมงตอวัน และอาจจะทํางานลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และ
ขณะปฏิบัติงานจะตองใสเครื่องแบบของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทํางานของพนักงาน
หองพักและพนักงานทําความสะอาด
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ ควรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารโรงแรม
หรือสาขา คหกรรมศาสตร หรือสูงกวา ไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนทีค่ อ นขางสูงเนือ่ งจาก
การวาจางบุคลากรในอาชีพนีต้ อ งการผูม ปี ระสบการณในการทํางานโรงแรมมาแลว ผูค วบคุม
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ดูแลหองพัก เปนอาชีพทีต่ อ งมีความรับผิดชอบสูง อดทน และตองบริหารงานตลอด 24 ชัว่ โมง
อัตราเงินเดือนขึน้ อยูก บั ขนาดของโรงแรม มีอตั ราเงินเดือนเริม่ ตนประมาณ 20,000-35,000
บาท ขึน้ อยูก บั ประสบการณ สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงือ่ นไข
ขอตกลงกับผูวาจาง
โอกาสในการมีงานทํา
ตัง้ แตป 2539 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย ทําเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน
การพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึง่ นับวาธุรกิจโรงแรมและ
การทองเทีย่ วจะเติบโตอยางมากและตําแหนงผูค วบคุมดูแลหองพัก จึงเปนอาชีพสําคัญสวนหนึง่
ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก ซึ่งสรางความประทับใจแกลูกคาเมื่อไดมี
การเขาพักหรือใชบริการหองพักของโรงแรม จึงทําใหมีโอกาสในการมีงานทําสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ตองมีความรูเกี่ยวกับการดูแลหองพักอยางละเอียด และสราง
ความประทับใจใหแกลูกคาเสมอเมื่อมีการเขาพัก และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการเปน
วิทยากร อาจารยผูฝกอบรม ผูบริหารฝายแมบาน หรือเปดกิจการของตนเอง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมทั่วไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ
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พนักงานซักรีด (Laundry Attendant)

ลักษณะงานที่ทํา
แผนกซักรีด มีหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบบริหารงานซักรีดเสือ้ ผา ทัง้ ทีเ่ ปนของลูกคา
เครื่องแบบพนักงาน และผาที่ใชในโรงแรมทั้งในหองพักแขก และภัตตาคาร ใหตรงกับ
ความตองการของแผนกแมบาน
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ขึ้นไป
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักงานบริการ รักความสะอาด มีความอดทน อดกลั้น ใจเย็น
สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ
1. สามารถใชและรักษาเครื่องอุตสาหกรรมซักรีด
2. ทําความสะอาดพื้นที่ทํางานและรักษาอุปกรณ
3. ซักรีดผาเสื้อผาลินินและเสื้อผาของลูกคา
4. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
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สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในหองซักรีดของโดยทํางานตาม
หนาทีว่ นั ละ 8 – 10 ชัว่ โมง/วัน และอาจจะทํางานลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และขณะปฏิบตั ิ
งานจะตองใสเครื่องแบบของโรงแรม
สภาพการจางงาน
ตําแหนงพนักงานซักรีดไดรบั คาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา ประมาน
9,000 – 12,000 หรือรายวัน ซึ่งจะคิดคาจางเปนรายวันเฉลี่ยประมาณวันละ 300 บาท
พนักงานซักรีดมีกําหนดเวลาการทํางานเวลา 08.00 – 17.00 น แตอาจจะตองทํางาน
ลวงเวลา ขึน้ อยูก บั ความตองการของงานซึง่ อาจมีงานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ตามมอบหมายไดทันที
โอกาสในการมีงานทํา
ตัง้ แตป 2539 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย ทําเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศของ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และผูป ระกอบการธุรกิจการทองเทีย่ ว สวนในประเทศไดเนนการพัฒนา
แหลงทองเทีย่ วและศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึง่ นับวาธุรกิจโรงแรมและการทองเทีย่ ว
จะเติบโตอยางมากและอาชีพพนักงานซักรีดจึงเปนอาชีพสํ าคัญสวนหนึ่งในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูประกอบอาชีพนี้ตองมีความรูเกี่ยวกับการดูแลรักษา และทําความสะอาดใยผา
และจะไดมีโอกาสในการกาวสูการเปนหัวหนาหรือผูจัดการแผนกซักรีด หรืออาจจะกาวไป
เปดกิจการของตนเอง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูจัดการฝายซักรีด ผูจัดการแผนกแมบาน
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พนักงานดูแลหองพัก (Room Attendant)

นิยามอาชีพ
จัดเตรียมหองพักแขกโดยตรวจดูแลทําความสะอาดเรียบรอยภายในหองพัก :
จัดเตรียมและจัดวางอุปกรณของใชประจําหองพักตามมาตรฐานที่โรงแรมกําหนด
ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานดูแลหองพัก จะตองรับผิดชอบในการรักษาหองพักพืน้ ทีท่ าํ งานและบริเวณ
โรงแรมโดยทั่วไปในลักษณะที่สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย นอกจากนี้ยังมีการประสาน
งานการดําเนินการทําความสะอาดทุกวันและรักษามาตรฐานการดําเนินงานดูแล ทําความสะอาด
และยั ง รับ ผิด ชอบในการสงมอบความพึ งพอใจของผู เ ข า พั ก ที่ ดี เ ยี่ ย ม ในเวลาที่ อ าจจะ
ตองใหความชวยเหลือในการจัดการบริการดูแลกิจกรรมตางๆ
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
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ดานบุคลิกภาพ
อดทน ทุมเท ขยัน มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา รูจักรักษาเวลา ใฝเรียน ใฝรู
หาความรูเพิ่มเติม มองโลกในแงดี ออนนอมถอมตน รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน
สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ
1. ใหบริการดูแลทําความสะอาดหองพักแกลูกคา
2. ทําความสะอาดและเตรียมหองพักสําหรับลูกคา
3. อํานวยความสะดวกกรณีสิ่งของสูญหาย
4. เสริมสรางและแสวงหาความรูใหทันสมัยและการเปลี่ยนแปลง
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในอาคารของโรงแรมจะตอง
รับผิดชอบในการรักษาหองพัก พืน้ ทีท่ าํ งานและบริเวณโรงแรมโดยทัว่ ไปในลักษณะทีส่ ะอาด
และเปนระเบียบเรียบรอย โดยทํางานตามหนาทีว่ นั ละ 8 – 10 ชัว่ โมงตอวัน และอาจจะทํางาน
ลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และขณะปฏิบัติงานจะตองใสเครื่องแบบของโรงแรม
สภาพการจางงาน
ตําแหนงพนักงานดูแลหองพักไดรับคาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา
ประมาน 9,000 – 12,000 หรือรายวัน ซึง่ จะคิดคาจางเปนรายวันเฉลีย่ ประมาณวันละ 300 บาท
พนักงานดูแลหองพักมีกาํ หนดเวลาการทํางานเวลา 08.00 – 17.00 น แตอาจจะตองทํางาน
ลวงเวลา ขึน้ อยูก บั ความตองการของงานซึง่ อาจมีงานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏิบตั หิ นาที่
ตามมอบหมายไดทันที
โอกาสในการมีงานทํา
ตัง้ แตป 2539 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย ทําเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัดซึ่งนับวาธุรกิจโรงแรมและ
การท อ งเที่ ย วจะเติ บ โตอย า งมาก และตํ า แหน ง พนั ก งานดู แ ลห อ งพั ก เป น อาชี พ ที่ มี
ความตองการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก ซึ่งสรางความประทับใจ
แกลกู คาเมือ่ ไดมกี ารเขาพักหรือใชบริการหองพักของโรงแรม จึงทําใหมโี อกาสในการมีงานทําสูง
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ประกอบอาชี พ นี้ ต  อ งมี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ การดู แ ลห อ งพั ก อย า งละเอี ย ดและ
สรางความประทับใจใหแกลูกคาเสมอเมื่อมีการเขาพัก และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการ
เปนผูค วบคุมดูแลหองพัก อาจารยผฝู ก อบรม ผูบ ริหารฝายแมบา น หรือเปดกิจการของตนเอง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูควบคุมหองพัก
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พนักงานทําความสะอาด (Public Area Cleaner)

ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานทําความสะอาด จะตองรับผิดชอบในการรักษาดูแลเรื่องความสะอาด
ภายในบริเวณโรงแรมของโรงแรมซึ่งจะตองสะอาดตลอด 24 ชั่วโมงของวัน โดยเฉพาะ
หองโถงและพื้นที่สํานักงานดานหนา เพื่อความประทับใจของผูเขามาติดตอ
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป
ดานบุคลิกภาพ
อดทน ทุมเท ขยัน มีระเบียบวินัยและตรงตอเวลา รูจักรักษาเวลา ใฝเรียน ใฝรู
หาความรูเพิ่มเติม มองโลกในแงดี ออนนอมถอมตน รูจักบริหารเวลา มีสมาธิในการทํางาน
สมรรถนะตามหนาที่ 4 ประการ
1. ใหบริการดานแมบานแกลูกคา
2. ทําความสะอาดพื้นที่ทั่วไป เครื่องอํานวยความสะดวกและอุปกรณตางๆ
3. อํานวยความสะดวกในกรณีสิ่งของสูญหาย
4. ทําความสะอาดและรักษาอุปกรณและพื้นที่ในการทํางาน
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สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้จะทําอยูในอาคารของโรงแรมจะตอง
รับผิดชอบในการรักษาดูแลเรือ่ งความสะอาดภายในบริเวณโรงแรมของโรงแรมซึง่ จะตองสะอาด
ตลอด 24 ชัว่ โมงของวัน โดยเฉพาะหองโถงและพืน้ ทีส่ าํ นักงานวันละ 8 – 10 ชัว่ โมงตอวัน และ
อาจจะทํางานลวงเวลาหากมีงานเรงดวน และขณะปฏิบตั งิ านจะตองใสเครือ่ งแบบของโรงแรม
สภาพการจางงาน
ตําแหนงพนักงานทําความสะอาดไดรบั คาตอบแทนการทํางานเปนเงินเดือนประจํา
ประมาน 9,000 – 12,000 หรือรายวัน ซึง่ จะคิดคาจางเปนรายวันเฉลีย่ ประมาณวันละ 300 บาท
เวลาการทํางาน จะถูกจัดสรร 24 ชัว่ โมง และอาจจะตองทํางานลวงเวลา ขึน้ อยูก บั ความตองการ
ของงานซึ่งอาจมีงานเรงดวนเขามาตองสามารถปฏิบัติหนาที่ตามมอบหมายไดทันที
โอกาสในการมีงานทํา
ตัง้ แตป 2539 เปนตนมา อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไทย ทําเงินรายไดใหประเทศ
มากที่สุด และในป พ.ศ. 2557 การทองเที่ยวนําเงินเขาประเทศไดประมาณ 9 แสนลานบาท
โดยไดเปดตลาดเพื่อสงเสริมการขายและการทองเที่ยวของประเทศไทยในตางประเทศ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการธุรกิจการทองเที่ยว สวนในประเทศไดเนน
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และศักยภาพในทุกดานของทุกจังหวัด ซึ่งนับวาธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยวจะเติบโตอยางมากและตําแหนงพนักงานดูแลหองพัก เปนอาชีพที่มี
ความตองการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวหรือโรงแรมที่พัก ซึ่งสรางความประทับใจ
แกลูกคาเมื่อไดมีการเขาพักหรือใชบริการหองพักของโรงแรม จึงทําใหมีโอกาสในการมี
งานทําสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูป ระกอบอาชีพนีต้ อ งมีความรูเ กีย่ วกับการทําความสะอาดอยางละเอียดและสราง
ความประทับใจใหแกลกู คาเสมอ เมือ่ มีการเขามาติดตอและไดสมั ผัสกับความสะอาดและเปน
ระเบียบของโรงแรม และจะใหมีโอกาสในการกาวสูการเปนหัวหนาแมบานไดหากทํางานดี
อาจารยผูฝกอบรม เกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดในจุดตางๆ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูควบคุมหองพัก หัวหนาพนักงานทําความสะอาด หัวหนาแมบาน
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แผนกประกอบอาหาร (Food Production)
กุกใหญหรือหัวหนาพอครัว (Executive Chef)

นิยามอาชีพ
รับผิดชอบการบริการและการผลิตอาหารในครัว : ดูแลกํากับขั้นตอนการเตรียม
อาหาร ; จัดวางระเบียบ กําหนดหนาที่และควบคุมการทํางานของพนักงาน ควบคุมตนทุน
การผลิตอาหารโดยคํานวณตนทุนอาหารและแรงงาน ; สอนวิธีการปรุงอาหารแกพนักงาน
และควบคุมการประสานงาน ; วางแผนรายการอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ลักษณะงานที่ทํา
บุคคลทีท่ าํ งานในตําแหนงนีไ้ มคอ ยไดลงมือทําอาหารเอง ในชวงมือ้ อาหารสําคัญ ๆ
เชน มื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น กุกใหญจะคอยดูแลควบคุมใบสั่งอาหารที่สง เขามา แผนกบริการ
ซึง่ รับคําสัง่ จากลูกคาอีกตอหนึง่ แลวบอกรายละเอียดไปทีห่ นวยตาง ๆ ในครัว (ในโรงแรมใหญ ๆ
ที่ทันสมัยในปจจุบัน จะใชระบบสั่งอาหาร ทางคอมพิวเตอรจากแผนกบริการไปที่ครัวเลย
ทีเดียว)
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คุณสมบัติดานการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร
คหกรรมศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ หรือผานการอบรมจากสถาบันสอนอาหารในตาง
ประเทศ
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความชํานาญและมีประสบการณการทํางาน
ในสายงานอยางนอย 10 ปขนึ้ ไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซือ่ สัตย
ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิม
อาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลลขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม
มีวิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บัญชาได สามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคล
และวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม มีความกระตือรือรน ไมดูดาย และสามารถทํางานไดทุกอยาง
สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยและมั่นคงในที่ทํางาน
2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
3. เตรียมการและดูแลตรวจสอบงบประมาณการดําเนินงาน
4. จัดการดานการเงินภายในวงงบประมาณ
5. จัดการดานการซื้อสินคาคงคลังและตรวจรายการสินคา
6. จัดดําเนินการธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย
7. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในที่ทํางาน
8. บริหารจัดการในการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
9. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
10. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
12. เตรียมและดําเนินการฝกอบรม
13. ดําเนินการฝกอบรมกลุมยอย
14. ดูแลประเมินความสําเร็จของการฝกอบรม
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15. สามารถใชหลักและระเบียบการปฏิบัติการบริการและควบคุมกิจการอาหาร
16. พัฒนายุทธศาสตรดานการตลาดและประสานงานกิจกรรมสงเสริมการขาย
17. จัดทําอาหารเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการดานโภชนาการและวัฒนธรรม
18. ออกแบบเมนูอาหารเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด
19. พัฒนาและควบคุมแนวทางการปฏิบัติงาน
20. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
21. จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษตางๆ
22. ดูแลตรวจตรารายรับและรายจาย
23. ดูแลตรวจตราและรักษาระบบคอมพิวเตอรสําหรับธุรกิจ
24. จัดดําเนินการดานการบริการอาหาร
25. เลือกระบบการบริการอาหาร
26. วางแผนและจัดการกิจการอาหารตามเมนู
27. ใหการสนับสนุนดานวิชาชีพแกเพื่อนรวมงาน
28. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
29. ใชภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นที่ซับซอนได
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้ จะตองยืนหรือเดินขณะทํางาน โดยแบง
เวลาทํางานในแตละวันเปน 2 ผลัดๆ ละ 8 – 10 ชั่วโมงตอวัน และขณะปฏิบัติงานจะตองใส
เครือ่ งแบบพอครัวอยางรัดกุมเหมาะสมเพือ่ ปองกันความรอนและสุขอนามัยในการประกอบ
อาหาร โดยใสหมวก รองเทาสนเปด และถุงเทาปจจุบัน ครัวอาหารมีลักษณะเปนครัวเปด
หรือเรียกวาเปนครัวเอ็นเทอรเทน ผูประกอบอาชีพนี้ตองทําหนาที่ชิมรสชาติอาหาร และ
จะตองควบคุมปริมาณอาหารที่ตองชิมเพื่อรักษานํ้าหนัก
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึ่งอาจไดรับการวา
จางจากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญที่มีชื่อเสียง บางครั้งอาจมี
การแยงตัวผูป ระกอบอาชีพนี้ เนือ่ งจากผูบ ริโภคติดใจฝมอื และรสชาติการปรุงอาหารมากกวา
การบริการ ดังนัน้ ผูป ระกอบอาชีพนีจ้ งึ ไดรบั เงินเดือนในระดับสูงมากประมาณ 100,000 บาท
ขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐาน
สากล ทํางานวัน 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
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โอกาสในการมีงานทํา
สวนหนึง่ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงสรางงาน
และกระจายรายไดใหมที่สําคัญของประเทศโดยมุงสนับสนุนภัตตาคารและรานอาหาร ใหมี
มาตรการควบคุมดูแลดานมาตรฐานและสุขอนามัยของอาหาร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
ผูบริโภคทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ พรอมทั้งสงเสริมและประชาสัมพันธการจัดงาน
เทศกาลอาหารไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้งมีนโยบายให
ไทยเปนครัวของโลก ตลอดจนกําหนดมาตรการใหผูประกอบกิจการรานอาหารไทย ตองมี
หัวหนาพอครัวเปนคนไทยเทานั้น จึงทําใหหัวหนาพอครัว หรือหัวหนาผูปรุงอาหาร ที่เปน
คนไทยเปนทีต่ อ งการของภัตตาคารอาหารไทยทัว่ โลกซึง่ มีจาํ นวนนับหมืน่ แหง โดยภัตตาคาร
แหงหนึง่ ตองมีหวั หนาพอครัว 2 คนเพือ่ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียน ปจจุบนั มีรา นอาหารไทยทัว่ โลก
6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้
ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศเปน
จํานวนมาก ผูที่ตองการประกอบอาชีพนี้ ในปจจุบันที่สนใจประกอบอาหารและตองการเปน
เจาของธุรกิจดานนี้ อาจตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกอบอาหารระยะสัน้ ๆ ทีเ่ ปดสอน
ในสถาบันที่กลาวมาแลวขางตนเพิ่มเติม เพราะการเปนเจาของธุรกิจการประกอบอาหารนั้น
หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถสรางผลกําไรใหผูประกอบการไดถึง 60 เปอรเซ็นต
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูป ระกอบอาชีพนีต้ อ งมีความรูล กึ ซึง้ เกีย่ วกับอาหารไทย ตองเขาใจศิลปวัฒนธรรม
การกินอยูของคนไทย อาจพัฒนาการปรับปรุงอาหารได แตตองไมสูญเสียเอกลักษณของ
อาหารไทยไมวาเรื่องรสชาติหรือสีสัน ตลอดจนการเลือกใชวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
และหากมีโอกาสควรเขาประกวดแขงขันการปรุงอาหารระดับชาติและนานาชาติ ควรศึกษา
หาความรูเ พิม่ เติมทัง้ ในประเทศและตางประเทศ จนอาจไดรบั การวาจางใหไปทํางานในสถาน
ประกอบกิจการในตางประเทศ หรือไดรบั ทุนจากสถานประกอบกิจการไปศึกษาตอในสถาบัน
ประกอบอาหารที่มีชื่อเสียงตางๆ เมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อาจไดรับการเสนอใหเปน
หุนสวนของผูประกอบกิจการ หรือเปนผูบริหารองคกร หรือเปนผูอํานวยการของสถาบัน
การศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
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อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยพิเศษ ที่ปรึกษาหนวยงานสงเสริมการสงออกของภาครัฐและเอกชน
ผูเ ชีย่ วชาญ ทีป่ รึกษาการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาทีม่ กี ารสอน
ทางดานนี้ ที่ปรึกษาโรงงานผลิตอาหารกระปองโรงงานอาหารแชแข็ง โรงงานถนอมอาหาร
และอาหารสําเร็จรูป เจาของผูประกอบการรานอาหารแบบแฟรนไชส ที่ปรึกษาดานโรงแรม
และการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ กรรมการผูตัดสินการประกวดอาหารนานาชาติ
เปนตน
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พอครัวแตละงาน (Demi Chef)

แผนกครัวของโรงแรมนับวาเปนหัวใจในการใหบริการอีกอยางหนึง่ ของธุรกิจโรงแรม
ทีจ่ ะสามารถสรางรายไดใหแกธรุ กิจไมยงิ่ หยอนไปกวาการใหบริการดานหองพัก การจัดองคกร
แผนกครัวตองใหมีความเหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ดําเนินอยูจึงจะบริหาร
จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพโดยภายในครัวของโรงแรมหรือหองอาหารขนาดใหญจะแบง
เปนแผนกยอยออกไปมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ขนาดของกิจการนัน้ ๆ โดยแบงไปตามงานตางๆ
เชน พอครัวหนวยผัก (The Vegetable Chef) ดูแลเกี่ยวกับการจัดเก็บจัดสรรผักตามเมนู
อาหารทุกชนิด พอครัวขนมอบ (The Pastry Chef) ทําอบทุกประเภท พอครัว ครัวอบ-ยาง
(The Rousseur Chef) จัดเตรียมและบริการเรื่องการอบและยาง มักจะอยูในสวนของ
งานปารตี้พอครัว ครัวเย็นหรือหัวหนาที่ดูแลหองเก็บอาหาร (The Chef in charge of the
larder or cold kitchen) ดูแลรับผิดชอบอาหารทีม่ กี ารแชเย็น เชน สลัด – พอครัวหนวยปลา
(The Fish Chef) ดูแลจัดสรรเกี่ยวกับปลาทุกชนิดเพื่อเตรียมมาใชทําเมนูตางๆ พอครัว
หนวยซอส (The Sauce Chef) ผลิตและดูแลนํ้าซอสตางๆ เพื่อใชปรุงอาหารในแผนกอื่นๆ
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คุณสมบัติดานการศึกษา
จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ
ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัวในการ
ทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ
ดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสมไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา
เปนตน
สมรรถนะตามหนาที่ 16 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
2. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการผลิตอาหาร
3. ดูแลควบคุม และสั่งวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
4. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
5. รักษาวิธีการเก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยางปลอดภัย
6. วางแผน เตรียมการ และจัดแสดงการบริการอาหารบุฟเฟต
7. จัดเตรียมซุป
8. จัดเตรียมอาหารเรียกนํ้ายอยและสลัด
9. จัดเตรียมเนื้อแลเปนชิ้นในขนาดที่กําหนด
10. จัดเตรียมและทําอาหารประเภทไกและเนื้อ
11. จัดเตรียมผัก ไข และอาหารประเภทแปง
12. จัดเตรียมแซนดวิชประเภทตางๆ
13. จัดเตรียมและทําอาหารทะเล
14. จัดเตรียมขนมหวานประเภทช็อกโกแลตและขนมอื่นๆ
15. จัดเตรียมของหวานทั้งรอนและเย็น
16. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน
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สภาพการทํางาน
ในการปฏิบัติงานของผูประกอบอาชีพนี้ จะตองยืนหรือเดินขณะทํางาน โดยแบง
เวลาทํางานในแตละวันเปน 2 ผลัดๆ ละ 8 – 10 ชั่วโมงตอวัน และขณะปฏิบัติงานจะตองใส
เครือ่ งแบบพอครัวอยางรัดกุมเหมาะสมเพือ่ ปองกันความรอนและสุขอนามัยในการประกอบ
อาหาร โดยใสหมวก รองเทาสนเปด และถุงเทาปจจุบัน
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได
รับการวาจางจากโรงแรมระดับสีด่ าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียง ดังนัน้
ผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือนในระดับปานกลาง 15,000 - 20,000 บาท รวมทั้ง
ไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เพราะเปนเมืองแหงการทองเทีย่ ว
โดยภัตตาคารแหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปจจุบัน
มีรานอาหารไทยทั่วโลก 6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา
ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญยังเปนที่ตองการของตลาด
แรงงานในตางประเทศเปนจํานวนมาก
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
เมื่อมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อาจไดรับการเสนอใหเปนหุนสวนของ ผูประกอบ
กิจการ หรือเปนผูบริหารองคกร หรือเปนผูอํานวยการของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมอาหาร
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยพิเศษ หัวหนาพอครัว เจาของกิจการ
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ผูชวยพอครัวฝายอาหาร (Commis chef)

นิยามอาชีพ
ดูแลกํากับงานในครัวและชวยควบคุมการปฏิบตั งิ านของพอครัว ใหคาํ แนะนําและ
สอนพนักงานในการเตรียมและผลิตอาหาร ; ดูแลการเตรียมอาหาร การกําหนดหนาที่งาน
ในหองครัว ; ควบคุมคุณภาพและคัดเลือกวัตถุดบิ ในการปรุงอาหาร ควบคุมการเบิกจายและ
เก็บรักษาอาหาร ; อาจรับผิดชอบวางแผนและเปลีย่ นแปลงรายการอาหารรวมกับหัวหนาพอครัว
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของหัวหนาพอครัว
วัตถุประสงคหลักของผูช ว ยพอครัวฝายอาหาร คือการเรียนรูว ธิ กี ารทํางานในพืน้ ที่
ของหองครัวทุกพื้นที่ เพื่อที่จะบรรลุเปาหมายนี้ ผูชวยพอครัวฝายอาหาร ตองหมุนเวียน
การทํางานทั้งหองครัวโดยใชเวลาหกเดือน ตอสถานีครัว กอนจะยายไปครัวอื่นๆ
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ
ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
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ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัว
ในการทํ า งาน รั ก ความสะอาดทั้ ง อนามั ย ส ว นบุ ค คลและส ว นรวม และมี ทั ศ นคติ ที่ ดี
มีมนุษยสัมพันธดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน
คอ แขน ใบหนา เปนตน
สมรรถนะตามหนาที่ 10 ประการ
1. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทํางาน
2. จําแนกและเตรียมเนื้อสัตวตางๆ
3. รักษาวิธีการเก็บรักษาอาหารปรุงแลวอยางปลอดภัย
4. จัดเตรียมซุป
5. จัดเตรียมผัก ไข และอาหารประเภทแปง
6. จัดเตรียมแซนดวิชประเภทตางๆ
7. จัดเตรียมเนื้อแลเปนชิ้นในขนาดที่กําหนด
8. จัดเตรียมและทําอาหารประเภทไกและเนื้อ
9. จัดเตรียมและทําอาหารทะเล
10. จัดเตรียมของหวานทั้งรอนและเย็น
สภาพการทํางาน
ตําแหนงนี้ทํางานอยูภายในหองครัวของโรงแรมโดยจะหมุนเวียนไปตามครัวตางๆ
เชน ครัวเย็น ครัวอบยาง หนวยผัก หนวยปลา หนวยซอส การแตงกายจะตองสะอาดสะอาน
เสมอ ใสชุดฟอรมของพอครัวประจําโรงแรมนั้นๆ และทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง สัปดาหละ
6 วัน
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได
รับการวาจางจากโรงแรมระดับสีด่ าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียง ดังนัน้
ผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือนในระดับปานกลาง 10,000 - 15,000 บาท รวมทั้ง
ไดรบั สวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวันละ
8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
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โอกาสในการมีงานทํา
ธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเพราะประเทศไทย เปนเมือง
แหงการทองเที่ยว โดยภัตตาคารแหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน และมีผูชวยพอครัว
ฝายอาหาร อีก 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปจจุบันมีรานอาหารไทยทั่วโลก 6,000 แหง
และอาจเพิม่ เปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขา งหนา ดังนัน้ ผูป ระกอบอาชีพนีท้ มี่ ปี ระสบการณ
และความเชี่ยวชาญยังเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในตางประเทศเปนจํานวนมาก
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูชวยพอครัวฝายอาหาร มีโอกาสที่จะเรียนรูจากเชฟระดับสูงที่แตกตางกันผูที่อยู
ในความดูแลของพื้นที่นั้น ในฐานะที่เปนผูชวยพอครัวฝายอาหาร พัฒนาทักษะของพวกเขา
ขณะที่พวกเขาหมุนไปทั่วหองครัวที่พวกเขาจะพิจารณาพื้นที่ที่พวกเขาตองการที่จะมี
ความเชี่ยวชาญในที่สุด ทําใหมีโอกาสในการมีงานที่มั่นคง ไดอยางไมยากนัก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยพิเศษ หัวหนาพอครัว เจาของกิจการ

270

บทที่ 4 : อาชี พในอาเซี ยน

พอครัวขนมหวาน (Chef de Partie)

เชฟทําขนมหวานหรือพาทิเช เปนอีกหนึ่งอาชีพที่คนยุคปจจุบันใหความสนใจ
มีหนาที่ทําขนมตามออรเดอร ทําขนมทุกประเภทที่มีเสิรฟ ทั้งขนมหวาน ทอฟฟ ขนมปง
เคก คุกกี้ ในภัตตาคารหรือโรงแรมใหญๆนั้น ทีมของพาทิเชจะมีตําแหนงยอยลงไปอีกตาม
หนาที่ คือ Boulanger (Baker) = ทําขนมอบ ทั้งปวง ขนมปง เคก รวมทั้งเสนพาสตาดวย
Conseur = ทําลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟ Glacier = ทําเมนูของหวานจานเย็น (Cold dish)
รวมทั้ง Frozen dish ดวย Decorateur ตกแตงหนาเคก หนาขนมเพื่อความงามของของ
หวาน
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบปวช. ปวส. ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ
ในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่ม แอลกอฮอลล
ขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัว ในการ
ทํางาน รักความสะอาดทัง้ อนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทศั นคติทดี่ ี มีมนุษยสัมพันธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 21 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
3. จัดเตรียมและดูแลงบประมาณดานการปฏิบัติงาน
4. จัดดําเนินงานทางการเงินภายในวงงบประมาณ
5. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดการซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
6. ดูแลควบคุม และสั่งซื้อวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
7. รับ เก็บสินคาและวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในที่ที่ปลอดภัย
8. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
9. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
10. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
12. สอนทักษะการทํางานแกเจาหนาที่
13. เตรียมการและจัดวาง petits fours
14. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
15. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
16. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
17. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
18. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก
19. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง
20. จัดเตรียมและผลิตสินคาประเภทยีสต
21. จัดเตรียมผลิตภัณฑขนมปงอบ
สภาพการทํางาน
ตําแหนงนีจ้ ะทํางานทัง้ ในครัวและนอกครัวเชนในสวนของภัตตาคารทีม่ ขี นมหวาน
ในตูโชวซึ่งอาจจะตองมีการนําขนมหวานบางชนิดมาตกแตงหรือเพิ่มเติมใหเกิดความนา
รับประทานแบบสดๆ เพือ่ ดึงดูดลูกคาการแตงกายจะตองสะอาดสะอานเสมอ ใสชดุ ฟอรมของ
พอครัว ประจําโรงแรมนั้นๆและทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
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สภาพการจางงาน
ผู ป ระกอบอาชีพนี้ จะไดรั บ คาจ างตามความสามารถเฉพาะตั ว ซึ่ง อาจไดรั บ
การวาจางจากโรงแรมระดับสีด่ าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียง เนือ่ งจาก
ผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการขนมหวาน ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือน
ในระดับสูงมากประมาณ 20,00 - 40,000 บาทขึน้ ไป รวมทัง้ ไดรบั สวัสดิการ และคาตอบแทน
พิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวัน 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
เมนูขนมหวานเปนสิ่งที่สรางสีสันใหทุกภัตตาคารและรานอาหาร เปนการเพิ่ม
ยอดขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมหวาน มีมากขึ้น
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
อาจารยพเิ ศษ เจาของผูป ระกอบการรานขนมแบบแฟรนไชส ทีป่ รึกษาดานโรงแรม
และการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยพเิ ศษ เจาของผูป ระกอบการรานขนมแบบแฟรนไชส ทีป่ รึกษาดานโรงแรม
และการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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ผูชวยพอครัวขนมหวาน (Commis Pastry)

เปนอีกหนึ่งอาชีพที่คนยุคปจจุบันใหความสนใจ จนมีหลักสูตรการเรียนทําขนม
หวานจากสถาบันทําอาหารมากมายในยุคปจจุบนั และสามารถตอยอดในการทํางานไดหลากหลาย
ลั ก ษณะงาน จั ด เตรียมรายการอาหารตามคําสั่งของพอ ครัว ขนมหวาน เตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ
ลางปอกเปลือก ตกแตงหนาขนมและเครื่องดื่มตามมาตรฐานของราน ตรวจสอบคุณภาพ
อาหารและความสะอาดกอนจัดเสิรฟใหลูกคา
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบปวช ปวส ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ
ในระดับ มหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัวในการ
ทํางาน รักความสะอาดทัง้ อนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทศั นคติทดี่ ี มีมนุษยสัมพันธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม ไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 7 ประการ
1. เตรียมการและจัดวาง petits fours
2. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
3. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
4. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
5. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
6. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก
7. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง
สภาพการทํางาน
ตําแหนงนีจ้ ะทํางานทัง้ ในครัวและนอกครัวเชนในสวนของภัตตาคารทีม่ ขี นมหวาน
ในตูโชว ซึ่งอาจจะตองมีการนําขนมหวานบางชนิดมาตกแตงหรือเพิ่มเติมใหเกิดความนา
รับประทานแบบสดๆ เพือ่ ดึงดูดลูกคาการแตงกายจะตองสะอาดสะอานเสมอ ใสชดุ ฟอรมของ
พอครัว ประจําโรงแรมนั้นๆ และทํางานวันละ 8 - 10 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ จะไดรบั คาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึง่ อาจไดรบั
การวาจางจากโรงแรมระดับสีด่ าว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญทมี่ ชี อื่ เสียง เนือ่ งจาก
ผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการทําขนมหวาน ดังนั้น ผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงินเดือน
ในระดับสูงมากประมาณ 10,000 - 15,000 บาทขึน้ ไป รวมทัง้ ไดรบั สวัสดิการ และคาตอบแทน
พิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวัน 7- 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
เมนูขนมหวานเปนสิง่ ทีส่ รางสีสนั ใหทกุ ภัตตาคารและรานอาหาร เปนการเพิม่ ยอด
ขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมหวานมีมากขึ้น
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
เชฟทําขนมหวาน อาจารยพิเศษ เจาของผูประกอบการรานขนมแบบ แฟรนไชส
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟทําขนมหวาน อาจารยพิเศษ เจาของผูประกอบการรานขนมแบบ แฟรนไชส
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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งานขนมอบ / งานขนมปง (Baker)

เป น อี ก หนึ่ ง อาชี พ ที่ ค นยุ ค ป จ จุ บั น ให ค วามสนใจเพราะเป น อี ก ช อ งทางหนึ่ ง
ที่สามารถสรางยอดขายใหกับโรงแรมหรือหองอาหารได พอครัวขนมอบจึงตองจัดเตรียม
และผลิตสินคาประเภทยีสตจัดเตรียมผลิตภัณฑเบเกอรี่เพื่อจําหนายในรานของโรงแรม
รวมถึงจัดทําตามออเดอร
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบปวช ปวส ดานคหกรรมศาตร หรือจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และเขาศึกษาตอ
ในระดับมหาวิทยาลัยในสาขาคหกรรมศาสตร วิทยาศาสตรการอาหาร
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัวในการ
ทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ
ดี การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสมไมมีรอยสักที่เห็นไดภายนอก เชน คอ แขน ใบหนา
เปนตน
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สมรรถนะตามหนาที่ 21 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
3. จัดเตรียมและดูแลงบประมาณดานการปฏิบัติงาน
4. จัดดําเนินงานทางการเงินภายในวงงบประมาณ
5. ตรวจสอบ ควบคุมและจัดการซื้อสินคาคงคลังและตรวจสอบรายการสินคา
6. ดูแลควบคุม และสั่งซื้อวัตถุดิบและสิ่งจําเปนในการประกอบอาหาร
7. รับ เก็บสินคาและวัตถุดิบสําหรับประกอบอาหารในที่ที่ปลอดภัย
8. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
9. ดูแลการปฏิบัติงานประจําในที่ทํางาน
10. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
11. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
12. สอนทักษะการทํางานแกเจาหนาที่
13. เตรียมการและจัดวาง petits fours
14. เตรียมการและจัดวาง นํ้าตาลปนสําหรับตกแตง
15. เตรียมการและจัดวาง ขนมเคกอัลมอนด
16. เตรียมการและจัดวางผลิตภัณฑช็อกโกแลต
17. เตรียมการและจัดวางอาหารหวาน
18. เตรียมการและจัดวางขนมหวาน ขนมเคกหนาครีม (torten) และเคก
19. จัดเตรียม ทําเคกและขนมปง
20. จัดเตรียมและผลิตสินคาประเภทยีสต
21. จัดเตรียมผลิตภัณฑขนมปงอบ
สภาพการทํางาน
พอครัวขนมปงอบจะทํางานอยูในครัวสวนที่เปนครัวขนมอบ โดยจะใชอุปกรณ
ที่เกี่ยวของกับการอบตาง ๆ และทําตามออเดอรประจํา รวมถึงออเดอรตามสั่งในวันนั้นๆ
โดยจะใชเวลาทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
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สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณ ซึ่งอาจได
รับการวาจางจากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคาร ขนาดใหญที่มีชื่อเสียง
เนื่องจากผูบริโภคติดใจฝมือและรสชาติการขนมปงอบ ดังนั้นผูประกอบอาชีพนี้จึงไดรับเงิน
เดือนในระดับสูงมากประมาณ 20,000 - 35,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และ
คาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวัน 8 ชัว่ โมง สัปดาหละ
6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
เมนูขนมปงอบ เปนสิง่ ทีส่ รางสีสนั ใหทกุ ภัตาคารและรานอาหาร เปนการเพิม่ ยอด
ขายไดอยางดี ทําใหความตองการของตลาดในตําแหนงเชฟขนมปงอบ มีมากขึ้น
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
เชฟทําขนมปงอบ อาจารยพเิ ศษ เจาของผูป ระกอบการรานขนมปงแบบ แฟรนไชส
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟทําขนมปงอบ อาจารยพเิ ศษ เจาของผูป ระกอบการรานขนมปงแบบ แฟรนไชส
ที่ปรึกษาดานโรงแรมและการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
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งานเนื้อ (Butcher)

เมือ่ กลาวถึงงานเนือ้ กลาวไดเลยวาหองอาหารตามโรงแรมหรือภัตตาคารมากมาย
ทีม่ จี ดุ ขายในเมนูทเี่ ปนประเภทอาหารเนือ้ แผนกเนือ้ จึงสําคัญไมนอ ยกวาแผนกอืน่ ๆ ซึง่ ปจจุบนั
เนื้อมีหลากหลายชนิด เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะเนื้อสัตวปก เชน ไก เปด หาน นก
เปนตน และอื่นๆ ตามเมนูของหองอาหารนั้นๆ
คุณสมบัติดานการศึกษา
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน
ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิมอาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลล
ขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอรายแรง มีความคลองตัวในการ
ทํางาน รักความสะอาดทัง้ อนามัยสวนบุคคลและสวนรวม และมีทศั นคติทดี่ ี มีมนุษยสัมพันธดี
การจัดสรรวัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
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สมรรถนะตามหนาที่ 2 ประการ
1. จําแนกและจัดเตรียมเนื้อสัตวตางๆ
2. จัดเตรียมแบงสัดสวนของเนื้อที่ตัด
สภาพการทํางาน
ผูป ระกอบอาชีพนีจ้ ะทํางานอยูใ นหองครัวของโรงแรมหรือภัตตาคาร โดยมีการแตงตัว
ตามแบบฟอรมพอครัวของโรงแรมนั้นๆ และตองรักษาความสะอาดสะอาน จะทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
สภาพการจางงาน
ผูประกอบอาชีพนี้ จะไดรับคาจางตามความสามารถและประสบการณประมาณ
10,000 - 15,000 บาทขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึง
ครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวันละ 8 ชัว่ โมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
ทัง้ ภัตตาคารและรานอาหาร ตองการความเชีย่ วชาญเฉพาะดังนัน้ ผูท มี่ ปี ระสบการณ
จะมีโอกาสไดงานอยางงายได
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
อาจจะกาวสูการเปนวิทยากรผูสอนหรืออบรมวิชาดานเนื้อแกภัตตาคาร เปดใหม
หรือผูสนใจงานดานนี้
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารยพิเศษ เจาของผูประกอบการ
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แผนกอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Service)
ผูอํานวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Director)

นิยามอาชีพ
ทําหนาที่วางแผนงาน กํากับดูแลและบริหารการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและ
บริการอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมทุกหองอาหารและพื้นที่อื่นที่เกี่ยวของ รวมถึงงาน
จัดเลี้ยง : ประชุมหารือกับฝายบริหารในเรื่องนโยบาย การวางแผนการตลาด วิธีปฏิบัติงาน
งบประมาณ การจัดทํารายงาน ; กํากับดูแลขั้นตอนการสั่งซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจาย
เตรียมอาหารและบริการ ; กําหนดมาตรฐานคุณภาพของอาหารและเครื่องดื่ม อัตราราคา ;
ใหคาํ แนะนําดูแลการคัดเลือกบุคลากร การจัดตารางเวลาทํางาน และการฝกอบรมพนักงาน ;
ควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูใ ตบงั คับบัญชาใหทาํ งานอยางมีประสิทธิภาพ ; ดูแลการประสานงาน
กับฝายงานอื่นที่เกี่ยวของ
ลักษณะงานที่ทํา
ฝายบริการอาหารและเครื่องดื่ม เปนฝายที่ทํารายไดใหแกธุรกิจภัตตาคาร โรงแรม
หรือที่พักประสบความสําเร็จมากที่สุด จึงมีขอบเขตของงานกวางขวางมาก ดังนั้นจึงตองมี
ขอบเขตของงานกําหนดไว เพื่อใหการทํางานของพนักงาน มีความรูความสามารถ และ
ทํางานไดอยางถูกหลัก กับหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ โดยควบคุมรับผิดชอบงานของฝายทัง้ หมด
กล าวคื อ รั บ ผิด ชอบหองอาหารทุก ห องในโรงแรม บาร รู ม เซอร วิ ส (room service)
คอฟฟช็อป และครัว
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คุณสมบัติดานการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี
ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร คหกรรมศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความชํานาญและมีประสบการณการทํางาน
ในสายงานอยางนอย 10 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซื่อสัตย
ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการ
ชิมอาหาร ไมดมื่ แอลกอฮอลลขณะปฏิบตั ิ มีสขุ ภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม
มีวิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บัญชาไดสามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจา ยไดดี ตลอดทัง้ การจัดสรรทรัพยากรบุคคลและ
วัตถุดิบไดอยางเหมาะสม
สมรรถนะตามหนาที่ 23 ประการ
1. จัดการดานทรัพยสินที่เกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสรางพื้นฐาน
2. เตรียมการและดูแลงบประมาณการดําเนินการ
3. จัดดําเนินการการเงินภายในวงงบประมาณ
4. จัดเตรียมใบแสดงฐานะทางการเงิน
5. รักษามาตรฐานทางการเงินและบันทึก
6. ตรวจสอบกระบวนการทางการเงิน
7. พัฒนาและดําเนินการวางแผนหรือรณรงคทางธุรกิจ
8. พัฒนายุทธศาสตรการตลาดและประสานงานดานการขาย
9. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
10. จัดดําเนินการประกอบธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย
11. พัฒนาและดูแลแนวทางการปฏิบัติงาน
12. มีบทบาทนําและบริหารบุคคล
13. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
14. เตรียมการและจัดฝกอบรม
15. ดูแลและประเมินผลการฝกอบรม
16. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
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17. วางแผนการประเมินผลงานของพนักงาน
18. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
19. ทํางานรวมกันในสภาพแวดลอมการบริหารทั่วไป
20. เตรียมการ จัดทําและเสนอรายงานตางๆ
21. จัดทําและเก็บรักษาเอกสารและระบบสืบคนเอกสาร
22. รวบรวมและนําเสนอขอมูลผลิตภัณฑ
23. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
สภาพการทํางาน
ในการปฏิบตั งิ านของผูป ระกอบอาชีพนี้ จะตองตรวจสอบงานวันละ 8 – 10 ชัว่ โมง
ตอวัน และขณะปฏิบตั งิ านจะตองใสเครือ่ งแบบของโรงแรมและคอยตรวจสอบการทํางานของ
แตละฝาย เชน หองอาหาร บาร ตลอดจนหองจัดเลี้ยง
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ จะไดรบั คาจางตามความสามารถเฉพาะตัว ซึง่ อาจไดรบั การวาจาง
จากโรงแรมระดับสี่ดาว หรือหาดาว หรือภัตตาคารขนาดใหญที่มีชื่อเสียง บางครั้งอาจมี
การแยงตัวผูป ระกอบอาชีพนี้ เนือ่ งจากผูบ ริโภคติดใจฝมอื และรสชาติการปรุงอาหารมากกวา
การบริการ ดังนัน้ ผูป ระกอบอาชีพนีจ้ งึ ไดรบั เงินเดือนในระดับสูงมากประมาณ 100,000 บาท
ขึ้นไป รวมทั้งไดรับสวัสดิการ และคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐาน
สากล ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
ประจํ า ป ง บประมาณ 2558 สร า งความเชื่ อ มั่ น และภาพลั ก ษณ ท างบวกต อ เนื่ อ งจาก
ป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเทีย่ ววิถไี ทย” เปนจุดแข็งทีแ่ ตกตางจากชาติอนื่ ๆ สรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน อีกทั้งสวนหนึ่งของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545 – 2549 ทีส่ ง เสริมและประชาสัมพันธ
การจัดงานเทศกาลอาหารไทยใหเปนที่รูจักแพรหลายอยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมทั้ง
มีนโยบายใหไทยเปนครัวของโลก ตลอดจนกําหนดมาตรการใหผปู ระกอบกิจการรานอาหารไทย
ตองมีหวั หนาพอครัวเปนคนไทยเทานัน้ จึงทําใหหวั หนาพอครัวหรือหัวหนาผูป รุงอาหาร ทีเ่ ปน
คนไทยเปนทีต่ อ งการของภัตตาคารอาหารไทยทัว่ โลกซึง่ มีจาํ นวนนับหมืน่ แหง โดยภัตตาคาร
แหงหนึ่งตองมีหัวหนาพอครัว 2 คน เพื่อผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ปจจุบันมีรานอาหารไทย
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ทั่วโลก 6,000 แหง และอาจเพิ่มเปน 8,000 แหง ในอีก 2 – 3 ปขางหนา ดังนั้นผูประกอบ
อาชีพนีท้ มี่ ปี ระสบการณและความเชีย่ วชาญยังเปนทีต่ อ งการของตลาดแรงงานในตางประเทศ
เปนจํานวนมาก ผูที่ตองการประกอบอาชีพนี้ ในปจจุบันที่สนใจประกอบอาหารและตองการ
เปนเจาของธุรกิจดานนี้ อาจตองเขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกอบอาหารระยะสัน้ ๆ ทีเ่ ปดสอน
ในสถาบันที่กลาวมาแลวขางตนเพิ่มเติม เพราะการเปนเจาของธุรกิจการประกอบอาหารนั้น
หากมีการบริหารจัดการที่ดีก็จะสามารถสรางผลกําไรใหผูประกอบการไดถึง 60 เปอรเซ็นต
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หากตั้งใจทํางานอาจทําใหกาวสูการเปนผูจัดการโรงแรมได หรืออาจจะกาวไปสู
การเปนเจาของกิจการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูจัดการโรงแรม วิทยากร หรือเจาของกิจการ
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ผูจัดการ Outlet อาหารและเครื่องดื่ม (F&B Outlet Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูจ ดั การ Outlet อาหารและเครือ่ งดืม่ ประสานงานทุกกิจกรรมและใหความชวยเหลือ
แกพนักงานในรานอาหารและบารทไี่ ดรับมอบหมาย เพือ่ ใหแนใจวามาตรฐาน การใหบริการ
ทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้น และวิธีการดําเนินการอยางตอเนื่องที่นําไปสูความพึงพอใจของผูเขาพัก
คุณสมบัติดานการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน วิทยาศาสตรการอาหาร
คหกรรมศาสตรเทคโนโลยีการอาหาร ฯลฯ หรือผานการอบรมจากสถาบันสอนอาหาร
ในตางประเทศ
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ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความชํานาญและมีประสบการณ การทํางาน
ในสายงานอยางนอย 5 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซื่อสัตย
ตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง มีระเบียบวินัยทั้งในการทํางานและการชิม
อาหาร ไมดื่มแอลกอฮอลลขณะปฏิบัติ มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ ไมเปนโรคติดตอ
รายแรง มีความคลองตัวในการทํางาน รักความสะอาดทั้งอนามัยสวนบุคคลและสวนรวม
มีวิสัยทัศน และมีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี และสามารถเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บัญชาได
สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
2. จัดใหมีและรักษาการควบคุมคุณภาพในการประกอบอาหาร
3. จัดการดานทรัพยสินที่เกี่ยวกับวัตถุ/วัสดุ/โครงสรางพื้นฐาน
4. เตรียมการและดูแลงบประมาณการดําเนินการ
5. จัดดําเนินการการเงินภายในวงงบประมาณ
6. จัดการดานการซื้อสินคาคงคลังและตรวจรายการสินคา
7. ดูแลตรวจตรารายรับและรายจาย
8. จัดการเอกสารทางการเงินประจําวัน
9. พัฒนาและดําเนินการวางแผนหรือรณรงคทางธุรกิจ
10. พัฒนายุทธศาสตรการตลาดและประสานงานดานการขาย
11. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
12. จัดดําเนินการประกอบธุรกิจตามขอกําหนดของกฎหมาย
13. จัดดําเนินการมุมกาแฟ
14. บริการจัดงานที่โรงแรมหรือหองอาหาร
15. ดูแลและจัดการความสัมพันธและความหลากหลายในที่ทาํ งาน
16. บริหารจัดการในการใชทรัพยากรมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ
17. จัดการและดูแลการจัดงานพิเศษตางๆ
18. มีบทบาทนําและบริหารบุคคล
19. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน
20. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทํางาน
21. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
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22. ดําเนินการประเมินการทํางานของพนักงาน
23. วางแผนและจัดการการอบรมตามลําดับ
24. ดูแลตรวจตราและประเมินผลของการอบรม
25. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
26. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
27. สนทนาเปนภาษาอังกฤษเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ซับซอนได
28. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
29. ปฏิบัติงานดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน
สภาพการทํางาน
ทํางานภายในโรงแรม ทั้งภัตตาคาร บาร และหองจัดเลี่ยงซึ่งควบคุมงานของ
พนักงานแตละแผนกใหออกมาอยางมีคณ
ุ ภาพประสานงานทุกกิจกรรมและใหความชวยเหลือ
แกพนักงานในรานอาหารและบารทไี่ ดรับมอบหมาย เพือ่ ใหแนใจวามาตรฐาน การใหบริการ
ทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้น ทํางานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
สภาพการจางงาน
ผู ป ระกอบอาชี พนี้ จะไดรับ ค าจางตามความสามารถเฉพาะตั ว ซึ่ ง อาจไดรั บ
การว า จ า งจากโรงแรมระดั บ สี่ ด าว หรื อ ห า ดาว หรื อ ภั ต ตาคารขนาดใหญ ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
ผูประกอบอาชีพนี้ จึงไดรับเงินเดือนในระดับสูงมากประมาณ 30,000 บาทขึ้นไป รวมทั้ง
ไดรบั สวัสดิการและคาตอบแทนพิเศษตางๆ รวมถึงครอบครัว ตามมาตรฐานสากล ทํางานวันละ
8 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน สามารถเลือกวันหยุดได
โอกาสในการมีงานทํา
ตํ า แหน ง ผู  จั ด การ Outlet อาหารและเครื่ อ งดื่ ม เป น ตํ า แหน ง ที่ ต  อ งอาศั ย
ประสบการณในการทํางาน ผูที่มีประสบการณก็จะมีโอกาสไดงาน แตผูจบใหมอาจจะตอง
ทําในตําแหนงที่เกี่ยวของกอนแลวเก็บประสบการณเพื่อตอยอดตอไป
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ในตําแหนงนีส้ ามารถกาวหนาไปเปนผูจ ดั การโรงแรมหรือเจาของกิจการรานอาหาร
ไดเพราะเปนตําแหนงที่มีความรูหลากหลายเรื่อง
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิทยากรพิเศษบรรยายในสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ หรือเปน
ที่ปรึกษาพิเศษใหกับบริษัทผลิตนํ้าผลไม หรือเครื่องดื่มตางๆ
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หัวหนาพนักงานบริกร (Head Waiter)

นิยามอาชีพ
ควบคุมดูแลพนักงานเสิรฟ อาหารใหปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความถูกตองและมีระเบียบ :
ดูแลใหการตอนรับและแนะนํารายการอาหารแกลกู คา ; รับและบันทึกรายการอาหาร สัง่ การ
และมอบหมายใหพนักงานเสิรฟ อาจดูแลพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบใหมคี วามสะอาด และรับคําติชม
จากลูกคา
ลักษณะงานที่ทํา
หัวหนาบริกร มีหนาทีช่ ว ยดูแลควบคุมการรับคําสัง่ อาหารจากหองพักแขก ใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย บางครั้งอาจชวยรับคําสั่งทางโทรศัพทสั่งอาหารจากแขกที่โทรศัพท
สั่งอาหารจากหองพัก ดูแลใบสั่งอาหารเชาที่พนักงานเสิรฟรวบรวมจากหองพัก เพื่อให
การบริการเปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง
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คุณสมบัติดานการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาขั้นตํ่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวของ เชน การโรงแรม
ดานบุคลิกภาพ
มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ สุขภาพดี การแตงกายสะอาด
สะอาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
สมรรถนะตามหนาที่ 11 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาสภาวการณที่ปลอดภัยในที่ทํางาน
2. ดูแลใหมีการบริการลูกคาอยางมีคุณภาพ
3. จัดการบริการแบบ (gueridon service)
4. จัดการบริการแบบทางการ (silver service)
5. ใหบริการเครื่องดื่มไวนประเภทตางๆ
6. เตรียมการและเสิรฟอาหารค็อกเทลได
7. ฝกสอนพนักงานใหเกิดทักษะการทํางาน
8. ดูแลมาตรฐานการทํางานของพนักงาน
9. ดูแลตรวจตราการปฏิบัติงานในที่ทํางาน
10. จัดทําตารางและมอบหมายการทํางานแกพนักงาน
11. กลาวทักทายและพัฒนาความสัมพันธที่ดีแกลูกคา
สภาพการทํางาน
หัวหนาบริกร มีหนาทีช่ ว ยดูแลควบคุมการรับคําสัง่ อาหารจากหองพักแขกใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย การแตงกายเปนไปตามระเบียบของโรงแรม ตองดูสะอาดสะอาน
ตลอดเวลา และทํางานสัปดาหละ 6 วัน วันละ 8 ชั่วโมง
สภาพการจางงาน
อั ต ราค า จ า งของหั ว หน า บริ ก ร ประมาณเดื อ นละ 15,000 – 20,000 บาท
การพิจารณาอัตราเงินเดือนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม จะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก
เครื่องแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge) และทํางานสัปดาหละ 6 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง
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โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557
โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน ทําใหตําแหนงนี้
จึงมีความตองการคอนขางมาก เพื่อรองรับนักทองเที่ยวจากทั่วโลก
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หากทํางานในตําแหนงนี้โดยมีประสบการณ 5 ปขึ้นไป อาจจะไดเลื่อนขั้นเปน
ผูช ว ยฝายอาหารและเครือ่ งดืม่ และหากมีความสามารถ มีโอกาสเปนผูจ ดั การฝายอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ไดอยางงายดาย ทัง้ นีต้ อ งศึกษาหาความรูเ พิม่ เติมทัง้ ประสบการณและการเรียนตอ
ในสาขาการโรงแรม
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครูอาจารย/ผูจัดการโรงแรมทั่วไป/ผูจัดการฝายหองพัก/ผูจัดการฝายตอนรับ
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พนักงานผสมเครื่องดื่ม (Bartender)

นิยามอาชีพ
แนะนํารายการเครื่องดื่มและตอบขอซักถาม ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอยางเหมาะสม
ถูกวิธี : ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพดี ; จัดเตรียมสวนประกอบตางๆ ของเครื่องดื่มผสมและจัดเตรียมอาหารตาม
รายการ (menu) ที่นําเสนอ ; ประสานงานกับผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม
การบริการลูกคาและอาจทําหนาทีเ่ สิรฟ รวมถึงรับชําระเงินในบางกรณี ; ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
และดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
ลักษณะงานที่ทํา
แนะนํารายการเครื่องดื่มและตอบขอซักถาม ผสมเครื่องดื่มตามสั่งอยางเหมาะสม
ถูกวิธี ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนดูแลรักษา
ใหอยูในสภาพดี จัดเตรียมสวนประกอบตางๆ ของเครื่องดื่ม ผสมและจัดเตรียมอาหารตาม
รายการ (menu) ที่นําเสนอ ประสานงานกับผูปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัดเตรียม
การบริการลูกคา และอาจทําหนาทีเ่ สิรฟ รวมถึงรับชําระเงินในบางกรณี ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของ
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คุณสมบัติดานการศึกษา
ทีจ่ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา ทีส่ นใจในอาชีพนีส้ ามารถ
เขาฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นดานการผสมเครื่องดื่มไดจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจาก
กระทรวงศึกษาธิการในการเปดสอน หรือทีว่ ทิ ยาลัยดุสติ ธานี ซึง่ เปดสอนหลักสูตรบารเทนเดอร
ระยะสั้นโดยใชเวลาศึกษาภาคทฤษฎี 1 เดือน และฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
ดานผสมเครื่องดื่ม 2 เดือน
ดานบุคลิกภาพ
1. เพศชาย หรือเพศหญิง วุฒิการศึกษาขั้นตํ่ามัธยมศึกษาตอนตน
2. อายุประมาณ 20 – 35 ป
3. บุคลิกดี
4. มีมนุษยสัมพันธดี
5. มีปฏิภาณไหวพริบ
6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
7. ความสูงเพศหญิงไมตํ่ากวา 155 เซนติเมตร เพศชายไมตํ่ากวา 165 เซนติเมตร
8. มีความซื่อสัตยในวิชาชีพ
9. สุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ
สมรรถนะตามหนาที่ 8 ประการ
1. ทําความสะอาดบารและพื้นที่บริการอาหาร
2. สามารถใชเครื่องใชและเครื่องอํานวยความสะดวกในบาร
3. สามารถใชระบบตูแชและที่เก็บไวน
4. เตรียมการและเสิรฟอาหารค็อกเทลได
5. ใหบริการเครื่องดื่มไวนประเภทตางๆ
6. จําหนายเครื่องดื่มสุรา แอลกอฮอลในพืน้ ที่
7. จัดการการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลอยางรับผิดชอบตามระเบียบ
8. จัดเตรียมและใหบริการเครื่องดื่มที่ไมใชแอลกอฮอล
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สภาพการทํางาน
ตําแหนงนี้จะทํางานในสวนของ บาร หรือ เลาท ที่จะคอยบริการแขก ทั้งกลางวัน
และกลางคืนโดยจะผสมเครือ่ งดืม่ ตามสัง่ อยางเหมาะสมถูกวิธี ทําความสะอาด จัดเตรียมและ
จัดเก็บอุปกรณเครือ่ งมือเครือ่ งใช ตลอดจนดูแลรักษาใหอยูใ นสภาพดี การแตงกายเปนไปตาม
ขอบังคับของโรงแรม และทํางาน วันละ 8 -10 ชั่วโมง สัปดาหละ 6 วัน
สภาพการจางงาน
อั ต ราค า จ า งของบาร เ ทนเดอร ป ระมาณเดื อ นละ 12,500 – 15,500 บาท
การพิจารณาอัตราเงินเดือนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม จะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก
เครื่องแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge)
โอกาสในการมีงานทํา
ธุรกิจโรงแรมเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงบารที่อยูในโรงแรมก็เปนแหลง
สรางรายไดแกโรงแรมไดอยางมหาศาล เพราะประเทศไทยเปนเมืองแหงการทองเที่ยว
จึ ง มี นั ก ท อ งเที่ ย วที่ นิ ย มท อ งราตรี จํ า นวนมากที่ มั ก จะแวะเวี ย นมาตามบาร ใ นโรงแรม
ทําใหตําแหนงนี้สําคัญและเปนความตองการของตลาด
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผู  ที่ ผ  า นการอบรมวิ ช าชี พ บาร เ ทนเดอร ม าแล ว มี โ อกาสในการทํ า งานใน
สถานประกอบกิจการตางๆ ทีม่ รี า นเครือ่ งดืม่ หรือบารไวบริการ เมือ่ ผูป ระกอบอาชีพนีส้ งั่ สม
ประสบการณไดในระดับหนึ่งอาจประกอบอาชีพอิสระได เนื่องจากปจจุบันประชาชน
มีความสํานึกตืน่ ตัว และตระหนักในเรือ่ งการรักษาสุขภาพของรางกายและจิตใจกันมากขึน้ แนวโนม
ในการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อชวยปองกันหรือเสริมสุขภาพกันก็มากขึ้นเปนลําดับ
เชนกัน ดังนัน้ ผูป ระกอบอาชีพนี้ อาจคิดสรางสรรค คิดคนสูตรดัดแปลงเมนูเครือ่ งดืม่ ผสมใหมๆ
ที่ปราศจากแอลกอฮอลหรือเครื่องดื่มผสมสมุนไพรชนิดตางๆ เพื่อไวใหบริการกับประชาชน
หรือลูกคากลุม เปาหมายทีร่ กั สุขภาพกลุม นี้ ตามบริเวณสถานทีอ่ อกกําลังกาย สถานทีพ่ กั ผอน
หยอนใจ สวนสาธารณะสวนสุขภาพ หรือบริเวณสถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการ ทางธุรกิจ
และสถาบันการศึกษาตางๆ เปนตน ดังนั้น โอกาสในการมีงานทําของผูประกอบอาชีพ
นี้ยังมีชองทางใหเลือกอีกมาก เชน อาจคิดสูตรเครื่องดื่มผสมเอกลักษณประจําทองถิ่นตางๆ
หรือคิดคนพัฒนาสูตรเครือ่ งดืม่ ผสมสําเร็จรูปทีส่ ะดวกสําหรับผูบ ริโภคในการชงหรือปรุงเองได
เปนตน

บทที่ 4 : อาชี พในอาเซี ยน

293

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
บารเทนเดอรที่มีประสบการณการทํางานสูงและมีความรอบรูในเรื่องเครื่องดื่ม
สามารถเปนวิทยากรพิเศษบรรยายในสถาบันการศึกษา หนวยงานหรือองคกรตางๆ หรือ
เปนที่ปรึกษาพิเศษใหกับบริษัทผลิตนํ้าผลไม หรือเครื่องดื่มตางๆ เปนพนักงานในบริษัท
ที่เปนตัวแทนจําหนายเครื่องดื่มสุรา หรือไวน
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พนักงานบริกร (Waiter)

นิยามอาชีพ
เสิรฟอาหารและเครื่องดื่มในสถานที่ตางๆ : จัดโตะเกาอี้และจัดวางอุปกรณ
เครือ่ งมือเครือ่ งใชบนโตะอยางเหมาะสมถูกวิธี ; รับจองและใหขอ มูลทางโทรศัพท ; ตอนรับและ
นําแขกไปที่นั่งที่เหมาะสม ; รับสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ; ใหขอมูลหรือคําแนะนํา และ
ตอบขอซักถามของแขกผูร บั ประทาน ; ประสานงานกับผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของเพือ่ การบริการ
ทีส่ รางความพึงพอใจแกลกู คา ; เสิรฟ อาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการอาหารทีแ่ ขกสัง่ พรอม
จัดวางอุปกรณเครื่องใชไดอยางเหมาะสม ; ดูแลใหบริการอํานวยความสะดวกเรื่องตางๆ แก
แขกระหวางการรับประทานอาหาร และในขัน้ ตอนชําระเงินคาอาหาร รวมทัง้ กลาวอําลาแขก
; ทําความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ; ดูแลความเรียบรอยและ
สุขอนามัยสวนตัว ; ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของและดูแลชวยเหลือผูรวมปฏิบัติงาน
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ลักษณะงานที่ทํา
พนักงานบริกร เปนตําแหนงที่มีโอกาสติดตอกับแขกโดยตรง การบริการหรือวิธี
เสิรฟ มีความสําคัญไมยงิ่ หยอนไปกวารสชาติหรือคุณภาพของอาหารเลยทีเดียว บริกรจัดแจง
หองอาหารใหดดู ี และสะดวกสบาย จัดวางโตะเกาอี้ และอุปกรณเครือ่ งใชบนโตะ รับจองโตะจาก
ลูกคาที่โทรศัพทเขามาจอง ตอนรับลูกคาอยางสุภาพ รับออเดอร หรือคําสั่งเกี่ยวกับอาหาร
และเครือ่ งดืม่ จากลูกคา นําอาหารและเครือ่ งดืม่ ไปเสิรฟ เก็บโตะเมือ่ ลูกคารับประทานอาหาร
เสร็จแลวพรอมทําความสะอาดหองอาหาร
คุณสมบัติดานการศึกษา
ไมจํากัดวุฒิการศึกษา สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
ดานบุคลิกภาพ
มีใจบริการ ยิ้มแยม ขยัน ซื่อสัตย มีความรับผิดชอบ สุขภาพดี การแตงกายสะอาด
สะอาน
สมรรถนะตามหนาที่ 6 ประการ
1. รับรายการอาหารตามสั่งและใหบริการที่โตะอาหาร
2. ใหคําแนะนําแกลูกคาในเรื่องการบริการดานอาหารและเครื่องดื่ม
3. ดําเนินธุรกรรมดานการเงินสําหรับการสั่งซื้อสินคาและบริการ
4. จัดเตรียมและใหบริการเครื่องดื่มที่ไมใชแอลกอฮอล
5. ทําความสะอาดบารและพื้นที่บริการอาหาร
6. ใหบริการดานอาหารในหองพัก
สภาพการทํางาน
บริกรจะทํางานภายในหองอาหาร จัดแจงหองอาหารใหดูดีและสะดวกสบาย
จัดวางโตะเกาอี้ และอุปกรณเครือ่ งใชบนโตะรับจองโตะจากลูกคาทีโ่ ทรศัพทเขามาจอง ตอนรับ
ลูกคาอยางสุภาพ รับออเดอร หรือคําสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกคา นําอาหาร
และเครื่องดื่มไปเสิรฟ เก็บโตะเมื่อลูกคารับประทานอาหารเสร็จแลว พรอมทําความสะอาด
หองอาหาร การแตงกายเปนไปตามขอบังคับของโรงแรม และทํางานวันละ 8 -10 ชั่วโมง
สัปดาหละ 6 วัน
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สภาพการจางงาน
อั ต ราค า จ า งของตํ า แหน ง บริ ก ร ประมาณเดื อ นละ 9,000 – 12,000 บาท
การพิจารณาอัตราเงินเดือนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของแตละสถานประกอบกิจการ หากเปน
สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรมจะมีสวัสดิการใหแกพนักงาน เชน อาหาร ที่พัก
เครื่องแบบพนักงาน และมีเงินคาบริการ (Service charge) และทํางานสัปดาหละ 6 วัน
วันละ 8 ชั่วโมง
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
ประจําปงบประมาณ 2558สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557
โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน ทําใหตําแหนงนี้
จึงมีความตองการคอนขางมาก เพื่อมีจํานวนบริกรเพียงพอในการรองรับนักทองเที่ยว
จากทั่วโลก
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หนาที่บริกรเปนหนาที่พบปะกันแขกมากที่สุด หากสามารถสรางความประทับใจ
อาจไดเลื่อนเปนหัวหนาบริกร หรืออาจกาวไปสูตําแหนงตางๆ ที่ตองใชความสามารถ
ในการตอนรับและสรางประทับใจ อยางฝายตอนรับ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
หัวหนาบริกร ครูผูฝกสอนงานดานบริกร
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สาขาการเดินทาง (Travel Services)
แผนกธุรกิจนําเที่ยว (Travel Agencies)
ผูจัดการทั่วไป (General Manager)

จากจํานวนของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจทองเที่ยว
จัดเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศ แกผูประกอบการ แกทองถิ่น ซึ่งทําให
มีผหู นั มาทําธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในและตางประเทศ ผูจ ดั การทัว่ ไป
ของบริษทั ทองเทีย่ ว ตองบริหารผลิตภัณฑการทองเทีย่ ว เชน แพคเกจทัวร การจัดหาสถานที่
ทองเทีย่ ว เพือ่ ตอบสนองความตองการของผูบ ริโภคสําหรับการเดินทาง ประสานงานกับคูค า
ในการเดินทางรวมทั้งสายการบินและโรงแรมเพื่อจัดการการจอง ลวงหนา รวมถึงสนับสนุน
ทุกฝายในงานทองเที่ยว
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสาขา
การทองเที่ยว
ดานบุคลิกภาพ
มีใจรักในอาชีพ และรักการใหบริการ มีความชํานาญและมีประสบการณ การทํางาน
ในสายงานอยางนอย 10 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี มีความซื่อสัตย
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ตอตนเอง ตอเพือ่ นรวมงาน ลูกคา และนายจาง แตงกายดี มีมนุษยสัมพันธดี สามารถบริหาร
จัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีความกระตือรือรน และ
สามารถทํางานไดทุกอยาง
สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
1. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
2. ดําเนินการดานการเงินภายในวงเงินงบประมาณ
3. พัฒนาและดําเนินแผนทางธุรกิจ
4. จัดเตรียมใบแสดงฐานะทางการเงิน
5. จัดการทรัพยสินที่เกี่ยวกับวัตถุหรือสินคา
6. บริหารความเสี่ยงในสถานประกอบการ
7. พัฒนาและจัดวางยุทธศาสตรทางธุรกิจ
8. เตรียมการและนําเสนอผลงาน
9. พัฒนาดําเนินการและประเมินแผนงานการนําเที่ยวในภูมิภาค
10. พัฒนาบริหารและประเมินแผนงานการนําเที่ยวสวนทองถิ่น
11. จัดและประสานการประชุม
12. ประสานกิจกรรมทางการตลาด
13. สรางและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
14. จัดการและริเริ่มโครงการนําเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม
15. รักษาและแสวงหาความรูทางกฎหมายที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจตาม
กฎหมาย
16. จัดใหมีการสนับสนุนทางวิชาชีพแกผูรวมงานทางธุรกิจ
17. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
18. จัดการความหลากหลายของที่ทํางาน
19. มีบทบาทนําในการใหทิศทางแกพนักงานและบริหารงานบุคคล
20. ดําเนินโครงการฝกอบรมและพัฒนา
21. ดําเนินงานแผนประเมินการทํางานของพนักงาน
22. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
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สภาพการทํางาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวก เชน สํานักงาน
ทั่วไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน คอยควบคุมและตรวจสอบทั้งในสวน
ของการตลาด การเงิน และคุณภาพของทัวร รวมถึงติดตอกับหนวยงานภายนอก
สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท
ดานบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ สามารถปฏิบตั งิ านใน
ภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตาม
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาค
เอกชน อาทิ ในสวนของโรงแรม บริษัทนําเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ซึ่งจะไดรับเงิน
เดือน 50,000 - 100,000 บาทสวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงือ่ นไข
ขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557
โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สงผลใหบริษัท
เกี่ ย วกั บ การท อ งเที่ ย ว จึ ง ขยายตั ว มากขึ้ น อย า งรวดเร็ ว ทั่ ว ประเทศ ดั ง นั้ น ผู  มี ค วามรู 
ความสามารถในการบริหารจัดการ มีโอกาสทีจ่ ะทํางานเปนผูจ ดั การโรงแรมหรือผูจ ดั การใหญ
ขององคกรนัน้ ๆ ไดมาก และถาสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะมีผตู อ งการมากขึน้
และผูจัดการที่มีความสามารถจะประกอบอาชีพหรืออยูในตําแหนงคอนขางนาน
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ปจจุบนั มีรปู แบบการบริหารโรงแรมหรือบริษทั ทัวรอยู 2 ประเภท ผูจ ดั การสามารถ
เลือกทํางานได คือ ประเภทโรงแรมอิสระ (Independent Hotel) ซึ่งเจาของและเครือญาติ
บริหารกันเอง โดยจางมืออาชีพมาบริหารจัดการ ซึง่ จะมีความยุง ยากในการบริหารแบบเสนสาย
ของญาติเจาของพอสมควร สวนอีกประเภทหนึง่ คือโรงแรมในระบบเครือขาย (Chain Hotel)
ซึง่ จะจางระดับผูบ ริหารในอัตราเงินเดือนสูงมาก รวมทัง้ สวัสดิการ โบนัส ตลอดจนสิทธิพเิ ศษ
อื่นๆ และผลประโยชนตอบแทนเหนือกวาโรงแรมประเภทอิสระ ซึ่งจะมีมาตรฐานในการ
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ทํ า งานสู ง และความมั่ น คงในงานมากกว า และมี ค วามก า วหน า มากกว า ถ า ผู  จั ด การ
หรือผูบริหารมีความสามารถ เพราะอาจไดรับการสงเสริมใหบริหารโรงแรมในเครือขาย
ในประเทศอื่นๆ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูท มี่ ปี ระสบการณในระดับผูจ ดั การสามารถประกอบกิจการเกีย่ วเนือ่ งกับการทองเทีย่ ว
อาทิเชน การเปนนักจัดการทองเที่ยว(ลักษณะกรุปทัวร)หรือเปน ผูประสานงาน ทางการคา
และการลงทุนระหวางประเทศ ผูที่มีความชํานาญในการติดตอกับชาวตางประเทศสามารถ
เปลี่ยนอาชีพมาเปนผูจัดการสงออก-นําเขาสินคาตางประเทศไดเปนอยางดี
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ผูชวยผูจัดการทั่วไป (Assistant General Manager)

จากจํานวนของนักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกป ทําใหอุตสาหกรรมและธุรกิจทองเที่ยว
จัดเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศ แกผูประกอบการ แกทองถิ่น ซึ่งทําให
มีผหู นั มาทําธุรกิจทีเ่ กีย่ วของกับการทองเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในและตางประเทศ และตําแหนง
ผู  ช  ว ยผู  จั ด การทั่ ว ไปเปรี ย บเสมื อ นมื อ ขวาของผู  จั ด การ ต อ งมี ค วามรู  แ ละเข า ใจงาน
ดานทองเที่ยว ในระดับไมตางกันมากนัก แตจะเนนงานเชิงปฏิบัติมากกวานโยบาย
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในสาขา
การทองเที่ยว
ดานบุคลิกภาพ
มี ใ จรั ก ในอาชี พ และรั ก การให บ ริ ก าร มี ค วามชํ า นาญและมี ป ระสบการณ
การทํางานในสายงานอยางนอย 3 ปขึ้นไป มีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษไดดี
มีความซื่อสัตยตอตนเอง ตอเพื่อนรวมงาน ลูกคา และนายจาง แตงกายดี มีมนุษยสัมพันธดี
สามารถบริหารจัดการตนทุนคาใชจายไดดี ตลอดทั้งการจัดสรรทรัพยากรบุคคลมีความ
กระตือรือรน และสามารถทํางานไดทุกอยาง
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สมรรถนะตามหนาที่ 22 ประการ
1. พัฒนาจัดการและประเมินยุทธศาสตรการตลาดทองถิ่น
2. จัดการและดูแลตรวจสอบโครงการดานการทองเที่ยว
3. พัฒนาและดําเนินแผนการประกอบการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงาน ควบคุมระบบและกระบวนการบริหารจัดการ
5. เขาใชประเมินและตีความขอมูลสินคา
6. ประสานงานกิจกรรมดานการตลาด
7. ประสานการผลิตแผนพับ/โบรชัวรและอุปกรณดานการตลาด
8. ดําเนินงานดานระบบการสํารองสําหรับการบริการตางๆ ผานคอมพิวเตอร
9. จัดการและรักษาระบบการทํางานทางคอมพิวเตอร
10. ออกแบบเอกสาร รายงานและแผนงานดานคอมพิวเตอร
11. ดําเนินงานระบบขอมูลอัตโนมัติ
12. จัดการควบคุมและสั่งนําเขาสินคาวัสดุคงคลัง
13. เตรียมและเสนอใบเสนอราคา
14. จัดการและรักษาความสัมพันธในที่ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
15. สรางและรักษาแนวทางการทํางานเปนทีมเพื่องานบริการ
16. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน
17. ดูแลควบคุมผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
18. ฝกสอนผูอื่นใหมีทักษะในการทํางาน
19. จัดตารางการทํางานและมอบหมายงานแกพนักงาน
20. ดําเนินวิธีการเพื่อลดการลักทรัพย
21. ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน
22. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูง
สภาพการทํางาน
ประกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกในการทํางานใช
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน คอยทําตามนโยบายจากผูจัดการทํางานวัน 8 -9
ชั่วโมง
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สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี หรื อ ปริ ญ ญาโท
ดานบริหารธุรกิจหรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงาน
ในภาครัฐ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยง
ตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้
ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของโรงแรม บริษทั นําเทีย่ ว ธุรกิจทองเทีย่ วและโรงแรม ซึง่ จะไดรบั เงิน
เดือนที่ 30,000-70,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงือ่ นไข
ขอตกลงกับ ผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
เนือ่ งจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการทองเทีย่ วกิจการดานโรงแรม จึงขยายตัวมาก
ขึน้ อยางรวดเร็วทัว่ ประเทศ ดังนัน้ ผูม คี วามรู ความสามารถจะเริม่ จากการเปนผูช ว ยกอนและ
พัฒนาในการบริหารจัดการ มีโอกาสที่จะทํางานเปนผูจัดการทั่วไปไดมาก และถาสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพก็จะมีผูตองการมากขึ้นและผูจัดการที่มีความสามารถ
จะประกอบอาชีพหรืออยูในตําแหนงคอนขางนาน
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
บริษทั ทัวรเติบโตเร็ว ทําใหโอกาสของผูช ว ยผูจ ดั การ มีโอกาสกาวหนาอยางงายดาย
หากเราตั้งใจทํางานและทุมเท เราก็มีโอกาสกาวสูการเปน ผูจัดการบริษัททองเที่ยว
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผูที่มีประสบการณในระดับผูจัดการโรงแรมหรือผูจัดการองคกร สามารถประกอบ
กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยว อาทิเชน การเปนนักจัดการทองเที่ยว (ลักษณะกรุป
ทัวร) หรือเปนผูประสานงานทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ผูที่มีความชํานาญ
ในการติดตอกับชาวตางประเทศสามารถเปลี่ยนอาชีพมาเปนผูจัดการสงออก-นําเขาสินคา
ตางประเทศไดเปนอยางดี
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หัวหนาที่ปรึกษาการนําเที่ยว (Senior Travel Consultant)

ลักษณะงานที่ทํา
หั ว หน า ที่ ป รึ ก ษาการนํ า เที่ ย วมี ห น า ที่ ป รึ ก ษาด า นการท อ งเที่ ย วระดั บ สู ง
มีความเชีย่ วชาญในการวางแผนการดําเนินการและนําเสนอการเดินทางใหกบั ลูกคาทีม่ กี ารจัด
โครงการตางๆ เชนการดูงาน หรือ โครงการพิเศษที่อาจเนนเรื่องการผจญภัย
คุณสมบัติดานการศึกษา
สําเร็จการศึกษา ปวช ปวส. ดานการทองเทียวหรือมัธยมศึกษา ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
ดานบุคลิกภาพ
- มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี
- มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต
- สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
- สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได
- เขาใจในเรื่องงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี
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สมรรถนะตามหนาที่ 8 ประการ
1. เขาใชและแปลความหมายขอมูลผลิตภัณฑและสินคา
2. ใชกฎระเบียบและกระบวนการจําหนายบัตรโดยสารขั้นสูง
3. สํารองและประสานงานกับผูใหบริการ
4. ประสานกิจกรรมดานการตลาดและสงเสริมการขาย
5. สรางปายโฆษณาสงเสริมการขาย
6. รวบรวมและแสวงหาความรูดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวใหมๆ
7. วางแผนและดําเนินกิจกรรมการขาย
8. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับปฏิบัติการเบื้องตนได
สภาพการทํางาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวก เชน สํานักงาน
ทัว่ ไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน หาขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วตาง ๆ ในบาง
ครั้งอาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดานการ
ทองเที่ยว
สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการท อ งเที่ ย ว
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน
ตามความสามารถ สําหรับผูท ปี่ ฏิบตั งิ านอาชีพนีใ้ นภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษทั นําเทีย่ ว
ธุรกิจทองเทีย่ วและโรงแรม ซึง่ ไมมตี อ งมีประสบการณในการทํางาน อยางนอย 5 ป จะไดรบั
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล
และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางาน
ลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่ ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม ตลาด
การทองเทีย่ ว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชือ่ มัน่ และภาพลักษณทางบวกตอเนือ่ งจาก
ป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเทีย่ ววิถไี ทย”เปนจุดแข็งทีแ่ ตกตางจากชาติอนื่ ๆ สรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน ทําใหอาชีพนี้จึงเปน
ความตองการของตลาด
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โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเที่ยวในหรือนอกประเทศได นอกจากนี้ผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธุรกิจ ก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเปนของตนเองได ความตองการของตลาด
แรงงาน – ปจจุบันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งภาครัฐและเอกชน
เพราะฉะนัน้ ผูท ปี่ ระกอบอาชีพนีถ้ า มีความรูค วามสามารถ โดยเฉพาะในเรือ่ งของภาษาอยางนอย
2 ภาษาขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอื่นๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางาน
ของอาชีพนี้กวางขวางและเปนที่ตองการของสังคมมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
หั ว หน า ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ / หั ว หน า ฝ า ยออกตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ผู  จั ด การทั่ ว ไป
การทองเที่ยว
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พนักงานปรึกษาการนําเที่ยว (Travel Consultant)

ลักษณะงานที่ทํา
ใหบริการขอมูลและแนะนํารายการทองเทีย่ ว : เสนอรายการทองเทีย่ วหรือแนะนํา
วิธกี าร เสนทางการเดินทางเพือ่ การทองเทีย่ วทีส่ ะดวก เหมาะสม อํานวยความสะดวกในการ
เดินทางทองเทีย่ วทัง้ ในรูปแบบของการจองหองพัก ตัว๋ โดยสารพาหนะ หรือบัตรชมการแสดง
ตางๆ ผูป ระกอบอาชีพนีม้ ลี กั ษณะงานทีท่ าํ ดังนีต้ อ นรับผูท เี่ ขามาติดตอกับสถานประกอบการ
ดวยอัธยาศัยอันดีใหขอมูลสภาพทั่วไปของประเทศหรือสถานที่ที่จะเดินทาง แนะนํารายการ
ดานการทองเที่ยวตางๆ
คุณสมบัติดานการศึกษา
สําเร็จการศึกษา ปวช ปวส. ดานการทองเทียวหรือมัธยมศึกษา ศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ
ดานบุคลิกภาพ
- มีความอดทน อดกลั้น และรูจักกาลเทศะมีบุคลิกภาพดี
- มีไหวพริบในการแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดี ชางสังเกต
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- สามารถใชภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี
- สามารถใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ได
- เขาใจในเรื่องงานบริการ มีมนุษยสัมพันธดี
สมรรถนะตามหนาที่ 9 ประการ
1. รับและดําเนินการสํารองตางๆ
2. จัดการระบบการสํารองผานคอมพิวเตอร
3. สรางและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
4. สรางและออกบัตรโดยสารอื่นๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
5. สรางและออกบัตรโดยสารเครื่องบินสงเสริมการขายระหวางประเทศ
6. สรางและออกบัตรโดยสารเครื่องบินระหวางประเทศทั่วไป
7. พัฒนาและรับรูขอมูลทองถิ่นใหมๆ
8. แสวงหาและจัดรูปแบบผลิตภัณฑสินคาและการบริการดานนําเที่ยว
9. เปนแหลงใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยวและคําแนะนํา
สภาพการทํางาน
ผูป ระกอบอาชีพนี้ จะทํางานในสํานักงานทีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวก เชน สํานักงาน
ทัว่ ไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน หาขอมูลสถานทีท่ อ งเทีย่ วตาง ๆ ในบางครัง้
อาจตองใหคําปรึกษาทางโทรศัพท ผูประกอบอาชีพนี้จําเปนจะตองหาความรูเพิ่มเติม
ในเรื่องสถานที่ทองเที่ยวอยูตลอดเวลา จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณในดานการ
ทองเที่ยวเปนอยาง
สภาพการจางงาน
ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยวสาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา ไดรบั สวัสดิการ และเบีย้ เลีย้ งตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเที่ยว ธุรกิจทองเที่ยว
และโรงแรม ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางาน จะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ระดับ
เริม่ ตนการทํางาน วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีประมาณ 15,000 – 20,000 บาท สวัสดิการตางๆ
คารักษาพยาบาลและโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
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โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการทีก่ ระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาไดจดั ทําแผนสงเสริมตลาดการทองเทีย่ ว
ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวกตอเนื่องจากป 2557
โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติอื่นๆ การสรางสรรค
กิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน สรางการรับรู
ประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเทีย่ วเชือ่ มโยงภายในภูมภิ าคอาเซียน โดยเปน
จุดนําเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญในภูมภิ าคอาเซียน และสงเสริมการขาย
โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยวเชื่อมโยงกระตุน
การเดินทางของกลุมเพื่อนบานใหเดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย โดยเนน การใชกลยุทธ
WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปลี่ยนทรัพยากรที่แตกตาง เนนสราง
สมดุลทางการคา ดานการทองเที่ยวใหเกิดกับภูมิภาค ดวยการลงนามในสนธิสัญญาตางๆ
จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
เมื่อพนักงานในตําแหนงแนะนําการเดินทางไดมีประสบการณมากขึ้น มีความรู
ความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจ ดั การแนะนําการเดินทาง สาขาสํานักงาน
ทองเทีย่ วในหรือนอกประเทศได นอกจากนีผ้ ทู มี่ ปี ระสบการณและความสามารถในทางธุรกิจ
ก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเที่ยวเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน–ปจจุบัน
อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไดขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพราะฉะนัน้ สรุปแลว
โอกาสในการทํางานของอาชีพนี้กวางขวางและเปนที่ตองการของสังคมมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาหนาทีป่ ระสานงานการทองเทีย่ ว/เจาหนาทีป่ ระชาสัมพันธ เจาหนาทีฝ่ า ยลูกคา
สัมพันธ/เจาหนาที่ออกตั๋วเครื่องบิน/พนักงานตอนรับ
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แผนกบริหารธุรกิจนําเที่ยว (Tour Operation)
ผูจัดการธุรกิจทองเที่ยว (Product Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูจัดการธุรกิจทองเที่ยว ( Product Manager) ผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว
คือผูที่มีความรูในเรื่องของแหลงทองเที่ยวและควบคุมการติดตอประสานงานกับหนวยงาน
ภายนอก เชน โรงแรม รถเชา หรือสถานที่สําหรับแสดงโชวตางๆ อีกทั้งยังวางแผนการจัด
โปรแกรมทองเที่ยวไปในปขางหนาพรอมวิเคราะหตลาดในอนาคต
คุณสมบัติดานการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเทีย่ วและการโรงแรม สามารถพูด
อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี
ดานบุคลิกภาพ
1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย คือ ภาษาอังกฤษ
2. มีความรูทั่วไป และเปนผูที่ขวนขวายหาความรูสมํ่าเสมอ
3. งานบริการ และเปนนักแกไขปญหาไดดีในทุกสถานการณ
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ลูกคา
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4. ทัศนะคติดี ราเริง มีความเสียสละซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทน
5. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี
6. เปนนักสื่อสารที่ดี
7. เปนนักจัดเก็บขอมูลทีด่ ที งั้ ขอมูลการทองเทีย่ ว ความนิยมของลูกคา และรายชือ่

สมรรถนะตามหนาที่ 29 ประการ
1. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
2. สํารองและประสานงานกับผูใหบริการ
3. คนควาวิจัยและนําผลวิจัยสินคาการทองเที่ยวไปใช
4. ประสานงานกิจกรรมทางการตลาด
5. ประสานงานการทําใบปลิวและวัสดุทางการตลาด
6. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธสินคา
7. พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแนวทางการทองเที่ยวภูมิภาค
8. พัฒนาและติดตามกิจกรรมการทองเที่ยว
9. จัดเตรียมและยื่นใบเสนอราคา
10. ริเริ่มจัดการโครงการนวัตกรรมการทองเที่ยว
11. บริหารจัดการความเสี่ยงของการประกอบการ
12. วางแผนและปรับปรุงกิจกรรมการขายแบบเหมา
13. พัฒนาและประสานงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
14. เปนแหลงบริการดานสินคาและการทองเที่ยวแบบเหมา
15. เปนแหลงใหขอมูลสถานที่ทองเที่ยว
16. พัฒนาโครงการเพื่อสรางจิตสํานึกดานการทองเที่ยวในประเทศผูรับ
17. พัฒนา/ดูแลติดตาม งานปฏิบัติการการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืน
18. พัฒนา ปรับปรุง และประเมินผลแผนผูใหการสนับสนุนโครงการตางๆ
19. ดําเนินการ/ดูแลตรวจสอบระบบและระเบียบการจัดการบริหารงานตางๆ
20. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
21. เปนผูนําและบริหารจัดการทีมพัฒนาดานการนําเที่ยว
22. ฝกสอนพนักงานอื่นใหมที ักษะในการทํางาน
23. บริหารจัดการและรักษาความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน
24. พัฒนาและดําเนินการตามแผนธุรกิจ
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25. สรางเสริมและพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจ
26. จัดเตรียมและดูแลตรวจตรางบประมาณ
27. ดําเนินการทางการเงินในวงงบประมาณ
28. ปรับปรุงและรักษาความรูดานกฎหมายเพื่อดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับ
ขอกําหนด
29. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูงขั้นหัวหนางาน
สภาพการทํางาน
ผูประกอบอาชีพนี้จะทํางานในสํานักงานและมีการติดตองานกับภายนอกที่มี
สิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทั่วไป ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตในการทํางาน
วางแผนงานตางๆ เพื่อใหไปถึงเปาหมาย
สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการท อ งเที่ ย ว
สาขาวิชาการจัดการการทองเทีย่ ว หรือสาขาทีเ่ กีย่ วของ ไดรบั คาตอบแทนเปนเงินเดือนตาม
ความสามารถ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเที่ยว
ธุรกิจทองเทีย่ วและโรงแรม ซึง่ ไมมตี อ งมีประสบการณในการทํางาน อยางนอย 5 ป จะไดรบั
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล
และโบนัสเปนไปตามเงือ่ นไขขอตกลงกับผูว า จาง ทํางานวันละ 8-9 ชัว่ โมง อาจทํางานลวงเวลา
วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่ ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม ตลาด
การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวก
ตอเนื่องจากป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติ
อื่นๆ สรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน

บทที่ 4 : อาชี พในอาเซี ยน

313

โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเที่ยวในหรือนอกประเทศได นอกจากนี้ผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธุรกิจก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเทีย่ วเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน–
ปจจุบนั อุตสาหกรรมการทองเทีย่ วไดขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน เพราะฉะนัน้
ผูท ปี่ ระกอบอาชีพนีถ้ า มีความรูค วามสามารถ โดยเฉพาะในเรือ่ งของภาษาอยางนอย 2 ภาษา
ขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอื่นๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางานของอาชีพนี้
กวางขวางและเปนที่ตองการของสังคมมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิทยากร ครู อาจารย เจาของกิจการทองเที่ยว
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ผูจัดการฝายขายและการตลาด (Sales and Marketing Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
งานการตลาดคื อ การเพิ่ ม ยอดขายของบริ ษั ท และการตลาดด า นท อ งเที่ ย ว
มียุทธศาสตรใหคนหันมาสนใจผลิตภัณฑของบริษัท จากหลากหลายวิธี เชน การเปดบูท
ตามงานตางๆการติดตอกับหนวยงานเพื่อการทองเที่ยวประจําปหรือการเปดกรุปเพื่อใหผูที่
สนใจมาทองเที่ยว
คุณสมบัติดานการศึกษา
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท า เพื่ อ ศึ ก ษาต อ
ในมหาวิทยาลัย ในสาขาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว หลักสูตรปริญญาตรี
ดานบุคลิกภาพ
เปนคนกลาแสดงออก กลาพูดเชิญชวน เพราะนักการตลาดตองเปนผูท นี่ าํ เสนองาน
ใหกับผูบริหาร หรือลูกคาใหรับทราบมีวาทศิลป ขยัน อดทน ซื่อสัตย
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สมรรถนะตามหนาที่ 17 ประการ
1. พัฒนาดําเนินการ และประเมินแผนการทองเที่ยวภูมิภาค
2. ประสานงานการทําใบปลิวและวัสดุทางการตลาด
3. คิดคนวิธีการและริเริ่มคิดกลยุทธของสินคา
4. บริหารจัดการและดูแลตรวจตราโครงการทองเที่ยวตางๆ
5. สรางเสริมและปรับปรุงความสัมพันธทางธุรกิจ
6. ปรั บ ปรุ ง และรั ก ษาความรู  ท างกฎหมายเพื่ อ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให ส อดคล อ งกั บ
ขอกําหนด
7. พัฒนาและบริหารจัดการกลยุทธทางธุรกิจ
8. พัฒนาปรับปรุงและดําเนินตามแผนธุรกิจ
9. จัดการ และควบคุมงบประมาณการประกอบการ
10. บริหารจัดการทางการเงินในวงงบประมาณ
11. บริหารจัดการการทําสัญญา/ขอผูกพัน
12. จัดการและประสานงานการประชุม
13. จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
14. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
15. มีบทบาทที่นําในการใหทิศทางในการทํางานและบริหารบุคคล
16. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
17. สามารถอานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
สภาพการทํางาน
ควบคุมการทํางานของพนักงานการตลาดใหทํางานไดตามเปาหมายการตลาด
จะทํางานนอกสํานักงานเพื่อเขาใกลกลุมเปาหมายมากขึ้น เชน การเปดบูทตามงานตางๆ
การติดตอกับหนวยงานเพือ่ การทองเทีย่ วประจําปหรือการเปดกรุป เพือ่ ใหผทู สี่ นใจมาทองเทีย่ ว
และอาจจะมีประจําสํานักงานบางหากจําเปน และจะใชเวลาในการทํางานไมแนนอนขึ้นอยู
กับกิจกรรมนั้นๆ
สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว สาขา
วิชาการจัดการการทองเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวของ ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตาม
ความสามารถ สําหรับผูที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษัทนําเที่ยว
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ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และตองมีประสบการณมาแลวไมตํ่ากวา 5 ป และจะไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือนประมาณ 30,000-70,000 บาท ไมรวมคอมมิชชั่น สวัสดิการตางๆ
คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
ผลจากการที่ ก ระทรวงการท อ งเที่ ย วและกี ฬ าได จั ด ทํ า แผนส ง เสริ ม ตลาด
การทองเที่ยว ประจําปงบประมาณ 2558 สรางความเชื่อมั่นและภาพลักษณทางบวก
ตอเนื่องจากป 2557 โดยประกาศเปนป “ทองเที่ยววิถีไทย” เปนจุดแข็งที่แตกตางจากชาติ
อื่นๆ การสรางสรรคกิจกรรมพิเศษระดับนานาชาติเปนปฏิทินทองเที่ยวตลอดทั้ง 12 เดือน
สรางการรับรูประเทศไทยในฐานะศูนยกลางการเดินทางทองเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาค
อาเซียน โดยเปนจุดนาเขา (Entry) และสงออก (Exit) นักทองเทีย่ วทีส่ าํ คัญในภูมภิ าคอาเซียน
และสงเสริมการขาย โดยรวมกับเครือขายภาคีในภูมิภาค รวมทั้งสงเสริมเสนทางทองเที่ยว
เชื่ อ มโยงกระตุ  น การเดิ น ทางของกลุ  ม เพื่ อ นบ า นให เ ดิ น ทางมาท อ งเที่ ย วประเทศไทย
โดยเนน การใชกลยุทธ WIN-WIN Marketing กับคูคาในภูมิภาค เนนการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรทีแ่ ตกตาง เนนสรางสมดุลทางการคา ดานการทองเทีย่ วใหเกิดกับภูมภิ าค ดวยการ
ลงนามในสนธิสัญญาตางๆ จึงเปนอาชีพที่ตลาดมีความตองการคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
หากเรามีความสามารถจะสามารถและสรางยอดขายไดตามเปาหมายทําใหเรา
กาวสูตําแหนงสูงกวานี้ไดอยางงายดาย อาจจะเปนถึงผูบริหารระดับสูงในบริษัททองเที่ยว
ที่ใหญ หรือผูจัดการทั่วไปรวมถึงเจาของกิจการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักประชาสัมพันธ พนักงานขาย นักการวิจยั ทางการตลาด วิจยั พฤติกรรมผูบ ริโภค
เจาหนาที่ฝาย วางแผนการผลิต ฝายขายโฆษณา ผูจัดการผลิตภัณฑ (Product Manager)
ผูจัดการตราผลิตภัณฑ (Brand Manager)
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ผูจัดการฝายบัญชี (Credit Manager)

“นักบัญชี” ถือเปนอาชีพหนึ่ง ที่ตองอาศัยความรูความสามารถเฉพาะทาง ทํางาน
ในสายงานบัญชี จนมีประสบการณมากพอสมควร ผานความรับผิดชอบเปนสมุหบัญชี หรือ
ผูจัดการฝายบัญชีมากอน จึงจะไดรับการยอมรับใหเปน “นักบัญชี”
คุณสมบัติดานการศึกษา
จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาดานบัญชี
จากนัน้ เขาการศึกษาตอระดับปริญญาตรีหรือโท มีความรูแ ละทักษะทางบัญชีและภาษีอากร
มีความรูเกี่ยวกับการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรทางบัญชี
ดานบุคลิกภาพ
1. มีความซื่อสัตยสุจริต
2. มีความสุขุม ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบในการทํางาน
3. มีทัศนคติเชิงบวกตองาน เพื่อนรวมงาน และองคกร
4. มนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมได
5. มีความกระตือรือรนในการคนควาหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
6. มีใจรักในงานบริการ อดทน และสามารถทํางานภายใตสภาวะกดดันได
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สมรรถนะตามหนาที่ 10 ประการ
1. บริหารจัดการทําสัญญา/ขอผูกพัน
2. สรางเสริมและรักษาความสัมพันธทางธุรกิจ
3. ปรับปรุงรักษาความปลอดภัยของระบบบัญชีการเงิน
4. คงความรูทางกฎหมายเพื่อดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามขอกําหนด
5. บริหารจัดการใหบริการอยางมีคุณภาพแกลูกคา
6. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
7. จัดเตรียมเอกสารทางธุรกิจ
8. มีบทบาทที่นําในการใหทิศทางในการทํางานและบริหารบุคคล
9. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน
10. อานและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง
สภาพการทํางาน
ผูตรวจสอบบัญชี ทํางานในสถานที่ทํางานที่มีสภาพการทํางานเปนสํานักงาน
ที่มีอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกเชนสํานักงานทั่วไป ในการทํางานจะตองใชเครื่องคิดเลข
หรืออาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชชวยงานบันทึกรายการและการทําบัญชีในรูปตางๆ
ในการตรวจสอบบัญชีแตละครั้งจะตองทํางานอยูกับเอกสารทางบัญชี อาจจะตองคนสลิป
รายการบัญชีที่สงสัย หรือมีปญหารวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจดูรายการที่นาสงสัย
หรือมีขอผิดพลาด
สภาพการจางงาน
ผูป ระกอบอาชีพนีจ้ ะไดเงินเดือนตามวุฒกิ ารศึกษาและประสบการณ ในการทํางาน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของบริษัทหรือองคกรที่จางงานผูตรวจสอบบัญชี เนื่องจากผูที่จะ
ประกอบอาชีพนี้จะตองมีประสบการณในงานบัญชีมาจึงจะทํางานในตําแหนงนักบัญชีหรือ
ผูจัดการบัญชี และผูที่ประกอบอาชีพนี้จะตองมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บช.) กําหนดไวมสี ทิ ธิทจี่ ะสอบเปนผูต รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตได
ดังนั้น คาตอบแทนจึงไมมีขอกําหนดที่แนนอนตายตัว คาจางที่ไดรับโดยเฉลี่ยมี 30,000 –
50,000 บาท
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โอกาสในการมีงานทํา
ในบริ ษั ท ทั ว ร ผู  จั ด การบั ญ ชี ค อยควบคุ ม งานด า นการเงิ น การบั ญ ชี ป จ จุ บั น
การดําเนินธุรกิจไดเจริญกาวหนาและขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา
อาชีพผูจัดการบัญชียังคงเปนที่ตองการทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือธุรกิจ
สวนตัวผูส าํ เร็จการศึกษาทางดานบัญชีสามารถทีจ่ ะประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆ ไดหลายแหง
ทั้งที่เปนหนวยงานของราชการ และเอกชนนอกจากนี้ยังสามารถที่จะรับงานบัญชีไปทํา
ทีบ่ า นได และเมือ่ พนักงานบัญชีทาํ งานจนมีความพรอมและมีคณ
ุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (กบช.) กําหนดไวก็มีสิทธิที่จะสอบเปนผูตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาตได
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
พนักงานบัญชีทไี่ ดรบั การอบรมเกีย่ วกับงานบัญชี และมีประสบการณสามารถทีจ่ ะ
สอบเปนผูต รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตสามารถทีจ่ ะรับงานตรวจสอบบัญชีเปนอาชีพอิสสระได
หรือพนักงานบัญชีที่มีความสามารถในงานบริหารจัดการสามารถที่จะเลื่อนตําแหนงเปน
ผูทําบัญชี สมุหบัญชี ผูตรวจสอบภายในองคกรนั้นได
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
1. รับทําบัญชี
2. รับตรวจสอบบัญชี
3. รับวางระบบบัญชี
4. รับเขียนโปรแกรมบัญชี
5. ที่ปรึกษาภาษีอากร
6.เปนวิทยากร/ผูสอนวิชาบัญชี – ภาษีอากร
7. สถาบันอบรมบัญชี-ภาษีอากร
8. ผลิต/จําหนายโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป
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ผูจัดการฝายจําหนายบัตรโดยสาร (Ticketing Manager)

ในยุคปจจุบันการสัญจรเปนเรื่องจําเปนสําหรับสังคมอยางมาก ไมวาจะเปน
การสัญจรทางรถยนต รถไฟ เรือ หรือเครือ่ งบิน และโดยเฉพาะเครือ่ งบินถือไดวา เปนเสนทาง
การสัญจรทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางมากทัง้ ในแงของการทองเทีย่ วหรือแมแตเรือ่ งของการทํางาน
ทําใหธุรกิจดานการขายตั๋วเครื่องบินจึงเกิดขึ้นมากมาย
คุณสมบัติดานการศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับ ปวช. ปวส. และศึกษา
ตอระดับ ปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยว
ดานบุคลิกภาพ
สามารถฟง พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี มีความรูทางสถิติและสามารถใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมที่เกี่ยวของรูจักการจัดเก็บขอมูล เพื่อปรับกลยุทธทางการขายตั๋ว
มีทัศนคติที่ดี และเปนผูรับฟงที่ดี บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธดี ขยัน อดทน เขาใจสภาวะ
ทางการตลาด และพฤติกรรมของผูบริโภค
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สมรรถนะตามหนาที่ 20 ประการ
1. บริหารจัดการระบบออกใบเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน
2. สามารถใชขั้นตอนและระเบียบเกี่ยวกับอัตราบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ดําเนินการจองและประสานงานกับผูใหบริการ
4. สรางเสริมและรักษาการปฏิบัติงานเปนทีมในการใหบริการ
5. จัดทําและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
6. จัดทําและออกบัตรโดยสารสงเสริมการขายระหวางประเทศ
7. จัดทําและออกบัตรโดยสารทั่วไประหวางประเทศ
8. จัดทําและออกบัตรโดยสารอื่นๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
9. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธผลิตภัณฑ
10. บริหารจัดการระบบการจองผานคอมพิวเตอร
11. ผลิตและจัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดยใชคอมพิวเตอร
12. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
13. รับการสํารองที่นั่งและดําเนินการตามขั้นตอนการสํารอง
14. เปนแหลงใหการบริการและสินคาการทองเที่ยวแบบเหมา
15. เปนแหลงใหบริการคําแนะนําและขอมูลดานแหลงทองเที่ยว
16. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
17. บริการจัดการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน
18. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
19. ใหการสนับสนุนดานการดูแลตรวจสอบแกเพื่อนรวมงานทางธุรกิจ
20. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูงขั้นหัวหนาพนักงาน
สภาพการทํางาน
ตําแหนงนี้จะทํางานอยูในสํานักงาน โดยใชคอมพิวเตอรคอยออกแจงราคาอัตรา
บัตรโดยสารและดําเนินการจองเครือ่ งบินหรือบัตรโดยสารอืน่ ๆ เชน เรือเฟอรรโี่ ดยจะทํางาน
วันละ 8-10 ชั่วโมงหรืออาจตองทํางานลวงเวลาหากมีความจําเปน
สภาพการจางงาน
ผู  ป ฏิ บั ติ ง านอาชี พ นี้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาการท อ งเที่ ย ว
สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวของ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตาม
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วุฒิการศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนสําหรับผูท ปี่ ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ ในภาคเอกชน อาทิ ในสวนของบริษทั นําเทีย่ ว ธุรกิจทองเทีย่ ว
และโรงแรม ซึ่งไมมีประสบการณในการทํางานจะไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนที่ระดับ
เริ่มตนการทํางาน วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ประมาณ 20,000-40,000 บาท สวัสดิการตางๆ
คารักษาพยาบาล และโบนัสเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง
อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
มีโอกาสในการทํางานสูงเนือ่ งจากปจจุบนั มีการเติบโตในธุรกิจทองเทีย่ ว ทัง้ ภายใน
ประเทศและภายนอกประเทศ และนอกจากดานทองเที่ยวยังมีดานของธุรกิจทั่วไปที่ตองใช
บริการดานตั๋วเครื่องบินอยางหลากหลายตําแหนงงานนี้จึงเปนที่ตองการของตลาด
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ปจจุบนั การสัญจรโดยเครือ่ งบินถือเปนเรือ่ งปกติ เพราะคนเกือบทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย
ตางหันมาใชบริการจากเครือ่ งบิน ทําใหโอกาสในความกาวหนามีมาก ทัง้ เปนลูกจางในบริษทั
ขายตั๋วเครื่องบิน และเติบโตจนเปนเจาของกิจการ
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจาของกิจการธุรกิจตั๋วเครื่องบิน
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ผูจัดการฝายทองเที่ยว (Tour Manager)

ลักษณะงานที่ทํา
ผูป ฏิบตั งิ านอาชีพนี้ จะตองศึกษา คนควา หาขอมูลเกีย่ วกับสถานทีน่ าํ เทีย่ วรวมทัง้
ความรูดานประวัติศาสตร ภูมิศาสตร จารีตประเพณี วัฒนธรรม วางแผนกําหนดเสนทาง
จัดกําหนดการนําเที่ยวใหเหมาะสม
คุณสมบัติดานการศึกษา
มัธยมศึกษาหรือปวช. ปวส. และศึกษาตอระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม หรือสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สามารถ
พูด อาน เขียน ภาษาอังกฤษไดดี
ดานบุคลิกภาพ
1. พูดภาษาตางประเทศไดอยางนอย 1 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ
2. มีความรูทั่วไป และเปนผูที่ขวนขวายหาความรูสมํ่าเสมอ
3. งานดานบริการเปนนักแกไขปญหาไดดีในทุกสถานการณ
4. ทัศนะคติดี ราเริง มีความเสียสละซื่อสัตย ซื่อตรง และอดทน
5. มีความคิดสรางสรรค มีมนุษยสัมพันธที่ดี
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6. เปนนักสื่อสารที่ดี
7. เปนนักจัดเก็บขอมูลทีด่ ที งั้ ขอมูลการทองเทีย่ ว ความนิยมของลูกคา และรายชือ่

สมรรถนะตามหนาที่ 20 ประการ
1. บริหารจัดการระบบออกใบเรียกเก็บเงินและการเก็บเงิน
2. สามารถใชขั้นตอนและระเบียบเกี่ยวกับอัตราบัตรโดยสารเครื่องบิน
3. ดําเนินการจองและประสานงานกับผูใหบริการ
4. สรางเสริมและรักษาการปฏิบัติงานเปนทีมในการใหบริการ
5. จัดทําและออกบัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
6. จัดทําและออกบัตรโดยสารสงเสริมการขายระหวางประเทศ
7. จัดทําและออกบัตรโดยสารทั่วไประหวางประเทศ
8. จัดทําและออกบัตรโดยสารอื่นๆ นอกเหนือจากบัตรโดยสารเครื่องบิน
9. คิดคน ปรับปรุง และประเมินผลกลยุทธผลิตภัณฑ
10. บริหารจัดการระบบการจองผานคอมพิวเตอร
11. ผลิตและจัดทําเอกสารการทองเที่ยวโดยใชคอมพิวเตอร
12. เขาใชและแปลความหมายขอมูลสินคา
13. รับการสํารองที่นั่งและดําเนินการตามขั้นตอนการสํารอง
14. เปนแหลงใหการบริการและสินคาการทองเที่ยวแบบเหมา
15. เปนแหลงใหบริการคําแนะนําและขอมูลดานแหลงทองเที่ยว
16. จัดใหมีและรักษาความปลอดภัยมั่นคงในที่ทํางาน
17. บริการจัดการสรางเสริมความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน
18. ฝกสอนพนักงานอื่นใหเกิดทักษะในการทํางาน
19. ใหการสนับสนุนดานการดูแลตรวจสอบแกเพื่อนรวมงานทางธุรกิจ
20. อานและเขียนภาษาอังกฤษไดในระดับสูงขั้นหัวหนาพนักงาน
สภาพการทํางาน
ตําแหนงนี้จะทํางานในสํานักงานโดยมีอุปกรณีสํานักงานทั่วไป เชน คอมพิวเตอร
และเปนแหลงใหคําแนะนําและขอมูลดานแหลงทองเที่ยวหรือในบางกรณีอาจจะตองออก
นอกสถานทีบางในการแนะนําขอมูลเกี่ยวกับการทองเที่ยวแกองคกรภายนอกโดยจะทํางาน
วันละ 8 ชั่วโมง สัปดาหละ 5-6 วันขึ้นอยูกับบริษัทนั้นๆ
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สภาพการจางงาน
ผูปฏิบัติงานอาชีพนี้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการทองเที่ยวสาขา
วิ ช าการจั ด การการทองเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข อ ง สามารถปฏิ บัติ ง านในภาครั ฐ อาทิ
หนวยงานในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนตามวุฒิ
การศึกษา ไดรับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสํานักงานจะไดรับคาตอบแทนเปน
เงินเดือน ประมาณ 30,000–50,000 บาท สวัสดิการตางๆ คารักษาพยาบาล และโบนัสเปน
ไปตามเงื่อนไขขอตกลงกับผูวาจาง ทํางานวันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทํางานลวงเวลา วันเสาร
วันอาทิตย และวันหยุดตามความจําเปน
โอกาสในการมีงานทํา
ประเทศไทยมีการขยายตัวทางอุตสาหกรรมทองเที่ยวอยางตอเนื่อง และไดรับ
การสนับสนุนจากทางรัฐบาลกอใหเกิดรายไดกับประเทศ พรอมกับสรางอาชีพที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว เชน ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจขนสง ดังนั้นการประกอบอาชีพนี้
จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาทักษะและนําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชงาน จึงนับไดวาผูที่สําเร็จ
การศึกษาทางดานนี้จะยังมีความตองการของตลาดแรงงานคอนขางสูง
โอกาสกาวหนาในอาชีพ
ผูที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญงานดี อาจจะเปนผูจัดการสาขา
สํานักงานทองเที่ยวในหรือนอกประเทศได นอกจากนี้ผูที่มีประสบการณและความสามารถ
ในทางธุรกิจ ก็อาจจะดําเนินธุรกิจทองเทีย่ วเปนของตนเองได ความตองการของตลาดแรงงาน
สาหกรรมการทอองเที
งเที่ยววไดขยายตัวเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนเพราะฉะนัน้
ปั– จปจุจบจุันบอุนั ตอุตส�หกรรมก�รท่
ผูท ปี่ ระกอบอาชีพนีถ้ า มีความรูค วามสามารถ โดยเฉพาะในเรือ่ งของภาษาอยางนอย 2 ภาษา
ขึ้นไป จะมีโอกาสในการทํางานมากกวาคนอื่นๆ สรุปแลวโอกาสในการทํางานของอาชีพนี้
กวางขวางและเปนที่ตองการของสังคมมาก
อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
จัดกลุมทองเที่ยวแบบอิสระที่ตนมีความรูความชํานาญทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ เชน ทัวรศิลปวัฒนธรรม ทัวรเกษตรกรรม เปนตน
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