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อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ชื่ออาชีพ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (Clerk, word processing)

2. นิยามอาชีพ
นาข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยการพิมพ์ (KEY – IN) หรือด้วยการใช้อุปกรณ์อ่านภาพ (SCAN) :
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ทาการบันทึกไว้ ; แก้ไข และสั่งพิมพ์ ; ดูแลรักษาเครื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เสมอ
3. ลักษณะงาน
1. ตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การทางาน
2. คัดเลือกและใส่อุปกรณ์สาหรับป้อนข้อมูลและอุปกรณ์ แสดงผลลัพธ์ (input/output) พร้อมด้วยสิ่ง
ต่างๆ เช่น เทปหรือแผ่นดิสก์เพื่อใช้ในการทางาน ใช้เครื่องมือให้ทางานตามชุดคาสั่ง โปรแกรม ซึ่ง
จะระบุไว้ในข้อสั่งชี้แจงการปฏิบัติงาน
3. ควบคุมดูแลการทางานของพนักงานควบคุมอุปกรณ์ การทางานรอบนอก
4. ทาหน้าที่เปิดและปิดเครื่องฯ และควบคุมให้เครื่องฯทางานได้ตามปกติ
5. สังเกตเครื่องคอมพิวเตอร์และแผงควบคุมบนตู้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อคอยดูแสงไฟแสดงความ
ผิดพลาดในการทางาน
6. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ และข้อความที่แสดงข้อผิดพลาดหรือขัดข้องของเครื่องจักร
หรือความบกพร่องของอุปกรณ์แสดงผลลัพธ์
7. พิมพ์คาสั่งการป้อนเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามข้อสั่งชี้แจงซึ่งได้กาหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อแก้ไข
การปฏิบัติงานที่ผิดพลาดหรือที่เสียไป และตั้งต้นปฏิบัติงานต่อไป
8. แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงความผิดพลาดหรือการขัดข้องของเครื่องทบทวนแผนงานเพื่อพิจารณา
มอบหมายงานต่อไป
9. บันทึกการปฏิบัติงานและลงเวลากากับไว้
10. อาจควบคุ มเครื่ องคอมพิ วเตอร์ เพื่ อจั ดการอุ ปกรณ์ ป้ อนข้ อมู ลและแสดงผลลั พธ์ ส าหรั บเครื่ อง
คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งตามข้อสั่งชี้แจงของพนักงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรก
11. ดูแลควบคุมระบบเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้ ตรวจสอบระบบควบคุมเครือข่ายเพื่อดู สัญญาณ
ข้อขัดข้องของลูกข่าย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและป้อนคาสั่งให้ระบบทางานได้ตามปกติ

4. สภาพการจ้างงาน
เจ้ า หน้ า ที่ ค อมพิ ว เตอร์ ไ ด้ รั บ เงิ น เดื อ นตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษา และอาจจะมี ค่ าวิ ชาเพิ่ มให้ ส าหรั บผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ บางองค์กรอาจจะให้ค่าจ้างทางานเป็นกะ อัตราเงินเดือนโดยทั่วไปในหน่วยงานราชการเดือนละ
5,000 – 8,000 บาท ในภาค เอกชนเดือนละ 7,000 – 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
และภารกิจขององค์กรธุรกิจนั้นๆ และจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามอัตราที่องค์การธุรกิจกาหนดไว้เป็น
มาตรฐานถ้าท างานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจาปี ตามบัญชีอัตราเงินเดือนที่
กาหนดไว้
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้โดยปกติปฏิบัติงานวันละ 8 ชั่วโมง แต่บางหน่วยงานที่มีความจาเป็นต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ทางานตลอด 24 ชั่วโมงก็จะต้องทางานเป็นกะๆ ละ 8 ชั่วโมง ผู้ที่ทางานในกะดึกอาจจะได้รับ
ค่าจ้างพิเศษในการทางานอาจมีการหมุนเวียนกันปฏิบัติงานตามรอบของกะและอาจต้องทางานวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ด้วย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะได้รับค่าจ้างพิเศษในการทางานวันหยุด
5. สภาพการทางาน
เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิที่เหมาะและไม่ควรมีฝุ่นละอองเพื่อ
ป้ อ งกั น การเสื่ อ มเสี ย ของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เจ้ า หน้ า ที่ ค อมพิ ว เตอร์ จึ ง ต้ อ งท างานอยู่ ใ นสถาน ที่ มี
เครื่องปรับอากาศ สภาพที่ทางานจะเป็นสานักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกเช่นสานักงานทั่วไป
ในการทางานกับเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องใช้สายตาในการตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏบนจอภาพ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มักจะมีปัญหาในด้านสายตาและต้องนั่งทางานตลอดเวลา 8 ชั่วโมง อาจมีปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกาย เช่น ปวดหลัง เป็นต้น
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความชานาญในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์และสามารถที่จะ
ควบคุมการทางานภายในฮาร์ดแวร์ได้และต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
ในระดับหนึ่งเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทางานได้โดยพนักงานคอมพิวเตอร์จะต้องมีความสามารถในการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบงานที่ประมวลผลมีปัญหา
เจ้าหน้า ที่คอมพิ วเตอร์ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใ ห้บริ การในการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และผู้ใช้ระบบอาจจะต้องการความช่วยเหลือในด้านการใช้งาน หรือต้องการความช่วยเหลือในด้าน
การใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูล และแสดงผลลัพธ์ เช่น การใช้เทปคอมพิวเตอร์ การสั่งพิมพ์รายงานคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
ผู้ที่จะประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
ความต้องการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรอาจจะมีความแตกต่างกันไป บางแห่งอาจจะ
ต้องการเจ้า หน้ า ที่ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ส าเร็ จวุ ฒิก ารศึก ษา ปวส.(ประกาศนี ย บั ตรวิช าชี พ ชั้น สูง ) หรื อผู้ ที่จ บวุ ฒิ

การศึ ก ษาระดับ อนุป ริญญาหรือปริญญาตรี และควรที่จะมีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ใ นระดับหนึ่ง
เนื่องจากคาสั่งโปรแกรมระบบ โดยมากจะเป็นภาษาอังกฤษ
ในบางองค์กรคอมพิวเตอร์จะต้องเปิดตลอด24 ชั่วโมง เช่น ธุรกิจการธนาคาร เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ต้องมีความพร้อมที่จะทางานในลักษณะเป็นรอบกะได้
7. โอกาสในการมีงานทา
ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพนี้สามารถเรียนรู้ได้จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในสถาบันการศึกษา โรงเรียน
สอนคอมพิ ว เตอร์ และจากการ ฝึ ก ฝนจากการท างาน นอกจากนี้ อาจต้ อ งเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมการใช้
โปรแกรมควบคุมระบบที่มีความแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง
อาจต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรของบริษัทผู้จัดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ หรือเรียนรู้จากการเข้าปฏิบัติงาน
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความจาเป็นต่อการประกอบธุรกิจ เพราะเป็นโลกของข้อมูลข่าวสาร และจาเป็น
ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์จึงเป็น ที่ต้องการของ
สถานประกอบการ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์มักจะเป็นที่ต้องการของธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะโปรแกรมควมคุมระบบที่แตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่าพีซี
ทั่วไป เช่ น องค์ก รที่ ใช้ง านระบบเครือข่า ยภายใน (LAN) แบบง่ายๆ อาจจะต้องการบุคลากรที่มีความรู้ใน
โปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย ซึ่งแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงเนื่องจากการลงทุนสาหรับ
การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ลักษณะนี้มีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากและสถานประกอบการขนาดเล็กมีอยู่เป็นจานวนมาก
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
เจ้าหน้าที่ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการอบรม และมีความชานาญในการใช้งานด้านระบบอาจจะพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรมควบคุมระบบ หรือโปรแกรมระบบงาน ก็
จะสามารถเป็นนักเขียนโปรแกรมระบบได้ หรืออาจจะพัฒนาจนมีความเชี่ยวชาญในด้านงานระบบ เครือข่ายก็
จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานระบบเครือข่ายได้เช่นกัน และสาหรับบางคนที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถใน
งานบริหารก็สามารถที่จะเป็นผู้บริหารในสายงานปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน
ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในการสอน อาจจะหารายได้พิเศษเพิ่มเติมโดยเป็นอาจารย์ใน
สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปโดยสอนในหลักสูตรการใช้หรือควบคุมคอมพิวเตอร์หรือในอาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อาจพัฒนาตนเองเป็นนักเขียนโปรแกรม ระบบ (Computer Programmer) และ
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) ได้

9. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
แหล่งข้อมูลที่ผู้สนใจทางานเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์จะหาข้อมูลได้จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์สอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ประจาประเทศไทย
(Authorized Prometric Testing Center APTC)
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

นักเทคโนโลยีทางการศึกษา Education Technologist

2. นิยามอาชีพ
วางแผน จัดหาเทคโนโลยี และเทคนิ คที่เหมาะสมต่อการทาสื่อการสอน จัดทาและเตรียมวัสดุอุปกรณ์
และเครื่ อ งมื อ ตลอดจนให้ ค าแนะน าและให้ บ ริ ก ารด้ า นสื่ อ การสอน สื่ อ กิ จ กรรม : ศึ ก ษาค้ น คว้ า เพื่ อ หา
เทคโนโลยีหรือเทคนิคที่เหมาะสมกับการทาสื่อการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือโดยทั่วไปให้ทันสมัยและใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม ให้บริการอบรมการใช้สื่อต่าง ๆ เช่น เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องฉายวีดีโอขนาด
ใหญ่ โทรทัศน์วงจรปิด วีดีโอคอนฟิเรนซ์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ประสานงานด้านการบริการสื่อการสอน
ดูแล เก็บบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ลักษณะงาน
1. ศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเทคโนโลยี หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับการทาสื่อการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือ
โดยทั่วไป
2. วางแผนการจัดทาสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง หรือโดยทั่วไป
3. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ เพื่อจัดทาสื่อการเรียนการสอนหรือจัดหาสื่อการสอน วัสดุการ
สอน รวมทั้งตาราเรียน เอกสารประกอบการสอนให้ เหมาะสมกับวิชาการนั้นๆ และให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
4. ผลิตนวัตกรรมในการใช้สื่อจากวัตถุดิบในประเทศโดยใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม
5. เป็นศูนย์กลางให้บริการการอบรมทางวิชาการโดยผ่าน หรือใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ และหรือ
เครื่องฉายวิดีโอขนาดใหญ่ โทรทัศน์วงจรปิด วิดีโอคอนฟิเรนซ์ และอินเตอร์เน็ต
6. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านการบริการสื่อการสอนที่ต้องใช้เทคนิค และเครื่องมือต่างๆให้กับทุก
คณะ
7. อาจประสานงานกับศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ และศูนย์สนเทศเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ
8. จัดทาโฮมเพจ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
9. ดูแล บริการ เก็บบารุงรักษา อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และพร้อมใน
การใช้งานได้เสมอ
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน
ถ้าปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา
ของรัฐจะได้รับค่าตอบแทนการทางานเป็นเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ตามอัตราที่ได้กาหนด
ไว้ พ ร้ อมด้ วยสวั ส ดิ ก ารและผลประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ตามระเบี ย บของทางราชการ ส่ ว นมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ

สถาบันการศึกษาภาคเอกชนอาจได้รับเดือนละประมาณ 7,000 - 8,000 บาท มีสวัสดิการ และผลประโยชน์
พิเศษอย่างอื่นตามระเบียบที่กาหนดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้นๆ ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ทางาน
สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง ถ้าทางานล่วงเวลาจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินค่าล่วงเวลาตามอัตราที่กาหนด
5. สภาพการทางาน
ผู้ที่ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และอาจต้องบริหารงานใน
สานักงานหลายแห่งในหนึ่งองค์กรที่ใ ช้บริหารการจัดส่งสัญญาณผ่านอินเตอร์เน็ตในการสอน หรืออบรมทาง
วิชาการระบบทางไกลไปยังมหาวิท ยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัด หรือแพร่ภาพและเสียงทาง
โทรทัศน์ และวิทยุ หรือไปต่างประเทศ เช่น การสัมมนา แบบเทเลคอนเฟอเรนซ์ และอาจต้องดูแลห้องประชุม
ที่สามารถจัดฉายวิดีโอขนาดจอภาพใหญ่ที่จุผู้ชมได้มาก
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. ส าเร็ จการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี สาขาวิ ทยาการคอมพิ วเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
2. มีความสามารถจัดหาไมโครคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ตลอดจนสามารถควบคุม และ
เข้าใจการติดตั้งโปรแกรมระบบเครื่องได้
3. มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีช่วยสื่อสารในการสอน เช่น การติดตั้งใช้อินเตอร์เน็ตได้
4. มีความรู้ และทักษะในการผลิต และการใช้อุปกรณ์สื่อการสอน
5. มี ความรู้และทั กษะในการใช้ อุ ปกรณ์มั ลติพรี เซนเทชั่น การใช้ ดีวีดี วิดี โอและการใช้จอแอลซี ดีขนาด
ใหญ่ รวมทั้งโสตทัศนูปกรณ์แบบต่างๆ ได้
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทางานเป็นทีม
7. มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
8. มีความสนใจ และติดตามในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้คือ
เป็ นผู้ จบการศึ กษาชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6)สายวิทย์ -คณิต หรือศิลป์ค านวณตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ (บางมหาวิทยาลัยอาจไม่รับผู้จบปวช. ปวท. และปวส.) และต้องมีผลลการเรียนภาษาอังกฤษไม่
ต่ ากว่ า 6-12 หน่ วยกิ ต จึ ง จะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ใ นคณะ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการสารสนเทศ (วิทย์) สานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาระบบ
สารสนเทศ หรือการจัดการ
7. โอกาสในการมีงานทา
ปั จ จุ บั น นวั ต กรรมทางเทคโนโลยี ท าให้ โ ลกแคบเข้า และเล็ กลง โดยเฉพาะอย่ างยิ่งมี บทบาทมากใน
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย หรืออุดมศึกษา เพราะผู้เรียนในระดับนี้ที่อยู่ในประเทศไทยสามารถร่วมฟัง ติดต่อ

สอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความรู้กับอาจารย์มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกัน
ทางด้ า นการศึ ก ษา และแลกเปลี่ ย นการเรี ย นการสอน กั บ มหาวิ ท ย าลั ย ที่ ต นเองเข้ า รั บ การศึ ก ษา
ดัง นั้น มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึ กษาต่างก็ ตระหนัก ในความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยี ทาง
การศึกษา (Center of Educational Technology) เพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุก
ระดับ และอาจเปิดกว้างให้กับนักศึกษาทั้งในและนอกประเทศรวมทั้งอาจารย์ ได้รับข้อมูล ข่าวสารอันจาเป็นใน
ด้านการศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าเอกสาร เพื่อประกอบการเรียนการสอน และการจัดทาตาราเรียนโดยการ
เชื่ อ มต่ อ กั บ เครื อ ข่ า ยศู น ย์ บ ริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ ระบบสารสนเทศของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันการศึกษานั้นๆ ทาให้การเข้าถึงความรู้ต่างๆทั่วโลก เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
ดังนั้นนักเทคโนโลยีทางการศึกษา จึงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในระดับปานกลางถึงมาก
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในมหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษาภาครัฐ จะได้รับการเลื่อนขั้น เลื่อนชั้นและเลื่อน
ตาแหน่ง ตามความสามารถ และการศึกษาเพิ่มเติม
อาจได้รับเลื่อนตาแหน่ง ถึงระดับรองผู้อานวยการ สาหรับในมหาวิทยาลัยหรือ สถาบัน การศึก ษาภาคเอกชน
อาจได้รับ การเลื่อนชั้นเลื่อนตาแหน่ง ตามโครงสร้างขององค์ก รขึ้นอยู่กับความสามารถและวุฒิก าร ศึก ษา
เช่นกัน
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ครู-อาจารย์พิเศษ วิศวกรโทรคมนาคม วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการสารสนเทศ ผู้ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวเกี่ยวกับการให้บริการการอบรมในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทาสื่อการเรียนการสอนหรือเป็น
ตัวแทนการขายเทคโนโลยีสื่อการสอน
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์บริการจัดหางาน
เว็บไซต์ของทบวงมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

นักพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ; ผู้เชี่ยวชาญด้านฐานข้อมูล
(Specialist, Data / Information System Developer)

2. นิยามอาชีพ
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประมาณค่าใช้จ่ายออกแบบ นาไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผล และ
บารุงรักษาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
3. ลักษณะงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทาดังนี้
1. ศึกษาและค้นหาปัญหาหรือความต้องการขององค์กรจากผู้บริหาร ต้องเข้าใจเป้าหมายของแต่ละ
ระบบงานขององค์กร กาหนดเป้าหมายของการทางานของระบบการทางานของคอมพิวเตอร์
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนาเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรง
กับความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่างๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดยรวมทางานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
4. ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบ การวิเคราะห์
ระบบ การเขียนโปรแกรมระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดาเนินการได้ตามต้องการ รวมถึง
การนาเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ ต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับ
ปฏิบัติการประจาวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนา
ข้อมูลต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารวางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ประมาณค่าใช้จ่ายออกแบบ
นาไปใช้งาน ทดสอบ ประเมินผล และบารุงรักษาระบบฐานข้อมูล และโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล
รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติอาชีพนี้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หากรับราชการ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนระดับปริญญาตรี
7,630 บาท และปริญญาโท 9,320 บาท ได้รับสวัสดิการ และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนสาหรับผู้ที่ทางานนี้ในภาคเอกชน จะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการ
ทางาน วุฒิการศึกษาปริญญาตรีประมาณ 10,000-15,000 และปริญญาโทประมาณ 15,00020,000 บาท ได้รับสวัสดิการต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล และโบนัสตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้างทางานวันละ 8-9
ชั่วโมง อาจทางานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจาเป็น

5. สภาพการทางาน
ส่วนใหญ่ทางานในสานักงาน มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายเช่นเดียวกับสานักงานทั่วไป ที่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จาเป็นต้องนั่งทา
งานศึกษาข้อมูลและเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย
ต่อสายตาได้ และการที่ต้องพิมพ์งานบนแป้นพิมพ์เป็นเวลานานๆ อาจจะมีปัญหาการปวดข้อมือ ปวดแขน และ
การนั่งตัวตรงนานๆ ก็จะทาให้ปวดหลังได้
6. โอกาสการมีงานทา
ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการจ้างงานสาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการบริหารจัดการข่าวสารยังมีอีก
มาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จะเพิ่ม
สูงขึ้นตาม เนื่องจากข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยสาคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในองค์กร สถาบัน หรือ
หน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความสาคัญมากในการดาเนินธุรกิจ และในการแข่งขันด้านการตลาด
7. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาโท ในสาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร
- ควรมีความรู้ทางด้านการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
- สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี
- ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
- มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
8. สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ
• มหาวิทยาลัยมหิดล http://www.mahidol.ac.th/muthai/ โทรศัพท์ 02-201-5000
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/ โทรศัพท์ 02-579-0113,02-942-8500-11
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.chiangmai.ac.th โทรศัพท์ 053- 221-699,053-941-000
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th โทรศัพท์ 02-221-6111-20
• มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.nu.ac.th โทรศัพท์ 055- 261-000-4
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อาทิ
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html โทรศัพท์02-215-0871-3
• มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.tsu.ac.th โทรศัพท์ 074-311-885-7

สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สานักวิชาเทคโนโลยีทรัพยากร อาทิ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th โทรศัพท์ 044-223-000 (เอกชน)
• คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
http://www.kmutt.ac.th โทรศัพท์ 02-427-0039 , 02-427-0059
• เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.tu.ac.th โทรศัพท์. 02-221-6111-20
• บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการร่วมมือระหว่างคณะบริหารธุรกิจ และสานักงานการศึกษา
ระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์http://www.nida.ac.th โทรศัพท์ 02- 374-4977, 02-3777400-19
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาอื่นๆสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
9. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะได้เลื่อนตาแหน่งและเงินเดือน ตามกฎระเบียบที่วางไว้
ในส่วนผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนควรศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการปรับเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น และหากผู้ประกอบอาชีพนี้มีความสามารถในการบริหารและจัดการ
ระบบข่าวสาร มีประสบการณ์ และมีทักษะในการสื่อสารดี จะมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรได้
10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาจารย์หรือวิทยากรบรรยาย / คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ / นักวิเคราะห์ด้านการบริหาร
11. แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม / แหล่งข้อมูลอื่นๆ
• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)http://www.nectec.or.th/ite
โทรศัพท์ 0 2-642 -5001-10
• สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย http://www.atci.or.th โทรศัพท์ 02 -216- 5991
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ http://www.oic.thaigov.go.th/ginfo โทรศัพท์ 02-281-8552 , 02-2818553
• ชมรมไทยเว็บมาสเตอร์ http://www.webmaster.or.th โทรศัพท์ 0 2-962 -2684,02-962- 2900 ต่อ 2211

1. ชื่ออาชีพ

นักวิเคราะห์ระบบ Analyst, computer system ; Designer

2. นิยามอาชีพ
วางแผน ศึ ก ษา วิเ คราะห์ ออกแบบ นาไปใช้งาน ทดสอบ ประเมิ นผลและ บ ารุง รัก ษาระบบงาน
คอมพิวเตอร์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ลักษณะงาน
วิเคราะห์ระบบคอมพิ วเตอร์และการแก้ ปัญหา ผู้วิ เคราะห์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ จ ะใช้เ ทคนิค ของการ
วิเคราะห์แบบโครงสร้าง สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ จาลองแบบข้อมูล วิศวกรรมด้านข้อมูลข่าวสาร การ
สุ่มตัวอย่าง และหลักการบัญชีต้นทุน เพื่อวางแผนในการทางานออกแบบขั้นตอนในการทางาน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนาเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้และฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ อาจจะ
ต้องทาข้อมูลเปรียบเทียบการได้เปรียบในการใช้โปรแกรมหรือระบบที่ตนได้พัฒนาขึ้นเสนอต่อผู้บริหารเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจลงทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใหม่นั้น
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาระบบนั้นๆให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติ
แล้ว นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ต้องทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติ การที่ได้รับอนุมัติ
นั้น ทางานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้ จากนั้นต้องออกแบบรายละเอียดงานที่ต้องการ ตลอดจนขั้นตอนของการ
ทางานต่างๆ ของผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องทางานร่วมกับผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาข้อบกพร่อง
ของโปรแกรม ทดสอบโปรแกรมที่โปรแกรมเมอร์ เขียนขึ้นวิเคราะห์ และแนะนาผู้ เขียนโปรแกรมในการ
ทางาน อธิบายความต้องการของแต่ละขั้นตอนของการทางานของคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เขียนโปรแกรม และทดสอบ
โปรแกรมที่เขียนขึ้นใหม่ว่าสามารถเข้ากันได้กับระบบเดิมที่มีอยู่แล้วได้หรือไม่
นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ต้องวิเคราะห์ระบบเครือข่ายต่างๆ เช่น LAN (Local Area Network)
WAN (Wide Area Network) Internet หรือ Intranet เพื่อให้การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรเป็นไปได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ หมาะสม ผู้ วิ เ คราะห์ ร ะบบ คอมพิ ว เตอร์ ต้ อ งจ าลองแบบ
เครื อข่ าย (Network) ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน หาข้ อ บกพร่ อ งของระบบความปลอดภั ย ของ
ข้อมูล (Security) และวิธีการป้องกันการลักลอบเข้ามาในระบบโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต วิเคราะห์การใช้
ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับเครือข่าย (Network) ขององค์กร
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใหม่ๆ ถ้าทางานกับธุรกิจเอกชนจะมีรายได้อยู่ระหว่าง 12,000 –
16,000 บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละคนในระหว่างการศึกษาว่าได้ฝึกฝน

ด้วยตนเอง หรือฝึกงานกับองค์กรใดได้ตรงกับสายงานที่ตนได้งานนั้นๆ หรือไม่ เงินเดือนสูงสุดอาจขึ้นไปได้
ถึง 80,000 บาท หลังจากนั้นต้องมีการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นไป อนึ่งส่วนมากผู้ที่มีความรู้สูงกว่าปริญญาตรีจะไม่
สนใจงานประเภทนี้ เพราะเห็นว่าไม่ใช่งานสาหรับผู้บริหาร
โดยปกติ นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทางานวันละ 8 ชั่วโมง เว้นแต่มีงานเร่งด่วนและจาเป็นก็
อาจจะต้องทางานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนการทางานตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที่แต่
ละองค์กรจะกาหนดขึ้น
5. สภาพการทางาน
ส่วนใหญ่ทางานในสานักงานมีสิ่งอานวยความสะดวกสบายเช่นสานักงานทั่วไป มีออกไปติดต่อต่าง
สานักงานบ้างเป็นครั้งคราวตามความจาเป็นทางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง แต่การทางานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติใน
อาชีพนี้ อาจจะต้องมาทางานในวันเสาร์วันอาทิตย์ เพราะความต้องการที่เร่งรีบให้ทันกับการใช้งานในวัน
ปกติทั่วไปของ แผนกอื่น
การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้ การที่ต้องพิมพ์ บ นแป้น พิมพ์
นานๆ อาจจะมีปัญหาทางด้านปวดข้อมือปวดแขน และการนั่งตัวตรงนานๆ ก็จะทาให้ปวดหลังได้
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
2. มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี
3. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี
5. ส าเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย และมี ค วามรู้ ใ นการเขี ย น
ภาษาคอมพิวเตอร์
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
ต้องเป็นผู้ที่ ศึ กษารายวิชาในหลักสูตรมัธ ยมศึก ษาตอนปลายครบตามเกณฑ์ที่กาหนดทั้ง หลัก สูต ร
การศึก ษาในโรงเรีย นและหลัก สูตรการศึกษานอกโรงเรียนให้ศึกษารายวิชาต่างๆ เทียบเท่าเกณฑ์ สาหรับ
หลักสูตรการศึ กษาในโรงเรีย น ส าหรับ วิช าวิท ยาศาสตร์ใ ห้แ สดงหลัก ฐานว่า ได้ศ ึก ษาภาคปฎิบัต ิก าร
เทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน (มหาวิทยาลัยบางแห่งไม่รับเทียบเท่า ปวช. ปวท. และปวส.)
7. โอกาสในการมีงานทา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา นายจ้างมีความจาเป็นต้องการจ้างงาน
ผู้ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆนี้อยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีการว่าจ้างนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อิสระที่มีความชานาญเฉพาะ
ด้านมาทางานให้กับองค์กรเป็นงานๆ ไป เช่น ตกลงให้มารับทาเป็นโครงการหรือตกลงเวลาเป็นปี หรือจานวน

เดือนที่แน่นอน เพราะเมื่อจบโครงการแล้ว นายจ้างไม่จาเป็นต้องจ้างนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์อีก
ต่อไป แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ก็ว่าจ้างนักวิเคราะห์ระบบงานมาดาเนินการอีก
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องปรับตัวรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ในขณะนี้การค้า
ทางอิ นเตอร์ เน็ ตก าลั งขยายตั วอย่ างรวดเร็ ว เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ด้ า น โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ ก า ลั ง อ อ ก
Technology WAP Protocol มาสนับสนุนอินเตอร์เน็ตแล้ว ดังนั้นการเรีย นรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจึง
เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ ต้องเข้ารับการอบรม สัมมนาเพื่อรับรู้เทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ทา
ให้ มี ค วามต้ องการจ้างงานส าหรั บคนทางานที่ มี ความรู้ ทางด้ านการพั ฒ นาระบบคอมพิ วเตอร์แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใดความต้องการก็เพิ่มสูง
มากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย
ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างด้ า นธุ ร กิ จ มาแล้ ว และมี ค วามสามารถทางด้ า นกา รวิ เ คราะห์ ร ะบบงาน
คอมพิวเตอร์ จะมีโอกาสหางานได้ง่ายกว่าผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างเดียว
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบการทางาน การทางบประมาณ
รายจ่ายขององค์กร การ
ควบคุ ม ลู ก น้ องได้ ดี และมี ทั ก ษะในการสื่ อ สารดี จ ะมี โ อกาสเลื่ อ นต าแหน่ ง ขึ้ น เป็ น ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การฝ่ า ย
คอมพิวเตอร์ หรือผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์และเป็นผู้บริหารขององค์กรในที่สุด
สาหรับ ผู้ที่รัก อาชีพ อิส ระสามารถจัด ตั้งกิจ การของตนเองเพื่อ เป็น ที่ป รึก ษาทางด้า นคอมพิวเตอร์
ให้กับองค์กรต่างๆ ที่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายที่แน่นอนกับการจ้างพนักงานประจาและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ปรับปรุงเทคโนโลยีตลอดเวลา
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาชีพ ที่ต้อ งใช้ค วามคิด สร้า งสรรค์ การทางานเป็น ระบบ เช่น คอมพิว เตอร์โ ปรแกรมเมอร์
นักวิเคราะห์ด้านการเงิน นักสถิติ นักวิเคราะห์ โครงการ นั ก วิ เ คราะห์ ด้ า นการบริ ห าร เป็ น ต้ น
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
NECTEC
สถาบันการศึกษา
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

โปรแกรมเมอร์ Computer Programmers

2. นิยามอาชีพ
เขียน/สร้าง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไขซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) และ/หรือ
ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของโปรแกรมรวมถึงการให้คาแนะนาด้านทาง
เทคนิคและการแก้ไขปํยหาต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง
3. ลักษณะของงานที่ทา
รับรายละเอียดของความต้องการของผู้ใช้ระบบ (User) จากนักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) จัดทา
แผนภูมิ (Flowchart) ขั้นตอนการทางานที่ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาเพื่อประโยชน์ในการเขียนโปรแกรม
สาหรับการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์แผนภูมิหรือแผนผังสายงาน แต่เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยนาความรู้เกี่ ย วกั บ วิสัย สามารถของระบบคอมพิ วเตอร์ที่มีอยู่ มาใช้ส ร้างหรือก าหนดล าดับขั้นของการ
ประมวลผล (โปรแกรม) ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงานและผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
แก้ไขปัญหาที่สาคัญ ในการทาโปรแกรม เพื่อให้ผลจากเครื่องประมวลผลตามต้องการในเรื่องข้อมูลที่จะนาเข้า
ระบบขอบเขตของการเขียนโปรแกรม การใช้รหัส และการดัดแปลงเพิ่มเติม ตรวจสอบภายในและการควบคุม
ต่างๆ เขียนแผนภูมิสายงานที่ถูกต้องละเอียดตามหลักวิชาให้เป็นรูปสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนลาดับขั้นของข้อมูล ที่
จะประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และเพื่อเป็นการอธิบายถึงการนาข้อมูลมาส่ งเข้าหรือนาออกมาจากเครื่อง
เปลี่ยนแผนภูมิสายงานที่ละเอียดและถูกต้องตามหลักวิชาการให้เป็นภาษาที่ใช้กับการประมวลผล ข้อมูลด้วย
เครื่องคอมพิวเตอร์ ทดสอบโปรแกรมด้วยข้อมูลตัวอย่าง ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรม ใช้ข้อมูลตัวอย่าง
หรือข้ อมู ล จริง ส่ง เข้ า เครื่องค านวณเพื่ อ ทดสอบโปรแกรมที่เข้ารหัส แล้วกั บเครื่องคานวณและแก้ ไ ขความ
คลาดเคลื่อนของผังประมวลผลโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้องจัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และ
ชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องได้ใช้เป็นแนวทางในการทางาน วิเคราะห์ ตรวจสอบและเขียนผังประมวลผล
โปรแกรมใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือเพื่อดัดแปลง แก้ไขให้เป็นไปตามความต้องการ
ประมวลเอกสารหลักฐานของการพัฒนาโปรแกรม และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโปรแกรมอาจชานาญในการ
เขียนโปรแกรมสาหรับเครื่องจักรคานวณแบบใดแบบหนึ่ง หรือประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับเงินเดือนเทียบเท่า
วุฒิปริญญาตรีทั่วไปและจะมีค่าวิชาชีพให้เป็นกรณีพิเศษ จัดได้ว่าผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักจะมีรายได้
ค่อนข้างดี อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชานาญ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ที่
ไม่มีประสบการณ์จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้

ประเภทองค์กร
เงินเดือน
ราชการ
6,360 - 8,000
เอกชน
7,000 - 12,000
ส่วนใหญ่ทางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทางานวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุ ด อาจทางาน
ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน
5. สภาพการทางาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ ดังนั้นสภาพทางานจะเป็น
สานักงานที่มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกเช่นสานักงานทั่วไป จะมีการออกไปติดต่อผู้ใช้งานระบบเพื่อขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราว งานเขียนโปรแกรมเป็นงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วัน
หนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ต้องใช้ประสาทสัมผัสของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับ
สายตาได้ เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ ป ระกอบอาชี พ นี้ อ ย่ า งน้ อ ยต้ อ งส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี ท างด้ า นคอมพิ ว เตอร์ มี ค วามรู้ ใ นการเขี ย น
ภาษาคอมพิวเตอร์ มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ควรมีความคิดสร้างสรรค์และซื่อสัตย์ในอาชีพ
ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในวิชานี้ดัดแปลงโปรแกรมหรือข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบใน
งานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ควรจะมี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เ นื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในการให้ ใ ช้ ง าน
คอมพิ ว เตอร์ แ ละผู้ ใ ช้ ร ะบบงานอาจจะต้ องการความช่ ว ยเหลื อและค าแนะน าในด้ านการใช้ งานจึ งต้ อ งมี
ความสามารถชี้แจงให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้ระบบงานรวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้ :
ต้องเป็นผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับ ผู้ที่ ส นใจประกอบอาชี พ นี้แต่ไ ม่ไ ด้ศึก ษามาในระดับปริญญาตรี อาจเข้ารับการอบรมตาม
สถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไปและหากมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีความเชี่ย วชาญ
มากพอก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้ เช่นกัน
7. โอกาสในการมีงานทา
ปัจจุบันผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับเครื่องพีซีธรรมดาจะมีจานวนมาก เนื่องจากสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์มีราคาไม่สูงมากทาให้จานวน ผู้เขียนโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อนสาหรับ

เครื่องพีซีสามารถหาได้ง่ายสาหรับองค์กรขนาดเล็กมีความต้องการใช้งานระบบแบบธรรมดาไม่ซับซ้อนมาก
แต่สาหรับองค์กรขนาดใหญ่มีความต้องการใช้งานที่ต้องเป็นไปตามความต้องการใช้ขององค์กรซึ่งมักจะ
ซับซ้อนกว่า จึงมีระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งมีความต้องการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่ มีประสิทธิภาพ
มากกว่าแบบเครื่องพีซีธรรมดา โปรแกรมในการเขียน ก็จะแตกต่างออกไปและซับซ้อนตามลักษณะงาน
ดังนั้น บุคลากรที่จะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต้องการผ่าน การอบรมศึกษาการเขียนโปรแกรมที่เป็น
ภาษาเฉพาะ เช่น การเขียนโปรแกรม COBOL FORTRAN RPG หรือการเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปประเภท
4GL เช่น ORACAL Informix Progress เป็นต้น ซึ่งการเขียนโปรแกรมประเภทนี้จะถูกออกแบบให้ง่ายขึ้น
และเหมาะสมต่ อ งานธุ ร กิ จ ที่ มั ก ใช้ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นลั ก ษณะนี้ จ ะเป็ น ธุ ร กิ จ ประเภทธนาคาร
อุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่
ธุรกิจในปัจจุบันมีความจาเป็นที่จะต้องใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการดาเนินงาน ดังนั้นบุคลากร
ด้านงานระบบสารสนเทศเช่นผู้เขียนโปรแกรมระบบก็จะยังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นสิ่งที่ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรที่ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อนามาปรับปรุงใช้
งาน ดังเช่น ในปัจจุบันได้นาระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลในการสื่อสาร การโฆษณารวมถึง
การดาเนินการธุรกิจผ่า นระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควรที่จะต้องศึก ษาเพื่ อนามา
ปรับปรุงงานสารสนเทศขององค์กรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อไป เนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีความต้องการ
บุค ลากรคอมพิวเตอร์กั นอีก มากอาชีพ นี้จึงยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูงและให้
ผลตอบแทนสูง สาหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม หากมีความสามารถในการวิเคราะห์ระบบและมีทักษะในการ
สื่อสารที่ดี จะมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่งเป็นนักวิเคราะห์ระบบงาน สาหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ
สามารถที่จะตั้ง กิ จการของตนเองโดยรับ เขีย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ใ ห้หน่วยงานหรือองค์ก รต่างๆ ที่ไ ม่
ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจาหรือ หากมีความสามารถในการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
ภาษาคอมพิวเตอร์อาจจะรับสอนเป็นรายได้พิเศษได้ตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ผู้ เ ขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นการเขี ย นและมี ค วามช านาญ จะมี โ อกาส
ความก้า วหน้าในหน้าที่ การงานโดยผู้ที่ มี ทัก ษะในการวิเคราะห์ระบบงานองค์ก รมีทัก ษะในการสื่อสารจะ
สามารถเป็ นผู้วิเคราะห์ระบบได้ สาหรับ ผู้ที่มีความชานาญมากและรัก อาชีพอิสระสามารถที่จัดตั้งบริษัทที่
ปรึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์หรือรับเขียนโปรแกรมสาเร็จรูปได้
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้วิเคราะห์ระบบงานฯ ผู้ควบคุมระบบงานฯ ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบ
ระบบงานทั่วไป จะมีความเกี่ยวเนื่องกับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้

งานฯ รวมทั้งผู้ใช้

10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NECTEC
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่งที่ทาการเปิดสอน
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารข้อมูล Specialist, data communication

2. นิยามอาชีพ
วางแผน ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบและประเมินผลระบบเครือข่าย Lan, Wan, Internet และ
ระบบสื่อสารข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย
ที่ต้องทาการออกแบบ ติดตั้งและสนับสนุนระบบเครือข่ายขององค์กร อีกทั้งทาการบารุงรักษาฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบระบบเครือข่ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถงานได้
3. ลักษณะงาน
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนาเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ ออกแบบรายงานของคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับ
ความต้องการของฝ่ายบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบต่าง ๆ ให้กับฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้อง
ทดสอบให้มั่นใจว่าโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการโดยรวม ทางานได้จริงตามที่ได้ออกแบบไว้
ควบคุมและรับผิดชอบงานในการจัดการข่าวสารทั้งหมด เริ่มตั้งแต่การออกแบบระบบการวิเคราะห์
ระบบ การเขียนโปรแกรมระบบ การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถดาเนินการได้ตามต้องการ รวมถึงการ
นาเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจต้องเข้าใจในระบบงานต่างๆ ขององค์กร ตั้งแต่งานในระดับ
ปฏิบัติการประจาวัน งานการบริหารจัดการข้อมูลภายนอกที่จะมีผลกระทบต่องานธุรกิจขององค์กร เพื่อนาข้อมูล
ต่างๆ มาประมวลผลเป็นข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหาร
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อแรกเริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งยังไม่มีประสบการณ์ทางานถ้าทางาน
กับธุรกิจเอกชนจะได้รับค่าจ้างระหว่าง 12,000 – 16,000 บาทต่อเดือนเมื่อมีประสบการณ์และความสามารถ
ทางการเขียน และวิเคราะห์ระบบงานขององค์กรได้ดี จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นไปจนถึงตาแหน่ง
ผู้บริหารระบบข่าวสาร โดยปกติผู้ประกอบอาชีพนี้ทางานวันละ 8 ชั่วโมง หรือสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง เว้นแต่มีงาน
เร่งด่วนและจาเป็นก็อาจจะต้องทางานมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมง แต่ก็จะได้รับค่าตอบแทนการทางานตามระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ที่แต่ละองค์กรจะกาหนดขึ้น อาจต้องทางานในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดและทางาน
ล่วงเวลา ซึ่งค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเพราะความต้องการข่าวสารเพื่อการ ตัดสินใจในการบริหารงานต้องได้ให้
ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลบางเรื่องที่ใช้จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

5. สภาพการทางาน
ส่วนใหญ่ทางานในสานักงาน มีสิ่งอานวยความสะดวกสบายเช่นสานักงานทั่วไป ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่าย ช่วยในการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จาเป็นต้องนั่งทางานศึกษาข้อมูล
และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ อาจจะเป็นอันตรายต่อสายตาได้ การที่ต้อง
พิมพ์งานลงบนแป้นพิมพ์นาน ๆ อาจจะมีปัญหาทางด้านปวดข้อมือ ปวดแขน และการนั่งตัวตรงนาน ๆ ก็จะ
ทาให้ปวดหลังได้
6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สาเร็จปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างน้อยและมีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
- มีทักษะในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
- มีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษดี
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทักษะในการควบคุมลูกน้องได้ดี
- ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ท างด้ า นธุร กิ จ มาแล้ว และมี ความสามารถทางด้า นการวิเคราะห์ ระบบงาน
คอมพิวเตอร์
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังนี้
ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางงานเขียนโปรแกรมหรือวิเคราะห์ระบบงานมาก่อน แต่ก็อาจจะเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในงานบริหารมาก่อน มีความสนใจศึกษาในระบบงานคอมพิวเตอร์ก็สามารถเป็นผู้ บริหารระบบ
ข่าวสารได้ สาหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ต้องเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อรับรู้เทคนิคใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ระบบการ
บริหารจัดการข่าวสาร (Management Information System : MIS) ประกอบด้วยข้อมูลการจัดการภายใน
องค์กร และข้อมูลภายนอกองค์กรที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนั้น นอกเหนือจากเทคโนโลยีใหม่
แล้วยังต้องมีความสนใจในธุรกิจขององค์กร เพื่อที่จะสามารถคัดเลือกสรรหาแหล่งข้อมูล ที่เหมาะสมนาเสนอ
ต่อผู้บริหารเพื่อการตัด สินใจต่อไป
7. โอกาสในการมีงานทา
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องปรับตั วรับความรู้และเทคโนโลยีใ หม่ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เช่น ในขณะนี้
การค้าทางอินเตอร์เน็ตกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่สาคัญ
แนวโน้มความต้องการจ้างงานคนทางานในการบริหารข่าวสารจัดการยังมีอีกมาก ยิ่งการพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์
ซับซ้อนยุ่งยากมากขึ้นเท่าใด ความต้องการก็เพิ่มสูงมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพราะข้อมูลข่าวสารสาหรับ
การตัดสินใจของผู้บริหารมีความสาคัญมากในการดาเนินธุรกิจ และในการแข่งขันด้านการตลาด
8. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารระบบข่าวสาร มีประสบการณ์ ความสามารถ และมีทักษะในการสื่อสาร
ดี จะมีโอกาสเลื่อนตาแหน่งขึ้นเป็น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในที่สุด

9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
อาชีพที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นระบบ เช่น คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ด้าน
การเงิน นักสถิติ นักวิเคราะห์โครงการ นักวิเคราะห์ด้านการบริหาร
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
NECTEC สถาบันการศึกษา
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

วิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer)

2. นิยามอาชีพ
วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ นาไปใช้งาน ทดสอบวิธีการ/กระบวนการ ดูแลแก้ไข แนะนาการใช้โปรแกรม
ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง
3. ลักษณะงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทาดังนี้
1. วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
2. ศึกษากระบวนการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบกระบวนการในการทาระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นมาตรฐาน
4. ทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการให้เป็นไปตามความต้องการ
5. ประเมินผลการทางานของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ พร้อมประเมินผลความเสี่ยง
6. สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูง
7. ดูแลแก้ไขข้อมูลด้านซอฟต์แวร์ของสถานประกอบการ
8. แนะนาและสอนเทคนิคการใช้โปรแกรมให้พนักงาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ควรสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ จะได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในระดับปริญญาตรี 7,630 บาท และปริญญาโท 9,320 บาท ได้รับสวัสดิการ และเบี้ย
เลี้ยงตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรัฐวิสาหกิจ
สาหรับผู้ที่ทางานนี้ในภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนในระดับปริญญาตรีประมาณ 20,000 บาท
และระดับปริญญาโทประมาณ 30,000 บาท ได้รับสวัสดิการต่างๆวิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ นาไปใช้งาน ทดสอบ
วิธีการ/กระบวนการ ดูแลแก้ไข แนะนาการใช้โปรแกรม ตลอดจนเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบใหญ่ให้มีคุณภาพสูงค่ารักษาพยาบาล และโบนัสตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผูว่าจ้าง ทางาน
วันละ 8-9 ชั่วโมง อาจทางานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจาเป็นเร่งด่วน

5. สภาพการทางาน
สถานที่ทางานของวิศวกรซอฟต์แวร์ จะทางานในสานักงานที่มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก เช่น
สานักงานทั่วไป และจะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทางาน อาจต้องไปติดต่อผู้ใช้งานระบบ เพื่อขอข้อมูล
เพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราววิศวกรซอฟต์แวร์จะต้องทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 78ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น อาจจะมีปัญหาทางด้านสายตาได้เนื่องจากทางานอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ
6. โอกาสในการมีงานทา / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยจึงมีความต้องการบุคลากรที่
ประกอบอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกหน่วยงานจะต้องนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีความทันสมัยจึงจะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทาการส่งเสริม
เช่น ในด้านการศึกษาซึ่งก่อให้เกิดหลักสูตรด้านซอฟต์แวร์เปิดทาการสอนในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน
ต่างๆ ค่อนข้างมากและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดาเนินการด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นี้โดยได้รับ
สิทธิพิเศษทางภาษีเป็นต้น
7. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ
สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เชี่ยวชาญด้าน Software Engineering หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์
- ชอบการคานวณ คิดค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ สถิติ และตัวเลข
- สนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านซอฟต์แวร์ เนื่องจากจะต้องนาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพื่อพัฒนา
ออกแบบซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อนามาใช้ในระบบการควบคุมการทางานของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม
ปฏิบัติการต่างๆ
- สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับองค์กรและสามารถทดสอบซอฟต์แวร์โดยกรรมวิธีมาตรฐานได้
- สามารถแจกแจงรายละเอียดงาน จัดการกับระบบงานที่สลับซับซ้อนได้
- ขยัน อดทน และมีความพยายาม
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบดัดแปลง รักความก้าวหน้า และสนุกกับการทางานที่ท้าทาย
ทักษะ ความชานาญที่ควรมี
• ภาษาคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 1 ภาษา : VB, ASP.net, C/C++, Delph
• HTML, Script Language (ASP, PHP, JSP) JavaScript
• DBMS,OODBMS / Database Design
• SQL Statement / MS SQL2000 Server
• มีความรู้ด้านระบบปฏิบัติการ Windows, Windows 2000/2003 Server

8. สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
• มหาวิทยาลัยพายัพ http://www.payap.ac.th โทรศัพท์ 053-304-805 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th โทรศัพท์ 02-249-0141-4,02-350-3500 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
โทรศัพท์02-427-0039 , 02-427-0059
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html โทรศัพท์02-215-0871-3
• มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th โทรศัพท์ 02-579-9120-39 (เอกชน)
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่สังกัดสา นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
• มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต http://www.kbu.ac.th โทรศัพท์ 02-321-6930-39 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th โทรศัพท์ 02-221-6111-20
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th/ โทรศัพท์ 02-579-0113,02-942-8500-11
• มหาวิทยาลัยรังสิต http://www.rsu.ac.th โทรศัพท์ 02- 997-2200 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://www.kku.ac.th/ โทรศัพท์ 043-202-222,043-203-333
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th โทรศัพท์ 02-549-4990-2154
9. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
วิศวกรซอฟต์แวร์ที่รับราชการหรือเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อนตาแหน่งและเงินเดือน ตาม
กฎระเบียบที่วางไว้ และผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนที่มีความรู้ ความสามารถจะได้เลื่อนขั้นหรือตาแหน่ง
เป็นผู้จัดการฝ่าย หรือสามารถเปิดสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมในสายงานซอฟต์แวร์ อาจ
ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรบรรยาย และหากศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และหรือปริญญาเอก
ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สามารถประกอบอาชีพเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษาและที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ให้กับสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ
10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักพัฒนาซอฟต์แวร์ / โปรแกรมเมอร์ / ผู้เชี่ยวชาญ Case Tool / ที่ปรึกษาด้านซอฟต์แวร์
11. แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม / แหล่งข้อมูลอื่นๆ
• สภาวิศวกร http://www.coe.or.th โทรศัพท์ 02-935-6868
• สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย http://www.atci.or.th โทรศัพท์ 02 -216 -5991

• สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย www.atsi.or.th โทรศัพท์ 02-962-1348
• สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (ซิป้า) http://www.sipa.or.th
โทรศัพท์ 02-554-0400
• บริษัท เจเนซิสอินโฟแคด จากัด http://www.genesysinfo.com โทรศัพท์02-428-9141-3

1. ชื่ออาชีพ

เว็บมาสเตอร์ , นักออกแบบเว็บไซต์ Web Master

2. นิยามอาชีพ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ สร้าง ดัดแปลงทดสอบและแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆจาก
เว็บไซต์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้มอบหมายงาน
3. ลักษณะงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทาดังนี้
1. รับรายละเอียดความต้องการของผู้มอบหมายงานในการจัดทา เว็บไซต์ ศึกษาข้อมูลของสิ่งที่ต้องการ
นาเสนอ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา โครงการ หรือสถาบันต่างๆ ว่ามีความเป็นมาอย่างไร มีจุดยืนอย่างไร
ต้องการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใดให้มาสนใจ ด้วยถ้อยคาอย่างไร
2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาใช้สร้างหรือกาหนดลาดับขั้นตอนของการนาเสนอ รวมทั้งกาหนดประเภท
และแบบของการเขียนโปรแกรมในการนาเสนอในเว็บไซต์ ออกแบบการจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่
รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนาเสนอ (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์
3. ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงาน และผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่
สาคัญ ในการนาเสนอ การนาข้อมูลเข้าระบบ ขอบเขตของการแสดงข้อมูล ออกแบบ การจัดวางภาพและ
ข้อความ (Layout) ในแต่ละเว็บเพจ ซึ่งอาจจะมีผู้ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designers) เป็นผู้ช่วยทาให้การ
นาเสนองานมีความสมบูรณ์ ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขข้อมูลและภาพให้ถูกต้องและ
สามารถนาเสนอในเว็บไซต์ได้ ทั้งนี้หลังจากการนาเสนอในเว็บไซต์จะต้องดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มี
ข้อมูลที่ทันสมัยหรือทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
4. สภาพการจ้างงาน
เว็บมาสเตอร์ ควรสาเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สาขาคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะทางานในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือนในระดับเริ่มต้นการทางานระดับ ปวส. ประมาณ7,000-8,000 บาท และระดับปริญญาตรี ประมาณ
10,000 - 14,000 บาท สวัสดิการต่างๆค่ารักษาพยาบาล และโบนัสเป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง

ทางานวันละ 8-9 ชั่วโมงอาจทางานล่วงเวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจาเป็นเร่งด่วนสามารถ
ประกอบเป็นงานอิสระ รับงานมาทาที่บ้านด้วยตนเอง โดยจะได้รับค่าตอบแทน
เป็นชิ้นงานซึ่งมีอัตราแตกต่างกันไป ตั้งแต่ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้ หรือ
อาจรับทาเป็นรายหน้า หน้าละ 500 - 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานสภาพ ปริมาณ ระยะเวลาการ
ทางาน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่สามารถกาหนดได้แน่นอน
5. สภาพการทางาน
ปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ในส่วนของการทางานในสถานที่ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ ซึ่งเป็นงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วันหนึ่ง
ประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ซึ่งบางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน สถานที่ทางานจะเป็นสานักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกเช่นเดียวกับสานักงานทั่วไป และ
จะต้องติดต่อประสานงานนอกสถานที่กับผู้ที่ต้องการนาเสนอข้อมูลบน Web Site โดยทาการศึกษาข้อมูลอย่าง
ละเอียด เพื่อนามาออกแบบและพัฒนา Web Site และติดตามปรับปรุง ข้อมูลให้ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สาหรับนักออกแบบเว็บไซต์อิสระสามารถทางานที่บ้านของตนเองได้ รวมทั้งการประสานงานบางอย่าง อาจใช้
ระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตช่วยโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานประกอบกิจการก็ได้
6. โอกาสการมีงานทา
ปัจจุบันเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์มีการพั ฒนาอย่างรวดเร็ว การสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นตามลาดับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งเห็นความสาคัญของการนาเสนอข่าวสาร หรือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ดี และกระจายไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการคาดการณ์ของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แรงงานในอาชีพดังกล่าวยังคงมีความต้องการที่สูงขึ้นใน
อีก 5 ปีข้างหน้า ขณะที่การผลิตบุคลากร หรือกาลังคนเพื่อประกอบอาชีพในสาขาดังกล่าว ยังมีจานวนไม่
เพียงพอ
7. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์
- ควรมีความสามารถเฉพาะในสาขางานพัฒนาเว็บเพจ โดยสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ
- ร่างกายแข็งแรง มือและสมองสามารถทางานสัมพันธ์กันได้ตลอดเวลา
- มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในงานศิลปะ และสนใจในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
- สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- เป็นคนที่ทันสมัย มีความรู้รอบตัว มีความคิดกว้างไกล และมีจินตนาการ
- มีทัศนะคติที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม
- ซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

- รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เนื่องจากหน่วยงานที่ว่าจ้าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจจะต้องการความช่วยเหลือ
และคาแนะนาในด้านการใช้งานจึงต้องมีความสามารถชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้
ระบบงาน
- ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น
8. สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
• วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ http://www.cmtc.ac.thโทรศัพท์ 053-217-708
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th โทรศัพท์ 02-549-4990-2
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อาทิ
• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต http://www.dusit.ac.th โทรศัพท์ 02-668-7125-35
• มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม http://www.chandra.ac.th โทรศัพท์ 02-942-6900
สถานศึกษาอื่นๆ ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
• มหาวิทยาลัยกรุงเทพ http://www.bu.ac.th โทรศัพท์ 02-249-0141-4, 02-350-3500(เอกชน)
• มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) http://www.webster.ac.th โทรศัพท์02-652-0708 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th โทรศัพท์ 02-697-6000 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) http://www.intranet.au.edu/Abic/index.htmlโทรศัพท์ 02-664-84878 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย http://www.eau.ac.th โทรศัพท์ 02- 577-1028-31(เอกชน)
9. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์ และมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะมีโอกาสได้เลื่อนตาแหน่ง
เป็นผู้ชานาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) สาหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะ
ตั้งกิจการของตนเองโดยรับออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการจ้าง
พนักงานประจา หรือหากมีความสามารถในการสอนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์ อาจจะรับสอน
เป็นรายได้พิเศษตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป
10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
เจ้าหน้าที่สานักงาน / เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ / ผู้สอน Web Programmer /Web Checker / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด้านการออกแบบเว็บไซต์ / พนักงานขาย
11. แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม / แหล่งข้อมูลอื่นๆ

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)http://www.nectec.or.th/ite
โทรศัพท์ 02-642-5001-10
• สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) www.tpif.or.th โทรศัพท์ 02-717-3000-29
• ชมรมไทยเว็บมาสเตอร์ http://www.webmaster.or.th โทรศัพท์ 02-962-2684,02-962 -2900 ต่อ 2211
• สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย http://www.atci.or.th โทรศัพท์ 02- 216 -5991
• สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย www.atsi.or.th โทรศัพท์ 02-583-9992,02- 962-2900 ต่อ 1501

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต Bachelor of Science Program in Geo-informatics
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
1. ชื่ออาชีพ

นักภูมิศาสตร์

2. ลักษณะอาชีพ
1. ศึกษาลักษณะและประโยชน์ของเปลือกโลก ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์และการตีความในปฏิกิริยาที่
เกิดขึ้น ระหว่างปรากฏการณ์ของธรรมชาติกับวัฒนธรรม
2. วิจัย ลักษณะ หรือสภาพท้องที่ในแง่ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
3. ศึกษากิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขยายเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจและองค์การ
ทางการเมือง
4. ให้คาแนะนา หรือ เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ หรือสถาบันทาง
อุตสาหกรรม
5. เป็นผู้เชี่ยวชาญในงานหลายสาขา เช่น กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพื้นภูมิศาสตร์หรือการวาง
รูปลักษณะ
6. สารวจและวิจัยหาข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นหลัก หรือกฎอ้างอิง สาหรับวิชาภูมิศาสตร์
3. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. ต้องมีความสามารถพิเศษในการสังเกต แสดงความคิดเห็น
2. มีความกระตือรือร้น คิดอะไรอย่างเป็นระบบศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์เพื่อ
นามาช่วยแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคต

3. เชื่อมั่นในตนเอง กล้าตัดสินใจ
4. โอกาสและความก้าวหน้า
- ผู้สาเร็จปริญญาตรีทางภูมิศาสตร์ด้านต่างๆ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกได้ทั้งในและ
ต่างประเทศ
5. ความต้องการของตลาดแรงงาน
- ผู้สาเร็จทางด้านภูมิศาสตร์สามารถประกอบอาชัพได้อย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ
องค์การต่างๆ
6. แหล่งข้อมูล
กรมการจัดหางาน, งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง

1. ชื่ออาชีพ

นักวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม Environmental Analyst

2. นิยามอาชีพ
ท าหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านขั้ น ต้ น เกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง หรื อ หลาย
อย่าง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานและกาหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้คาปรึกษา
แนะนาส่งเสริมและเผยแพร่ให้มีการป้องกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบ วิเคราะห์และรายงาน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาประเภทต่างๆ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน
3. ลักษณะงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วรายงานต่าง ๆ
ผู้บังคับบัญชา เช่น สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมประเภทต่าง ๆ เช่น
การวิเคราะห์คุณภาพน้า คุณภาพอากาศ เสียง สารพิษ และอื่ นๆ ตรวจสอบ และวิเคราะห์รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของ โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ผลกระทบจากการคมนาคมและ
การขนส่ง ผลกระทบจากพลังงาน ผลกระทบจากเกษตรกรรม ผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม และผลกระทบ
ที่มีต่อพนักงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อนาข้อมูลไปปรับแก้ไขสิ่งที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วป้องกันและ
ให้มีการดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุม คุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนราคาญของชุมชน และวินิจฉัยข้อเท็จจริง หาทางป้องกันแก้ไข ในกรณีที่มีปัญหาอัน เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ เช่น เน่าเสีย เสียงรบกวน ฝุ่น กลิ่นเหม็น ภายใต้การกากับและตรวจสอบโดยใกล้ชิดของกรมควบคุม
มลพิษหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ใ นภาครัฐจะได้เงินค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนตาม วุฒิการศึกษาในอัตราเดือน
ละ 6,360 บาทสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนในภาคเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนเป็น เงินเดือน

ประมาณ 12,000 - 15,000 บาท มีสวัสดิการโบนัส และผลประโยชน์พิเศษอย่างอื่นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ
สถานประกอบกิจการ
5. สภาพการทางาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ อาจจะต้องปฏิบัติงานในสถานที่ทางานเหมือนสานักงาน ทั่วไปออกตรวจบริเวณ
ในพื้นที่และนอกบริเวณสถานประกอบกิจการ หรือพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่อ าจเกิด ขึ้น
จากโครงการพัฒนาหรือโครงการต่างๆ ของสถานประกอบกิจการหรือโรงงานที่ได้รับการว่าจ้าง
ส่วนใหญ่ทางานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง อาจจะต้องมาทางานวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด และอาจทางาน
ล่วงเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จให้ทันต่อการใช้งาน

6. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
1. ผู้ต้อ งการท างานอาชี พ นี้ ในภาครัฐ ต้องเป็นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี จากสาขาใดก็ ได้
เช่น เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร
การศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขภิบาล อาชีวอนามัย สุขศึกษา โภชนวิทยา อนามัยชุมชน
ฯลฯ ในภาคเอกชนส่วนมากจะรับผู้จบการศึกษาระดับปริญาตรีในสาขาเกี่ ยวข้องกับธุรกิจที่
ประกอบกิจการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชาการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับงานที่ต้องปฏิบัติ
2. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทย
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติ หน้าที่ ทั้งอ่าน และเขียน
4. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
5. มีความสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ตามได้
6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคลากรในองค์กรและชุมชน
ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้
ต้ องเป็ นผู้ ส าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษาปี ที่ 6 หรื อ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ จากสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ตรงกับ
คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล หรือสถานศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย หลักสูตร
การศึกษา 4 ปี
7. โอกาสในการมีงานทา

ปัจจุบั น รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้มีการพั ฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยื นตามแนวแผนปฏิ บัติการ 21
(Agenda 21) จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ณ กรุงริโอเดอ จาเนโร
เมื ่อ ปี 1992 เพื ่อ แก้ไ ขปัญ หาที ่เ กิด ขึ ้น จากสิ ่ง แวดล้อ มที ่เ ป็น ภัย ต่อ ประชากรในประเทศและต่อ สัง คม
โดยรวม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อนโยบายพลั งงาน วิ ธี การผลิ ตในภาคอุ ตสาหกรรมเพื่ อให้ มี การปรั บตั วในการใช้
แรงงาน และการผลิต ที่ใช้เทคโนโลยี่ที่สะอาด ที่ช่วยป้องกันการเกิดของเสีย การบาบัดของเสียกาจัดของเสีย
ที่เป็น อันตรายและการนาของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน การทางานเลี้ยงชีพ
อย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย
ดังนั้นตลาดแรงงานในหน่วยงานของภาครัฐ เกือบทุกหน่วยสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ภาคธุรกิจ องค์กร
พัฒนาภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนระดับท้องถิ่นมีการขยายตัวรับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมระดับต่าง ๆ เพื่อ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาลที่วางไว้
8. โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ป ฏิบ ัติง านอาชีพ นี ้น ับ ว่า มีอ ัต ราความก้ าวหน้ าสู ง เพราะทั่ วโลกให้ ความส าคั ญกั บบุ คลากรที่ มี
ประสบการณ์ในงานด้านนี้ ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐเมื่อมีประสบการณ์และศึกษาเพิ่มเติมจะได้รับ การเลื่อนตาแหน่งไป
ตามลาดับจนถึงระดับ ผู้อานวยการในภาคเอกชน ผู้มีความสามารถจะได้รับการเลื่อนตาแหน่งจนถึงระดับผู้จัดการ
ที่ปรึกษา และผู้อานวยการ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างการบริหารขององค์กร ผู้ปฎิบัติงานอาชีพนี้ที่มีประสบการณ์ในระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management System) (EMS) และการเป็นผู้ตรวจสอบระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 14000 ตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสามารถเปลี่ยนงานไปประกอบอาชีพอื่นได้ หรือปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบกิจการอื่น ๆ ที่ต้องการบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ เช่น เป็นวิทยากรหรือ ผู้อ บรม
ระบบการบริหารจัดการสิ่ง แวดล้อม
9. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจที่ดาเนินธุรกิจใน
การวางแผนระบบการก าจัดของเสีย ต่า งๆ นักวิจัย เจ้าหน้าที่มูลนิธิ พั ฒนาเอกชน วิทยากรอบรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001
10. แหล่งข้อมูลอื่นๆ
กรมควบคุมมลพิษ, กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
แหล่งจัดหางานในหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ทั้งของภาครัฐ เอกชน และองค์กรระหว่างประเทศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หรือ

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ สาธารณสุขศาสตร์ ฯลฯ
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

1. ชื่ออาชีพ

วิศวกรสิ่งแวดล้อม; วิศวกรประปา; วิศวกรบาบัดน้าเสีย
(Environmental Engineer)

2. นิยามอาชีพ
วิเคราะห์ วางโครงการ อานวยการหรือควบคุมการก่อสร้าง การผลิต การคานวณ ออกแบบและติดตั้ง
บารุงรักษา เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกระบวนการป้องกันมลพิษ รวมถึงให้
คาปรึกษา และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ
3. ลักษณะงาน
ผู้ประกอบอาชีพนี้มีลักษณะงานที่ทาดังนี้
1. ควบคุมการก่อสร้าง วิธีการผลิต การคานวณต้นทุน ออกแบบ และติดตั้งเครื่องมือเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการป้องกันมลพิษของโรงงาน รวมถึงการควบคุมมลภาวะทุกสถานะของ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ บาบัดน้าเสียชุมชน น้าเสียจากอาคารหมู่บ้าน เมือง โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม กระบวนการ
ผลิตน้าประปา ระบบและวิธีการจัดการขยะ และของเสียอันตราย
2. ทดสอบ เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการป้องกันมลพิษหรือลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
3. ควบคุม บารุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในกระบวนการป้องกัน
มลพิษ หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากระบวนการผลิตของโรงงาน
4. ให้คาปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแก่สถานประกอบการ
5. ประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของโรงงาน
4. สภาพการจ้างงาน
ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ (กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม) จะได้รับ
เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีได้รับเงินเดือนอัตราเดือนละ 7,630 บาท และปริญญาโท ได้รับ
เงินเดือนอัตราเดือนละ 9,320 บาท ได้รับสวัสดิการและเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนสาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชน ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการทางาน จะได้รับค่าตอบแทนเป็น
เงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการทางาน ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนประมาณ 15,000 บาท
และผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับเงินเดือนประมาณ 20,000 บาท ได้รับสวัสดิการต่างๆ ค่า
รักษาพยาบาล และโบนัสตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง ทางานวันละ 8 ชั่วโมง อาจทางานล่วงเวลา วันเสาร์
วันอาทิตย์ และวันหยุดตามความจาเป็นเร่งด่วน

5. สภาพการทางาน
สถานที่ทางานของวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะมีสภาพเหมือนที่ทางานทั่วไป คือเป็นสานักงานที่มีอุปกรณ์ สิ่ง
อานวยความสะดวก จะต้องควบคุมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน จึงจาเป็นที่จะต้องตรวจดูงาน
ในโรงงานอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การทางานของระบบงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. โอกาสในการมีงานทา / ความต้องการของตลาด / แนวโน้มความต้องการตลาด
ปัจจุบันวิศวกรสิ่งแวดล้อมเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในหน่วยงานที่กากับดูแลและควบคุม
สิ่งแวดล้อมของทางราชการ รวมถึงภาคเอกชน สถานประกอบการอุตสาหกรรมบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบ
ของภาคเอกชนต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีนโยบายส่งเสริมให้มีเทคโนโลยีในการผลิตที่สะอาดของ
รัฐบาลตามมติการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมในปี 2535 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อม
ที่เป็นภัยต่อประชากรในประเทศ และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เข้าสู่มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม (ISO
14001) เป็นการปรับตัวเพื่อลดการกีดกันทางการค้าว่าด้วยเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อม เพราะปัจจุบันประชาคมโลก
ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมว่าอาจจะทวีความรุนแรงขึ้น ปัญหาในปัจจุบันมีทั้งปัญหาจากน้าเสีย และปัญหา
ขยะมูลฝอย จึงจาเป็นต้องมีวิศวกรดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดปัญหาขึ้นจากกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น
7. คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ควรมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน คานวณ ออกแบบ และควบคุมการบาบัดน้าเสีย การระบาย
น้า การเดินท่อในอาคาร การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สามารถศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผลได้
- ขยันและมีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติงานภาคสนาม
- สามารถใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งอ่าน และเขียน
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถเป็นผู้นา และผู้ตามที่ดี

- มีจรรยาบรรณในสายงานอาชีพนี้
8. สถานฝึกอบรมอาชีพ / สถาบันการศึกษา
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาทิ
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล http://www.rmut.ac.th โทรศัพท์ 02-549-4990-2
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html โทรศัพท์02-215-0871-3
• มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th โทรศัพท์ 02- 942-8200-45,02-579-0113 , 02-9428491-99
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.chiangmai.ac.th โทรศัพท์ 053- 221-699,053-941-000
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th โทรศัพท์ 044-223-000 (เอกชน)
• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th โทรศัพท์ 074-211-030-49
9. โอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้ที่สาเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่รับราชการ จะได้เลื่อนตาแหน่งและเงินเดือน ตาม
กฎระเบียบที่วางไว้ ในส่วนที่ทางานในภาคเอกชนหากได้ทางานที่เป็นการเพิ่มประสบการณ์ และได้รับการ
ฝึกอบรมในวิชาที่เกี่ยวข้องและมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นสามารถที่จะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นระดับหัวหน้า
แผนก หัวหน้าฝ่ายตามลาดับ หรือผู้บริหารในสถานประกอบการอุตสาหกรรมได้ หรือสามารถประกอบธุรกิจ
บริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือธุรกิจที่ดาเนินการในการวางแผนระบบการกาจัดของเสียต่าง ๆ
10. อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
วิศวกรระบบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่มูลนิธิพัฒนาเอกชน / นักวิจัย / วิทยากรอบรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO 14001)
11. แหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม / แหล่งข้อมูลอื่นๆ
• กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี http://www.most.go.th โทรศัพท์ 02-354-4466
• สมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย http://www.eeat.or.th โทรศัพท์02-617-1530-1
• สภาวิศวกร http://www.coe.or.th โทรศัพท์ 02-935-6868
• สถาบันมินิ-วิศวกร http://www.mini-eng.org โทรศัพท์ 034-230-903,034-230-904
• สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม http://www.eric.chula.ac.th โทรศัพท์ 02-218-8123,02-218-8114
• บริษัท สุรพลฟูดส์ จากัด http://www.surapon.com โทรศัพท์ 02-385-3038-54

